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Резюме: Теоретичното осмисляне и практическата приложимост на 

икономическия анализ все повече засилват ролята си в динамично променящия се свят. 
Постигането на истината е цел на икономическия анализ като в същото време, се 
признава и за идеал на аргументацията. За правилна се приема онази аргументация, 
която е построена по законите на логическото разсъждение, т.е. при която няма 
противоречие между тезиса и подкрепящите го доводи. Съвременните подходи са 
насочени към интегриране на логическите и реторическите характеристики на 
аргументативния процес, като възможност за преодоляване на недостатъците. Едно 
от централните понятия в теорията на аргументацията е „приемливост“, което в 
същото време се отнася и към резултатите на икономическия анализ. Разбирането на 
понятието за приемливост е основано на философския възглед за разумност, като би 
следвало да се отчита, че обществото е динамична, развиваща се система. Нейната 
цялостност е интегрална, а не резултат от механично събрани части. 
 
ВЪВЕДЕНИЕ 

В специализираната икономическа литература, съществуват много и различни 
изследвания на икономическия анализ, като търсенията в тази връзка, са оправдани, 
само ако се предлага нов прочит, на вече известните подходи и методи. Този прочит, 
трябва да съответства на необходимостта от промяната във взаимодействието между 
обществото и неговата икономическа подсистема. 

Необходимостта от създаване на условия за адаптиране към съвременната 
обществена динамика, предполага съответни промени в икономиката. Тези промени са 
наложителни най-вече в сферата на икономическите анализи, инспириращи 
управленскит решения.  Едно от важните направления е промяна на аргументацията, на 
която се основават, както резултатите, така и комуникацията при оповестяването им. 
При тази комуникация, се използват коефициенти и показатели, основани на 
специализирани отчети, което води до недостатъчна информираност на аудиторията 
поради непълно разбиране. Причината за това, се крие във факта, че икономическите 
отчети, не съдържат в пълнота информацията, от която се интересува обществото. 
Освен това с нарастването на знанията се усложняват теоретичните постановки, а това 
намалява възможностите за тяхното рационално и достъпно представяне. 
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Реазрешаването на проблема е възможно, чрез усъвършенстване на аргументативния 
процес, в унисон със съвременната социално-когнитивна теория, в основата на която е 
новото разбиране за човека. Необходимо е придържане към третирането на човека като 
активно същество, използващо когнитивните процеси за да представи събития, да 
планира, да избира насочеността на действията си и взаимодействието с другите хора. 
Всичко това предполага, адекватна промяна в същностните характеристики на 
комуникацията при говоренето за икономика и оповестяването на резултати от 
икономически анализи. 

Настоящият доклад представя един нов поглед върху икономическия анализ от 
позициите на аргументацията като фактор за ефективност. Той е част от по-широко 
изследване, целта на което е: чрез анализ на на съвременната реторика на икономиката, 
в контекста на икономическата аргументация, да се докаже че аргументите, имат 
съществена роля в това, икономическото развитие да не отразява напълно очаквания от 
икономическата теория резултат. 

В съвременния свят, икономическите аргументи оказват влияние, не само върху 
аудиторията, към която са насочени, но и върху ефективността на самите 
икономически процеси в условията на активна позиция на човека и наличието на 
обратна връзка. 

В случай, че тази хипотеза е вярна, може да се твърди, че е необходима нова 
концепция за икономически анализ, основана на съвременни аргументативни практики. 
Добре дефинираните понятия и разработените подходи и методи за икономически 
анализ, разгледани през призмата на съвременните изисквания към публичното 
говорене за икономика се оказват нещо различно от очакваното и то далеч не 
удовлетворява реалните съвременни  потребности. Вместо стремеж към 
усъвършенстване и устойчивост на познанието, цел общуването все повече са 
„консуматорството” и унификацията. Усилията трябва да се насочат към преход от 
предимно интуитивно, последващо събитията и недостатъчно достъпно говорене за 
икономика към рационален подход, с който да се създават предварителни условия за 
устойчиво развитие. 

ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ И ОБЩЕСТВЕНАТА РЕАЛНОСТ 

Известна истина е, че вечна е само промяната, че нищо не остава постоянно и 
неизменно във времето. Чудесна илюстрация на тази истина се съдържа в капиталното 
произведение на Кейнс “Обща теория на заетостта, лихвата и парите”. Става дума за 
разминаването между икономически реалности в началото на XX век и икономическа 
теория (т.е. представа за тези реалности). В началото на XX век, реалната икономическа 
действителност все по-често започва да не се подчинява на закона на Ж. Б. Сей за 
авторегулиране на стопанството, т.е. на постулатите на класическата теория.  Кейнс 
дава свой отговор за това неподчинение и предлага нова представа за икономиката като 
предупреждава изрично колко опасен и гибелен за практическия живот може да се 
окаже всеки опит да бъде приложена една теория, която не съответства и не отразява 
вярно реалностите в  икономическия живот. А между реалностите в икономиката и 
икономическата теория, съществува особен род сложна причинно-следствена връзка. 
Когато една икономическа теория е адекватна на стопанството (отразява адекватно 
структурата, логиката и закономерностите на развитие), то тази теория съдейства за 
ускореното и ефективно развитие на икономиката. Но в хода на това развитие на 
стопанството се изменя самото му съдържание. По тази причина всяка теория за 
икономиката има и ще има своите исторически граници, в чиито рамки тя отразява 
адекватно своя обект. 
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Колкото повече икономическата наука се освобождава от функцията си да 
обяснява света на икономиката и все повече развива функцията на фактор за развитието 
на стопанството, толкова повече и толкова по-често ще бъде принудена да се 
“приспособява” към промените в стопанството и толкова по-кратки ще бъдат 
историческите граници на съответната теория. Колкото по-полезна и по-успешна е една 
икономическа теория за практическия стопански живот – толкова по-кратък ще бъде 
нейният престой на сцената на живота. В края на краищата, практическото използване 
на дадена теория започва да работи срещу самата теория, защото води до създаване на 
нови реалности. А реалностите в началото на 60-те години на ХХ век все по-
категорично започват да се разминават с представите на науката за тях. Казано по-
точно, практиката все по-често доказва своята неадекватност спрямо реалностите, към 
която са насочени. 

„Реалностите се различават от проблемите – пише Питър Дракър, – на които 
политиците, икономистите, учените, бизнесмените, профсъюзните лидери все още 
наблягат, за които те все още пишат книги и държат речи. Разминаването с реалността, 
което характеризира значителна част от съвременната политическа и икономическа 
наука, е едно убедително доказателство за това... Лозунгите, обещанията, проблемите 
на вчерашния ден, които все още доминират в публичните речи, все още ограничават 
нашите виждания, и са едни от най-големите пречки за постигането на резултати“ 1. 
Перифразирайки думите на Кейнс, можем да кажем, че проповядването на 
господствуващата към началото на 60-те години на ХХ век представа за икономиката 
не само въвежда в заблуждение, но и което е по-важно, става гибелно, ако се опитваме 
да я приложим към практическия живот. 

В началото на 70-те години на XX век настъпва невиждан бум на 
неолиберализма в икономическата мисъл. В средата на 70-те години неолибералите 
получават общо признание след присъждане на Нобеловите награди по икономика на 
Фридрих фон Хайек и Милтън Фридмън. Неолибералната вълна залива индустриалните 
страни на базата на ускорения икономически растеж. Присъствието на неолибералите в 
икономическата мисъл е ангажирано с отхвърляне на прекалената намеса на държавата 
с всички произтичащи за свободата опасности. С най-съществен принос за развитието 
на неолибералнта икономическа мисъл са Лондонската, Фрайбургската и Чикагската 
школа, а Лондонската школа се оформя като теоретичния център на неолиберализма. 
Монетаризмът е най-зрялата проява на неолиберализма в Америка, придобиваща 
голямо влияние в края на 70-те и 80-те години на XX век. Основен негов представител 
и теоретик е Милтън Фридман. Стремежът на Фридман и на присъединилите се към 
него неолиберали е да се докаже несъстоятелността на кейнсианския модел, според 
който активната намеса на държавата е решаваща за стабилизирането на икономиката. 
Неолибералите отстояват становището за наличието на вътрешни сили за 
саморегулиране на икономиката. Те доказват влиянието на стабилизиращи фактори, 
които регулират икономическото равновесие, като подчертават основното значение на 
паричната система в този процес. Основните принципи на неолиберализма са залегнали 
в основата на най-бързо развиващите се икономики през 80-те и 90-те години на XX 
век.  

