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ИКОНОМИЧЕСКА СЪЩНОСТ НА КАТЕГОРИЯТА „ДОМАКИНСТВО”

Ас. Радослав Петков Къновски

Резюме: Икономиката като наука се заражда в древността, а неин обект е домашното

стопанство. Разделението на труда и управление на приходите и разходите от мъжа и жената

са застъпени във възгледите на древните философи. По-късно, през вековете на преден план в

икономическата мисъл излиза индивидът и рационалния избор. При пазарната икономика

домакинствата стават периферна част на икономиката. Изместени са от държаната и

фирмите. През 60-те години на XX век в икономическата теория настъпват промени. Появява се

новата икономическа теория за домакинствата.

Ключови думи: домакинства, семейства, склонност към спестяване

Summary: Economy, as a science originated in ancient times, and its subject is the family

farm. The division of labor and management of revenue and expenditure of men and women are

represented in the views of the ancient philosophers. Later, over the centuries at the forefront of economic

thought comes out the individual and the rational choice. In a market economy households are peripheral

part of the economy. They are replaced by the state and the companies. In the 1960s` economic theory

changes occur. Appears the new economic theory of households.

Key words: households, families, propensity to save

Икономиката като наука се заражда, преди новата ера в Древна Гърция.

Понятието икономика (Οικονομικά) означава мъдро водене на домашното стопанство.

Философите на древна Гърция развиват своите възгледи за икономиката базирана на

домакинствата.

Ксенофонт (V-IV в. п. н.е) в първа част на своето произведение „Домострой”

развива своите възгледи за домашното стопанство. Понятието стопанство, което

Ксенофонт дава, има натурален характер в условията на традиционното общество.

Формира принципи за управление на домашното стопанства, разделението на труда в

него и различната роля на мъжа и жената в приходната, разходната част и как това

влияе на финансовото му състояние: „Средствата постъпват в дома, благодарение на

дейността на мъжа, а разходите в по-голямата част са под надзора на жената. Ако тя се

разпорежда с тях добре, състоянието се увеличава, ако се разпорежда лошо,

състоянието намалява”1

1 Ксенофонт. Домострой. Глава 3.



2

Ксенофонт се отнася негативно към спестяванията. Той одобрява глобите за

съхранение и натрупване на злато и сребро. Според него обогатяването ще предизвика

повече неприятности от колкото удоволствия. Осъжда тези, които натрупват

прекомерно богатство, заравят го в земята и го пазят. Според него излишъците трябва

да се използват, за да се помага на другите.2

Един от най-големите гении на Античността, Аристотел счита че домакинство

включва три науки: придобиване, ползване и управление. 3 Аристотел формира два

клона на  стопанството: икономика и херматистика.

Съществува ли предел на богатството? Този въпрос си задава Аристотел и

отговаря на него положително. Богатството е в основата на противопоставянето между

„икономиката” и „хрематистиката”. Широко известна е опростената версия, която се

свежда до това, че „икономиката” е изкуство за управление на домашното стопанство,

което според Аристотел „заслужава похвала” и изкуството за натрупване на пари

„хрематистика”, което „изисква порицание”.4

Американският икономист и антрополог К. Полани дава разширено тълкуване

на понятието „хрематистика”, което Аристотел въвежда. Хрематистика (от гр. хремата

– вещи от първа необходимост) – това е умението да обезпечиш себе си с вещи от

първа необходимост (не само пари). Херманистиката естествено допълва икономиката,

като изкуство за ползване и разпореждане с наличното имущество. Аристотел не

осъжда хрематистиката в широк смисъл, защото без запаси никое домакинство не може

да съществува. Според Полани, Аристотел въвежда два вида хрематистика: едната

осигуряваща запаси, необходими за управление на стопанството (икономика), другата –

към натрупване на свръх запаси. Запасите от обикновени продукти  имат разумен

предел, защото са нетрайни и изискват много места за съхранение.

По друг начин стой въпроса за натрупването на пари. Натрупването на пари,

според Аристотел нямат  естествена граница (разумен предел), която е присъща за

натуралните запаси.5

Домакинството, макар и бегло присъстват във възгледите на физиократите.

Физионкатите разглеждат домакинствата в своята теория, като се акцентират върху

земята. Земята е основното средство за препитание и доход. Според физиократите

земеделието е истинско производство и само земеделският труд е производителен.

