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ПРЕДГОВОР 

В средата на 70-те години на ХХ-тия век последователно публикувах две 

книжки: Миркович, К. Математически модели на образуването и разпределе-

нието на дохода в стопанските организации. Книгоиздателство “Георги Бака-

лов”, Варна, 1975, 96 с. и Миркович, К. Математически модели за определяне 

пълната трудоемкост на отделните продукти. Книгоиздателство “Георги Бака-

лов”, Варна, 1976, 120 с. За млад човек като мен тогава това беше истински 

успех, като се има предвид че при социализма публикуването на книги беше 

много трудно. Бях благодарен на варненското издателство “Георги Бакалов”, 

че оцени по достойнство труда ми. Но нали знаете, че апетитът идва с яденето. 

През 1977 г. имах “нахалството” да предложа на същото издателство книга за 

издаване със заглавие “Математически модели на Марксовата теория за 

стоката и парите” в обем от над 300 стр. Издателството ми отказа, защото ве-

че съм бил издал последователно една след друга две книги и защото ръкопи-

сът (който беше претъпкан с формули и схеми) бил много труден за редакти-

ране и набиране. Впоследствие обаче научих, че действителната причина за 

отказа е, че моят ръкопис бил ревизия на Карл Маркс. Което, разбира се, си 

беше пълна глупост. Защото в действителност моята книга беше възхвала на 

Карл Маркс. Но кой да ти го разбере. То, социализмът затова и си отиде: защо-

то идеята за него беше прогресивна, но идеологията му беше регресивна. Зара-

ди недоносените му изпълнители, които го управляваха според идеологията му 

(създадена от самите тях), но бяха некадърни да го управляват според идеали-

те му (въздигнати от Маркс и великите му предшественици). 

По-късно значителни части от този ръкопис публикувах като научни сту-

дии и статии (вж. Приложение 3), но в неговата цялост той и досега си стоеше 

в моя архив и 40 години търпеливо чакаше да види бял свят. Настоящата книга 

е първото издание на този ръкопис без промени в него. Тъй като тя е редакти-

рана според предназначението й да бъде приложение към написаната от мен и 

представена в Интернет Енциклопедия на икономическата система, нався-

къде в книгата маркираните със светъл курсив изрази са и препратки към наи-

менования на термини в Енциклопедията (вж. www.KamenMirkovich.com). 

За разлика от оригиналния текст, който е от 1977 г., светлото курсивиране е от 

2018 г. 
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Настоящата книга съдържа направената от мен математическа формали-

зация на Марксовата теория за стоката и парите, като се имат предвид нейните 

положения, разработени още в първия отдел на първия том на “Капиталът” 

(Маркс, К. Капиталът. Т. I. В: К. Маркс, Фр. Енгелс. Съчинения. Т. 23. Изда-

телство на БКП, С., 1968; това издание се цитира в цялата книга). Иначе проб-

лемите на стоката и парите са предмет на пространно изследване в цялостното 

творчество на Карл Маркс. Задача на извършената тук математическа форма-

лизация е да покаже на читателя някои некоментирани досега аспекти на Мар-

ксовото учение за стоката, парите и стоково-паричното обръщение
1
, които 

хвърлят допълнителна светлина за мястото на тези категории в неговата ико-

номическата теория, а следователно и в политическата икономия изобщо. 

В книгата Марксовото икономическо учение е представено в позитивна 

форма. Запазени са неговата терминология и диалектическия подход при ико-

номическото изследване, в т.ч. и терминът производствени отношения вмес-

то по-релевантното според мен икономически отношения. Подразбира се, че 

такива Марксови понятия като двояк характер на труда, конкретен труд, абст-

рактен труд, стоката като елементарна форма, потребителна стойност, размен-

на стойност, стойност и т.н. тук са широко интерпретирани. Вместо в строгата 

му математическа версия, понятието икономическа категория е използвано в 

по-широкия му и разбираем смисъл, както е обикновено в политическата ико-

номия. Читателят обаче трябва да има предвид, че макар да съм съпричастен 

на схващанията на К. Маркс и да се прекланям пред неговия гений, има същес-

твени различия между някои от неговите постановки (които са предмет на нас-

тоящото изложение) и моето разбиране по разглежданите въпроси, което тук 

не се коментира, но което заема значително място в Енциклопедията на ико-

номическата система. 

За да се избегне утежняване на формалния апарат, в текста е възприето 

един и същ символ в алгебричен модел да изразява количествена характерис-

тика (величина), в операторен модел или в блок-схема – компонент (елемент 

или връзка) на икономическа система, в теоретико-множествен модел – мно-

                                                 

1
 Не приемам установеното от българистите в съвременния ни литературен език положение, 

че няма дума обръщение и че тя винаги трябва да се изписва като обращение. Правилно е 

думата обращение да се използва в изрази като например “президентът направи обраще-

ние към народа”. В повечето случаи, обаче, става дума за обръщане (а не за обращане) в 

смисъл на възвръщане, на превъртване или на превръщане, както е в настоящата книга. 

Тогава е правилно да се използва обръщение (както беше възприето в литературния ни 

език преди години, но след това изкелиферчено, както това често става у нас). 
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жество, в математико-логически (наричан често само логически) модел – съж-

дение. Тези положения се разграничават според контекста. 

* * * 

В литературата са правени не малко опити редица положения от Марксо-

вото икономическо наследство да се интерпретират с помощта на средствата 

на формализацията. В това отношение особено внимание заслужават матема-

тическите модели на Марксовите схеми на възпроизводството, направени от В. 

Поздняков
1
, А. Орлеанский

2
, В. Н. Старовский

3
, А. Я. Боярский

4
, В. Дадаян

5
, 

О. Ланге
6
, В. С. Немчинов

7
 и други. Безспорен интерес представляват киберне-

тическите модели на О. Ланге на Марксовата теория за простото и разширено-

то възпроизводство
8
, в които общественото производство се разглежда като 

обективно функционираща система на икономическо регулиране. Приложение 

на математически методи срещаме при изследването на Марксовия анализ на 

редица категории на политическата икономия, например у В. С. Немчинов
9
 (за 

стойността, разменната стойност, потребителната стойност, производител-

ността на труда), И. В. Котов
10

, В. С. Дунаева
11

, Б. Андонов
12

 и други. В това 

                                                 

1
 Поздняков, В. Формула схемы простого воспроизводства. – Под знаменем марксизма, 

1923, № 5-6. 

2
 Орлеанский, А. Формулы схем простово и разширенного воспроизводства. – Проблемы 

экономики, 1930, № 6. 

3
 Старовский, В .Н. Опыт математической интерпретации схемы расширенного 

воспроизводства. – Социалистическое хозяйство, 1928, кн. 5-6. 

4
 Боярский, А. Я. Математическо-экономические очерки. Госстатиздат, М., 1962, с. 22-36. 

5
 Дадаян, В. Экономико-математическое моделирование социалистического воспроизводс-

тва. Издательство экономической литературы, М., 1963, с. 22-24. 

6
 Ланге, О. Введение в эконометрику. Прогресс, М., 1964, с. 178-186. 

7
 Немчинов, В. С. Избранные произведения. Т. 3. Наука, М., 1967, с. 247-270. 

8
 Ланге, О. Введение в экономическую кибернетику. Прогресс, М., 1968, с. 62-70, 92-95. 

9
 Немчинов, В. С. Избранные произведения. Т. 6. Наука, М., 1969. 

10
 Котов, И. В. Применение математических методов в экономике и политическая эконо-

мия социализма. Издательство Ленинградского университета, 1972. 

11
 Дунаева, В. С. Применение математичесгого метода в политической экономии. Мысль, 

М., 1969. 

12
 Андонов, Б. Математическо моделиране на разширеното възпроизводство при социализ-

ма. Наука и изкуство, С., 1970. 
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направление някои опити има и пишещият тези редове
1
. Оригинален и пло-

дотворен е опитът на Ив. Николов да разкрие обективното информационно съ-

държание на цялата система от категории на политическата икономия (потре-

бителна стойност, стойност, собственост и т.н.) като се основава непосредст-

вено на Марксовото икономическо учение
2
. 

Необходимостта от прилагането на математическия метод в политическа-

та икономия произтича от тривиалния факт, че икономическите явления и 

процеси имат своя количествена природа. Но макар и тривиален, този факт 

поражда редица проблеми, които не могат да се разрешат с един замах. Наис-

тина икономическата наука отдавна ползува математическия инструментари-

ум. Но в последно време настъпва качествено нов етап. Математиката като 

средство за решаване на отделни проблеми в политическата икономия посте-

пенно разширява обхвата си и навлиза във всички нейни области, става обича-

ен инструмент в нейните изследвания. Нещо повече. Математическите методи 

вече се използуват не само като изчислително и илюстративно средство, но и 

като метод на познанието (като метод за доказване на нови твърдения, като 

метод за откриване на нови икономически зависимости и закони)
3
. 

Задачата на всяка наука е да проникне в същността на изучаваните от нея 

процеси и явления. Така е и с политическата икономия. Но всяка същност си 

има както качествена, така и количествена страна (характеристика). Всяко изс-

ледване обикновено започва с изясняване на качествените аспекти. В тази на-

сока са познати редица методи, като например абстракцията, индукцията, де-

                                                 

1
 Вж.: Миркович, К. Учението на Карл Маркс за стойността и установяване трудоемкостта 

на изделията при социализма. – В: Капиталът на Карл Маркс и нашата съвременност. 

Сборник. Издателство "Наука и изкуство", С., 1969, с. 342-347; Миркович, К. Моделиране 

и прогнозиране на икономическите процеси. Профиздат, С., 1973, с. 161-179; Миркович, 

К. Математически модели на трудовия процес в неговата обща форма. – Проблеми на 

труда, кн. 6 от 1972, с. 41-50; Миркович, К. Математически и кибернетически модели на 

Марксовата теория за кръгооборота на паричния капитал. – Финанси и кредит, кн. 5 от 

1974, с. 10-22; Миркович, К. Математически и кибернетически модели на Марксовата те-

ория за развитието на стойностната форма. – Финанси и кредит, кн. 6 от 1975, с. 3-18; 

Миркович, К. Математически модели на кръгооборота на паричния капитал като система 

с обратна връзка. – Финанси и кредит, кн. 9 от 1975, с. 3-11; Миркович, К. Математически 

и математико-логически модели на функцията на парите като средство за обръщение. – 

Финанси и кредит, кн. 4 от 1976, с. 34-47;Миркович, К. Количеството пари, необходими 

за обръщението. – Финанси и кредит, кн. 10 от 1976, с. 3-12. 

2
 Николов, Ив. Кибернетика и икономика. Наука и изкуство, С., 1971. 

3
 Дунаева, В. С. Применение математичесгого метода в политической экономии. Мысль, М., 

1969, с. 4. 

8



проф. д.ик.н. Камен Миркович                     Приложение 01 към Енциклопедията 

МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛИ 

НА МАРКСОВАТА ТЕОРИЯ ЗА СТОКАТА И ПАРИТЕ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

9 

дукцията и прочее. Наред с това (или върху основната на това) се извършва и 

анализ на количествената страна на същността на явленията и процесите. На-

учният количествен анализ трябва винаги да се придружава със задълбочен 

качествен анализ. В противен случай получените изводи няма да са адекватно 

отражение на действителността. 

Бил е направен изводът, че марксистката политическа икономия в пос-

ледните десетилетия отбелязва значителни постижения предимно в качестве-

ния анализ и сравнително малко се изясняват количествената структура и 

сложните зависимости на икономическите явления и процеси. Основателно 

руският учен В. С. Немчинов отбелязва: “Правилно концентрирайки своето 

внимание върху изучаването на качествените преимущества на новата, социа-

листическата формация в сравнение с капиталистическата, някои икономисти 

започнаха да разглеждат икономическата наука, в частност политическата 

икономия, като наука само за качествените икономически закономерности, из-

пускайки предвид огромното значение на теоретичния подход към анализа на 

количествената страна на икономическите закономерности на развитие на со-

циалистическото общество”
1
. Затова провежданият на сравнително ниско рав-

нище количествен анализ, т.е. без помощта на ефективни математически мето-

ди и модели, не може да не се превърне в граница за по-нататъшното усъвър-

шенствуване на извършващия се сега на по-високо теоретично равнище качес-

твен анализ. Такъв извод авторът на настоящото издание прави още през 1970 

г.
2
 Посочената констатация изглежда естествена в светлината на диалектичес-

кия закон за връзката между количествените натрупвания и качествените из-

менения. 

Връзката между качеството и количеството се отличава с изключителна 

сложност. Винаги количеството е количество на точно определено качество. А 

качеството може да се развива в точно определени количествени граници, из-

вън които се появява ново качество. Ето защо действително научното изс-

ледване се свежда до синтез на количествения анализ с качествения (вж. ико-

номическо качество и икономическо количество). Именно тогава се разкрива в 

пълнота качествената определеност на взаимовръзките между отделните кате-

гории на политическата икономия, в т.ч. и тяхната взаимна подреденост и 

обусловеност като елементи на сложна обществена система. Количествено-

                                                 

1
 Немчинов, В. С. Приминение математических методов в экономических исследованиях и 

планировании. – В: Избранные произведения, т. 3. Издательство “Наука”, М., 1976, с. 81. 

2
 Вж: Миркович, К. Моделиране на икономическите системи. Профиздат, С., 1970, с. 88. 
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качественият синтез обаче може да се осъществи само върху основата на диа-

лектическата методология на Г. Хегел. Между прилагането на диалектическия 

метод (като основен метод) и на математическия метод в политическата ико-

номия съществува тясна връзка. 

Един сравнително ефективен инструментариум за реализирането на тази 

връзка, който широко се използва в настоящото изложение, е този на теория-

та на множествата и на математическата логика (вж. теория на мно-

жествата и математическа логика). 

Политическата икономия се занимава не се отделни обществени явления, 

които имат откъслечен или случаен характер, а с постоянно повтарящи се, 

възпроизвеждащи се производствени отношения, т.е. с множества от такива 

отношения. На различните обществено-икономически формации и на отделни-

те етапи на тяхното развитие съответствуват различни по своя социален харак-

тер множества и подмножества от производствени отношения, израз на които 

са отделните категории на политическата икономия. Теоретико-

множественият подход позволява да се подредят в строга научна система 

множествата от производствени отношения в съответствие с обективно при-

същата им логическа последователност и зависимост помежду им. В основата 

на това подреждане стои прецизният качествен анализ на социалния характер 

на икономическите явления върху основата на диалектическия подход и на ця-

ла група методи, свързани с него. Обаче не винаги прецизното изясняване на 

връзката между няколко категории е достатъчно да се изгради впоследствие 

като единно цяло постройка с десетки и дори със стотици икономически поня-

тия и категории. В помощ идва системният, а следователно и теоретико-

множественият подход. Той позволява елементарни на пръв поглед връзки 

постепенно се окрупняват във все по-сложни образувания, което съответствува 

на обективния характер на връзките между различните равнища на икономи-

ческата организация на общественото производство. В тази насока адекватни и 

удобни се явяват именно теоретико-множествените методи. Например форму-

лата на К. Маркс за простото стоково производство се моделира в следния те-

оретико-множествен израз, където са използувани действията включване на 

икономическо множество и пресичане на икономически множества: 

Zi ∩ Zj ⊂  (Сi ⊂  П ⊂  Сj), 

където Zi и Zj са множествата от отношения на производството и размяната, 

чийто обективен израз са цените на разменящите се стоки от i-тия и j-тия вид 

(i, j = 1, 2, ..., n), Сi, и Сj – множествата от производствени отношения, обек-
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тивно изразени чрез стоките от i-тия и j-тия вид (i, j = 1, 2, ..., n), n – броят на 

видовете стоки (видовете потребителни стойности), П – множеството от па-

рични отношения на пазара, при който се обменят тези два вида стоки. 

Отделните икономически категории са израз на определени производст-

вени отношения. Затова на теоретико-множествената конструкция от произ-

водствени отношения съответствува математико-логическа конструкция от 

икономически категории. Например на посочения по-горе теоретико-

множествен модел на простото стоково производство съответствува математи-

ко-логически модел, който с помощта на съждителните функции икономическа 

конюнкция и икономическа импликация обхваща структурата на връзките меж-

ду тези категории: 

Zi ∧  Zj → (Сi→ П → Сj). 

В тази книга са използвани едновременно и взаимообвързано методите 

на математическия анализ, теорията на множествата и математическата логи-

ка. Въз основа на единството на качествения и количествения анализ е постро-

ена система от модели на стоката и парите и на отделните, свързани с тях кате-

гории, разгледани от К. Маркс в първия том на “Капиталът”. 

Известно е, че с помощта на моделирането се постига решаването общо 

взето на две задачи – да се изследва и да се управлява моделирания обект. 

Обикновено с помощта на моделно експериментиране се получава нова ин-

формация за интересуващото ни икономическо явление. Разработените тук 

модели с помощта на посочените методи са източник на нова информация за 

структурата на системата от категории на стоковото производство. Доизяснени 

са редица връзки между тях, показано е мястото на всяка отделна категория в 

народното стопанство, разгледано като кибернетична система. Разработени са 

модели на трудовия процес, които разкриват особената роля на производител-

ността на труда за оценка на икономическата ефективност. Конструирани са 

модели на функциите на парите, които могат да се използват при усъвършенс-

тване управлението на паричното обръщение. От особено важно значение са 

разработените в книгата модели на количеството на парите, необходими за об-

ръщението на стоките, което е направено въз основа на математическа интерп-

ретация на връзката между движението на стоките и движението на парите. 

София, май 2018 г. 
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РАЗДЕЛ ПЪРВИ 

СТОКАТА КАТО ЕЛЕМЕНТАРНА ФОРМА 

Стоката е продукт на труда (вж. стока и икономически труд). Тя заема 

както изходно, така и централно място в Марксовото икономическо учение. Не 

случайно К. Маркс започва своето гениално изследване “Капиталът” с анализ 

на стоката като “елементарна форма” на “богатството на обществата, в които 

господства капиталистическият начин на производство” (Маркс, К. Капиталът. 

Т. I. Цит. изд., с. 47). В стоката като във фокус се събират и се отразяват спе-

цифичните за тази обществено-икономическа формация производствени от-

ношения (обичайно К. Маркс така нарича икономическите отношения). Разк-

риването на системата на тези отношения (вж. икономическа система), а значи 

и на икономическата структура на общественото производство (вж. структура 

на икономическата система) е свързано с разкриването на стоката като еле-

ментарна система, безкрайно повтаряща се и непрекъснато формираща облика 

на икономическата действителност при стоковото производство. 

Всяко производствено отношение, отнасящо се до стоката, е комплексно и 

многоаспектно. Затова и самата стока е комплексна и многоаспекгна, богата на 

съдържание и елементарна като градивен елемент в целокупната обществена 

система (вж. икономически елемент). Отношението между стоката и стоковия 

свят е отношение между система и метасистема, синтезирана от нея. Между 

тях функционират многобройни прави и обратни регулиращи връзки, които 

изпълват със съдържание това отношение (вж. права икономическа връзка и 

обратна икономическа връзка). Ето защо изследването на обществените 

свойства на стоката означава постоянно да се връщаме към глобалните харак-

теристики на икономиката и да се прави преход от анализа към синтеза и от 

частното към общото, което се изразява чрез него. 
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1.1. ПОТРЕБИТЕЛНА СТОЙНОСТ И СТОЙНОСТ 

1.1.1. ПОТРЕБИТЕЛНА СТОЙНОСТ 

Както показва Марксовия анализ, стоката е една изключително сложна 

обществена микросистема от кибернетичен порядък (вж. кибернетична ико-

номическа система), образувана от две противоположни и наред с това взаим-

но обуславящи се подсистеми (вж. икономическа подсистема) – потребител-

ната стойност и стойността (вж. икономическа полезност и икономическа 

стойност). Потребителната стойност е външната форма, начинът на същест-

вуване на стоката (вж. икономическа форма). “Стоката – пише К. Маркс – е 

преди всичко външен предмет, нещо, което със своите свойства задоволява 

човешки потребности от всякакъв вид”. Като полезно нещо стоката “е съвкуп-

ност от много свойства и затова може да бъде полезна от към различни стра-

ни” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 47). Да означим полезните свойст-

ва на i-тата стока с вектора (вж. икономически вектор) 

),(
2

1

Mi

ir

i

i

i ∈



















α

−−−

α

α

=α  

където αiv e v-тото полезно свойство (v = 1, 2, …, r) на i-тата стока ),( Mi ∈  r е 

броят на полезните свойства на тази стока, а M е множеството на видовете 

стокит респ. на съответстващите им потребителни стойности. Векторът αi е 

динамичен по своя характер,тъй като разкриването на различните полезни 

страни, “а следователно и на разнообразните начини на употреба на нещата е 

дело на историческото развитие” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 47-

48). Ето защо αi = αi(t), αiэ = αiv(t) и r = r(t). 

Категорията потребителна стойност (вж. икономическа категория) като 

качествена определеност се дефинира от вектора αi, тъй като “полезността на 

един предмет го прави потребителна стойност” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. 

Цит. изд., с. 48) (вж. икономическа полезност). Макар че полезността и потре-

бителната стойност са еднотипни и близки понятия, вижда се, че К. Маркс не 

ги отъждествява. Полезността следва да се схваща изключително като иконо-

мическа (обществена) категория, като степен на съответствие между свойства-

13
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та на стоковото тяло, присъщи му по природа, макар и преобразувана от чове-

ка, и изискванията, които удовлетворяването на обществените потребности на 

даден исторически етап предявяват към използването на тези свойства. Следо-

вателно полезността е израз на обществени отношения, формиращи съответст-

вието между производство и обществени потребности (вж. икономическо про-

изводство и икономически потребности). В този смисъл потребителната 

стойност може да се разглежда като изход на системата 

),( MiR iii ∈α=α  

където iα  е вектор на i-тото стоково тяло, съставено от елементите 

,...,,2,1, rvvi
′=′α ′  

vi ′α  – v′-тото свойство на стоковата тяло на i-тата стока, r′– броят на тези 

свойства, Ri – матрица от v×v′-ти ред на полезността на i-тата стока, съставена 

от елементите 

,...,,2,1,...,,2,1,, rvrvMiR vvi =′=′∈′  

vviR ′  – степен на използване на v′-тото свойство на i-тото стоково тяло при за-

доволяването на v-тата обществена потребност.  

С помощта на оператора Ri потребителната стойност като набор от полез-

ни свойства се привежда в съответствие с обществените потребности (вж. опе-

ратор на икономическата система). Това показва, че потребителната 

стойност е сложна категория. Тя едновременно е продукт на взаимодействието 

между човека и природата (като стоково тяло,което е предмет на стокознание-

то) и на отношенията между самите хора (като полезност, като способност да 

задоволява исторически формирали се обществени потребности, което е пред-

мет на политическата икономия). 

“При разглеждане на потребителните стойности винаги се предпоставя 

тяхната количествена определеност” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 

48). Категорията потребителна стойност количествено (като икономическа ве-

личина) ще означим с ai ≥ 0, където ai е представена в специфичен (респ. в на-

турален измерител), а потребителна стойност като единство на качество и ко-

личество, отнасящо се до i-тата стока – с Qi, т.е. 