Пълнотата на анализа изисква да посочим и едно друго, относително 
самостоятелно, направление на развитие на икономическата мисъл, а именно 
марксистката икономическа теория. Всички сериозни изследователи на Маркс са 
съгласни, че ако се възприеме неговата версия на теорията за стойността и принадената 
стойност, всички направени от него изводи са последователни и издържани. 

                                                      
1 Дракър, П., Новите реалности, изд. “Хр. Ботев”, С., 1992 , с. 3. 
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Ожесточените дискусии за и против марксизма до наши дни са свързани най-вече с 
изводите, които той прави от своите икономически изследвания, сведени до т.нар. 
"историческа присъда" над капитализма. Въпросите как и по какъв начин може да се 
постигне следващото - социалистическо общество, а не самата социалистическа идея е 
ябълката на раздора между "революционерите" (болшевики) и "еволюционистите" 
(социалдемократи). Развитието на тези идеи продължава сред неомарксистите, сред 
които най-известни са Мандел и Суизи, направили опит да представят нова 
интерпретация на Маркс в светлината на по-съвременната икономическа мисъл. 

Краткият преглед на основните моменти в генезиса и развитието на 
съвременната икономическата теория е показателен за богата история, за невероятна 
проява на човешкия интелект и успешни интелектуални усилия за развитие на 
социалните системи. В същото време, този преглед показва и това, че е време за нова 
концепция в икономическата теория, която да доведе до промяна на икономическата 
практика. Неолиберализмът носи миража за лесно забогатяване и тласка хората да го 
следват. На основата на неолибералния икономически модел се изгради и своеобразен 
обществен  модел, при който се унищожава държавната социална система. 
Разпространението на неолиберализма в международен мащаб, чрез Световната 
банка(СБ), Международния валутен фонд(МВФ) и ”Отворено общество” на Джордж 
Сорос, унищожават всяка конкуренция. Ражда се огромна корупция в най-високите 
етажи на властта, както признава известния неолиберален икономист- републиканец 
Джефри Сакс/ Jeffrey Sachs/ и обявения от официални власти за” ренегат” социален 
икономист Майкъл Хъдсън /Michael Hudson/- първи казал на света за раждането в САЩ 
на олигархия. В същото време, олигарсите като Джордж Сорос, често се изказват от 
името на правителствата, защото неолиберализмът създава свой демократичен модел 
”представителната демокрация”, характерен с липсата на граждански контрол върху 
законодателната и изпълнителната власт.  

Макар и кратък анализът води до изводите, че са необходими нови, надеждни и 
практически средства за управление на икономиката с оглед обективната оценка на 
обстановката, и последиците на различни курсове и стратегии в съвременния хаос. В 
недостатъчно обмислената надпревара се вземат решения с помоща на случайни, 
неподходящи и остарели методи и подходи. Решават се любителски, въпроси, които 
изискват специална намеса на професионалисти от най-висока класа. Икономическата 
реторика, въпреки усилията на икономисти и политици, не успява да представи 
използваните методи и подходи по достатъчно убедителен начин нито за вземащите 
решения, нито за обикновенните граждани, а това допълнително затруднява 
запазването на целостта на системата. 

АРГУМЕНТАЦИЯ И ЕФЕКТИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕТОРИКА 