2 Ксенофонт. Киропедия. с. 190.
3 Аристотел. Политика. Книга 1, с. 398.
4 Автономова, В. и др. История экономических учений. ИНФРА-М, 2000, с. 15.
5 Автономова, В. и др. История экономических учений. ИНФРА-М, 2000, с. 15.
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Възгледите на физиократите са доразвити от Адам Смит. За разлика от

физиократите, които акцентират само върху един от производствените фактори,

земеделската земя, то А. Смит разглежда  и останалите факторите за производство,

които домакинствата предоставят на пазара: труд и капитал.

В своето произведение „Богатството на народите” на първо място сред

факторите на производство А. Смит поставя труда. „Човек трябва винаги да живее от

своя труд и работната му заплата да бъде достатъчна поне да го издържа. В повечето

случаи тя трябва да бъде дори по-голяма; иначе той не би могъл да издържа

семейството си и расата на такива работници би изчезнала след първото поколение”.6

Адам Смит формира пет фактора, които могат да компенсират ниската  работна

заплата при едни професии за сметка на високата заплата в други професии:

– привлекателна или непривлекателна е професията;

– леко и евтино или трудно и скъпо е обучението;

– постоянна или времена е заетостта;

– голямо или малко доверие имат лицата, които упражняват тази професия;

– вероятността им за успех.

Смит посочва, че от тези пет фактора влияещи върху размера на работната

заплата, само два са свързани с капитала. Това са: приятност или неприятност на

професията и рискът свързан с нея.7

Рентата като доход от земя в теорията на Адам Смит е доста противоречива.

Рентата се получава единствено от домакинствата, като собственици на земята.

Давид Рикардо е последовател на Адам Смит. За разлика от А. Смит в своята

теория за разпределението той поставя на първо място земята като фактор за

производство. Рентата има основно значение пред останалите два фактора: труд и

капитал.

Спецификата на икономическото поведение на отделните класи в обществото е

застъпена в анализа на Д. Рикардо. Според него сама капиталистите в известна степен

се ръководят по логиката на собствения си интерес. Поведението на работниците е

подчинено на привички и инстинкти. Земеделците получават рента, но не управляват

сами икономическото си положение.

6 Смит, А. Богатството на народите. РИТА, 2006, с. 72.
7 Пак там.
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Френският икономист Жан Батист Сей споделя идеите на Адам смит за

свободната търговия и конкуренцията. Той извежда на преден план ролята на

предприемача и е за премахване на ограниченията пред предприемачеството.

За разлика от Адам Смит, който посочва като източник на дохода труда,

Ж.Б.Сей посочва като източник на дохода, факторите за производство. Доставчик на

факторите за производство в икономиката са домакинствата. Човекът, капиталът и

земята, Ж.Б.Сей нарича производствени услуги.Те се предоставят на пазара и за тях

съществува търсене от страна на предприемачите. Благодарение на предприемачите

ценността на продуктите се разделя между различните производствени услуги.8

Изучаването на домакинствата, рода, семействата и тяхната история, като

сектор на икономиката е заслуга на швейцарския учен Йохан Бахофен. Й. Я. Бахофен

изучава първобитните общества и произхода на семействата. В своето произведение

„Теория на правата на майките” Й. Бахофен отбелязва следните етапи на развитие:

– при хората първоначално не съществува ограничения при половите

отношения, което е обозначено с понятието хетеризъм;

– тези отношения изключват всяка възможност за достоверно установяване на

бащата и поради това, произходът може да се установи само по женска линия –

майчиното право;

– вследствие на това, жените като майки, като единствени достоверни родители

на младото поколение се ползват с висока степен на уважение и почит, което води до

пълно господство на жените – матриархат;

– преходът към моногамия, при който жената принадлежи изключително на

един мъж.9

Според Бахофен обществената революция става, когато матриархатът е заменен

от патриархат.

Възгледи за домакинствата и ролята им в икономиката, задълбочено и

изчерпателно развиват представителите на историческата школа. В своето

произведение „Възникване на народното стопанство”  Карл Бюхер развива идеята, че

икономическото развитие преминава през няколко стадия. Ранният стадий обхваща

средновековието през което е характерно семейното стопанство. Произвежда се

продукция основно за собствено потребление. С развитието на размяната се появява

търговската класа и градското стопанство. Това спомага производството на стоки,

8 Жид. Ш и др. История экономических учении. Экономика. 1995, с. 99.
9 https://ru.wikipedia.org/wiki/Бахофен,_Иоганн_Якоб.
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които се реализират и на други пазари, което е основа за развитието на националното

стопанство.

Нов подход в изследването на домакинствата въвежда английския икономист

Дж. Кейнс. Домакинствата според Дж. Кейнс са реален сектор в икономиката.