.)( MiaQ iii ∈α=  

Поради специфичния характер на своето предназначение “потребителната 

стойност се реализира само в потреблението, или в консумацията” (Маркс, К. 
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Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 48). Потреблението (вж. икономическо потребле-

ние) е процес на удовлетворяване в определена степен на обществените пот-

ребности. Удовлетворяването на обществените потребности е формата, в която 

се възпроизвеждат производителните сили на обществото – работната сила и 

средствата за производство (по терминологията на К. Маркс). Ето защо пот-

реблението е трансформиране, преобразуване на потребителните стойности в 

производителни сили: 

S = PQ, 

Където Q е векторът на потребителните стойности, съставен от елементите 

),( MiQi ∈  S – векторът на възпроизведените производителни сили, съставени 

от елементите ),( NkSk ∈  Sk производителната сила от k-тия вид, N – множес-

твото от елементите на производителните сили, P – матрица на потреблението 

на потребителните стойности, съставена от елементите ),,( NkMiPki ∈∈  Pki – 

коефициент, показващ разхода на i-тия потребителна стойност за производст-

вото на една специфична (респ. натурална) единица от k-тия производителна 

сила. Матрицата P качествено и количествено дефинира структурата и харак-

тера на процеса на потреблението и играе ролята на оператор (вж. оператор на 

икономическата система) за права икономическа връзка в системата на пот-

реблението Sp, както това е показано във фиг. 1. 

 

 
Фиг. 1. Система на потребителния процес 

(по Карл Маркс) 

Потреблението Sp е сложен обществен процес, система от производствени 

отношения, чието съдържание се свежда преди всичко до обществено призна-

ние на произведените потребителни стойности. Да предположим, че през t-тата 

единица от времето се произвеждат потребителни стойности в обеми Qt (век-

тор, съставен от елементите Qt), които се предвижда да бъдат употребени през 

t+1-тата времева единица за възпроизводството на производителните сили t
tS 1+  

(вектор, съставен от елементите t
tkQ 1, + ), т.е. 

.11 t
t

t
t
t QPS ++ =  

Qi P S 
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Междувременно, обаче, през времевата единица t+1 структурата на потре-

бителния процес се е променила от t
tP 1+  на ,1+tP  а на производителните сили – 

от t
tS 1+  на .1+tS  Следователно обществените потребности вече са се променили 

от Qt на Qt+1, където 

.111 +++ = t
t

tt SPQ  

Когато 

),(01, MiQQ itti ∈>−+  

тогава е налице обществено непризнание (излишък) на част от произведените 

потребителни стойности, а ако пък 

),(01, MiQQ itti ∈<−+  

тогава има недостиг (дефицит) на потребителни стойности. И в двата случая 

няма да се осъществи нормалното им възпроизводство. Затова потребителните 

стойности като система от производствени отношения ще се реализират изця-

ло само при равенството 

.)(1, MiQQ itti ∈=+  

До тук потреблението като консумация на потребителни стойности и като 

производство на потребителни стойности (каквито се явяват производителните 

сили в останалите фази на възпроизводството) е представено като единен про-

цес, т.е. S = PQ, респ. Q = P
-1

S. Такава структура е характерна за затвореното 

(патриархалното) стопанство. “При тази обществена форма, които имаме да 

разглеждаме тук, те [потребителните стойности – бел. моя] същевременно са и 

веществените носители на разменната стойност” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. 

Цит. изд., с. 48). Процесът на производството и процесът на потреблението се 

разкъсват от размяната. 

1.1.2. РАЗМЕННА СТОЙНОСТ 

Стоката, чийто фактор е потребителната стойност, се реализира в размя-

ната (вж. икономическа размяна). В процеса на размяната на преден план из-

пъква разменната стойност, означавана от К. Маркс още и като форма на 

стойността или като стойностна форма, като цената е завършеният израз от 

16
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историческото развитие на стойностната форма. “Разменната стойност се явява 

преди всичко като количествено съотношение, като пропорция, в която потре-

бителните стойности от един вид се разменят с потребителните стойности от 

друг вид.” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 48.) Операторното уравне-

ние на разменната стойност (вж. операторно уравнение на икономическата 

система) в такъв случай е: 

),,( MjiQZQ iijj ∈=  

където Qi е количеството на потребителната стойност от i-тия вид, Qj – коли-

чеството на потребителната стойност от j-тия вид, Zij – разменната стойност 

или още количеството на потребителната стойност от j-тия вид, което се раз-

меня срещу единица от потребителната стойност от i-тия вид. Това е система 

ijQ  на разменното отношение между потребителните стойности, при която от 

гледна точка на притежателя на стоката i потребителната стойност от i-тия вид 

се трансформира, преобразува в потребителна стойност от j-тия вид (фиг. 2). 

Вход на тази система е Qi, изход – Qj (вж. вход на икономическата система и 

изход на икономическата система). Тук Zij е оператор за права връзка, който 

моделира разменната стойност. 

 

 
Фиг. 2. Система ijQ   на разменно отношение меж-

ду потребителните стойности (по Карл Маркс) 

Процесът на размяната може да се разглежда като система или като мно-

жество от разменни отношения между стоките, които са израз на отношенията 

между хората. Да я означим със .S  Всеки неин елемент е разменно отношение 

между две стоки (или стокова маса), например между Mi ∈  и .Mj ∈  Размен-

ното отношение между стоките от своя страна следва да се схваща като твърде 

сложна система, включваща отношенията между факторите на разменящите се 

стоки – потребителната стойност и стойността, и условията, при които те са 

произведени. Да означим със ijS  системата (множеството) от разменни отно-

шения между стоките i и j. Тя е подсистема (подмножество) на ,S  т.е. 

),,( MjiSSij ∈⊂  

Qi Zij Qj 

17
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а системата S  на разменния процес е обединение от тези подсистеми: 

.
,

U
Mji

ijSS
∈

=  

Разменното отношение между потребителните стойности на разменящите 

се стоки с потребителни стойности iQ  и ,jQ  означено с ,ijQ  е момент на раз-

менното отношение между стоките. Системата от всички такива отношения ще 

означим с .Q  В такъв случай 

),,( MjiQQij ∈⊂  

.
,

U
Mji

ijQQ
∈

=  

На ijQ  може да се съпостави система qijS  на разменните отношения между 

всички стоки с потребителни стойности iQ  и .jQ  Между техните елементи 

съществува еднозначно и взаимообратимо съответствие, т.е. това са еквива-

лентни системи 

.),(~ MjiSSQ ijqijij ∈⊂  

Признакът за еквивалентност тук е потребителната стойност. 

Ако приемем, че ijQ  и qijS  са съждения, първото от които утвърждава, че 

между потребителни стойности iQ  и jQ  има разменно отношение, а второто – 

че такова отношение има и между стоките i и j, то горният израз се превръща в 

логически модел на една съждителна функция, каквато е еквиваленцията (вж. 

икономическа еквиваленция): 

.),( MjiSQ qijij ∈↔  

Тя може да се разглежда като равносилна на конюнкцията между две импли-

кации (вж. икономическа конюнкция и икономическа импликация), моделираща 

неотделимостта (единството) на отношението между потребителните стойнос-

ти от това между стоките: 

( ) ( ) ( ) .),( MjiQSSQSQ ijqijqijijqijij ∈→∧→≡↔  

Нека с iQ  (респ. с jQ ) се означи системата от всички разменни отноше-

ния, в които участвува потребителната стойност iQ  (респ. jQ ). Очевидно е, че 

18
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),,( MjiQQ iij ∈⊂  

тъй като i-тата (респ. j-тата) потребителна стойност може да влезе в разменни 

отношения и с други потребителни стойности. При това 

).( MiQQ
Mj

iji ∈=
∈

U  

Също така 

),,( MjiQQ jij ∈⊂  

).( MjQQ
Mi

ijj ∈=
∈

U  

От това следва, че системата ijQ  на разменното отношение между потре-

бителните стойности е такова множество, всеки елемент на което едновремен-

но принадлежи на iQ  и ,jQ  т.е. тя е резултат от тяхното пресичане: 

).,( MjiQQQ jiij ∈= I  

Схематично това е представено от защрихованата част на фиг. 3. Незащрихо-

ваната част от окръжността, изобразяваща множеството iQ , включва размен-

ните отношения на Qi с всички останали потребителни стойности с изключе-

ние на тези, отнасящи се до j-тата стока. Обратно, незащрихованата част от 

окръжността, изобразяваща множеството jQ , включва разменните отношения 

на Qj с всички останали потребителни стойности с изключение на тези, отна-

сящи се до i-тата стока. 
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Фиг. 3. Система ijQ  на разменното отношение 

между потребителни стойности като сечение на 

две множества (по Карл Маркс) 

Това позволява разменното отношение между потребителните стойности ло-

гически да се разглежда като конюнктивна икономическа система ,ijQ  която 

може да се представи в математико-логическия израз или модел (вж. матема-

тическа логика) 

).,( MjiQQQ jiij ∈∧=  

Тук ijQ  е равносилна на конюнкцията от iQ  и .jQ  

Потребителните стойности Qi и Qj са произведени при различни произ-

водствени, икономически и социални условия. Те изразяват както специфич-

ните за тези условия икономически отношения (наричани от К. Маркс произ-

водствени), така и определена полезност (вж. икономическа полезност), т.е. 

определено съответствие с исторически формиралите се обществени потреб-

ности. Приведените по-горе модели показват, че връзката на тези отношения с 

цялата съвкупност от производствени отношения трябва да се разглежда двоя-

ко. Веднъж разменното отношение между потребителните стойности ijQ  се 

представя като отношение между икономически отношения .QQiΛ  В него се 

пресичат две групи отношения ( iQ  и jQ ), които са свързани с условията на 

производството, но които обществено могат да бъдат изявени и реализира-

ни чрез това пресичане. Формира се ново отношение – отношение на разме-

нимост ,ijQ  което е с едно равнище по-сложно от равнището на тези, които го 

съставят. То едновременно е израз и на едните и на другите и заедно с това 

представлява качествено ново съдържание (вж. икономическо съдържание), 

което не се включва поотделно в iQ  и .jQ  Върху тази основа разменните 

iQ  

ijQ  

jQ  
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стойности, количествено сравними помежду си, стават нещо различно от пот-

ребителните стойности. “Като потребителни стойности стоките са преди всич-

ко различни по качество; като разменни стойности те могат да бъдат различни 

само по количество, следователно не съдържат нито атом потребителна 

стойност.” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 50.) (Вж. икономическо ка-

чество и икономическо количество.) И втори път, качествено ново и различ-

но, разменното отношение между потребителните стойности се явява градивен 

елемент на определена съвкупност от производствени отношения 

),,( MjiQQQ jiij ∈⊂ U  

където 

).,(и MjiQQQQ jijiij ∈⊂⊂  

Всяка форма едновременно се оказва достатъчно проста, за да изгради слож-

ното, това са икономическите дизюнкции 

, и ij
Mi

jij
Mj

i QQQQ ∨∨
∈∈

≡≡  

и достатъчно сложна, за да изрази икономическата конюнкция 

.jiij QQQ ∧=  

Да означим по-нататък с zijS  системата от всички разменни отношения 

между две стоки i и j ),,( Mji ∈  които се осъществяват при разменна стойност 

Zij. При една и съща разменна стойност могат да се разменят различни по ко-

личество потребителни стойности от i-тия вид съответно срещу различни по 

количество потребителни стойности от j-тия вид, т.е. 

....
3

3

2

2

1

1

ij

i

j

i

j

i

j
Z

Q

Q

Q

Q

Q

Q
====  

За множеството 

),( MjiSSS qjqiqij ∈= I  

също е присъщо Zij, но то не изчерпва всички разменни отношения между сто-

ките i и j. Следователно qijS  и zijS  не са тъждествени помежду си, а първото е 

подмножество на второто (вж. икономическо подмножество): 
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.),( MjiSS zijqij ∈⊂  

На системата zijS  може еднозначно и взаимообратимо да се съпостави ек-

вивалентна на нея система ijZ  от разменни отношения между потребителните 

стойности от i-ти и j-ти вид, които се опосредстват от Zij, т.е. 

.),(~ MjiSZ zijij ∈  

Признакът за еквивалентност тук е разменната стойност Zij. Налице е логичес-

ката еквиваленция 

,),( MjiSZ zijij ∈↔  

равносилна на конюнкцията от две импликации 

( ) ( ) .),( MjiZSSZ ijzijzijij ∈→∧→  

Системата ijQ  на разменното отношение между потребителните стойности 

Qi и Qj, което се характеризира с разменната стойност Zij, е такова множество, 

всеки елемент на което (вж. икономически елемент) едновременно принадле-

жи на ,iQ  jQ  и ,ijZ  т.е. тя е резултат от тяхното пресичане: 

).,( MjiZQQQ ijjiij ∈= II  

Схематично това се представя от защрихованата част на фиг. 4. Незащрихова-

ните части от окръжността, изобразяваща множеството ijZ , които са включени 

в iQ  и ,jQ  са пусти множества, а останалата незащрихована част се отнася до 

разменни отношения между потребителните стойности i и j, които са различни 

от iQ  и .jQ  
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Фиг. 4. Система ijQ  на разменното отношение 

между потребителни стойности като подсистема 

на системата  ijZ  (по Карл Маркс) 

Това позволява разменното отношение между потребителните стойности 

да се разглежда като равносилно на импликация (вж. икономическа имплика-

ция) между конюнкцията от участието на потребителните стойности в това от-

ношение и отношението, присъщо на разменната стойност. Следователно 

),,( MjiZQQQ ijjiij ∈→∧≡  

което от теоретико-множествен аспект придобива формата 

).,( MjiZQQQ ijjiij ∈⊂= I  

При това импликативното отношение се разпростира и върху системата от 

разменни отношения между потребителните стойности iQ  и jQ  и всички оста-

нали потребителни стойности на стоките, участващи в даден пазар. 

По вътрешната си природа системата ijQ  на разменното отношение между 

потребителните стойности е динамична, тъй като условията на размяната са 

исторически обусловени и постоянно се променят в зависимост от изменения-

та в условията на общественото възпроизводство. В крайна сметка те резулти-

рат в разменната стойност Zij. Функционално тя може да се представи като съ-

iQ  

ijQ  

ijZ  

jQ  
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отношение между нарастванията на потребителните стойности j и i, които се 

разменят: 

).,( Mji
dQ

dQ
Z

i

j

ij ∈=  

Потребителната стойност jQ  се оказва функционално зависима от потреби-

телната стойност ,iQ  с която тя се разменя. Тази зависимост се разполага като 

крива (в частен случай права) линия в плоскостта на правоъгълната коорди-

натна система, където iQ  е абсцисата, а jQ  е ординатата, както това е показано 

във фиг. 5. Това е функцията ).( iijj QZQ =  

 

 
Фиг. 5. Функционална зависимост на j-тата от i-тата 

потребителна стойност (по Карл Маркс) 

В рамките на системата ijQ  разменната стойност Zij е първата производна 

функция 

,)(' ijij QQZ =  

т.е. е равна на тангенса на ъгъла, който допирателната към кривата на функци-

ята Qj = Zij(Qi) сключва с абсцисната ос, а потребителната стойност Qj е интег-

ралът 

).,( )( MjidQQZQ iiijj ∈= ∫  

При обратна постановка, от гледна точка на притежателя на стоката j, 

потребителната стойност от j-тия вид се трансформира, преобразува в потре-

jQ  

iQ  0  

)( iijj QZQ =  
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бителна стойност от i-ти вид. В такъв случай операторното уравнение на раз-

менната стойност е 

),,()( MijQZQ ijii ∈=  

където със Zji е означено количеството на потребителната стойност от i-тия 

вид, разменящо се срещу единица потребителна стойност от j-тия вид, като 

).,(1 MjiZZ jiij ∈=  

Това е система jiQ  на разменно отношение между j-тата и i-тата потребителна 

стойност с вход Qj и изход Qi, където Zji е операторът за права връзка между 

тях, както това е показано във фиг. 6. В рамките на това операторно уравнение 

потребителната стойност Qi е функционално зависима от потребителната 

стойност Qj. 

 
Фиг. 6. Система на обратно разменно отношение 

между потребителните стойности (по Карл Маркс) 

На това равнище от анализа все още не се разглежда особеното място, ко-

ето потребителните стойности iQ  и jQ  заемат в стойностния израз. Ето защо 

теоретико-множествените и математико-логическите модели на системата jiQ  

на разменното отношение между тях и на системата qjiS  на разменното отно-

шение между стоките i и j са аналогични на тези, присъщи ijQ  и .qijS  Затова за 

всяко Mji ∈,  са валидни изразите: 

,, QQSS jiji ⊂⊂  

,~ jiqjiji SSQ ⊂  

( ) ( ) ( ) ,jiqjiqjijiqjiji QSSQSQ →∧→≡↔  

,, ijjiijji QQQQQQ ∧≡= I  

,~ jizjiqji ZSS ⊂  

Qj Zij Qi 
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( ) ( ) ( ) ,jizjizjijizjiji ZSSZSZ →∧→≡↔  

,, jiijjijiijji ZQQQZQQQ →∧≡⊂= I  

( ) ( ) .jjiiijijji QZQQZQQ →∧∧→∧≡  

Разменната стойност Zji в динамичен аспект е отношението между нараст-

ванията на потребителните стойности i и j 

).,( Mij
dQ

dQ
Z

j

i
ji ∈=  

В този израз на обществено отношение потребителната стойност iQ  е функци-

онално зависима от .jQ  В рамките на системата qjiS  разменната стойност Zji е 

първата производна функция 

,)(' iiji QjQZ =  

а потребителната стойност iQ  е интегралът 

).,( )( MijdQQZQ jjjii ∈= ∫  

Разгледаните зависимости са представени във фиг. 7. Тук jQ  е абсцисата, а iQ  

е ординатата. Кривата )( jjii QZQ =  е огледално симетрична на кривата 

)( iijj QZQ =  по отношение на права линия, преминала през първия квадрант на 

координатната система и координатното начало и сключваща с абсцисната ос 

ъгъл от 45º. 
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Фиг. 7. Функционална зависимост на i-тата от j-тата 

потребителна стойност (по Карл Маркс) 

Тъй като системата ijQ  на разменното отношение на потребителната 

стойност Qi с потребителната стойност Qj е равносилна на системата jiQ  на 

разменното отношение на потребителната стойност Qj с потребителната 

стойност Qi, както и самите системи ijZ  и ,jiZ  то са валидни логическите изра-

зи 

).,( MjiQQQQ jiijjiij ∈∧≡≡  

Върху тази основа става възможно да се изгради логическа система не са-

мо за разменното отношение между потребителните стойности, но и за разме-

нящите се потребителни стойности. Докато в първия случай елементи са от-

ношенията между стоките и между техните два фактори (потребителната 

стойност и стойността), то във втория това ще бъдат самите стоки и фактори. 

Множеството на всички стоки, участващи в разменния процес, ще озна-

чим с S. То включва множествата Si, респ. Sj на всички стоки ,, Mji ∈  т.е. 

UU
Mj

j
Mi

i

ji

SSS

MjiSSSS

∈∈

==

∈⊂⊂

.

),,(,,

 

Стоката i, както и j могат да се разменят срещу други стоки, предлагани на па-

зара. Това показва, че 

jQ  0  

)( jjii QZQ =  

iQ  
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),(,

),(,

MjSS

MiSS

Mi
jij

Mj
iji

∈=

∈=

∈

∈

U

U
 

където Sij е множеството от всички стоки i, които се разменят срещу стоки j, а 

Sji – множеството от всички стоки j, които се разменят срещу стоки i. Тук 

,0=jiij SS I  

тъй като те нямат общи елементи. 

Да означим с Q множеството от всички потребителни стойности, които 

вземат участие в разменния процес, с Qi и Qj – множествата от потребителни 

стойности от видовете i и j, като 

,UU
Mj

j
Mi

i QQQ
∈∈

==  

и с Qij и Qji – множествата от всички потребителни стойности Qi, които се раз-

менят срещу потребителни стойности Qj, съответно от всички потребителни 

стойности Qj, които се разменят срещу потребителни стойности Qi. Тук 

).,(0,, MjiQQQQQQ jiijjjiiij ∈=⊂⊂ I  

На Qij (респ. Qji) може да се съпостави система Sqij (респ. Sqji) от стоки с 

потребителни стойности Qi, които се разменят срещу стоки  с потребителни 

стойности Qj (респ. обратно). Тези системи са еквивалентни: 

).,(~,~ MjiSSQSSQ jiqjijiijqijij ∈⊂⊂  

Системите Qij и Sqij (респ. Qji и ) Sqji могат да се разглеждат и като съжде-

ния, които утвърждават факта на размяната между съответните стоки и потре-

бителни стойности. В такъв случай горните изрази се превръщат в модели на 

логически еквиваленции: 

).,(, MjiSQSQ qjijiqijij ∈↔↔  

Те са равносилни на конюнкции от по две импликации, моделиращи потреби-

телната стойност като един от факторите на стоката: 

( ) ( ) ( ) ),,( MjiQSSQSQ ijqijqijijqijij ∈→∧→≡↔  

( ) ( ) ( ) ).,( MjiQSSQSQ ijqijqijijqijij ∈→∧→≡↔  
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Да означим с Szij множеството от стоки с потребителна стойност от i-тия 

вид, които се разменят срещу стоки с потребителна стойност от j-тия вид при 

разменна стойност Zij, а със Szji множеството от стоки с потребителна стойност 

от j-тия вид, които се разменят срещу стоки с потребителна стойност от i-тия 

вид при разменна стойност Zji. Системите Sqi и Szij имат общи елементи и те са 

стоките с потребителни стойности Qi, които се разменят срещу стоки с потре-

бителни стойности Qj. Множеството от тези общи елементи формират систе-

мата Sqij, която се получава при пресичане на системите Sqi и Szij – 

),,( MjiSSS zijqiqij ∈= I  

и която е равносилна на тяхната конюнкция 

).,( MjiSSS zijqiqij ∈∧≡  

При това ).,(и MjiSSSS qiqijzijqij ∈⊂⊂  

Системата на стоките Sqij схематично се представя от защрихованата част 

на фиг. 8. Незащрихованата част от окръжността, изобразяваща множеството 

Sqi, включва стоките i с потребителна стойност Qi, които се разменят срещу 

стоки с потребителна стойност, различна от Qj. Незащрихованата част от ок-

ръжността, изобразяваща множеството Szij, включва стоките i, които се разме-

нят срещу стоки от вида j при потребителни стойности, различна от Qi. 

 

 
Фиг. 8. Система на стоките Sqij  като сечение на 

две множества (по Карл Маркс) 

По аналогичен начин от общите елементи на Sqj и Szji се формира система 

на стоките Sqji, за която са характерни отношенията 

qiS  

qijS  

zijS  
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),(

,

Mji

SSSS

SSS

SSS

qjqjizjiqji

zjiqjqji

zjiqjqji

∈








⊂⊂

∧≡

= I

 

и които схематично са изобразени във фиг. 9. 

 

 
Фиг. 9. Система Sqji на разменното отношение като 

сечение на две множества (по Карл Маркс) 

Между (1) множеството от елементи на системата Sqij на стоките с потре-

бителни стойности Qi, които се разменят срещу стоки с потребителни стойнос-

ти Qj при разменна стойност Zij, и (2) множеството от елементи на системата 

qijS  на разменното отношение между тези потребителни стойности съществува 

еднозначно и взаимообратимо съответствие. На всеки елемент от Sqij съответс-

тва точно определен елемент от ,qijS  както и обратно, на всеки елемент от qijS  

съответства точно определен елемент от Sqij. По същия начин еднозначно и 

взаимообратимо съответствие съществува и между множествата Sqji и .qjiS  Но 

qijS  и qjiS  са равносилни едно на друго, което произтича от равносилността 

между zijS  и ,zjiS  т.е. 