Аргументацията, представлява една от възможностите за въздействие върху 
съзнанието, но далеч не винаги, при опитите за убеждаване, се прибягва до логически 
свързани аргументи или до такива, които са основани на оценка на аудиторията. Много 
често, в аргументативен дискурс се представят такива речеви актове, които само по вид 
изглеждат като аргументация, но по същество не са предназначени за реално 
убеждаване. Такива актове представляват единствено представяне на доводи „в 
присъствието на някой”, като при това те не са насочени към въздействие а просто са 
размишления на глас „пред свидетели”. Те не предполагат обратна връзка, което 
ограничава ефективността. Ефективност на икономическата реторика се постига, тогава 
когато адресата се убеждава в справедливостта на аргументите и се довежда до 
утвърждаване на тезата или до логическа оценка на аргументите, основана на тяхната 
„валидност” и непротиворечивост. Всяка аргументация има за цел сближаване на 
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мисленето, а това от своя страна предполага интелектуален контакт [Perelman, 
Olbrechts-Tyteca]2, което налага повишаването на ефективността на аргументацията да 
се основава на максимално реалистична оценка на аудиторията. Когато тази 
предпоставка е изпълнена става възможно склоняването на аудиторията към 
целенасочени действия. Концепцията на Хаим Перелман и Олбрехт-Титека, свързва 
оценката на общата ефективност на аргументацията със достигането на аудиторията до 
замисъла на аргументатора. Но реалистичната оценка на аудиторията е изключително 
сложна и многостранна задача. Стивън Тулмин казва, че такава оценка е възможна 
единствено като резултат на колективни усилия.  Необходимо е съсредоточаване върху 
отношенията между колективните представи на хората и динамиката на средата, в 
която понятията се въвеждат в действие [Ст.Тулмин]3. Различната среда за живеене, 
предполага и различна рационалност, и хората оценяват ефективността под влияние на 
различни социални фактори. Така освен постигането на целите на аргументатора, би 
следвало да се има предвид уместността на аргуменатцията и социалната обусловеност 
на отношението на аудиторията към аргументатора. Това отношение може да 
произтича не само от това какво се говори, но и от това какво ние знаем за говорещия. 
Динамиката на стуктурата на средата, може да води до съпротива на различни типове 
аргументи, като липсата на съпротива, включва активна подръжка, или поне търпимост 
към говорещия [J.Kopperschmidt]4. 

От казаното до тук, можем да изведем теорията на аргументацията не толкова 
като теория за съвършенната реч, а е по-скоро като елемент на теорията за социалните 
отношения, в основата на която стои създаването на условия за удачност на 
аргументацията, водеща до разбиране. Аргументирането, което е структурен елемент 
на реториката, е широко използван подход за съобщаване на научни постижения, така 
че да могат да бъдат разбрани и другите да се възползват от тях. В този смисъл 
изкуството на аргументацията е от основно значение за развитието на знанието, като 
реториката се превръща в част от научното търсене, смята McCloskey5. Основна 
характеристика на комуникацията са стандартите. Това са думи или инструменти, 
които са разбрани и приети от общността. Според McCloskey6 "дори и в най-тясно 
технически въпроси икономистите имат споделени убеждения за това какво прави 
аргумента силен". Въпреки наличието на стандарти,  проблем възниква тогава, когато 
те се използват за аргументиране на недостатъчно добре проучени явления, или за 
комуникация с недостатъчно добре подготвени специалисти. Например в реториката на 
икономистите количествените методи са най-широко използвани, т.е. всичко каквото е 
написано в цифри, е ясно и вярно. Това схващане, обаче в много случаи е погрешно. 
Проблемът е, че цифрите имат значение, само защото хората им придават смисъл. Две е 
много или малко, в зависимост от това за което говорим. Мозъкът мисли за това чрез 
неговата относителна величина.  Т.е. две, в нашият случай има значение само като 
нещо на което мозъкът се позовава в процеса на сравнение и съотнасяне.  Според 
McCloskey, икономиката, и по-специално иконометрията, са направили голяма грешка 
като са поставили математиката пред реториката по значение. Фетишизирането на 
математиката превръща икономическата реторика в псевдо научна церемония, в 
основата на която стои заместването на научната значимост със статитстическа. 

                                                      
2 Perelman C., Olbrechts-Tyteca L. Treatise on argumentation: the new rhetoric, Bruxelles, 1983 
3 Тулмин С., Человеческое понимание /Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1984. 
4 Kopperschmidt J., Rhetorica: Essays on the theory, history and practice of rhetoric, Olms, 1985. 
5 McCloskey, Donald N. The Rhetoric of Economics. University of Iowa 1983  
6 McCloskey, D.N., 1998, The Rhetoric of Economics (second edition), The Univrsity of Wisconsin Press, 
Madison. 
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„Изглежда, че икономистите искат да обяснят какво се случва в един свят, който може 
да бъде формализиран, а не в реалния свят.”7  

 
ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕТОРИКА ПРИ ИКОНОМИСТИ И ПОЛИТИЦИ 

За целите на анализа ще анализираме реториката на някои от водещите 
икономисти и политици в света. Изборът на икономистите се основава на принципа – 
учени със сериозен практически опит в институции, които оказват съществено влияние 
върху световната икономика след края на студената война. По-известните от тях са: Бен 
Бернанке, Лорънс Съмърс, Джефри Сакс, Пол Кругман, Рагурам Раджан, Мартин Улф, 
Кенет Рогоф. Подбрани са и някои от политиците, които вземат ключови решения в 
света и ги реализират на практика. Това са: Барак Обама, Владимир Путин, Никола 
Саркози, Йошихико Нода, Жозе Мануел Барозо, Херман Ван Ромпой, Ангела Меркел, 
Ху Дзинтао. 