Съвкупният обем от решения вземани от домакинствата определят темпа на

икономическия растеж, салдото по търговския баланс, нивото на заетост.

Дж. Кейнс анализира потреблението и спестяването на домакинствата. За

разлика от неокласиците, той разглежда поведението на масата като съвкупност.

Въвежда и понятието потребителска функция на домакинствата, където текущото

потребление се определя от текущия доход.

Заслуга на Дж. Кейнс е формирането на основния психологически закон

(склонност към спестяване), като показва че един от основните проблеми в

икономиката е решението на домакинствата за потребление и спестяване.

В кейнсианството сектор Домакинства е главен източник на спестявания в

икономиката. Спестовната функция се счита за основна функция.

Като тъждествени понятия се разглеждат индивида и домакинството от Д.

Гълбрайт. В глава четвърта на своето произведение „Икономически теории и цели на

обществото, Джон Гълбрайт отбелязва „въпреки че домакинството се състои от

няколко члена – мъж, жена и деца, а понякога и родственици и родители, имащи

различни потребности, вкусове и предпочитания – цялата неокласическа теория

отъждествява отъждествява домакинството с отделната личност”.10

Най-подробно концепцията за домакинствата е развита от неокласиците. Най-

ярки представители на това направление са: А. Маршал, Л. Валрас и Г. Бекър.

Неокласическата теория в своята основа е теория за вземане на индивидуални

решения при пълна определеност и рационалност. Неокласическата теория разглежда

два типа икономически субекти: предприятие и домакинство.

Според неокласиците, домакинството е стопански субект, действащ от

позицията на реалността, който внимателно използва средствата си и условията за

постигане на поставените цели.

През шестдесетте години на миналия век възниква нова теория за домакинствата

в която семейството е представено не като пасивен потребител на блага, а като активен

потребител. Гари Бекър счита, че домакинствата не просто търсят стоки, а ефектите,

10 Гелбрейт, Дж. Экономические теории и цели общества. Москва. Прогрес, 1976.



6

които тези стоки притежават. Съчетаването на „производствените фактори”, „пазарни

стоки” и време в домакинството позволява да се произведат същински потребителски

стоки, годни за непосредствено потребление. Така Г. Бекър поставя значимостта на

проблема за ценността на работното време в домакинството.

Важен ресурс за домашното производство е времето на членовете на

домакинството. Времето според Г. Бекър, „може да се конвертира в стоки, като се

използва по-малко време за потребление и повече време за работа”.11

Херберт Саймън развива извежда понятието ограничена рационалност. Според

вижданията на Х. Саймън при вземане на решения индивидите са ограничени от:

– притежавана информация;

– когнитивни възможности на тяхното мислене;

– време за вземане на решение.

Дж. Ходжсон разглежда икономическото поведение на домакинствата през

призмата на привичките и правилата. Според него, поведението на домакинствата не

могат да бъде оптимизирано при следните ситуации :

– мащабност на информацията – проблемът възниква не поради сложността на

информацията, а поради нейния обем;

– сложност на информацията – ситуация при която цялата информация

необходима за вземане на оптимално решение е налична, но няма възможност да се

анализира;

– неопределеност – ситуация свързана с недостатъчни знания за бъдещето, този

факт на невежество и необходимост от действия дава предимство на мненията

отколкото на знанията.12

В икономическия живот домакинствата често се сблъскват с някоя от тези

ситуации. Това важи най-вече за пазара на финансови инструменти. Поради

мащабността и сложността на информацията, изборът на домакинствата не винаги е

рационален.

Американският икономист Дъглас Норт, представител на новата

институционална икономика, отбелязва че институциите намаляват неопределеността,

като структурират повсеместно живота. Те може да са формални и неформални и за

продукт на човешкия замисъл. Институциите  това са „правила на играта” в обществото

и създават за човек ограничителни рамки, като организират отношението между хората.

11 Беккер, Г. Теория распределения времени. Экономическая школа. 2000, с. 88.
12 Ходжсон, Дж. Привычки, правила и экономическое поведение.// Вопросы экономики.2000, № 1.
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На база на извършения анализ на икономическите теории, можем да направим

следните изводи:

– икономическата наука в древността се заражда на база на домакинството

(домашното стопанство);

– още в древността философите разделят приходите и разходите на

домакинството и отговорността за тях между мъжа и жената;

– с развитието на обществата в началото на капитализма индивидът и неговото

рационално поведение имат на водеща роля за просперитета на страната;

– в новите икономически възгледи домакинствата се възприемат не като

пасивни участници в пазарната икономика, а като активни участници.
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