( ) ( ) ).,( MjiSSSS qjiqijzjizij ∈≡→≡  

По силата на транзитивността (вж. икономическа транзитивност) от го-

репосочените отношения следва наличието на еднозначно и взаимообратимо 

съответствие между системите на обменящите се потребителни стойности Qij и 

qjS  

qjiS  

zjiS  
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Qji. Но такова съответствие има и между zijS  и ,zijS  от една страна, и между 

zjiS  и ,zjiS  от друга. Следователно 

( ) ( ) ).,( MjiSSSS qjiqijzjizij ∈≡→≡  

Тъй като qijij SQ ↔  и ,qjiji SQ ↔  то в крайна сметка е валиден логическият 

модел 

( ) ( ) ),,( MjiQQZZ jijiij ∈↔→↔  

чиито съставни съждителни функции са 

( ) ( ) ),,( MjiQQZZ jijiij ∈→→→  

( ) ( ) ).,( MjiQQZZ ijijji ∈→→→  

Известно е, че винаги са верни функциите )( xyx →→  и ).( yxy →→  

Следователно верни са и изразите 

( ) ),,( MjiZZZ ijjiij ∈→→  

( ) ).,( MjiZZZ jiijji ∈→→  

Ето защо, в импликативната верига импликациите от реципрочните разменни 

стойности може да бъдат заместени от самите разменни стойности: 

( ) ),,( MjiQQZ ijij ∈→→  

( ) ),,( MjiQQZ jiji ∈→→  

( ) ).,( MjiQQZZ ijjiij ∈↔→∧  

И тъй като ,jiij ZZ ↔  то винаги е валиден логически модел на импликацията 

между разменната стойност и еквиваленцията от разменящите се потребител-

ни стойности (вж. икономическа еквиваленция) 

).,()( MjiQQZ jiij ∈↔→  

Той показва, че различни потребителни стойности, например “x боя за обуща, 

y коприна, z злато трябва да бъдат заменими една с друга или еднакви по вели-

чина разменни стойности. От това следва …, че валидните разменни стойности 
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на една стока изразяват нещо еднакво.” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., 

с. 49.) Ето защо разменната стойност само показва разменимостта между пот-

ребителните стойности на стоките. “Но тъкмо … абстрахирането на техните 

потребителни стойности очевидно характеризира разменното отношение на 

стоките.” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 49-50.) 

1.1.3. СТОЙНОСТ 

Ако се абстрахираме от потребителните стойности, стоките ще изпъкнат 

пред нас само като продукти на човешкия труд. “Но заедно с полезния харак-

тер на продуктите на труда изчезна и полезният характер на въплътените в тях 

видове труд …, те вече не се различават един от друг, а всички се свеждат към 

еднакъв човешки труд, към абстрактен човешки труд [подч. мое] … Като 

кристали на тази обща за всички тях обществена субстанция те са стойности – 

обществени стойности [подч. мое].” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 

50.) (Вж. икономическа стойност.) 

Обществените стойности на разменящите се стоки i и j ще означим с Xi и 

Xj. Зад две потребителни стойности Qi и Qj, които влизат н разменното отно-

шение ,iijj QZQ =  количествено стои една и съща обществена стойност 

Xi = Xj, 

т.е. налице е система на еквивалентна трансформация на стойността на стоката 

i в стойност на стоката j, система ijX  на еквивалентно отношение между тях 

(вж. фиг. 10). Стойността Xi, е вход, а стойността Xj е изход. Единицата изпъл-

нява ролята на оператор за права връзка (вж. права икономическа връзка) и 

моделира еднаквостта на обществения труд и еквивалентността (респ. равенс-

твото) като обществено отношение, което се реализира в размяната. 

 

 
Фиг. 10. Система ijX  на еквивалентно отно-

шение между стойностите (по Карл Маркс) 

Системата на всички еквивалентни отношения между обществените 

стойности означаваме с ,X  а със ijX  – само между стойностите Xi и Xj. Ето 

защо 

Xi 1 Xj 
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),,( MjiXX ij ∈⊂  

.
,

U
Mji

ijXX
∈

=  

На ijX  може да се съпостави система xijS  на разменни отношения между сто-

ките със стойности Xi и Xj (по-нататък под стойност ще се подразбира общест-

вената стойност). Между техните елементи съществува еднозначно и взаимо-

обратимо съответствие като еквивалентни системи: 

).,(~ MjiSSX ijxijij ∈⊂  

Признакът за еквивалентност тук е равенството между стойностите. 

Ако приемем, че ijX  и xijS  са съждения, първото от които утвърждава, че 

между стойностите Xi и Xj има еквивалентно отношение, а второто – че такова 

отношение има и между стоките i и j, то горният израз се превръща в логичес-

ки модел на еквиваленция: 

).,( MjiSX xijij ∈↔  

Тя може да се разглежда като равносилна на конюнкцията от две импликации 

на стойностните отношения, последната като признак на стоковите отноше-

ния: 

( ) ( ) ( ) ).,( MjiXSSXSX ijxijxijijxijij ∈→∧→≡↔  

Нека iX  е системата от всички еквивалентни отношения, в които участву-

ва стойността Xi. Тогава 

),,( MjiXX iij ∈⊂  

.)(U
Mj

iji MiXX
∈

∈=  

Същото важи за системата jX  от всички еквивалентни отношения, в които 

участвува стойността Xj, т.е.  

),,( MjiXX jij ∈⊂  

.)(U
Mi

ijj MiXX
∈

∈=  
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От това следва, че системата ijX  на еквивалентните отношения между 

стойностите е такова множество, всеки елемент на което едновременно при-

надлежи на iX  и :jX  

).,( MjiXXX jiij ∈= I  

Схематично това се представя от защрихованата част на фиг. 11. Незащрихо-

ваната част от окръжността, изобразяваща множеството ,iX  включва еквива-

лентни отношения на Xi с всички останали стойности, с изключение на Xj. Об-

ратно, незащрихованата част от окръжността, изобразяваща множеството ,jX  

включва еквивалентни отношения на Xj с всички останали стойности, с изклю-

чение на Xi. 

 

 
Фиг. 11. Система ijX i на еквивалентното отношение 

между стойностите като сечение на две множества 
(по Карл Маркс) 

Ето защо еквивалентното отношение между обществените стойности се разг-

лежда като е конюнктивна система, която може да се представи в логическия 

модел 

).,( MjiXXX jiij ∈∧≡  

Тук ijX  е равносилна на конюнкцията от iX  и .jX  

Едновременно с производството на потребителните стойности Qi и Qj са 

създадени и стойностите Xi и Xj. За различните стоки това е станало при раз-

лични условия, чиято еднаква обществена значимост се изразява чрез еквива-

лентното отношение между тези стойности. При горните модели еквивалент-

iX  

ijX  

jX  
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ното отношение между стойностите ijX  се представя като отношение между 

производствени отношения ji XX ∧ . Формира се ново отношение на еквива-

лентност, което е по-сложно от съставящите го отношения, свързани с произ-

водството на стойността. То е техен израз и се включва във всяко едно от тях 

поотделно. От друга страна, еквивалентното отношение между стойностите се 

явява градивен елемент на всяка съвкупност от стойностни отношения: 

).,(; MjiXXXX jijiij ∈⊂⊂  

Ето защо нито една обществена стойност не може да бъде разбрана извън ек-

вивалентността като изискване на закона за стойността. 

При обратна постановка от гледна точка на притежателя на стоката j, се 

формира системата jiX  на еквивалентната трансформация на стойността Xj на 

j-тата стока в стойност Xi на i-тата стока, т.е. на еквивалентното отношение 

между тях, показано във фиг. 12. 

 

 
Фиг. 12. Система jiX  на еквивалентно отно-

шение между стойностите (по Карл Маркс) 

Нейните теоретико-множествени и математико-логически модели са анало-

гични на тези, характерни за .ijX  Затова за всяко Mji ∈,  

,,
,

U
Mij

jiji XXXX
∈

=⊂  

,~ jixjiji SSX ⊂  

( ) ( ) ( ),jixjixjijixjiji XSSXSX →∧→≡↔  

,U
Mi

jijjji XXXX
∈

=⊂  

,ijji XXX I=  

,ijji XXX ∧≡  

Xi 1 Xj 
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Системите ijX  и jiX  на еквивалентното отношение между обществените 

стойности са равносилни помежду си. Затова  

).,( MjiXXXX jiijjiij ∈∧≡≡  

Върху тази основа става възможно да се изгради логическа система не са-

мо за разменното отношение между стойностите, но и за самите стойности, 

участващи в това отношение. Да означим с X множеството от всички стойнос-

ти, а с Xi и Xj – множествата от стойностите Xi и Xj, където 

,

iMj
j

Mi
i XXX UU

∈∈

==  

и с ijX  и jiX  – множествата от всички стойности Xi, които влизат в еквивален-

тно отношение с Xj, съответно всички стойности Xj, които влизат в еквивален-

тно отношение с Xi, където 

.),(,0,, MjiXXXXXX jiijjjiiij ∈=⊂⊂ I  

На ijX  (респ. на jiX ) може да се съпостави система Sxij (респ. Sxji) от стоки 

със стойности Xi, които се разменят със стоки със стойности Xj (респ. обратно). 

Това са еквивалентни системи 

),,(~ MjiSSX ijxijij ∈⊂  

.),(~ MijSSX jixjiji ∈⊂  

Ако със същите символи се означат съответните значения, се вижда, че това са 

логически еквиваленции 

),,( MjiSX xijij ∈↔  

.),( MijSX xjiji ∈↔  

Те могат да се разглеждат като равносилни на конюнкции от по две имплика-

ции, моделиращи стойността като фактор на стоката: 

( ) ( ) ( ) ,),( MjiXSSXSX ijxijxijijxijij ∈↔∧↔≡↔  

( ) ( ) ( ) .),( MjiXSSXSX jixjixjijixjiji ∈↔∧↔≡↔  
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Между множеството от елементи на системата Sxij на стоките със стойнос-

ти Xi, които се разменят срещу стоки със стойности Xj, и множеството от еле-

менти на системата xijS  на разменното отношение между стоките със стойнос-

ти Xi и Xj съществува еднозначно и взаимнообратимо съответствие. Такова съ-

ответствие съществува и между Sxjс и .xjiS  Но xijS  и xjiS  са равносилни. Следо-

вателно вярно е, че xijS  и xjiS  са еквивалентни: 

.),( MjiSS xjixij ∈↔  

Тъй като ijxij XS ↔  и ,jixji XS ↔  то вярно е, че и самите стойности Xi и Xj на 

разменящите се стоки са еквивалентни: 

).,()( MjiXXI jiij ∈↔→  

Тази релация показва еднаквото участие, а значи и еднаквата валидност на то-

ва участие на стойностите в разменното отношение като обществен процес. С 

Iij е означено изискването на закона за стойността за еквивалентност между 

стойностите при размяната на техните стоки. 

1.1.4. ВРЪЗКА МЕЖДУ ПОТРЕБИТЕЛНА СТОЙНОСТ И СТОЙНОСТ 

Между потребителната стойност и стойността като два фактора на стоката 

съществуват строго определени качествени и количествени зависимости. Пот-

ребителната стойност Qi може да се представи като резултат на преобразова-

нието 

),( MiXPQ iii ∈=  

а потребителната стойност Qj – като 

),( MjXPQ jjj ∈=  

където с Pi и Pj са означени производителностите на труда (последният като 

единство на конкретен труд и абстрактен труд), при които са създадени тези 

потребителни стойности, а с Xi и Xj – техните стойности (в работно време, 

респ. в стойностни единици). Тези връзки са изобразени на фиг. 13 и фиг. 14. В 

приведените модели с помощта на категорията производителност на труда е 

изразена връзката между стойността (съдържанието) и потребителната 

стойност (формата) (вж. икономическо съдържание и икономическа форма). 
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Фиг. 13. Зависимост между двата фактора на 

стоката i (стойност и потребителна стойност) 

(по Карл Маркс) 

 

 
Фиг. 14. Зависимост между двата фактора на 

стоката j (стойност и потребителна стойност) 

(по Карл Маркс) 

Да означим с Xqi множеството от всички стойности Xi, които са въплътени 

в потребителните стойности Qi, а с Qxi – множеството от всички потребителни 

стойности Qi, в които се съдържат стойности Xi. Очевидно е, че 

.)(0,; MiQXQQXX xiqiixiiqi ∈=⊂⊂ I  

На Xqi, респ. на Qxi, може да се да се съпостави система Sxqi на връзката между 

стойност и потребителна стойност. Нейните елементи са всички стоки, които 

имат стойност Xi и потребителна стойност Qi, т.е. 

).(~,~ MiSQSSX xqixixixqiqi ∈⊂  

На това съответства логическата еквиваленция 

),(, MiSQSX xqixixqiqi ∈↔↔  

равносилна на конюнкцията от две импликации, моделиращи стойността и 

потребителната стойност като фактори на стоката: 

( ) ( ) .)(, MiXSSX qixqixqiqi ∈→∧→  

Системата Sxqi в качествено-количествен порядък изразява отношението 

между потребителната стойност и стойността на стоката като две относително 

самостоятелни икономически категории. Затова множеството Sxqi може да се 

разглежда като резултат от пресичането на множествата Sqi и Sxi, т.е. 

Xj Pj Qj 

Xi Pi Qi 
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).(, MiSSS qixixqi ∈= I  

Схематично системата Sxqi е представена от защрихованата част на фиг. 15. В 

незащрихованата част от окръжността, изобразяваща Sxi, респ. от окръжността, 

изобразяваща Sqi са включени всички стоки от същия вид с потребителна 

стойност Qi, които са произведени при производителност на труда, различна от 

Pi. 

 

 
Фиг. 15. Система на стоките Sxqi като сечение на 

две множества (по Карл Маркс) 

Но при производителност Pi могат да бъдат произведени и стоки от i-тия 

вид, които имат стойност и потребителна стойност, различни от Xi и Qi. В та-

къв случай Sxqi може да се разглежда и като резултат на пресичането 

),(, MiSSSS piqixixqi ∈= II  

където Spi е система от всички стоки от i-тия вид, произведени при производи-

телност на труда Pi. Затова 

),(, MiSS pixqi ∈⊂  

което схематично е представено от защрихованата част на фиг. 16. 

 

xiS  

xqiS  

qiS  
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Фиг. 16. Система Sxqi като подсистема на системата 

Spi (по Карл Маркс) 

От това следва, че връзката между стойността и потребителната стойността е 

равносилна на конюнкцията 

),(, MiSSS qixixqi ∈∧=  

тоест 

).(, MiSSSS piqixixqi ∈⊂= I  

Тъй като ),(и MiQSSX xixqixqiqi ∈↔↔  то 

( ) .)( MiQXS xiqixqi ∈→→  

На системата Spi може да се съпостави системата Pi на производителността на 

труда, всички елементи на която са равни помежду си. Но .pixqi SS ⊂  Следова-

телно логическият модел на връзката Sxqi е 

).()( MiQXP iii ∈→→  

Същото се отнася и до връзката Sxqj между стойността и потребителната 

стойност на стоката j: 

).()( MjQXP jjj ∈→→  

xiS  qiS  

xqiS  

piS  
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При разгледаните предпоставки и в динамичен аспект производителността 

на труда Pi (в неговата цялост като единство на конкретен и абстрактен труд) 

се представя количествено като отношение между нарастването на потреби-

телната стойност и нарастването на стойността, т.е. като първа производна 

функция на потребителната стойност: 

),( Mi
dX

dQ
P

i

i
i ∈=  

).( Mj
dX

dQ
P

j

j

j ∈=  

Затова пък потребителната стойност е интеграл от функцията на производи-

телността на труда Pi: 

),( )( MidXXPQ iiii ∈= ∫  

).( )( MjdXXPQ jjjj ∈= ∫  

Зависимостта между стойността и потребителната стойност на стоката (произ-

тичаща от количествените зависимости в трудовия процес – вж. Марксова те-

ория за трудовия процес) при нарастваща производителност на труда (в него-

вата цялост) е показана във фиг. 17. Значенията на стойността като аргумент са 

нанесени върху абсцисната ос, а тези на потребителната стойност като функ-

ция – на ординатната ос. 
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Фиг. 17. Потребителната стойност като функ-

ция на стойността при нарастваща производи-

телност на труда в неговата цялост (по Карл 

Маркс) 

Тъй като разменната стойност Zij е съотношението Qj:Qi, сега тя изпъква и 

като частно между два интеграла: 

).,(
 )(

 )(
Mji

dXXP

dXXP
Z

iii

jjj

ij ∈=
∫
∫

 

Тези количествени и качествени отношения, доколкото се отнасят до една 

стока, остават напълно скрити. Обективно те се проявяват само чрез количест-

веното отношение между потребителните стойности на различни стоки, т.е. 

чрез разменната стойност. 

1.1.5. ПРОЯВЛЕНИЕ НА СТОЙНОСТТА В РАЗМЕННАТА СТОЙНОСТ 

Марксовият анализ на двата фактора на стоката показва, че “разменната 

стойност изобщо може да бъде само начин на изразяване, “форма на проявле-

ние” на някакво друго, различно от нея съдържание” (Маркс, К. Капиталът. Т. 

I. Цит. изд., с. 49), на стойността. Разменната стойност като отношение между 

потребителни стойности функционира в качеството си на “черна кутия”, чието 

поведение се мотивира от скрито в нея еквивалентно отношение между 

стойностите. 

Потребителна 

стойност 

 Qi       

 

 

                    Qi = Pi(Xi)         

 

 

 

 

 

    0                                             Xi  

                                     Стойност 
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Отношението между тези две производствени отношения може да се разк-

рие, като се съедини системата ijX  на еквивалентното отношение между 

стойностите на i-тата и j-тата стока (Xj = Xi) със системата ijQ  на разменното 

отношение между техните потребителни стойности (Qj = ZijQi). Формира се 

нова система ijXQ  на превръщане (в случая на метатрансформация) на еквива-

лентното отношение между стойностите в разменно отношение между потре-

бителните стойности, чиято блок-схема е дадена във фиг. 18. Това е сложна 

система (от типа на ингредиентната икономическа система от функционален 

тип), в която ijX  играе ролята на вход, а ijQ  – на изход. В нея производствено-

то отношение ijX  е икономическо съдържание, а производственото отношение 

ijQ  е икономическа форма. Системата ijXQ  превръща съдържанието (еквива-

лентното отношение между стойностите) във форма (разменно отношение 

между потребителните стойности). Връзката между тези две отношения е ново 

отношение и то е елемент на .ijXQ  “Така че онова общо, което се изразява в 

разменното отношение или в разменната стойност на стоките, е тяхната 

стойност” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 51). 

 

 
Фиг. 18. Блок-схема на системата ijXQ   на преобразуване на 

еквивалентното отношение между стойностите в разменно 

отношение между потребителните стойности на стоките i и j 

(по Карл Маркс) 

Pi Zij Pj 

Zij Qi Qj 

1 Xi Xj 
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Важна роля на метаоператор в ijXQ  изпълнява зависимостта между про-

изводителностите на труда, при които са произведени стоките i и j. Оператор-

ното й уравнение е 

).,( MjiPZP iijj ∈=  

То е уравнение на системата ijP  на съотношението между двете производител-

ности на труда (в неговата цялост), чиято блок-схема е показана във фиг. 19. 

 

 
Фиг. 19. Система ijP  на  съотношението между 

производителностите на труда в неговата цялост 

(по Карл Маркс) 

Вход на системата ijP  е производителността на труда Pi, създаващ потре-

бителната стойност от i-тия вид, а изход – производителността на труда Pj, 

създаващ потребителната стойност от j-тия вид. Съотношението между тези 

две производителности се дефинира от разменната стойност Zij (оператор на 

системата), която изразява и отношението между разменящите се и произведе-

ни при тези производителности на труда потребителни стойности. И наистина, 

както вече бе показано при разглеждане на връзката между стойността и пот-

ребителната стойност на стоката, производителността на труда (в неговата ця-

лост) може да се изрази като първа производна на функцията на потребителна-

та стойност като отношение на нарастването на стойността. Ето защо 

).,(: MjiZ
dX

dQ

dX

dQ

P

P
ij

i

i

j

j

i

j
∈==  

Системата от всички такива зависимости в стоковия свят ще означим с ,P  т.е. 

).(,
,

MiPPPP ij
Mji

ij ∈⊂=
∈

U  

На ijP  се съпоставя еднозначно и взаимообратимо система pijS  на размен-

ни отношения между стоките i и j, произведени при производителност на тру-

да, съответно, Pi и Pj, т.е. 

Pi Zij Pj 
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).,(~ MjiSSP ijpijij ∈⊂  

Налице е еквиваленция, равносилна на конюнкция от две импликации 

( ) ( ) ( ) ,),( MjiPSSPSP ijpijpijijpijij ∈→∧→≡↔  

моделираща единството на зависимостта между производителностите на тру-

да, при които са произведени стоките, с разменното отношение между тях. 