Характерно за реториката на икономистите е, че реторичните фигури при тях 
намират не много широко приложение. Тук доминира информативната функция на 
речта, предполага редуцирано прилагане на словесни украси и ясен, стегнат и точен 
изказ. Привличането и задържането на вниманието е постигнато чрез ефективно 
използване на реторически фигури, в предходна или следходна позиция спрямо 
реторическите аргументи. За разлика от реториката на икономистите, при 
политическото говорене ораторът не допуска комуникативни бариери и неразбиране на 
това, което казва. „Политическата реторика притежава възможност да реконструира 
политическата действителност за членовете на аудиторията, на базата на която те 
вземат решения и действат в съответствие с тях.”8 Реторическият ефект при 
политическото говорене за икономика не е самоцел, не е моментен ефект, а резултат на 
предварително планиране и поготвена комуникативна стратегия. Висока е честотата на 
употреба на фигури, които не водят до затуднения у присъстващите да декодират 
значенията им. Предпочитани са фигурите, чрез които се създава впечатление за водене 
на диалог с присъстващите. Метафората играе важна роля в аргументативния процес, 
като свързва познанието с емоцията и така влияе върху разбиранията и ценностите на 
аудиторията, активирайки несъзнателни емоционални асоциации. 

И при двете групи оратори, преобладават по-скоро негативните конотации при 
говоренето за икономиката. Явно кризата е много сериозна, щом говоренето на 
политиците се доближава до това на икономистите-теоретици. Широко разпространена 
практика е, да се предлагат еклективно-интуитивни модели за развитие на икономиката 
с етикет „рационални”. Причините за това са следствие от "рационалната вълна", 
когато математическото моделиране, компютъризацията и технологизирането на 
процесите бяха придружени с очаквания, че те ще решат "всички" проблеми. Част от 
дейностите, вече са "вкарани" в "рационални технологични рамки" и икономистите са в 
зависимост от тях, независимо дали го признават или не. Технологизирането стана за 
отделни процеси, поради което не даде очакваните резултати. Късно се разбра, че 
технологичният подход не може да се приложи за всички процеси в икономиката. 
Съществуват процеси, които не подлежат на точно описване и "технологизиране".  

Време е икономическата реторика да отчете, че обществото е динамична, 
развиваща се система. Нейната цялостност е интегрална, а не резултат от механично 
събрани части. Тези прости истини вече се разбират от всички. Остава да се превърнат 

                                                      
7 McCloskey, D.N., 1998, The Rhetoric of Economics (second edition), The Univrsity of Wisconsin Press, 
Madison.  
8 Донка Александрова „Тенденции в политическата реторика на българския преход”, сп. Реторика и 
комуникации – брой 3 / 2012 



III-82 
21st INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “TRANSPORT 2013” 

в основа на реалното научно обяснение на явленията и да бъдат част от същността на 
икономическата и реторичната  практика. 
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Abstract: The theoretical understanding and practical application of economic analysis 
increasingly strengthen its role in a rapidly changing world. Attainment of truth is the goal of 
economic analysis at the same time, recognizes the ideals of argumentation. For proper accepted 
that argument, which was built under the laws of logical reasoning, ie where there is no 
contradiction between thesis and supporting arguments it. Current approaches are focused on the 
integration of logical and rhetorical features of Reasoning process as an opportunity to overcome 
the shortcomings. One of the central concepts in the theory of argumentation is "acceptance", 
which at the same time refers to the results of the economic analysis. Understanding the concept 
of acceptability is based on the philosophical view of rationality, as it should be recognized that 
society is dynamic, evolving system. Its integrity is an integral and not the result of mechanical 
parts together. 