Ако ,iP  респ. jP  е множеството от зависимости между производителност-

та на труда Pi, респ. Pj и всички останали производителности на труда, при ко-

ито са произведени стоките, тогава 

),,(, MjiPPPP jijiij ∈⊂⊂  

),( MiPP
Mj

iji ∈=
∈

U  

).( MjPP
Mi

ijj ∈=
∈

U  

Следователно за системата ijP  е валидно отношението 

),,( MjiPPP jiij ∈= I  

което схематично се представя от защрихованата част на фиг. 20. Затова зави-

симостта между производителностите на труда, при които са произведени две 

стоки, е конюнктивната система 

).,( MjiPPP jiij ∈∧≡  
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Фиг. 20. Система на стоките ijP   като сечение на 

две множества (по Карл Маркс) 

Множеството pijS  е подмножество на .zijS  Но 

),,(~и~ MjiPSZS ijpijijzij ∈  

където ijZ  е множество от зависимости между производителности на труда с 

едно и също съотношение помежду им, равно на .ijZ  Следователно ijP  е подм-

ножество на .ijZ  Ето защо всеки елемент на ijP  едновременно принадлежи на 

,iP  jP  и :ijZ  

,),( MjiZPPP ijjiij ∈⊂= I  

чийто нагледен аналог е показан във фиг. 21. Незащрихованите симетрично 

разположени части от окръжността, изобразяваща ,ijZ  са празни, а останалата 

незащрихована част от нея се отнася до съотношения между производителнос-

ти на труда, различни от Pi и Pj. По такъв начин логическият модел на систе-

мата ijP  приема вида 

).,( MjiZPPP ijjiij ∈→∧≡  

 

iP  

ijP  

jP  
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Фиг. 21. Система ijP  като подсистема на системата 

ijZ  (по Карл Маркс) 

Системата ijP  не е застинала във времето. “Производителната сила на тру-

да се определя от разнообразните условия, между другото от средното равни-

ще на сръчността на работниците, от степента на развитието на науката и 

нейната технологична приложимост, от обществената комбинация на произ-

водствения процес, от размера и ефективността на средствата за производство 

и от природните условия.” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 47.) Усло-

вията и факторите, от които зависи производителността на труда, постоянно се 

изменят, но в крайна сметка те резултират в разменната стойност. Затова пос-

ледната може да се представи и като съотношение между нарастванията на 

производителностите на труда, при които са произведени разменящите се сто-

ки – 

),,( Mji
dP

dP
Z

i

j

ij ∈=  

т.е. в рамките на системата ijP  разменната стойност е първата производна 

),,()( MjiPPZ ijij ∈′=  

а производителността на труда Pj – с интеграла 

iP  jP  

ijP  

ijZ  
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).()( MjdPPZP iiijj ∈= ∫  

При обратна постановка, от гледна точка на притежателя на стоката j, 

уравнението на зависимостта между Pj и Pi е 

).( MiPZP jjii ∈=  

То моделира системата jiP  на тази зависимост. За нея са характерни следните 

релации за всяко :, Mij ∈  

,PPji ⊂  

,~ jipjiji SSP ⊂  

( ) ( ) ( ),jipjipjijipjiji PSSPSP →∧→≡↔  

,, ijjiijji PPPPPP ∧≡= I  

,~ jizjipji ZSS ⊂  

,,, jiijjijiijji ZPPPZPPP ⊂∧≡⊂= I  

,
j

i
ji

dP

dP
Z =  

.)(∫= jjjii dPPZP  

Тъй като ijP  и jiP  са равносилни, то е валиден и логическият израз 

).,( MjiZPPPP ijjijiij ∈→∧≡≡  

Това позволява да се изгради логическа система е само на зависимостта между 

производителностите на труда, но и на самите производителности, при които 

са произведени разменящите се стоки. За целта да означим P множеството от 

всички производителности на труда, а с Pj и Pi – съответно тези от тях, при ко-

ито са произведени i-тата и j-тата стоки, а с ijP  и jiP  – множествата от произ-

водителности на труда, при които са произведени разменящите се срещу j-тия 

вид стоки i-ти вид стоки (респ. разменящите се срещу i-тия вид стоки j-ти вид 

стоки). Тогава 
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,UU
Mj

j
Mi

i PPP
∈∈

==  

.0,, =⊂⊂ jiijjjiiij PPPPPP I  

На ijP  (респ. на jiP ) се съпоставя система pijS  (респ. на pjiS ) от стоки от i-

тия вид, създадени при производителност на труда Pi, които се разменят срещу 

стоки от j-тия вид, създадени при производителност на труда Pj (респ. обрат-

ното): 

),,(~ MjiSSP ijpijij ∈⊂  

).,(~ MjiSSP jipjiji ∈⊂  

Съответстващите на тях логически еквиваленции 

),(и MjiSPSP pjijipijij ∈↔↔  

са равносилни на конюнкции от по две импликации, моделиращи производи-

телността на труда, от която зависят свойствата та сгтоката: 

( ) ( ) ( ) ,),( MjiPSSPSP ijpijpijijpijij ∈→∧→≡↔  

( ) ( ) ( ) .),( MjiPSSPSP jipjipjijipjiji ∈→∧→≡↔  

На Pi (респ. на Pj) може да се съпостави система piS  (респ. pjS ) на всички 

стоки, създадени пи производителност на труда Pi (респ. Pj). Системите piS  и 

zijS  има общи елементи, които изграждат .pijS  Ето защо 

,),(,, MjiSSSSSS zijpipijzijpipij ∈∧≡= I  

като 

.),(, MjiSSSS pipijzijpij ∈⊂⊂  

Системата pijS  схематично е представя от защрихованата чест на фиг. 22. 

Незащрихованата част от окръжността, изобразяваща ,piS  включва стоките от 

i-тия вид, произведени при Pi, срещу стоки, различни от j-тия вид. Незащрихо-

ваната част от окръжността, изобразяваща ,zijS  включва стоките i-тия вид, съз-

дадени при производителност на труда, различна от Pi, които се разметян сре-

щу стоки от  j-тия вид при разменна стойност .ijZ  
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Фиг. 22. Система на стоките pijS   като сечение на 

две множества (по Карл Маркс) 

По аналогичен начин pjiS  се формира от елементите, които са общи за pjS  

и .zjiS  За нея са характерни релациите 

,),(,, MijSSSSSS zjipjpjizjipjpji ∈∧≡= I  

като 

.),(, MijSSSS pjpjizjipji ∈⊂⊂  

Нагледният аналог на системата pjiS  е показан във фиг. 23. 

 

 
Фиг. 23. Система на стоките pjiS   като сечение на 

две множества (по Карл Маркс) 

pjS  

pjiS  

zjiS  

piS  

pijS  

zijS  
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Между множеството от стоки pijS  и множеството pijS  от разменни отно-

шения между стоките е налице еднозначно и взаимообратимо съответствие. 

Такова съответствие има и между pjiS  и .pjiS  Но zijS  и zjiS  са равносилни, кое-

то произтича от равносилността между pijS  и ,pjiS  тъй като промените в усло-

вията на производството намират отражение в размяната: 

( ) ( ) .),( MjiSSSS zjizijpjipij ∈≡→≡  

От тези отношения по силата на транзитивността следва, че еднозначно и вза-

имообратимо съответствие съществува и между множествата от производи-

телности на труда Pij и Pji, при които са създадени разменящите се стоки. При 

това условие е в сила отношението 

( ) ( ) .),( MjiSSSS zjizijpjipij ∈↔→↔  

Тъй като ,и pjijipijij SPSP ↔↔  в крайна сметка е валиден и логическият 

модел 

( ) ( ) ,),( MjiZZPP jiijji ∈↔→↔  

чиито съставни логически функции са 

( ) ( ) ,),( MjiZZPP jiijji ∈→→→  

( ) ( ) .),( MjiZZPP ijjiij ∈→→→  

Като се има предвид, че ( )iji PPP →→  и ( ),jij PPP →→  то в горните им-

пликативни вериги импликациите от производителности на труда могат да бъ-

дат заместени със самите производителности   

( ) ,),( MjiZZP ijjii ∈→→  

( ) .),( MjiZZP jiijj ∈→→  

Тяхната конюнкция има формата 

.),( MjiZPP ijji ∈→∧  

Операторното уравнение на системата ijXQ  на превръщането на еквива-

лентното отношение между стойностите в разменно отношение между потре-

бителните стойности придобива вида 
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[ ] ),,( MjiXPQ ijijij ∈=  

т.е. налице е правата връзка, показана във фиг. 24. 

 

 
Фиг. 24. Система ijXQ  на зависимостта между 

системите ijQ  и  ijX  (по Карл Маркс) 

С qijX  да означим множеството от всички еквивалентни отношения между 

стойностите Xi и Xj, които се изразяват чрез разменното отношение между пот-

ребителните стойности Qi и Qj. Очевидно е, че ijqij XX ⊂  и на qijX  може да се 

съпостави система xqijS  на разменни отношения между стоки i и j със стойнос-

ти Xi и Xj и потребителни стойности Qi и Qj, т.е. 

.),(~ MjiSSX xijxqijqij ∈⊂  

На това съответства логическа еквиваленция 

,),( MjiSX xqijqij ∈↔  

равносилна на конюнкцията от две импликации, моделиращи еквивалентното 

отношение между стойностите и разменното отношение между потребителни-

те стойности като неотделимо присъщи на размяната 

( ) ( ) .),( MjiXSSX qijxqijxqijqij ∈→∧→  

Системата xqijS  в качествено-количествен порядък изразява връзката меж-

ду еквивалентното отношение между стойностите и разменното отношение 

между потребителните стойности като две относително самостоятелни групи 

от производствени отношения. Ето защо в качеството му на множество xqijS  

може да се разглежда като резултат от пресичането на множествата xijS  и :qijS  

).,( MjiSSS qijxijxqij ∈= I  

Затова системата xqijS  схематично може да се представи от защрихованата част 

на фиг. 25. 

ijP  ijX  
ijQ  
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Фиг. 25. Системата xqijS   като сечение на две мно-

жества (по Карл Маркс) 

Незашрихованата част на xijS  показва разменното отношение между стоки със 

стойности Xi и Xj, еквивалентното отношение между които не се изразява чрез 

разменното отношение между – потребителните стойности Qi и Qj, а незашри-

хованата част на qijS  – разменното отношение между стоки с потребителни 

стойности Qi и Qj, отношението между които не е израз на еквивалентното от-

ношение между стойностите Xi и X,. Ето защо 

).,( MjiSSS qijxijxqij ∈∧≡  

Известно е, че 

).,(и MjiSSSSSS qjqiqijxjxixij ∈== II  

Получава се многократното пресичане 

),,( MjiSSSSS qjqixjxixqij ∈= III  

изобразено в защрихованата част 13 на фиг. 26. При част 13 е налице е мно-

гократната конюнкция 

),,( MjiSSSSS qjqixjxixqij ∈∧∧∧≡  

 

xijS  

xqijS  

qijS  
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Фиг. 26. Система xqijS   като сечение на четири множества (по 

Карл Маркс) 

Отделните незащриховани части на фиг. 26 изразяват различни групи от 

производствени отношения, свързани с размяната: 

Част 9 представлява разменни отношения между стоки със стойности Xi и 

Xj, еквивалентното отношение между които се изразява чрез разменното отно-

шение между потребителната стойност Qi и потребителната стойност на стока 

j, различна от Qj, част 10 – разменни отношения между стоки със стойности Xi 

и Xj, еквивалентното отношение между които се изразява чрез разменното от-

ношение между потребителната стойност Qj и потребителната стойност на сто-

ка i, различна от Qi, и част 2 – разменни отношения между стоки със стойности 

Xi и Xj, еквивалентното отношение между които се изразява чрез разменното 

отношение между потребителни стойности на стоки i и j, различни от Qi и Qj. 

Част 11 представлява разменно отношение между стоки с потребителни 

стойности, отношението между които е израз на еквивалентното отношение 

между стойността Xi и стойност на стока j, различна от Xj, част 12 – разменно 

отношение между стоки с потребителни стойности, отношението между които 

xiS  

xqijS  

qjS  

xijS  

xjS  

qijS  

xiS  

1
2

3

9 10 

7 8

11 12 

4
5

6

13 
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е израз на еквивалентното отношение между стойността Xj и стойност на стока 

i, различна от Xi, и част 5 – разменно отношение между стоки с потребителни 

стойности, отношението между които е израз на еквивалентното отношение 

между стойности на стоки i и j, различни от Xi и Xj. 

Част 7 представлява разменно отношение между стоки със стойност Xi и 

стойност, различна от Xj, еквивалентното отношение между които се изразява 

чрез разменното отношение между потребителната стойност Qi и потребител-

ната стойност, различна от Qj, а част 8 обратно – разменно отношение между 

стоки със стойност Xj и стойност, различна от Xi, еквивалентното отношение 

между които се изразява чрез разменното отношение между потребителната 

стойност Qj и потребителната стойност, различна от Qi, 

По подобен начин части 1, 3, 4 и 6 представляват разменни отношения 

между стоки със стойности и потребителни стойности, различни от включени-

те в разглежданата система. Системата xijS  включва частите 2, 9, 10 и 13, а 

системата qijS  включва частите 5, 11, 12 и 13. 

Множеството ,xqijS  изобразено на част 13, е еднозначно и взаимообратимо 

с множеството ,ijXQ  т.е. 

),,(~ MjiSXQ xqijij ∈  

).,( MjiSXQ xqijij ∈↔  

Множествата ijXQ  и xqijS  са свързани с конюнкцията 

( ) ( ) ),,( MjiXQSSXQ ijxqijxqijij ∈→∧→  

моделираща превръщането на еквивалентното отношение между стойностите 

в разменно отношение между потребителните стойности, които  отношения са 

именентно присъщи на стоковата размяна. 

Части 2, 9 и 10, взети заедно, включват разменни отношения между стоки 

със стойности Xi и Xj, чието еквивалентно отношение се изразява в разменно 

отношение между потребителните стойности i и j при зависимости между 

производителностите на труда, различни от Pi и Pj, т.е. не включват стоковите 

отношения .pijS  В такъв случай xqijS  може да се разглежда като резултат от 

пресичането 

).,( MjiSSSS pijqijxijxqij ∈= II  
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Затова 

).,( MjiSS pijxqij ∈⊂  

Схематично това се представя от защрихованата част на фиг. 27. 

 

 
Фиг. 27. Система xqijS  като подсистема на системата pijS  (по 

Карл Маркс) 

Тъй като qijxqij XS →  и ,ijxqij QS →  то 

( ) ).,( MjiQXS ijqijxqij ∈→→  

На системата pijS  може да се съпостави система ijP  на зависимостите между 

производителностите на труда Pi и Pj. Но .pijxqij SS ⊂  Следователно 

( ) ).,( MjiQXP ijijij ∈→→  

Това е логическият модел на .ijXQ  Вече бе показано, че логическите мо-

дели на съставящите го елементи са 

( )
( ).

,

,

jiijij

jiijij

ijjiij

QQZQ

XXIX

ZPPP

↔→≡

↔→≡

→∧≡

 

xijS  qijS  

xqijS  

pijS  
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Следователно 

( ) ( )[ ] ( )[ ] .








↔→→↔→→→∧≡ jiijjiijijjiij QQZXXIZPPXQ  

Еднаквата валидност на две качествено различни потребителни стойности се 

извежда от разменната стойност, ако тя произтича от производителностите на 

труда, при които са произведени тези потребителни стойности, и ако е налице 

еквивалентно отношение между техните стойности. 

При обратен ред, от гледна точка на притежателя на стоката j, се синтези-

ра система ,jiXQ  чиято блок-схема е показана във фиг. 28. Нейният логически 

модел е 

( ) ( )[ ] ( )[ ] .








↔→→↔→→→∧≡ ijjiijjijiijji QQZXXIZPPXQ  

За ,jiXQ  аналогично на ,ijXQ  са валидни изразите за всяко :, Mij ∈  

[ ],jijiji XPQ =  

,~ xjixqjiqji SSX ⊂  

( ) ( ) ( ),qjixqjixqjiqjixqjiqji XSSXSX →∧→≡↔  

,, qjixjixqjiqjixjixqji SSSSSS ∧≡= I  

,, qiqjxixjxqjiqiqjxixjxqji SSSSSSSSSS ∧∧∧≡= III  

( ) ( ) ( ),jixqjixqjijixqjiji XQSSXQSXQ →∧→≡→  

,pjiqjixjixqji SSSS II=  

( ) ,, pjixqjijiqjixqji SSQXS ⊂→→  

( ).jijiji QXP →→  
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Фиг. 28. Блок-схема на системата jiXQ   на преобразуване на 

еквивалентното отношение между стойностите в разменно от-

ношение между потребителните стойности на стоките j и i  

(по Карл Маркс) 

Изведените още на това равнище от анализа съотношения позволяват в 

общ вид математически да се моделира и механизмът, чрез който вътрешното 

противоречие между стойност и потребителна стойност на една стока се пре-

образува и представя в разменното отношение като външно противоречие 

между две потребителни стойности, както и механизмът, чрез който разреша-

ването на това вътрешно противоречие се извършва посредством разрешаване-

то на външното противоречие. Оказва се, че всички компоненти, които изг-

раждат системите с тези противоречия, се преобразуват с един и същ скаларен 

оператор – разменната стойност Zij. С негова помощ уравненията, характерни 

за отделните стоки, се превръщат в уравнения на разменното отношение. Мо-

делът на този механизъм за преход на системата xqiS  на връзката между 

стойността и потребителната стойност на стоката i към системата ijQ  на раз-

менното отношение между потребителните стойности на стоките i и j е 

следният: 

[ ]

.

,

,

,

iijj

iiijiij

iii

xqiijij

QZQ

XPZQZ

XPQ

SZQ

=

=

=

=

 

Pi Zji Pj 

Zji Qi Qj 

1 Xi Xj 
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В обратната система jiXQ  в най-общ вид механизмът, чрез който вътреш-

ното противоречие между стойност и потребителна стойност се преобразува и 

представя във външно противоречие, се свежда до действието на Zji, изразена-

та чрез който разменна стойност играе ролята на скаларен оператор. Моделът 

на този механизъм е следният: 

[ ]

.

,

,

,

jjii

jjjijji

jjj

xqjjiji

QZQ

XPZQZ

XPQ

SZQ

=

=

=

=

 

До появата на всеобщия еквивалент стоките i и j заемат еднакво място на 

пазара. Системите ijXQ  и jiXQ  са еднакво валидни и истинни. Това дава осно-

вание те да бъдат обобщени в една обща система ijXQ  на превръщането на ек-

вивалентното отношение между стойностите в разменно отношение между 

потребителните стойности. Това е конюнкцията: 

).,( MjiXQXQXQ jiijij ∈∧≡  

Да заместим нейните елементи с равносилните им логически изрази: 

( )[ ] ( )[ ] .),( MjiQXPQXPXQ jijijiijijijij ∈→→∧→→≡  

Множеството от отношения ijP  е тъждествено на ,jiP  тъй като в тях се 

включват едни и същи зависимости между производителностите на труда. 

Същото важи и за ijX  и ,jiX  тъй като в тях се включват едни и същи еквива-

лентни отношения между стойностите, както и за ijQ  и ,jiQ  тъй като в тях се 

включват едни и същи разменни отношения между потребителните стойности. 

Ето защо 

),(,,, MjiQQXXPP jiijjiijjiij ∈≡≡≡  

и те могат да бъдат замествани взаимно. От това следва че 

( ) ( )[ ] ( )[ ] .








↔→→↔→→→∧≡ jiijjiijijjiij QQZXXIZPPXQ  
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Производителността на труда, при което са произведени разменящите се 

стоки, в рамките на ijXQ  са изходен пункт при определяне на разменната 

стойност само при изискването за еквивалентност на стойностните отношения. 

И наистина, както вече бе показано 

).,(и Mji
dX

dQ
P

dX

dQ
P

j

j

j

i

i
i ∈==  

Но dXj = dXi. Следователно уравнението на разменната стойност добива вида 

.iijj dQZdQ =  

Досега бяха разгледани четири категории, свързани със стоката като 

елементарна форма, – стойност, потребителна стойност, разменна стойност и 

производителност на труда. Те са обвързани в обща система ,ijXQ  мястото в 

която на всяка една от тези категории е показано в съответен логически израз. 

Направеният анализ разкрива механизма, чрез който се реализира изискването 

за еквивалентност (действие на закона за стойността в размяната). Показано е, 

че съотношението между производителностите на труда определя разменната 

стойност, посредством която еквивалентното отношение между стойностите се 

реализира в разменно отношение между потребителните стойности. 

1.1.6. ОБРАТНА ВРЪЗКА МЕЖДУ ПОТРЕБИТЕЛНА СТОЙНОСТ И 

СТОЙНОСТ 

В параграфа “Връзка между стойност и потребителна стойност” бе разг-

ледана връзката между стойността и потребителната стойност (от стойността 

към потребителната стойност) като два фактора на стоката, в която ролята на 

свързващ фактор се изпълнява от производителността на труда. Пълнотата на 

анализа изисква да се разгледа и обратната зависимост – между потребителна-

та стойности стойността (от потребителната стойност към стойността). 

Стойността Xi може да се представи като резултат от преобразуванието 

),( MiQWX iii ∈=  

където Wi е единичната стойност на стоката. Същото се отнася и до Xi, т.е. 

).( MiQWX jjj ∈=  
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Тук Wi и Wj са стойността на една специфична (респ. натурална) единица, съ-

ответно, от стоките i и j, т.е. това са техните единични стойности. В тези моде-

ли с помощта на единичната стойност е изразена зависимостта между потре-

бителната стойност (формата) и стойността (съдържанието). Конституират се 

системите, показани във фиг. 29. 

 

 

 
Фиг. 29. Зависимост между двата фактора на 

стоката i и стоката j ( потребителна стойност и 

стойност) (по Карл Маркс) 

На множеството Qxi от всички потребителни стойности Qi, в които се съ-

държат стойности Xi, може да се съпостави системата xqiS  на връзката между 

стойността и потребителната стойност. Нейни елементи са всички стоки, които 

имат потребителна стойност Qi и стойност Xi, т.е. 

).(~ MiXSQ qxqxixi ∈⊂  

На тази зависимост съответства логическата еквиваленция 

),( MiSQ qxixi ∈↔  

равносилна на конюнкцията от две импликации, моделиращи потребителната 

стойност и стойността като фактори на стоката: 

( ) ( ) ( ) .)( MiQSSQSQ xiqxiqxixiqxixi ∈→∧→≡↔  

Системата qxiS  е резултат от пресичането на множествата qiS  и ,xiS  т.е. 

),( MiSSS xiqiqxi ∈≡ I  

което схематично се представя от защрихованата част на фиг. 30. В незащри-

хованата част на окръжността, изобразяваща ,qiS  респ. ,xiS  са включени всич-

ки стоки от i-тия вид с потребителна стойност Qi, респ. със стойност Xi, чиято 

единична стойност е различна от Wi. 

Qi Wi Xi 

Qi Wi Xi 
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Фиг. 30. Система xqiS   като сечение на две множества (по 

Карл Маркс) 

Но стоки с единична стойност Wi могат да имат потребителна стойност и 

стойност, различни от Qi и Xi. Ето защо qxiS  като резултат от пресичането 

),( MiSSSS wixiqiqxi ∈≡ II  

където wiS  е система от стоки от i-тия вид, чиято единична стойност е Wi. За-

това 

).( MiSS wiqxi ∈⊂  

Схематично това се представя от защрихованата част на фиг. 31. 

 

qiS  

xqiS  

xiS  
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Фиг. 31. Система qxiS  като подсистема на системата wiS  

(по Карл Маркс) 

От това следва че 

).(, MiSSSSSSS xiqiqxiwixiqiqxi ∈∧≡⊂≡ I  

Тъй като qxixi SQ ↔  и ,qiqxi XS →  то 

( ) ).( MiXQS qixiqxi ∈→→  

На системата wiS  се съпоставя система Wi на единичните стойности, всички 

елементи на която са равни помежду си. Но .wiqxi SS ⊂  Следователно  

( ) ).( MiXQW iii ∈↔→  

Същите отношения са валидни и за системата qxjS  на връзката между потреби-

телната стойност и стойността на стоката j, за която в крайна сметка се форми-

ра изразът 

( ) ).( MjXQW jjj ∈↔→  

В такъв случай (и в динамичен аспект) величината на единичната 

стойност на стоката е съотношение между нарастването на потребителната 

стойност и нарастването на общата стойност: 

qiS  xiS  

qxiS  

wiS  
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),( Mi
dQ

dX
W

i

i
i ∈=  

).( Mj
dQ

dX
W

j

j

j ∈=  

Това са първите производни функции 

).,()(и)( MjiQXWQXW jjiiii ∈′=′=  

От своя страна самата обща стойност може да се разглежда интеграл от функ-

цията на единичната стойност Wi: 

),( )( MidQQWX iiii ∈= ∫  

).( )( MjdXQWX jjjj ∈= ∫  

Зависимостта между потребителната стойност и стойността на стоката (произ-

тичаща от количествените зависимости в трудовия процес – вж. Марксова те-

ория за трудовия процес) при намаляваща производителност на труда (в него-

вата цялост) е показана във фиг. 32. Значенията на потребителната стойност 

като аргумент са нанесени върху абсцисната ос, а тези на стойността като фун-

кция – на ординатната ос. 

 

 
Фиг. 32. Стойността като функция на потребител-

ната стойност при намаляваща производителност 

на труда в неговата цялост (по Карл Маркс) 

Стойност 

 Xi       

 

 

                  Xi = Wi(Qi)         

 

 

 

 

 

    0                                             Qi  

                              Потребителна 

                                       стойност 
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Досега върху основата на Марксовите постановки за двата фактора на 

стоката бе показано как стойността се скрива в разменната стойност. Тези пос-

тановки дават по-нататък възможност по обратен път да се покаже каква 

стойност се съдържа в една формирала се при конкретни икономически усло-

вия разменна стойност и в разменящите се на нейна основа потребителни 

стойности. Докато преди бе разглеждана връзката между стойността и потре-

бителната стойност в посока от еквивалентното отношение между стойностите 

към разменното отношение между потребителните стойности, сега тази зави-

симост се разглежда в посока от разменното отношение между потребителните 

стойности към еквивалентното отношение между стойностите. 

При такава зависимост се синтезира системата ,ijQX  показана във фиг. 33. 

Тя изразява извеждането на еквивалентното отношение ijX  между стойности-

те от разменното отношение ijQ  между потребителните стойности. Това е 

сложна система, в която ijQ  играе ролята на вход, а ijX  – на изход. Системата 

ijQX  извежда икономическото съдържание от икономическата форма. Връзка-

та между тези две производствени отношения (формата и съдържанието) е но-

во производствено отношение, което е елемент на .ijQX  

 

 
Фиг. 33. Блок-схема на системата на преобразуване на раз-

менното отношение между потребителните стойности в ек-

вивалентно отношение между стойностите (по Карл Маркс) 

Wi Zij
-1

 Wj 

1 Xi Xj 

Zij Qi Qj 
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Важна роля на метаоператор в ,ijQX  е зависимостта ijW  между единични-

те стойности Wi и Wj на стоките i и j. Операторното уравнение на тази зависи-

мост е 

).,(1 MjiWZW iijj ∈= −  

Това е системата ,ijW  чиято блок-схема е показана във фиг. 34. Неин вход е 

единичната стойност Wi, а изход – единичната стойност Wj. Съотношението 

между тези две единични стойности се дефинира от реципрочното значение 
1−

ijZ  на разменната стойност, която като оператор на системата ijW  изразява 

обратното съотношение между разменящите се съответни потребителни 

стойности. Нейният логически модел е 

).,(1 MjiZWW ijji ∈→∧ −  

 

 
Фиг. 34. Зависимост между единичните стойности 

на стоката j и стоката i  (по Карл Маркс) 

Системата от всички зависимости между единичните стойности на стоки-

те ще значим с W  , т.е. 

.,
,

U
Mji

ijij WWWW
∈

=⊂  

На системата ijW  се съпоставя еднозначно и взаимообратимо система wijS  

на разменни отношения между стоките i и j с единични стойности Wi и Wj, т.е. 

).,(~ MjiSSW ijwijij ∈⊂  

Налице е еквиваленция, равносилна на конюнкция от две импликации 

( ) ( ) ( ) ),,( MjiWSSWSW ijwijwijijwijij ∈→∧→≡↔  

моделираща зависимостта между единичните стойности на стоките, като при-

също на разменните отношения между тях. 

Wi Zij
-1

 Wj 
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Ако ,iW  респ. jW  е множеството от зависимости между единичната 

стойност ,iW  респ. jW  с всички останали единични стойности на стоките, то 

).,(,,, MjiWWWWWWWW
Mi

ijj
Mj

ijijijiij ∈==⊂⊂
∈∈

UU  

Следователно за системата ijW  е валидно отношението 

),,( MjiWWW jiij ∈= I  

което схематично се представя от защрихованата част но фиг. 35. Зависимос-

тите между единичните стойности формират конюнктивната система 

).,( MjiWWW jiij ∈∧≡  

 

 
Фиг. 35. Система на зависимостите между единичните 

стойности  ijW   като сечение на две множества (по 

Карл Маркс) 

Множеството wijS  е подмножество .zijS  Но 

),,(~и~ 1 MjiWSZS ijwijijzij ∈−  

където 1−
ijZ  е множество от зависимости между единични стойности с едно и 

също съотношение, равно на .1−
ijZ  Следователно ijW  е подмножество на .1−

ijZ  

Ето защо всеки елемент на ijW  едновременно принадлежи на ,iW  jW  и :1−
ijZ  

.
1−

= ijjiij ZWWW II  

iW  

ijW  

jW  
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Нагледният аналог на ijW  е показан във фиг. 36. Незащрихованите симетрично 

разположени части от окръжността, изобразяваща ,1−
ijZ  са празни, а останалите 

незащриховани части се отнасят до съотношения между единични стойности, 

различни от Wi и Wj. 

 

 

Фиг. 36. Система ijW  като подсистема на системата 
1−

ijZ  

(по Карл Маркс) 

Тази постановка позволява зависимостта между двете единични стойнос-

ти да се разглежда като равносилна на импликацията между конюнкциите 

между тях и съотношението :1−
ijZ  

).,(1
MjiZWWW ijjiij ∈→∧≡ −  

Нейният теоретико-множествен модел е 

).,(1
MjiZWWW ijjiij ∈⊂= −

I  

Системата ,ijW  както и ,ijP  не застинала и статична. Условията и факто-

рите, от които зависи единичната стойност, постоянно се изменят, но в крайна 

сметка резултират във величина, обратнопропорционална на разменната 

стойност. Затова тази величина може да се представи като съотношение между 

нарастването на единичните стойности на разменящите се стоки 

iW  jW  

ijW  

1−
ijZ  
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).,(1
Mji

dW

dW
Z

i

j

ij ∈=−  

В рамките на системата ijW  величината 1−
ijZ  е първата производна функция 

),,()(1
MjiWWZ ijij ∈′=−  

а единичната стойност Wj е интегралът 

).()(1
MjdWWZW iiijj ∈= ∫

−  

При обратна постановка, от гледна точка на притежателя на стоката j, 

уравнението на зависимостта jiW  между единичните стойности Wj и Wi е 

).(1
MiWZW jjii ∈= −  

То моделира системата jiW  на тази зависимост. За нея са характерни следните 

релации за всяко :Mi ∈  

,WW ji ⊂  

,~ jiwjiji SSW ⊂  

( ) ( ) ( ),jiwjiwjijiwjiji WSSWSW →∧→≡↔  

,, ijjiijji WWWWWW ∧≡= I  

,~ 1−⊂ jizjiwji ZSS  

,, 11 −− →∧≡⊂= jiijjijiijji ZPPWZPPW I  

),(
1

ij

j

i
ji WW

dW

dW
Z ′==−

 

.)(1
∫

−= jjjii dWWZW  

Тъй като системите ijW  и jiW  са равносилни, валиден е логическият израз 

).,( MjiWWWW jiijiij ∈∧≡≡  
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Това позволява да се изгради логическа система не само на зависимостта меж-

ду единичните стойности, но и на самите единични стойности на разменящите 

се стоки. За целта да означим с W множеството от всички единични стойности, 

с Wi и Wj – съответно на тези от тях, които са на i-тата и j-тата стоки, и с Wij и 

Wji – множествата от единични стойности на стоките i, които се разменят сре-

щу стоки j (респ. от единични стойности на стоките j, които се разменят срещу 

стоки i). Тогава 

).,(0,,, MjiWWWWWWWWW jiijjjiiij
Mj

j
Mi

i ∈=⊂⊂==
∈∈

IUU  

На Wij (респ. на Wji) се съпоставя система wijS  (респ. wjiS ) от стоки от i-тия 

вид с единична стойност Wi, които се разменят срещу стоки от j-тия вид с еди-

нична стойност Wj (респ. обратното): 

),,(~ MjiSSW ijwijij ∈⊂  

).,(~ MjiSSW jiwjiji ∈⊂  

Съответстващите на тях логически еквиваленции са равносилни на конюнкции 

от по две импликации, моделиращи единичната стойност като свойство на 

стоката: 

( ) ( ) ( ) ),,( MjiWSSWSW ijwijwijijwijij ∈→∧→≡↔  

( ) ( ) ( ) ).,( MjiWSSWSW jiwjiwjijiwjiji ∈→∧→≡↔  

На Wi (респ. на Wj) може да се съпостави система wiS  (респ. система wjS ) 

на всички стоки с единична стойност Wi (респ. на Wj). Системите wiS  и zijS  

имат общи елементи, които изграждат .wijS  Ето защо 

),,(, MjiSSSSSS zijwiwijzijwiwij ∈∧≡= I  

като zijwij SS ⊂  и .wiwij SS ⊂  Схематично това е представено във фиг. 37. Не-

защрихованата част от окръжността, изобразяваща ,wiS  включва стоки с еди-

нична стойност Wi, които се разменят срещу стоки, различни от j-тия вид. Не-

защрихованата част zijS  включва стоки от i-тия вид с единична стойност, раз-

лична от Wi, които се разменят срещу стоки от j-тия вид при разменна 

стойност .ijZ  По аналогичен начин wjiS  от елементите, общи за wjS  и .zjiS  
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Фиг. 37. Система wijS   като сечение на две множества 

(по Карл Маркс) 

Между множеството wijS  от стоки и множеството wijS  от разменни отно-

шения между стоките е налице еднозначно и взаимообратимо съответствие. 

Такова съответствие има и между wjiS  и .wjiS  Но zijS  и zjiS  са равносилни, кое-

то произтича от равносилността между wijS  и ,wjiS  тъй като промените в усло-

вията на производството намират отражения в размяната: 

( ) ( ) ).,( MjiSSSS zjizijwjiwij ∈≡→≡  

От тези съотношения по силата на транзитивността произтича, че едноз-

начно и взаимообратимо съответствие съществува и между множествата от 

единични стойности Wij и Wji. При това условие в сила е отношението 

( ) ( ) ).,( MjiSSSS zjizijwjiwij ∈≡→↔  

Тъй като wijij SW ↔  и wjiji SW ↔  в крайна сметка е валиден и логическият 

модел 

( ) ( ) ),,(11
MjiZZWW jiijji ∈↔→↔ −−  

чиито съставни логически функции са 

( ) ( ) ),,(11
MjiZZWW jiijji ∈→→→ −−  

( ) ( ) ).,(11
MjiZZWW ijjiij ∈→→→ −−  

wiS  

wijS  

zijS  
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Тяхната конюнкция има формата 

( ) ( ) ).,(11
MjiZZWW jiijji ∈↔→∧ −−  

Следва също така, че реципрочната величина на разменната стойност е следст-

вие от двете единични стойности на разменящите се стоки 

( ) ).,(1
MjiZWW ijji ∈→∧ −  

Операторното уравнение на системата ijQX  на извеждането на еквивален-

тно отношение между стойностите от разменното отношение между потреби-

телните стойности придобива вида 

[ ] ),( MjiQWX ijijij ∈=  

или е налице правата връзка на метатрансформацията, показана във фиг. 38. 

 

 
Фиг. 38. Метатрансформация в системата ijQX  

(по Карл Маркс) 

С xijQ  да означим множеството от разменни отношения между потреби-

телните стойности Qi и Qj, чрез които се изразяват еквивалентните отношения 

между стойностите Xi и Xj. Очевидно е, че ,ijxij QQ ⊂  и на нея може да се съ-

постави система qxijS  от разменни отношения между стоки i и j с потребител-

ните стойности Qi и Qj и стойности Xi и Xj, т.е. 

).,(~ MjiSSQ qijqxijxij ∈⊂  

На това съответства 

).,( MjiSQ qxijxij ∈↔  

Но qxijS  е равносилна на разгледаната по-горе система ,xqijS  тъй като 

),( MjiSSS xijqijqxij ∈= I  

ijW  ijQ  ijX  
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и за нея са характерни същите зависимости, както и на .xqijS  От своя страна 

множеството qxijS  е еднозначно и взаимообратимо с множеството ,ijQX  т.е. 

).,(~ MjiSQX qxijij ∈  

Те са свързани с конюнкцията 

( ) ( ) ),,( MjiQXSSQX ijqxijqxijij ∈→∧→  

моделираща извеждането на еквивалентното отношение между стойностите от 

разменното отношение между потребителните стойности. 

За qxijS  е свойствено пресичането 

).,( MjiSSSS wijxijqijqxij ∈= II  

Затова 

).,( MjiSS wijqxij ∈⊂  

Схематично това се представя от защрихованата част от фиг. 39. 

 

 
Фиг. 39. Система qxijS  като подсистема на системата wijS  

(по Карл Маркс) 

Тъй като qxijxij SQ ↔  и ,qijqxij XS →  то 

qijS  xijS  

qxijS  

wijS  
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( ) ).,( MjiXQS qijqijqxij ∈→→  

На системата wijS  се съпоставя системата .ijW  Но .wijqxij SS ⊂  Следователно 

( ) ),,( MjiXQW ijijij ∈→→  

Това е логическият модел на .ijQX  Като заместим неговите елементи с тъж-

дествено равносилните им изрази, се получава моделът 

( ) ( )[ ] ( )[ ] .1









′↔→→↔→→→∧≡ −
jiijjiijijjiij XXIQQZZWWQX  

Еднаквата обществена значимост на стойностите две стоки се извежда от зави-

симостта на разменното отношение между потребителните стойности, ако 

разменната стойност е следствие от зависимостта между единичните стойнос-

ти на тези две стоки. 

При обратен ред, от гледна точка на притежателя на стоката j, се синтези-

ра система ,jiQX  чийто логически модел е 

( ) ( )[ ] ( )[ ] .1









↔→→↔→→→∧≡ −
ijjiijjijiijji XXIQQZZWWQX  

Единичните стойности на разменящите се стоки в рамките jiQX  са изхо-

ден пункт при определяне на разменната стойност Zij (чрез реципрочното й 

значение 1−
ijZ  при изискването за еквивалентност на стойностите). Защото, 

както беше посочено 

.и
j

j

j

i

i
i

dQ

dX
W

dQ

dX
W ==  

Да съпоставим Wi с Wij: 

.:
i

i

j

j

i

j

dQ

dX

dQ

dX

W

W
=  

Но .ij dXdX =  Следователно 

.1−== ij

j

i

i

j
Z

dQ

dQ

W

W
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В системата jiQX  са обвързани в единство категориите потребителна 

стойност, разменна стойност, единична стойност и стойност, чието място е по-

казано в приведения по-горе логически израз. Направеният анализ разкрива 

механизма, чрез който изискването за еквивалентност между стойностите, а 

следователно и самата стойност може да се разкрие от разменната стойност: 

съотношението между единичните стойности определя реципрочната разменна 

стойност, посредством която разменното отношение между качествено разно-

родни потребителни стойности се свежда към еквивалентно отношение между 

качествено еднакви обществени стойности. 

1.1.7. РАЗМЕННО ОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ СТОКИТЕ 

Дотук беше разгледана логическата структура на системите Sxqi на зави-

симостта между стойността и потребителната стойност и Sqxi на обратната за-

висимост между потребителната стойност и стойността като два фактора на 

стоките. Синтезът на тези две връзки, който ще означим с Si, моделира стоката 

като единство на потребителната стойност и стойността. Схематично този 

синтез има формата, изразена във фиг. 40, и неговият логически еквивалент е 

конюнкцията 

).( MiSSS qxixqii ∈∧≡  

 

 
Фиг. 40. Стоката като единство на потребителна 

стойност и стойност (по Карл Маркс) 

Да заместим съответните й елементи с техните равносилни значения: 

).(

)(

),(

Mi

XQWS

QXPS

iiiqxi

iiixqi

∈

→→≡

→→≡

 

Qi 

Pi 

Xi Wi 
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Следователно 

[ ] [ ] ).()()( MiXQWQXPS iiiiiii ∈→→∧→→≡  

конюнкцията от тези две импликации се представя като импликация от две ко-

нюнкции 

[ ] ).()()( MiXQQXWPS iiiiiii ∈→∧→→∧≡  

тоест 

).()( MiQXWPS iiiii ∈↔→∧≡  

Производителността на труда Pi и единичната стойност Wi са обратнопропор-

ционални, а значи и еквивалентни помежду си: 

),( MiWP ii ∈↔  

поради което 

( ) ( ) ).(или MiWPWWPP iiiiii ∈∧↔∧↔  

От това следва, че стоката може да се представи и по един от следните два на-

чина: 

),()( MiQXPS iiii ∈↔→≡  

).()( MiQXWS iiii ∈↔→≡  

Следователно, тъй като Pi и Wi са реципрочни и ,ii WP ↔  то логическият мо-

делна стоката се представя от израза 

[ ] [ ] ).()()( MiXQWQXPS iiiiiii ∈↔→∨↔→≡  

Дизюнкцията от тези две импликации се преобразува в импликация между две 

дизюнкции: 

),()()( MiXQQXWPS iiiiiii ∈↔∨↔→∨≡  

т.е. стоката се представя от израза 

).()( MiQXWPS iiiii ∈↔→∨≡  

В този модел на стоката единството на потребителната стойност и 

стойността и тяхното взаимно предполагане произтича от определена произ-
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водителност на труда, при която е създадена тази стока, или от нейната еди-

нична стойност. Същите отношения очевидно са валидни и за стоката j: 

).()( MjQXWPS jjjjj ∈↔→∨≡  

Математико-логическият модел на стоката от своя страна става изходен еле-

мент при конструиране на математико-логически модел на разменното отно-

шение, в което тази стока участва. 

Анализът на системите ijX  показва, че еквивалентното отношение между 

стойностите на две разменящи се стокови маси е израз на определено произ-

водствено отношение, при което обществото признава резултатите от труда на 

отделния индивид като резултати от общочовешкия труд. Направената досега 

интерпретация на системите Sxqi, Sqхi, Sxqj, Sxqj, Si и Sj разкрива по-нататък струк-

турата на връзките между потребителната стойност и стойността на стоките, 

еквивалентния характер на тези връзки при разменящите се стоки и това, че 

стойността непременно трябва да приеме формата на такава потребителна 

стойност, която да е в съответствие с обществените потребности. Системите 

ijXQ  и ijQX  изразяват механизма, чрез който тези отношения намират външно 

проявление и се реализират чрез друго отношение – разменното отношение 

между потребителните стойности.  

Системите ijXQ  и ijQX  са само два израза на зависимостите между двата 

фактора на стоката – потребителната стойност и стойността, проявяващи се в 

разменното отношение. Техните уравнения моделират прехода от икономи-

ческото съдържание към икономическата форма и извеждането на съдържани-

ето от формата. Единството между съдържанието и формата не е нищо друго 

освен разменното отношение между самите стоки, което като система бе озна-

чено с .ijS  То включва в себе си както еквивалентното отношение между 

стойностите на разменящите се стоки и разменното отношение между техните 

потребителни стойности, така и отношенията Si и Sj на единство между потре-

бителната стойност и стойността на тези стоки. 

Блок схемата на системата на разменното отношение между стоките ijS  от 

гледна точка на притежателя на стоката i има вида, показан във фиг. 41. 
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Фиг. 41. Блок-схема на системата на разменното отношение между стоките  ijS  (по Карл Маркс) 

Системата ijS  е синтез от системите ijXQ  и ijQX  и представлява тяхна 

конюнкция: 

).,( MjiQXXQS ijijij ∈∧≡  

И изгражда се от елементите и връзките на включените в нея системи. Ако за-

местим ijXQ  и ijQX  с равносилните им изрази, които ги моделират като про-

изводствени отношения, ще се получи следният модел на разменното отноше-

ние между стоките: 

Qi 

Pi 

Xi Wi 

Zij 1 

Zij Qj Wj Xj 

Pj 

1−
ijZ  
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( ) ( )[ ] ( )[ ]

( ) ( )[ ] ( )[ ] ).,(1 MjiXXIQQZZWW

QQZXXIZPPS

jiijjiijijji

jiijjiijijjiij

∈
















↔→→↔→→→∧∧

∧
















↔→→↔→→→∧≡

−

 

Този израз може да се опрости с помощта на някои операции. Най-напред 

заместваме представената конюнкция от две импликации с импликация от две 

конюнкции: 

( ) ( )

( )[ ] ( )[ ]

( )[ ] ( )[ ] ).,(

1

MjiXXIQQZ

QQZXXI

ZWWZPPS

jiijjiij

jiijjiij

ijjiijjiij

∈








↔→→↔→∧

∧








↔→→↔→→

→








→∧∧→∧≡ −

 

Подобна операция извършваме и с конюнкцията, съдържаща се в първата 

страна на импликацията, а втората опростяваме: 

( ) ( )

( )[ ] ( )[ ] ).,(

1

MjiQQZXXI

ZZWWPPS

jiijjiij

ijijjijiij

∈








↔→→↔→→

→







∧→∧∧∧≡ −

 

Тъй като ii WP ↔  и jj WP ↔  изразът ( ) ( ),jiji WWPP ∧∧∧  който е равносилен 

на ,jiji WWPP ∧∧∧  може да бъде заместен с израза ( ) ( )jiji WWPP ∧∨∧  и по 

същите съображения изразът 1−∧ ijij ZZ  може да бъде заместен с .1−∨ ijij ZZ  

В резултат на горните преобразования се формира следният логически 

модел на системата ijS  на разменното отношение между стоките i и j: 

( ) ( ) ( )

( ) ( )

).,(

,

1

Mji

QQZXXI

ZZWWPPS

jiijjiij

ijijjijiij

∈

















↔→↔








↔→→

→







∨→∧∨∧≡ −

 

79



проф. д.ик.н. Камен Миркович                     Приложение 01 към Енциклопедията 

МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛИ 

НА МАРКСОВАТА ТЕОРИЯ ЗА СТОКАТА И ПАРИТЕ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

80 

Тази система показва, че в разменното отношение между стоките единст-

вото между еквивалентното отношение между стойностите и разменното от-

ношение между потребителните стойности произтича от еднопосочната зави-

симост на разменната стойност от производителността на труда (в неговата 

цялост като единство на конкретен и абстрактен труд), при които са създадени 

тези стоки, респ. от техните единични стойности. 

Аналогичен извод е валиден и за системата jiS  на разменното отношение 

между стоките j и i: 

( ) ( ) ( )

( ) ( )

).,(

,

1

Mij

QQZXXI

ZZWWPPS

ijjiijji

jijiijijji

∈

















↔→↔








↔→→

→







∨→∧∨∧≡ −

 

Тъй като в размяната мястото на стоките i и j е еднакво, то двете системи ijS  и 

jiS  са равносилни: 

.jijiijij SSSS ≡∧≡  

До същите резултати ще се достигне, ако системата ijS  на разменното от-

ношение между стоките се разглежда и като синтез на системите iS  и jS  на 

единството между потребителната стойност и стойността в качеството им на 

фактори на разменящите се стоки. Тъй като от гледна точка на притежателя на 

стоката размяната превръща едната стока в друга, то системата ijS  може да се 

представи като импликация между нейния метаопартор ZS  и еквиваленция 

между входа и изхода на :ijS  

( ).jiij SSSS →→≡ ϕ  

Със ϕS  е означена системата, включена в средната част на блок-схемата на ijS  

(фиг. 41) и има формата, изобразена във фиг. 42. В този случай се моделира 

зависимостта между реципрочните значения на разменната стойност, логичес-

кият израз на което е 

( ) ( ).11
ijijij ZZZS ↔→∨≡ −

ϕ  
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Фиг. 42. Блок-схема на системата ZS   в ка-

чеството й на метаоператор на системата на 

разменното отношение между стоките  ijS  

(по Карл Маркс) 

Да заместим ,ϕS  iS  и jS  с техните равносилни изрази в .ijS  Получава се 

сложната мрежова зависимост, изобразена във фиг. 43. Нейният сгънат израз 

съвпада с изложения вече модел на системата .ijS  

 

 
Фиг. 43. Мрежов аналог на системата на раз-

менното отношение между стоките  ijS  (по 

Карл Маркс) 

Приведените математически, теоретико-множествени и математико-

логически модели на Марксовата теория за стоката като елементарна форма, 

като градивен елемент на стоковия свят са израз на обективно съществуваща 

система от категории, свързани със стоката и стоковата размяна – стойност, 

( )ijijij ZZZ ↔→∨ −
1

1
 

( )iiii QXWP ↔→∨  

( )jjjj QXWP ↔→∨  

^ ^ 

Zij 1 

Zij 

1−
ijZ  
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потребителна стойност, производителност на труда, единична стойност, раз-

менна стойност и стока, както и на съставни моменти от сложните производст-

вени отношения, чийто израз са те, като например еквивалентно отношение 

между стойностите и разменно отношение между потребителите стойности и 

техния синтез – разменното отношение между самите стоки. Това са логически 

конструкции, които изразяват в качествен порядък зависимостите между посо-

чените категории и следователно ги представят като система от категории. 

Върху тази основа представените с помощта на математически средства коли-

чествени зависимости между тях имат реален икономически смисъл като зави-

симости между величини, отнасящи се до явления с точно определено качест-

вено съдържание. От особено значение е, че приложеният качествено-

количествен подход дава възможност да се разкрие механизмът на връзките 

между съответните категории на политическата икономия. Особеното в този 

механизъм е, че отделните производствени отношения представляват сложно 

пресичане на други отношения и че благодарение на това по-елементарната 

форма, например стоката, става израз на по-сложни отношения, страна и еле-

мент на които се явява. 
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1.2. КОНКРЕТЕН И АБСТРАКТЕН ТРУД 

Конкретният труд и абстрактният труд са две страни на труда, на трудо-

вия процес. В своето единство те представляват открития от К. Маркс двояк 

характер на труда. Трудът е основата на всеки обществен живот (вж. икономи-

чески труд). Той може да се разглежда като сложна динамична система от ве-

ществено-енергийни и информационни взаимодействия, най-вече между ра-

ботната сила и средствата за производство (вж. икономическа система и ки-

бернетична икономическа система). К. Маркс го определя като “процес меж-

ду човека и природата, процес, в който човекът чрез своята собствена дейност 

опосредствува, регулира и контролира обмяната на веществата между себе си 

и природата” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 189). Макар че К.Маркс 

не си е служил с кибернетическа терминология, в действителност както тук, 

така и в цялото си икономическо учение той влага кибернетическо съдържание 

и по същество дава кибернетическо определение на голяма част на изследва-

ните от него явления и процеси. 

В горната дефиниция трудът изпъква като сложна икономическа система 

на икономическо регулиране и икономическо управление
1
. За тази система е ха-

рактерна както права икономическа връзка на операторно преобразование (чо-

векът осъществява “обмяната на веществата между себе си и природата”), така 

и обратна икономическа връзка (човекът “регулира и контролира” тази обмя-

на) (вж. икономическо регулиране). Поведението на всяка система на иконо-

мическо управление се мотивира от целевата икономическа функция, към чия-

то реализация тя се стреми. “В края на трудовия процес – пише по-нататък К. 

Маркс, – се получава резултат, който още в самото начало е бил в представата 

на работника, т.е. мислено. Работникът не само изменя формите на природно-

то; той същевременно осъществява в природното и своята съзнателна цел, коя-

то като закон определя начина на неговото действие” (Маркс, К. Капиталът. Т. 

I. Цит. изд., с. 189). Целевата (управляващата) функция в тази Марксова пос-

тановка се характеризира със своето информационно съдържание (работникът 

знае своята цел) (вж. икономическа информация). Това издига постановката за 

трудовия процес от веществено-енергийно (т.е. от материално) равнище (об-

                                                 

1
 Вж. Миркович, К. Моделиране възпроизводството на националния доход. – В: Национал-

ният доход в социалистическото общество. Том втори. Книгоиздателство “Георги Бака-

лов”, Варна, 1974, с. 284-346. 
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мяната на веществата) на информационно равнище (целта, която работникът 

знае, “като закон определя начина на неговото действие”). 

При този аспект на трудовия процес средствата за производство изпъкват 

не само с природната си сила и с природните си свойства, но преди всичко с 

преобразените от човека природна сила и свойства. Следователно трудът е вза-

имодействие между човека и очовечената природа, между настоящите и мина-

лите резултати от обществения труд, опредметени в работната сила и в средс-

твата за производство. От друга страна, трудът е обмяна на информация между 

човека и очовечената природа. Той е съприкосновение между функцио-

ниращата информация на трудещите се и опредметената информация на тру-

дилите се преди тях хиляди поколения. Затова Ив. Николов пише, че “От гле-

дище на информационните връзки процесът на труда може да се разглежда и 

от друг аспект, именно като процес на усъвършенствуване и опредметяване на 

трудовия опит”
1
. 

В процеса на труда хората встъпват в определени производствени отно-

шения помежду си, тъй като той винаги е колективен, обществен труд. (В по-

вечето случаи вместо икономически отношения К.Маркс употребява израза 

производствени отношения.) Ето защо, трудовият процес едновременно и 

заедно с това, че е осъществяване, регулиране и контролиране на обмяната на 

веществата между човека и очовечената природа, е и осъществяване, регули-

ране и контролиране на обмяната на веществата между самите хора, непос-

редствено участващи в трудовия процес. Тъй като предметът на тази обмяна – 

средствата за производство – е носител на определена текуща и минала произ-

водствена, икономическа и социална информация, с чието преработване е 

свързано управлението на трудовия процес, то последният като едно сложно 

обществено явление е и обмяна, регулиране и контролиране на информацион-

ни потоци между самите хора. 

Отношението между хората в икономиката, т.е. производствените отно-

шения, отразяват и следователно регулират и управляват отношенията между 

хората и очовечената природа, между работната сила и средствата за произ-

водство, т.е. технологическите отношения. Технологическите отношения са 

междинна категория. Законите на технологията съдържат както обществени, 

така и технически елементи и затова технологическите отношения не могат да 

се сведат само до отношения само между чисто природни елементи (например 

                                                 

1
 Николов, Ив. Кибернетика и икономика. Издателство “Наука и изкуство”, С., 1971, с. 231-

232. 
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физически, химически, биологически т.н.). Върху основата на тази интерпре-

тация може да се напрани изводът, че потребителната стойност като резултат 

от трудовия процес е синтез от технологически (технико-икономически) и об-

ществени свойства и елементи. В този смисъл потребителната стойност е 

единство на природно тяло и полезност. Природното тяло на потребителната 

стойност следва да се схваща не като чисто техническа категория, като при-

родна категория, а като категория на опредметеното, овещественото взаимо-

действие между човека и очовечената природа, между работната сила и средс-

твата за производство. Природното тяло на потребителната стойност като пре-

образена от човка природа е веществено-енергийната, материалната субстан-

ция, способна да носи полезността на потребителната стойност. 

Но едно и също природно тяло с едни същи свойства, окончателно офор-

мени в технологичния производствен процес в различно време и при различни 

обществено-икономически условия, задоволява различни обществени потреб-

ности, т.е. е носител на различна полезност (вж. икономическа полезност). По-

лезността на потребителната стойност (има се предвид обществената полез-

ност) е нейна обективна обществена оценка, обществено свойство, създадено 

от работната сила в материалното производство (вж. икономическо произ-

водство). В полезността се отразяват всички изисквания на цялостния общест-

вения възпроизводствен процес (вж. икономическо възпроизводство). Тя е из-

раз на цялата система от производствени отношения. Полезността е икономи-

ческата форма на потребителната стойност, а природното й тяло – нейното 

технико-икономическо, неотделимо от тази форма съдържание (вж. икономи-

ческо съдържание). Отношенията, свързани с производството на полезността 

на потребителната стойност, регулират и управляват отношенията, свързани с 

производството на природното тяло на потребителната стойност. Това са две 

страни, два момента, две подсистеми на един единен процес, на единна обек-

тивно функционираща система на управление.
1
 

От казаното дотук следва, че в свойствата на потребителната стойност ка-

то единство на природно тяло и полезност намират определен израз както от-

ношенията между хората и средствата за производство, така и отношенията, в 

които хората встъпват помежду си по време на труда. Но докато трудът е про-

цес, потребителната стойност е негов резултат. “През време на трудовия про-

цес трудът минава постоянно от формата на активност във формата на битие, 

                                                 

1
 Вж. Миркович, К. Математически модели на трудовия процес в неговата обща форма. – 

Проблеми на труда, кн. 6 от 1972, с. 41-50. 
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от формата на движение във формата на предметност” (Маркс, К. Капиталът. 

Т. I. Цит. изд., с. 201). Трудът и потребителната стойност са категории от две 

различни равнища, всяко от които се отличава със своя специфична за него 

количествена природа. Количествената природа на трудовия процес се отлича-

ва от тая на потребителната стойност, както се отличава например скоростта 

на едно движещо се тяло от дължината на изминатия от него път. Конкретната 

количествена характеристика на всеки трудов процес трябва да се схваща като 

скорост, при което се създава неговият резултат – потребителните стойности. 

Това е производителността (плодотворността) на труда(вж. продуктова произ-

водителност на трудовия икономически фактор). Обратно, обемът на потре-

бителните стойности, създадени през определен период от време, представлява 

конкретната количествена характеристика на резултатите от трудовия процес, 

на опредметения труд. 

На стоковия етап от развитието на обществото (според К. Маркс) трудът 

придобива именно двояк характер – да има свойството едновременно да бъде 

конкретен и абстрактен труд (вж. трудова теория за стойността). Своеоб-

разно раздвояване се извършва и в структурата на трудовия процес, както и в 

неговата количествена природа. В съответствие с това стоката има два фактора 

– потребителна стойност и стойност. Онова, което беше характерно за труда 

въобще, като всеобща историческа категория и при който се създаваха потре-

бителните стойности, сега, при стоковото производство (при пазарната ико-

номика) се поема от конкретния труд. По отношение на него абстрактният 

труд придобива относително самостоятелни очертания, съответстващи на не-

говата регулираща и управляваща роля вече в системата на стоково-

стойностните отношения. 

1.2.1. КОНКРЕТЕН ТРУД 

В конкретния труд се създава потребителната стойност, която е единият 

фактор на стоката. Докато конкретният труд е процес, потребителната 

стойност е негов резултат. “Процесът угасва в продукта. Неговият резултат е 

потребителна стойност [подч. мое].” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., 

с. 192.) Количествената определеност на потребителната стойност се свежда 

до маса от блага, представена и измерена чрез присъщи за нея специфични 

(респ. натурални) измерители. От своя страна количествената определеност на 

вече осъществения труд (в т.ч. и на конкретния руд) е времето, през което той 

е протекъл. “Както времето е количественото битие на движението, така и ра-
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ботното време е количественото битие на труда” (Маркс, К. Към критиката на 

политическата икономия. В: К. Маркс, Фр. Енгелс. Съчинения. Т. 13. Издател-

ство на БКП, С., 1964, с. 18). Затова пък количествената определеност на кон-

кретния труд като процес се свежда до скоростта, с която той създава своя 

резултат. Това е производителността на конкретния труд, която се представя и 

измерва чрез количеството потребителни стойности, произвеждани за единица 

работно време. 

“Трудът – пише К. Маркс, – чиято полезност … се изразява в потреби-

телната стойност [подч. мое] на неговия продукт, ние наричаме просто по-

лезен труд. От тази гледна точка трудът винаги се разглежда с оглед на него-

вия полезен ефект.” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 54.) И по-нататък: 

“Но … всеки труд е изразходване на човешка работна сила в особена целесъ-

образна форма и в това си качество на конкретен полезен труд [подч. мое] 

той произвежда потребителни стойности.” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. 

изд., с. 59.) При определена производителност на конкретния труд за опреде-

лено време се създава определено количество потребителна стойност. Затова 

конкретният труд, при който се произвежда стока ,Mi ∈  представлява транс-

формираща система, показана във фиг. 44, където с Ti. Е означено работното 

време, при което е изработена потребителната стойност Qi, с Ri– производи-

телността на конкретния труд, и с M – множеството на видовете стоки, обме-

нящи се на пазара. “Въобще количеството на самия труд се измерва с неговата 

продължителност, с работното време [подч. мое], а работното време се из-

мерва с определени части от времето [т.е. с астрономическо време – бел. моя], 

като час, ден и т.н.” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 51.) Уравнението 

на тази система е 

),( MiTRQ iii ∈=  

и то показва зависимостта между разходите на конкретен труд и неговите ре-

зултати, между процеса на конкретния труд и опредметения конкретен труд. 

 

 
Фиг. 44. Система на конкретния труд (по Карл Маркс) 

Да означим с Tqi множеството от всички разходи на работна време, при 

които се създава потребителната стойност Qi, а с Qti – множеството от потре-

Ti Ri Qi 
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бителни стойности (вж. икономическо множество), за чието създаване и е из-

разходвано работно време Ti. Валидни са съотношенията 

).(, MiQQTT itiiqi ∈⊂⊂  

Множествата Tqi и Qti поотделно са съпоставими еднозначно и взаимооб-

ратимо със системата на конкретния труд, която е означава с Atqi. На това съот-

ветствуват логическите еквиваленции 

.)(, MiAQAT tqiqitqiqi ∈↔↔  

Те са равносилни на конюнкциите от две импликации, моделиращи израз-

ходваното работно време и създадената потребителна стойност като характе-

ризиращи определен процес на конкретния труд: 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

.)(

,

Mi

QAAQAQ

TAATAT

qitqitqiqitqiqi

qitqitqiqitqiqi

∈

→∧→≡↔

→∧→≡↔

 

Нека с Ati да означим системата (респ. множеството) на конкретния труд, 

при който се изразходва работно време Ti, а Aqi – системата на конкретния 

труд, при който се създават потребителни стойности Qi. Тогава в качествено-

количествен порядък системата Atqi изразява зависимостта между изразходва-

ното работно време и произведените потребителни стойности. Тя може да се 

разглежда като резултат от пресичането на множествата Ati и Aqi: 

).( MiAAA qititqi ∈= I  

Това се представя от защрихованата част на фиг. 45. В незащрихованата 

част от окръжността, изобразяваща Ati, са включени всички процеси на конк-

ретен труд, при които се изразходва работна време Ti и се произвеждат стоки 

от i-тия вид, с потребителни стойности, различни от Qi. Обратно, в незащрихо-

ваната част от окръжността, изобразяваща Aqi, са включени всички процеси на 

конкретен труд, при които се създават потребителни стойности Qi и се израз-

ходва работно време, различно от Ti. 
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Фиг. 45. Система Atqi като сечение на две множест-

ва (по Карл Маркс) 

В защрихованата част на тази фигура са включени случаите Atqi, които съ-

ответстват на производителност на конкретния труд Ri. Но при Ri може да се 

осъществява и конкретен труд с характеристики, различни от Ti и Qi. Затова 

Atqi следва да се разбира като резултат от пресичането 

).( MiAAAA riqititqi ∈= II  

Тук Ari е система от процеси на конкретния труд, при които се произвеждат 

потребителни стойности от i-тия вид с производителност на конкретния труд, 

равна на Ri. Схематичният аналог на това отношение е показан във фиг. 46. 

 

 
Фиг. 46. Система Atqi като подсистема на системата 

Ari (по Карл Маркс) 

tiA  qiA  

tqiA  

riA  

Ati 

Atqi 

Aqi 
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За сечението Atqi е характерно това, че ако Ari е вярно, то от Ati следва Aqi, 

т.е. 

( ) ).( MiAAA qitiri ∈→→  

Но .,, iqiitiiri QATARA ↔↔↔  Следователно  

( )[ ] ( )[ ] ).( MiQTRAAA iiiqitiri ∈→→↔→→  

Ето защо по такъв начин конкретният труд се моделира с математико-

логическия израз (вж. математическа логика) 

).()( MiQTRA iiitqi ∈→→≡  

Същите зависимости са валидни и за конкретния труд, при който се създава 

всяка друга, например j-тата потребителна стойност Qj :)( Mj ∈  

).()( MjQTRA jjjtqj ∈→→≡  

Количествените зависимости, съдържащи се в тези отношения, показват 

че производителността на конкретния труд може да бъде разгледана като пре-

делно съотношение между диференциалното нарастване на потребителната 

стойност и диференциалното нарастване на изразходваното работно време към 

даден момент от него, т.е. като първа производна функция от функцията на 

потребителната стойност: 

.)( Mi
dT

dQ
R

i

i
i ∈=  

Самата потребителна стойност е интеграл от функцията на производителност-

та на конкретния труд: 

).( )( MidTTRQ iiii ∈= ∫  

По същия начин 

,)( Mj
dT

dQ
R

j

j

j ∈=  

).( )( MjdTTRQ jjjj ∈= ∫  
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Функционалната зависимост между работното време и потребителната 

стойност е представена от графиката на фиг. 47. В нейната координатна систе-

ма работното време изпълнява ролята на независима променлива (абсцисата), а 

потребителната стойност – на зависима променлива (ординатата). Непрекъсна-

тостта на тази функция се обуславя от икономическата природа на зависи-

мостта между работното време и обема на произведените потребителни 

стойности. С всяко нарастване на аргумента Ti в съответна, определена от f(Ti) 

степен нараства и функцията Qi. При наличие на необходимата статистическа 

информация, представена като множество от съответствия между дискретни 

(прекъснати) значения на Ti и Qi, чийто брой е краен, посочената по-горе фун-

кционална зависимост се извежда чрез изглаждане по пътя на регресията. 

Именно регресионната крива моделира достатъчно пълно закономерната връз-

ка между тези две явления, при която са елиминирани случайните отклонения 

в поведението на икономическата система. Поради съображения от подобен 

род и използваните по-нататък функции са представени като непрекъснати. 

Приведената по-горе зависимост f(Ti) съответства на крива, изпъкнала отдолу, 

тъй като разширяването на мащабите на производството създава условия за 

действието на фактори, при които производителността на конкретния труд 

расте. Затова закономерност е при увеличаване на мащаба на производството 

обемът на потребителните стойности да нараства по-бързо от нарастването на 

разходите на работно време. 

 

 
Фиг. 47. Потребителната стойност като функция 

на работното време при нарастваща производи-

телност на конкретния труд (по Карл Маркс) 

Потребителна 

стойност 

 Qi       

 

 

                    Qi = f (Ti)         

 

 

 

 

 

    0                                             Ti   

                             Работно време  
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1.2.2. АБСТРАКТЕН ТРУД 

Другият фактор на стоката е нейната стойност (вж. икономическа 

стойност). Тя се създава от абстрактния труд. “Всеки труд е, от една страна, 

изразходване на човешка работна сила във физически смисъл и в това си ка-

чество на еднакъв човешки или абстрактен човешки труд [подч. мое] той 

образува стоковата стойност [подч. мое].” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. 

изд., с. 59.) Процесът на абстрахиране в случая има няколко нюанса. Веднъж 

това е абстрахиране от конкретния труд, при който се създава собствената 

потребителна стойност. “Ако се абстрахираме от определеността на произво-

дителната дейност, а следователно и от полезния характер на труда, то от него 

ще остане само това, че той е изразходване на човешка работна сила …, произ-

водително изразходване на човешки мозък, мускули, нерви, ръце и т.н.” 

(Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 56.) Но, от друга страна, това е абст-

рахиране от различията в труда и на всички останали стокопроизводители. За-

това еднаквостта “на различните видове труд може да се състои само в абстра-

хирането от тяхната действителна нееднаквост, в свеждането им към онзи общ 

характер, който те притежават като изразходване на човешка работна сила, на 

абстрактен човешки труд” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 86). 

Докато абстрактният труд е процес, стойността е негов резултат. Количес-

твената определеност на стойността се свежда до обществено необходимото 

работно време за производство на потребителната стойност. Затова “стойност-

та на една стока се отнася към стойността на всяка друга стока, както работно-

то време, необходимо за произвеждането на едната стока, се отнася към работ-

ното време, необходимо за произвеждането на другата” (Маркс, К. Капиталът. 

Т. I. Цит. изд., с. 52). Като величина обществено необходимото работно време 

е оптимална категория и тя регулира поведението на индивидуалните стокоп-

роизводители (вж. икономически оптимум). 

За оптималността на обществено необходимото работно време и на 

стойността (К. Маркс има предвид обществената стойност) недвусмислено ни 

говори следната Марксова постановка: “Твърде важно е да не се изпуща изп-

редвид обстоятелството, че стойността на един предмет се определя не от вре-

мето, в продължение на което той е бил произведен, а от минимума време 

[подч. мое], за което той може да бъде произведен” (Маркс, К. Нищета на фи-

лософията. В: К. Маркс, Фр. Енгелс. Съчинения. Т. 4. Издателство на БКП, С., 

1957, с. 100-101). Това показва, че формирането на обществената стойност 

може да се разглежда като оптимален процес на обективно осъществяващо се 
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икономическо управление в условията на стоково-паричните отношения. Огра-

ничителните условия на този процес К. Маркс е формулирал, първо, като “съ-

ществуващите нормални за дадено общество условия на производството” и, 

второ, като “обществено средна степен на умение и интензивност на труда” 

(Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 51).  

Количествената определеност на абстрактния труд като процес е скорост-

та, с която той създава стойността. Това е интензивността на абстрактния труд. 

Нея означаваме с U и тя представлява създадената за единица работно време 

стойност. Тъй като при определена интензивност на абстрактния труд за опре-

делено време се създава точно определена стойност, то абстрактният труд, при 

който се създава например стоката ,Mi ∈  представлява трансформиращата 

система Btxi, показана във фиг. 48 (вж. икономическа система). Нейното урав-

нение е 

),( MiTUX iii ∈=  

и то изразява зависимостта между разходите на абстрактен труд и неговите 

резултати, между процеса на абстрактния труд и опредметения абстрактен 

труд. 

 

 
Фиг. 48. Система на абстрактния труд Btxi 

(по Карл Маркс) 

Да означим с Txi множеството на всички разходи на работно време, при 

които се създава стойността Xi, а с Xti – множеството на всички стойности, при 

чието създаване е изразходвано работно време Ti. Валидни са съотношенията 

).(,, MiXTXXTT tixiitiixi ∈⊂⊂ I  

Множествата Txi и Xti поотделно са съпоставими еднозначно и взаимооб-

ратимо със системата Btxi на абстрактния труд: 

).(~,~ MiBXBT txititxixi ∈  

На това съответствуват логическите еквиваленции 

),(, MiBXBT txititxixi ∈↔↔  

Ti Ui Xi 
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моделиращи изразходваното работно време и създадената стойност като ха-

рактеризиращи определен процес на абстрактния труд. 

Нека Bti да е такъв абстрактен труд, при който се изразходва работно вре-

ме Ti, а Bxi – при който се създават стойности Xi. В количествено-качествен по-

рядък системата Btxi изразява зависимостта между изразходваното работно 

време и произведените стойности. Тя може да се разглежда като резултат от 

пресичането на множествата Bti и Bxi: 

).( MiBBB xititxi ∈= I  

Това се представя от защрихована част на фиг. 49. В незащрихованата 

част от окръжността, изобразяваща Bti, са включени всички процеси на абст-

рактен труд, при които се изразходва работна време Ti и се произвеждат стоки 

от i-тия вид, със стойности, различни от Xi. Обратно, в незащрихованата част 

от окръжността, изобразяваща Bxi, са включени всички процеси на абстрактен 

труд, при които се създават стойности Xi и се изразходва работно време, 

различно от Ti. 

 

 
Фиг. 49. Система Btxi като сечение на две множества 

(по Карл Маркс) 

В защрихованата част са включени случаите Btxi, които съответстват на 

интензивност на абстрактния труд Ui. Но при Ui може да се осъществява и абс-

трактен труд с характеристики, различни от Ti и Xi. Затова Btxi трябва да се раз-

бира като резултат от пресичането 

).( MiBBBB uixititxi ∈= II  

Тук Bui е система от процесите на абстрактния труд, при който се произвеждат 

стойности на стоки от i-тия вид с интензивност, равна на Ui. Схематичният 

аналог на това отношение е показан във фиг. 50. 

 

Bti 

Btxi 

Bxi 
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Фиг. 50. Система Btxi като подсистема на системата 

Bui (по Карл Маркс) 

За сечението Btxi е характерно това, че ако Bui е вярно, то от Bti следва Bxi, 

т.е. 

( ) ).( MiBBB xitiui ∈→→  

Но .,, ixiitiiui XBTBUB ↔↔↔  Следователно 

( )[ ] ( )[ ] ).( MiXTUBBB iiinitiui ∈→→↔→→  

Ето защо абстрактният труд се моделира с математико-логическия израз 

).()( MiXTUB iiitxi ∈→→≡  

Същите зависимости са валидни и за абстрактния труд, при който се създава 

всяка друга, например j-ата стойност Xj :)( Mj ∈  

).()( MjXTUB jjjtxj ∈→→≡  

Количествените зависимости, съдържащи се в тези отношения, показват 

че интензивността на абстрактния труд може да бъде разгледана като пределно 

съотношение между диференциалното нарастване на стойността и диференци-

алното нарастване на изразходваното работно време към даден момент от него, 

т.е. като първа производна функция от функцията на стойността: 

xiB  tiB  

txiB  

uiB  
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).()( MiTX
dT

dX
U iii

i

i
i ∈′==  

Самата стойност е интеграл от функцията на интензивността на абстрактния 

труд по отношение на работното време: 

).()( MidTTUX iiii ∈= ∫  

По същия начин 

),()( MjTX
dT

dX
U ijj

j

j

j ∈′==  

).()( MjdTTUX jjjj ∈= ∫  

Функционалната зависимост между работното време и стойността е пред-

ставена от графиката на фиг. 51. В нейната координатна система работното 

време изпълнява ролята на независима променлива (абсцисата), а стойността – 

на зависима променлива (ординатата). Непрекъснатостта на тази функция се 

обуславя от икономическата природа на зависимостта между работното време 

и обема на произведените стойности. С всяко нарастване на аргумента Ti в съ-

ответна, определена от V(Ti) степен нараства и функцията Xi. При наличие на 

необходимата статистическа информация, представена като множество от съ-

ответствия между дискретни (прекъснати) значения на Ti и Xi, чийто брой е 

краен, посочената по-горе функционална зависимост се извежда чрез изглаж-

дане по пътя на регресията. Приведената по-горе зависимост V(Ti) съответства 

на крива, изпъкнала отгоре, тъй като тук е възприет вариант, когато с разши-

ряване на мащаба на производството на i-ата стока, изразено чрез увеличаване 

на разходите на труд Ti, интензивността на абстрактния труд намалява. В ре-

зултат на това намалява и съвкупно създадената стойност Xi. Този процес се 

различава от измененията в производителността на конкретния труд. Ето защо 

забавянето на нарастването на стойността не следва да се схваща като отрица-

телно явление, ако то е съпроводено с повишаване на производителността на 

конкретния труд. 
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Фиг. 51. Стойността като функция на работното 

време при намаляване интензивност на абст-

рактния труд (по Карл Маркс) 

Формата на зависимостта във фиг. 51 би се изменила обаче, ако е налице 

друг вариант – например, когато интензивността на конкретния труд е посто-

янна или е увеличаваща се. В случай че тя е постоянна, ще се формира права 

линия с определен положителен наклон към координатните оси и тангенсът на 

ъгъла на този наклон към абсцисата е равен на самата интензивност. В случай 

че тя нараства, тогава ще е налице линия, при която Xi в определени граници, 

зависещи от конкретните особености на производството и труда, ще расте по-

бързо от Ti. 

Работното време Ti изпълнява ролята на вход в системите на конкретния и 

абстрактния труд (вж. вход на икономическата система). Техни изходи са, съ-

ответно, потребителната стойност Qi и стойността Xi (вж. изход на икономи-

ческата система). Следователно това са две паралелно включени икономи-

чески системи: 

).( MiT
U

R

X

Q
i

i

i

i

i
∈








=








 

Това векторно уравнение описва структурните връзки поотделно за конкрет-

ния и за абстрактния труд. В тях под формата на линейни оператори важно 

място заемат производителността Ri на конкретния труд и интензивността Ui 

на абстрактния труд. 

Стойност 

 Xi       

 

 

 

 

                          Xi = V (Ti)  

 

 

 

 

    0                                             Ti   

                             Работно време  
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1.2.3. ПРОЯВЛЕНИЕ НА АБСТРАКТНИЯ ТРУД В ЕКВИВАЛЕНТНОТО 

ОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ СТОЙНОСТИТЕ 

Абстрактният труд се въплътява (опредметява) в стойността. Но 

стойността икономически се реализира в размяната (вж. икономическа размя-

на), тъй като там стокопроизводителят намира обществено признание на своя 

труд. Ако входът на абстрактния труд като система е изразходваното работно 

време, а изходът общият размер на стойността, то в разменното отношение 

между стоките еквивалентното отношение между стойностите става израз на 

съотношението между разходите на работно време, направени за производст-

вото на разменящите се стоки. Вече бе посочено, че според К. Маркс 

стойността на една стока се отнася към стойността на друга стока, както ра-

ботното време, необходимо за произвеждането на едната стока, се отнася към 

работното време, необходимо за произвеждането на другата. Формира се сис-

тема ijTX  на превръщане на съотношението между разходите работно време в 

еквивалентно отношение между стойностите, чиято блок-схема е показана във 

фиг. 52. 

 

 
Фиг. 52. Блок-схема на системата ijTX   на преобразува-

не на съотношението между разходите на работно време 

в еквивалентно отношение между стойностите на стоките 

i и j (по Карл Маркс) 

С ijT  е означена системата на съотношението между разходите на работно 

време Ti и Tj. При такава предпоставка ijTX  изпъква като слона система, в коя-

Ui Vij Uj 

1 Xi Xj 

Vij
-1

 Ti Tj 
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то ijT  е вход, а ijX  е изход. В нея (в ijTX ) ijT  е икономическото съдържание, 

а ijX  е икономическата форма, като ijTX  превръща едното в другото. Ролята 

на метаоператор в ijTX  играе съотношението между интензивностите на абст-

рактния труд Ui и Uj, който като система означаваме с .ijU  

Операторното уравнение на ijU  е 

[ ] ).( MjUVU
jiijj ∈=  

Вход на ijU  е интензивността на абстрактния труд Ui, при която се създава 

стойността Xi, а изход – интензивността Uj, при която се създава стойността Xj. 

Съотношението между тези две интензивности означаваме с Vij. То изпълнява 

ролята на оператор. Както бе показано при математическата характеристика на 

процеса на абстрактния труд, интензивността на абстрактния труд представля-

ва съотношение между нарастването на стойността и нарастването на работно-

то време. Следователно съотношението между интензивността на абстрактния 

труд може да се разглежда като съотношение между четири нараствания: 

).,(: Mji
dT

dX

dT

dX

U

U
V

i

i

j

j

i

j

ij ∈==  

Тази пропорция се редуцира в обратно-пропорционална зависимост между съ-

отношенията между стойностите и съотношенията между разходите на работ-

но време, при които са произведени разменящите се стоки: 

).,(: Mji
dT

dT

dX

dX
V

i

j

i

j

ij ∈=  

От изискването за еквивалентност между стойностите на тези стоки в размяна-

та произтича равенството 

).,( MjidXdX ij ∈=  

Следователно 

).,(
1

Mji
dT

dT

dT

dT
V

j

i

i

j
ij ∈==  

99



проф. д.ик.н. Камен Миркович                     Приложение 01 към Енциклопедията 

МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛИ 

НА МАРКСОВАТА ТЕОРИЯ ЗА СТОКАТА И ПАРИТЕ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

100 

Системата на всички зависимости между интензивностите на абстрактния 

труд в стоковия свят ще означим с ,U  т.е. 

.),(,
,

MjiUUUU
Mji

ijij ∈=⊂
∈

U  

На ijU  се съпоставя еднозначно и взаимообратимо система uijC  на съотноше-

нието между трудовите процеси, при които се създават разменящите се стоки i 

и j, с интензивностите на абстрактния труд Ui и Uj, т.е. 

,),(~ MjiCCU ijuijij ∈⊂  

където uijC  е система от всички между горепосочените трудови процеси. От-

говарящата на това еквиваленция 

( ) ( ) ( ) ,),( MjiUCCUCU ijuijuijijuijij ∈→∧→≡↔  

моделира зависимостта между интензивностите на абстрактния труд като ха-

рактеристика, присъща на .uijC   

Ако iU  (респ. jU ) е множеството от зависимостите между интензивност-

та на абстрактния труд Ui (респ. Uj) с всички останали интензивности на този 

труд, при които са произведени стоките, то 

.),(,,,, MjiUUUUUUUU
Mi

ijjjij

Mj

ijiiij ∈=⊂=⊂
∈∈

UU  

Следователно за ijU  е валидно отношението 

.),(, MjiUUUUUU jiijjiij ∈∧≡= I  

Множеството uijC  трябва да се разглежда като подмножество на ,vijC  къ-

дето последната е система от съотношения между трудови процеси, зависи-

мостите между чиито интензивности на абстрактния труд са равни на Vij. Но 

vijvij UC ~  и ,~ ijuij UC  където vijU  е множество от зависимости между интен-

зивности на абстрактния труд, равни на Vij. Следователно ijU  е подмножество 

на :vijU  

.),( MjiUUUU vijjiij ∈⊂= I  
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Това нагледно се представя от фиг. 53. Незащрихованите, симетрично разпо-

ложени части на окръжността, изобразяващи ,vijU  са празни, а останалата не-

защрихована част от нея се отнася до съотношения между интензивности на 

абстрактния труд, различни от Ui и Uj. От тази постановка следва, че 

.),( MjiUUUU vijjiij ∈→∧≡  

 

 
Фиг. 53. Система ijU   като подсистема на системата vijU  

(по Карл Маркс) 

Величината Vij представлява съотношение между нарастванията на интен-

зивностите на абстрактния труд, при които са произведени разменящите се 

стоки 

),,()( MjiUU
dU

dU
V ij

i

j

ij ∈′==  

а интензивността на абстрактния труд Uj се определя с интеграла 

).,()( MjidUUVU iiijj ∈= ∫  

От гледна точка на притежателя на стоката j по аналогичен начин се формират 

зависимостите за всяко :, Mji ∈  

,vjiijji UUUU →∧≡  

iU  jU  

ijU  

vijU  
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),( ji

j

i
ji UU

dU

dU
V ′==  

.)( jjjii dUUVU ∫=  

Системите ijU  и jiU  са равносилни. Това позволява да се изгради логи-

ческа система и на зависимостите между самите интензивности на абстрактния 

труд. С U да означим множеството на всички интензивности на абстрактния 

труд, а с Ui и Uj – съответно тези от тях, в процеса на чийто абстрактен труд се 

създават стойностите на стоките i и j, а с ijU  и jiU  – множествата от интензив-

ностите на абстрактния труд, при които са създадени стойностите от i-тия вид 

стоки, които се разменят се срещу стоки от j-тия вид, респ. от j-тия вид стоки, 

които се разменят се срещу стоки от i-тия вид. Тогава 

.0,,, =⊂⊂==
∈∈

jiijjiij
Mj

j
Mi

i UUUUUUUUU IUU  

Това позволява на ijU  и jiU  да се съпоставят системите uijC  и ujiC  на про-

цесите на труда (последните притежаващи интензивности на абстрактния труд 

ijU  и jiU ): 

),,(~ MjiCCU ijuijij ∈⊂  

).,(~ MijCCU jiujiji ∈⊂  

Тяхно следствие са изразите 

( ) ( ) ( ) ),,( MjiUCCUCU ijuijuijijuijij ∈→∧→≡↔  

( ) ( ) ( ) ),,( MijUCCUCU jiujiujijiujiji ∈→∧→≡↔  

моделиращи интензивностите на абстрактния труд като свойство на трудовия 

процес. 

На Ui и Uj се съпоставят системите uiC  и ujC  на всички процеси на труда, 

при които стойностите на i-тата и j-тата стоки се създават съответно при ин-

тензивности  Ui и Uj. Системите uiC  и vijC  имат общи елементи, които изграж-

дат .uijC  Тук vijC  е множеството от трудови процеси, при които се произвежда 

стойността на i-тата стока, разменяща се срещу j-тата стока като съотношение-

то между интензивностите на създалия ги абстрактен труд е Vij. Ето защо 
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).,(, MjiCCCCCC vijuiuijvijuiuij ∈∧≡= I  

Схематично това се представя от защрихованата част на фиг. 54. Незащрихо-

вана част от окръжността, изобразяваща ,uiC  включва процеси на абстрактния 

труд с интензивност Ui, създадените при който стоки се разменят със стоки, 

различни от j-тия вид. Другата незащрихована част включва всички процеси 

на абстрактния труд с интензивност, различна от Ui, създадените при който 

стоки  от i-тия вид, се разменят срещу стоки от j-тия вид и съотношението 

между интензивностите на създалия ги абстрактен труд е равно на Vij. 

 

 
Фиг. 54. Система uijC  като сечение на две множества 

(по Карл Маркс) 

По аналогичен начин за стоката j са валидни съотношенията 

).,(, MjiCCCCCC vjiujujivjiujuji ∈∧≡= I  

Между множествата uijC  и ,uijC  както и между ujiC  и ujiC  съществува 

еднозначно и взаимообратимо съответствие. Но uijC  и ujiC  са равносилни. От 

това следва, че uijC  и ujiC  са еквивалентни помежду си. При това условие 

( ) ( ) ).,(. MjiCCCC vjivijujiuij ∈↔→↔  

Тъй като uijij CU ↔  и ,ujiji CU ↔  формира се изразът 

( ) ( ) .),( MjiVVUU jiijji ∈↔→↔  

В крайна сметка той се свежда до модела на системата ijU  на зависимостта 

между интензивностите на абстрактния труд, при който са създадени разме-

нящите се стоки  

Cui 

Cuij 

Cvij 
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).,( MjiVUUU ijjiij ∈→∧≡  

По същия начин за системата jiU  този модел е 

).,( MijVUUU jiijji ∈→∧≡  

Изход на системата ijTX  е еквивалентното отношение ijX  между стойнос-

тите на разменящите се стоки, създадени в абстрактния труд. Оператор на ijX  

е единицата. От това следва изводът, че съотношението между разходите на 

работно време да създаването на разменящите се стоки е обратнопропорцио-

нално на съотношението между интензивностите на абстрактния труд, при ко-

ито са създадени стойностите на тези стоки. Ето защо операторното уравнение 

на ijT  е 

[ ] ),,(1
MjiTVT iijj ∈= −  

чийто логически модел е 

( ) ).,(1
MjiTTVT jiijij ∈→→≡ −  

Математически разходите jT  на работно време за производството на j-тата 

стока са равни на интеграла 

),,()(1
MjidTTVT iiijj ∈= ∫

−  

а съотношението 1−
ijV  на първата производна функция 

).,(1
Mji

dT

dT
V

i

j

ij ∈=−  

По същия начин за системата jiT  са валидни изразите за всяко :, Mji ∈  

( ),1
jjjiji TTVT →→≡ −  

,)(1
∫

−= jjjii dTTVT  

.
1

j

i
ji

dT

dT
V =−
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От своя страна операторното уравнение на системата ijTX  на превръщане-

то на съотношението между разходите на работно време за създаването на 

разменящите се стоки в еквивалентно отношение между техните стойности е 

[ ] ).,( MjiTUX ijijij ∈=  

По начин, аналогичен на разгледаните досега, си извежда и моделът на систе-

мата от тези сложни отношения 

( ) ).,( MjiXTUTX ijijijij ∈→→≡  

След заместване на елементите му с техните равносилни изрази се получава 

отношението 

( ) ( )[ ] ( )[ ] ).,(1
MjiXXITTVVUUTX jiijjiijijjiij ∈









↔→→→→→→∧≡ −  

Изведените съотношения позволяват математически да се моделира про-

явлението, което съотношението между разходите на работно време, направе-

ни при абстрактния труд, намира в еквивалентното отношение между стойнос-

тите. Оператор на механизма на това проявление на съдържанието във форма, 

а следователно и на проявлението на противоречието на съдържанието в про-

тиворечие във формата, е зависимостта ijV  между интензивностите на труда, 

при които са създадени тези стойности. Преобразуваме уравнението iijj TVT
1−=  

на ijT  в 1: −= ijij VTT  и умножаваме двете му страни с :ijV  

.,1,1,1
ij

i

j

ii

jj

ijij

i

j

ij XX
X

X

TU

TU
VV

T

T
V ==== −  

Очевидно е, че и за системата jiTX  (от гледна точка на притежателя на 

стоката j) са валидни изразите за всяко :, Mji ∈  

[ ],jijiji TUX =  

( ),jijijiji XTUTX →→≡  

( ) ( )[ ] ( )[ ] .1









↔→→→→→→∧≡ −
ijjiijjijiijji XXITTVVUUTX  
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Системите ijTX  и jiTX  изразяват едни и същи производствени (икономи-

чески) отношения. Затова може да ги обединим в една обща система под съ-

щото название и обозначение, еднакво с това на едната от тях: 

.jiijij TXTXTX ∧≡  

Да заместим елементите й с равносилните им логически изрази: 

( ) ( )[ ] ( )[ ]

( ) ( )[ ] ( )[ ] ).,(1

1

MjiXXITTVVUU

XXITTVVUUTX

ijjiijjijiij

jiijjiijijjiij

∈
















↔→→→→→→∧∧

∧
















↔→→→→→→∧≡

−

−

 

Като се обединят предпоставките и следствията и като се има предвид, че 

,и 11 −− ↔↔ ijijjiij VVVV  

се извежда изразът 

( ) ( )[ ] ( )[ ] ).,(1
MjiXXITTVVUUTX jiijjiijijjiij ∈









↔→→↔→→→∧≡ −  

Отново се обединяват предпоставките и като се използва релацията ,1−↔ ijij VV  

се стига до израза 

( )[ ] ( )[ ] ).,( MjiXXITTVUUTX jiijjiijjiij ∈↔→→↔→→∧≡  

Чрез системата ijX  на еквивалентното отношение между стойностите сис-

темата ijTX  е свързана със системата ijS  на разменното отношение между сто-

ките и, по-специално, с тази част от нея, която представлява превръщането на 

еквивалентното отношение между стойностите в разменно отношение между 

потребителните стойности. Ако в ijij TXB ≡  системата ijX  играе ролята на 

икономическа форма (изход), то в ijS  тя изпълнява ролята на икономическо 

съдържание (вход). По такъв начин изпъква една по-сложна система, изобра-

зена във фиг. 55. Това е система ijTXQ  на превръщането на съотношението 

между разходите на работно време в разменно отношение между потребител-

ните стойности на стоките, в която еквивалентното отношение между стойнос-

тите е само междинна връзка. “Само изразяването на еквивалентността на раз-

нородните стоки разкрива специфичния характер на труда като създател на 
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стойността, тъй като фактически свежда различните видове труд, който се съ-

държа в разнородните стоки, към тяхното общо съдържание – към човешкия 

труд изобщо.” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 63) 

 

 
Фиг. 55. Блок-схема на системата ijTXQ   на преобразуване на 

съотношението между разходите на работно време в разменно 

отношение между потребителните стойности на стоките i и j 

(по Карл Маркс) 

Тази система може да се изрази като конюнкция от ijTX  и :ijXQ  

).,( MjiXQTXTXQ ijijij ∈∧≡  

Тя свързва в себе си като в единно цяло такива съществено важни икономи-

чески категории като работно време, интензивност на абстрактния труд, 

стойност, производителност на труда, потребителна стойност и разменна 

Ui Vij Uj 

1 Xi Xj 

Vij
-1

 Ti Tj 

Pi Pj Zij 

Qi Qi Zij 
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стойност. Да заместим нейните елементи със съответните им логически изра-

зи: 

( )[ ] ( )[ ]

( ) ( )[ ] ( )[ ] ).,( MjiQQZXXIZPP

XXITTVUUTXQ

jiijjiijijji

jiijjiijjiij

∈
















↔→→↔→→→∧∧

∧








↔→→↔→→∧≡

 

Като се извършат съответните тъждествени преобразования, се получава 

следният израз: 

( )[ ] ( ) ( )[ ] ).,( MjiQQZZPPTTUUTXQ jiijijjijijiij ∈↔→→








→∧∧↔→∧≡  

Този модел показва, че еднаквата значимост на работното време, изразходвано 

за производството на разменящите се стоки, произтича от точно определено 

съотношение между интензивностите на абстрактния труд и че разменната 

стойност произтича от точно определено съотношение между производител-

ностите на труда. От едновременното наличие на тези две предпоставки в 

крайна сметка произтича разменното отношение между потребителните 

стойности. 

Системата ijTX  изразява обаче не само връзката на съотношението между 

разходите на работно време с еквивалентното отношение между стойностите. 

Тя изразява и връзката между процесите на абстрактния труд, при които са 

създадени тези стойности, и затова ще я означим още с ijB  и ще я наречем още 

система на разменното отношение между тези процесите на абстрактния труд, 

т.е. 

),,( MjiSBBBTX jiijij ∈γ→∧≡≡  

където Sγ е зависимостта 11 =−
ijij VV  между обратнопропорционалните значения 

на .ijV  Същата е показана в средната вертикална колона от блок-схемата на 

системата .ijTX  
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1.2.4. ПРОЯВЛЕНИЕ НА КОНКРЕТНИЯ ТРУД В РАЗМЕННОТО ОТ-

НОШЕНИЕ МЕЖДУ ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ СТОЙНОСТИ 

Стокопроизводителят създава потребителните стойности за друг и затова 

резултатите от неговия конкретен труд намират признание в размяната. Раз-

менното отношение между потребителните стойности става израз на зависи-

мостта между разходите на работно време, изразходвано за производството на 

стоките. Формира се система ijTQ  на превръщане на съотношението между 

разходите на работно време в разменно отношение между потребителните 

стойности, чиято блок-схема е изобразена във фиг. 56. 

 

 
Фиг. 56. Блок-схема на системата ijTX   на преобразува-

не на съотношението между разходите на работно време 

в еквивалентно отношение между стойностите на стоките 

i и j (по Карл Маркс) 

С ijT  вече е означена системата на съотношението между разходите на 

работно време при производството на стоките i и j. При такава предпоставка 

ijTQ  е сложна система, в която ijT  е неин вход, а ijQ  е изход. В нея съотноше-

нието ijT  е икономическо съдържание, а – икономическа форма. Системата 

ijTQ  трансформира съдържанието във форма. Ролята на метаоператор в ijTQ  

се изпълнява от съотношението между производителностите на конкретния 

труд Ri и Rj, което като икономическа система означаваме с .ijR  Операторното 

уравнение на ijR  е 

Ri Yij Rj 

Zij Qi Qj 

Vij
-1

 Ti Tj 
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[ ] ).,( MjiRYR iijj ∈=  

Вход на ijR  е производителността на конкретния труд Ri, при която се създава 

потребителната стойност Qi, а изход е производителността на конкретния труд 

Rj, при която се създава потребителната стойност Qj. Съотношението между 

тях означаваме с ijY  в качеството му на оператор на .ijR  

Математическата характеристика на процеса на конкретния труд показва, 

че неговата производителност представлява съотношение между нараствания-

та на потребителната стойност и работното време. Следователно съотношени-

ето между производителностите на конкретния труд може да се разглежда като 

съотношение между четири зависимости: 

).,(: Mji
dT

dQ

dT

dQ

R

R
Y

i

i

j

j

i

j

ij ∈==  

Тази пропорция се редуцира в обратнопропорционална зависимост между съ-

отношението между потребителните стойности, от една страна, и съотношени-

ето между разходите на работно време, при които са произведени разменящите 

се стоки, от друга: 

).,(: Mji
dT

dT

dQ

dQ
Y

i

j

i

j

ij ∈=  

Но съотношението ij dQdQ :  е разменната стойност .ijZ  Следователно 

).,(.,: MjiZ
dT

dT

R

R

R

R

dT

dT
Z

dT

dT
ZY ij

i

j

i

j

i

j

j

i
ij

i

j

ijij ∈====  

Съотношението между разходите на работно време (респ. между техните на-

раствания) е обратнопропорционално на съотношението между производител-

ностите на конкретния труд. Произведението на тези две съотношения е равно 

на оператора ijZ  на системата на разменното отношение между потребителни-

те стойности, т.е. на разменната стойност. 

Системата от всички зависимости между производителностите на конк-

ретния труд в стоковия свят означаваме с ,R  т.е. 

).,(,
,

MjiRRRR
Mji

ijij ∈=⊂
∈

U  
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На ijR  се съпоставя еднозначно и взаимообратимо система rijC  на отно-

шението между трудовите процеси, при които се създават разменящите се сто-

ки i и j с производителности на конкретния труд Ri и Rj, т.е. 

).,(~ MjiCCR ijrijij ∈⊂  

Отговарящата на това еквиваленция 

( ) ( ) ( ) ),( MjiRCCRCR ijrijrijijrijij ∈→∧→≡↔  

моделира зависимостта между производителностите на конкретния труд като 

характеристика, присъща на .rijC  

Ако iR  (респ. jR ) е множеството от зависимости между производител-

ността на конкретния труд Ri (респ. производителността на конкретния труд 

Rj) с всички останали производителности на конкретния труд, то 

).,(,,, MjiRRRRRRRR
Mj Mj

ijjjijijiiij ∈=⊂=⊂
∈ ∈

U U  

Следователно за ijR  е валидно отношеншието 

).,(, MjiRRRRRR jiijjiij ∈∧≡= I  

Множеството rijC  е подсистема на .yijC  Последното е система на съотно-

шения между трудови процеси, зависимостите между чиито производителнос-

ти на конкретния труд са равни на .ijY  Но 

),,(~и~ MjiRCRC ijrijyijyij ∈  

където yijR  е множество от зависимости между производителностите на конк-

ретния труд, равни на .ijR  Следователно ijR  е подмножество на yijR  

),,( MjiRRRR yijjiij ∈⊂= I  

което нагледно се представя от фиг. 57. Незащрихованите, симетрично разпо-

ложени части на окръжността, изобразяваща ,yijR  са празни, а останалата не-

защрихована част от нея се отнася до съотношения между производителности-

те на конкретния труд, различни от Ri и Rj. От тази постановка следва, че 

).,( MjiRRRR yijjiij ∈→∧≡  
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Фиг. 57. Система ijR   като подсистема на системата yijR  

(по Карл Маркс) 

Величината ijY  може да се разглежда като съотношение между нараства-

нията на производителностите на конкретния труд, при които са произведени 

разменящите се стоки – 

),,()( MjiRR
dR

dR
Y ij

i

j

ij ∈′==  

а производителността на конкретния труд Rj се определя с интеграла 

).,()( MjidRRYR iiijj ∈= ∫  

От гледна точка на притежателя на стоката j по аналогичен начин се формират 

зависимостите за всяко :, Mji ∈  

,yjiijji RRRR →∧≡  

),( ji

j

i
ji RR

dR

dR
Y ′==  

.)( jjjii dRRYR ∫=  

iR  jR  

ijR  

yijR  
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Системите ijR  и jiR  са равносилни. Това позволява да се изгради логи-

ческа система и на зависимостите между самите производителности на конк-

ретния труд. С R да означим множеството на всички производителности на 

конкретния труд, а с Ri и Rj – съответно тези от тях, в процеса на чийто конк-

ретен труд се създават потребителните стойности на стоките i и j, а с ijR  и jiR  

– множествата от производителности на конкретния труд, при които са създа-

дени потребителните стойности от i-тия вид стоки, които се разменят се срещу 

стоки от j-тия вид, респ. от j-тия вид стоки, които се разменят се срещу стоки 

от i-тия вид. Тогава 

.0,,, =⊂⊂==
∈∈

jiijjiij
Mj

j
Mi

i RRRRRRRRR IUU  

Това позволява на ijR  и jiR  да се съпоставят системите rijC  и rjiC  на про-

цесите на труда (последните притежаващи производителности на конкретния 

труд ijR  и jiR ): 

),,(~ MjiCCR ijrijij ∈⊂  

).,(~ MijCCR jirjiji ∈⊂  

Тяхно следствие са изразите 

( ) ( ) ( ) ),,( MjiRCCRCR ijrijrijijrijij ∈→∧→≡↔  

( ) ( ) ( ) ),,( MijRCCRCR jirjirjijirjiji ∈→∧→≡↔  

моделиращи производителността на конкретния трудкато свойство на трудо-

вия процес. 

На Ri и Rj се съпоставят системите riC  и rjC  на всички процеси на труда, 

при които потребителните стойности на i-тата и j-тата стоки се създават съот-

ветно при производителности на конкретния труд Ri и Rj. Системите riC  и yijC  

имат общи елементи, които изграждат .rijC  Тук yijC  е множеството от трудови 

процеси, при които се произвежда потребителната стойност на i-тата стока, 

разменяща се срещу j-тата стока, като съотношението между производител-

ностите на създалия ги конкретен труд е Yij. Ето защо 

).,(, MjiCCCCCC yijririjyijririj ∈∧≡= I  
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Схематично това се представя от защрихованата част на фиг. 58. Незащрихо-

вана част от окръжността, изобразяваща ,riC  включва процеси на конкретния 

труд с производителност Ri, създадените при който стоки се разменят със сто-

ки, различни от j-тия вид. Другата незащрихована част включва всички проце-

си на конкретния труд с производителност, различна от Ri, създадените при 

който стоки от i-тия вид, се разменят срещу стоки от j-тия вид и съотношение-

то между интензивностите на създалия ги абстрактен труд е равно на Yij. 

 

 
Фиг. 58. Система rijC  като сечение на две множества 

(по Карл Маркс) 

По аналогичен начин за стоката j са валидни съотношенията 

).,(, MjiCCCCCC yjirjrjiyjirjrji ∈∧≡= I  

Между множествата rijC  и ,rijC  както и между rjiC  и rjiC  съществува 

еднозначно и взаимообратимо съответствие. Но rijC  и rjiC  са равносилни. От 

това следва, че rijC  и rjiC  са еквивалентни помежду си. При това условие 

( ) ( ) ).,(. MjiCCCC yjiyijrjirij ∈↔→↔  

Тъй като rijij CR ↔  и ,rjiji CR ↔  формира се изразът 

( ) ( ) .),( MjiYYRR jiijji ∈↔→↔  

В крайна сметка той се свежда до модела на системата ijR  на зависимостта 

между производителностите на конкретния труд, при който са създадени раз-

менящите се стоки 

).,( MjiYRRR ijjiij ∈→∧≡  

Cri 

Crij 

Cyij 
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По същия начин за системата jiR  този модел е 

).,( MijYRRR jiijji ∈→∧≡  

Изход на системата ijTQ  е разменното отношение ijQ  между потребител-

ните стойности на разменящите се стоки, създадени в конкретния труд. Опера-

тор на системата ijQ  е разменната стойност ijZ . Но оператор на системата ,ijT  

която вход на ,ijTQ  е обратното съотношение 1−
ijV  между интензивностите на 

абстрактния труд. От това следва важният извод 

),,(1
Mij

V

Y
VYZ

ij

ij

ijijij ∈== −  

т.е. че разменната стойност е отношение между две съотношения – това между 

производителностите на конкретния труд и това между интензивностите на 

абстрактния труд, при които са създадени разменящите се стоки. Затова мате-

матически разменната стойност ijZ  може да се представи като отношение 

между нарастванията на ijY  и :ijV  

),,( Mji
dV

dY
Z

ij

ij

ij ∈=  

а съотношението между интензивностите на конкретния труд  като интеграла 

),,()( MjidVVZY ijijijij ∈= ∫  

От своя страна операторното уравнение на системата ijTQ  на превръщане-

то на съотношението между разходите на работно време за създаването на 

разменящите се стоки в разменно отношение между техните потребителни с-

тойности е 

[ ] ).,( MjiRUQ ijijij ∈=  

По начин, аналогичен на разгледаните досега, си извежда и моделът на систе-

мата от тези сложни отношения 

( ) ).,( MjiQTRTQ ijijijij ∈→→≡  
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След заместване на елементите му с техните равносилни изрази се получава 

отношението 

( ) ( )[ ] ( )[ ] ).,(1
MjiQQZTTVYRRTQ jiijjiijijjiij ∈









↔→→→→→→∧≡ −  

Изведените съотношения позволяват математически да се моделира про-

явлението, което конкретният труд като създател на потребителната стойност 

на едната от разменящите се стоки намира в разменното отношение между 

потребителните стойности на тези стоки. Оператор на механизма на това про-

явление на съдържанието във форма, а следователно и на проявлението на 

противоречието в съдържанието в противоречие във формата, е разменната 

стойност .ijZ  В ролята на скаларен оператор тя преобразува системата tqiA  на 

конкретния труд в системата ijQ  на разменното отношение между потреби-

телните стойности за всяко :, Mji ∈  

[ ]

.

,

,

,

iijj

iijiij

iii

tqiijij

QZQ

TRZQZ

TRQ

AZQ

=

=

=

=

 

Очевидно е, че и за системата jiTQ  (от гледна точка на притежателя на 

стоката j) са валидни изразите за всяко :, Mji ∈  

[ ],jijiji TRQ =  

( ),jijijiji QTRTQ →→≡  

( ) ( )[ ] ( )[ ] .1









↔→→→→→→∧≡ −
ijjiijjijiijji QQZTTVYRRTQ  

Системите ijTQ  и jiTQ  изразяват едни и същи производствени (икономи-

чески) отношения. Затова те се обединяват в една обща система под същото 

название и обозначение, еднакво с това на едната от тях: 

.jiijij TQTQTQ ∧≡  
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Като се заместят елементите й с равносилните им логически изрази, се получа-

ва изразът 

( ) ( )[ ] ( )[ ]

( ) ( )[ ] ( )[ ] ).,(1

1

MjiQQZTTVYRR

QQZTTVYRRTQ

ijjiijjijiij

jiijjiijijjiij

∈
















↔→→→→→→∧∧

∧
















↔→→→→→→∧≡

−

−

 

Като се обединят предпоставките и следствията и като се има предвид, че 

,и 11 −− ↔↔ jiijjiij VVYY  

се извежда изразът 

( ) ( )[ ] ( )[ ] ).,(1
MjiQQZTTVYRRTQ jiijjiijijjiij ∈









↔→→↔→→→∧≡ −  

Чрез системата ijQ  на разменното отношение между потребителните 

стойности системата ijij ATQ ≡  е свързана със системата ijS  на разменното от-

ношение между стоките и, по-специално, с тази част от нея ,ijQX  която предс-

тавлява извеждането на ijX  от .ijQ  По такъв начин се конституира една по-

сложна икономическа система, показана във фиг. 59. Това е система ijTQX  на 

превръщането на съотношението между разходите на работно време в еквива-

лентно отношение между стойностите на стоките, в която разменното отноше-

ние между потребителните стойности е само междинна връзка. 
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Фиг. 59. Блок-схема на системата ijTQX   на преобразу-

ване на съотношението между разходите на работно 

време в еквивалентно отношение между стойностите на 

стоките i и j (по Карл Маркс) 

Тази система може да се изрази като конюнкция от ijTQ  и :ijQX  

).,( MjiQXTQTQX ijijij ∈∧≡  

Тя свързва в себе си като в единно цяло такива съществено важни икономи-

чески категории като работно време, производителност на конкретния труд, 

потребителна стойност, разменна стойност, единична стойност и стойност. Да 

заместим нейните елементи със съответните им логически изрази: 

Ri Yij Rj 

Zij Qi Qj 

Vij
-1

 Ti Tj 

Wi Wj Zij
-1

 

Xi Xi 1 
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( ) ( )[ ] ( )[ ]

( ) ( )[ ] ( )[ ] ).,(1

1

MjiXXIQQZZWW

QQZTTVYRRTQX

jiijjiijijji

jiijjiijijjiij

∈
















↔→→↔→→→∧∧

∧
















↔→→↔→→→∧≡

−

−

 

Като се извършат съответните тъждествени преобразования, се получава 

следният израз: 

( ) ( )

( )[ ] ( )[ ] ).,(1

1

MjiXXITTV

ZWWYRRTQX

jiijjiij

ijjiijjiij

∈








↔→→↔→→

→







→∧∧→∧≡

−

−

 

Този модел показва, че еднаквата значимост на работното време, изразходвано 

за производството на разменящите се стоки, произтича от точно определено 

съотношение между производителностите на конкретния труд и единичните 

стойности на тези стоки и че разменната стойност произтича от точно опреде-

лено съотношение между единичните стойности. От едновременното наличие 

на тези две предпоставки в крайна сметка произтича еквивалентното отноше-

ние между обществените стойности. 

Системата ijTQ  изразява обаче не само връзката на съотношението между 

разходите на работно време с разменното отношение между потребителните 

стойности. Тя изразява и връзката между процесите на конкретния труд, при 

които са създадени тези потребителни стойности, и затова ще я означим още с 

ijA  и да я наречем още система на разменното отношение между тези проце-

сите на конкретния труд, т.е. 

),,(1 MjiZVAAATQ ijjiijij ∈→∧≡≡ −  

където системата 

( )ijijijij ZVYZV →→≡ −− 11  

показва разгледаната вече зависимост .1−= ijijij VYZ  
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1.2.5. ВРЪЗКА МЕЖДУ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА КОНКРЕТНИЯ 

ТРУД И ИНТЕНЗИВНОСТТА НА АБСТРАКТНИЯ ТРУД 

Важно място в системите на конкретния и абстрактния труд, както видях-

ме, заемат производителността на конкретния труд и интензивността на абст-

рактния труд. Те определят скоростта, при която се създават резултатите от 

труда – потребителната стойност и стойността. Да се обхване трудовият про-

цес като единство на конкретен и абстрактен труд означава да се обхване 

единството на скоростните им характеристики. Така както потребителната 

стойност и стойността в своето единство представляват стоката (К. Маркс не 

случайно ги нарича двата фактора на стоката), така производителността на 

конкретния труд и интензивността на абстрактния труд в своето единство 

представляват скоростта, при която трудът въобще създава стоката (вж. стока, 

икономическа полезност и икономическа стойност). Връзката между произ-

водителността на конкретния труд и интензивността на абстрактния труд тук 

се разглежда двустранно – входящ момент веднъж е първата страна на тази 

връзка, а втори път – втората страна. 

Зависимостта между производителността на конкретния труд и интензив-

ността на абстрактния труд образува система, означена с Drui (вж. икономичес-

ка система, икономическа производителност и икономическа интензивност). 

Операторното уравнение на тази зависимост е 

),( MiRWU iii ∈=  

а неговата схема има вида, даден във фиг. 60 (вж. оператор на икономическа-

та система и операторно уравнение на икономическата система), където M е 

множеството от видовете стоки, които се разменят на пазара (вж. икономичес-

ко множество). В случая ролята на вход се изпълнява от производителността 

на конкретния труд Ri, при която се произвежда потребителната стойност на i-

тата стока, а на изход – интензивността на абстрактния труд Ui, при която се 

създава стойността на същата стока (вж. вход на икономическата система и 

изход на икономическата система). В рамките на системата Drui зависимостта 

между (1) производителността на конкретния труд и (2) интензивността на аб-

страктния труд се определя от единичната стойност Wi на i-тата стока )( Mi ∈  

(единичната стойност е стойността на една специфична единица от стоката; 

вж. единична стойност на икономическия продукт). Като оператор в количес-

твено и качествено отношение единичната стойност трансформира първото с 

второто. 
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Фиг. 60. Зависимост между производителността на 

конкретния труд и интензивността на абстрактния 

труд (по Карл Маркс) 

Известно е, че 

),(, Mi
dT

dQ
R

dT

dX
U

i

i
i

i

i
i ∈==  

където Ti е работното време, в течение на което е произведена i-тата стока. 

Следователно единичната стойност на стоката се представя от съотношението 

).(: Mi
dQ

dX

dT

dQ

dT

dX

R

U
W

i

i

i

i

i

i

i

i
i ∈===  

Системата от всички такива зависимости в стоковия свят означаваме с Dru, 

т.е. 

.)(, U
Mi

ruirururui MiDDDD
∈

∈=⊂  

На Drui се съпоставя еднозначно и взаимообратимо системата Crui на трудовия 

процес като единство на конкретния и абстрактния труд, при който (процес) се 

произвежда стока с производителност на конкретния труд Ri и интензивност на 

абстрактния труд Ui , т.е. 

).(~ MiCD ruirui ∈  

Налице е еквиваленция, равносилна на конюнкция от две импликации  

),()()( MiDCCD ruiruiruirui ∈→∧→  

моделираща единството между производителността на конкретния труд и ин-

тензивността на абстрактния труд като характерно за всеки трудов процес. 

Нека Dri е множеството от зависимости между производителността на 

конкретния труд Ri и всички интензивности на абстрактния труд в стоковия 

свят, а Dui е множеството от зависимости между интензивността на абстракт-

ния труд Ui и всички производителности на конкретния труд. Тогава 

Ri Wi Ui 
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).(, MiDDDD uiruirirui ∈⊂⊂  

От това следва, че 

).(, MiDDDDDD uiriruiuirirui ∈∧≡= I  

Множеството Crui е подмножество на Cwi. С Cwi е означена системата на 

труда като единство на конкретния и абстрактния труд, при който се формират 

единични стойности Wi. Но 

).(~и~ MiDCDC ruiruiwiwi ∈  

Тук с Dwi е означено множеството от зависимости между производителността 

на конкретния труд и интензивността на абстрактния труд с едно и също съот-

ношение помежду им, равно на Wi. Следователно Drui е подможество на Dwi. 

Ето защо всеки елемент на Drui едновременно принадлежи на Dri, Dui и Dwi: 

).( MiDDDD wiuirirui ∈= II  

 

 
Фиг. 61. Система Drui като подсистема на системата Dwi 

(по Карл Маркс) 

Нагледно това се представя от фиг. 61. Незащрихованите, симетрично разпо-

ложени части на окръжността, изобразяваща Dwi, са празни, а останалата не-

защрихована част от нея се отнася до съотношения между производителност 

riD  uiD  

ruiD  

wiD  

122



проф. д.ик.н. Камен Миркович                     Приложение 01 към Енциклопедията 

МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛИ 

НА МАРКСОВАТА ТЕОРИЯ ЗА СТОКАТА И ПАРИТЕ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

123 

на конкретния труд, различна от Ri, и интензивност на абстрактния труд, 

различна от Ui. 

Тази постановка позволява множеството от зависимости между произво-

дителността на конкретния труд и интензивността на абстрактния труд да се 

разглежда като равносилно на импликацията между конюнкцията от тях и от-

ношението Dwi, което е представено от логическия израз 

),( MiDDDD wiuirirui ∈→∧≡  

или в теоретико-множествен аспект 

).( MiDDDD wiuirirui ∈⊂= I  

Понятно е, че са в сила еквиваленциите (за всяко Mi ∈ ): 

,

,

,

.iwi

iui

iri

WD

UD

RD

↔

↔

↔

 

Ето защо зависимостта между производителността на конкретния труд и ин-

тензивността на абстрактния труд се моделира от логическия израз 

),( MiWURD iiirui ∈→∧≡  

Математически в системата Drui единичната стойност Wi може да се дефи-

нира като пределно съотношение между диференциалното нарастване на ин-

тензивността на абстрактния труд и диференциалното нарастване на произво-

дителността на конкретния труд: 

).( Mi
dR

dU
W

i

i
i ∈=  

От своя страна интензивността на абстрактния труд е интеграл от функцията 

на единичната стойност (вж. икономическа функция): 

).()( MidRRWU iiii ∈= ∫  

По аналогичен начин се формират и зависимостите в системата Druj на 

връзката между производителността на конкретния труд и интензивността на 

абстрактния труд при j-тата стока :)( Mj ∈  

,jjj RWU =  
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,ruruj DD ⊂  

,rjruj DD ⊂  

,wjujrjruj DDDD ⊂= I  

,wjujrjruj DDDD →∧≡  

,jjjruj WURD →∧≡  

,
j

j

j
dR

dU
W =  

.)( jjjj dRRWU ∫=  

При обратен ред зависимостта между интензивността на абстрактния труд 

и производителността на конкретния труд образува система, означена с Duri. 

Операторното уравнение на тази зависимост е 

),( MiUPR iii ∈=  

а неговата схема има вида, даден във фиг. 62. В случая ролята на вход се из-

пълнява от интензивността на абстрактния труд Ui, при която се създава 

стойността на i-тата стока, а на изход – производителността на конкретния 

труд Ri, при която се произвежда потребителната стойност на същата стока. В 

рамките на тази система зависимостта между (1) интензивността на абстракт-

ния труд и (2) производителността на конкретния труд се определя от произ-

водителността на труда в неговата цялост (на труда като единство на конкре-

тен и абстрактен труд) Pi на i-тата стока ).( Mi ∈  Като оператор в количествено 

и качествено отношение производителността на труда трансформира първото с 

второто. 

 

 
Фиг. 62. Зависимост между интензивността на абст-

рактния труд и производителността на конкретния 

труд (по Карл Маркс) 

Ui Pi Ri 
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Известно е, че 

).(, Mi
dT

dX
U

dT

dQ
R

i

i
i

i

i
i ∈==  

Следователно производителността на труда се представя от съотношението 

).(: Mi
dX

dQ

dT

dX

dT

dQ

U

R
P

i

i

i

i

i

i

i

i
i ∈===  

Системата от всички такива зависимости в стоковия свят ще означим с 

Dur, т.е. 

.)(, U
Mi

uriurururi MiDDDD
∈

∈=⊂  

На Drui се съпоставя еднозначно и взаимообратимо системата Crui на трудовия 

процес в неговата цялост като единство на конкретния и абстрактния труд, при 

който (процес) се произвежда стока с производителност на конкретния труд Ri 

и интензивност на абстрактния труд Ui , т.е. 

).(~ MiCD ruirui ∈  

Налице е еквиваленция, равносилна на конюнкция от две импликации 

),()()( MiDCCD ruiruiruirui ∈→∧→  

моделираща единството между производителността на конкретния труд и ин-

тензивността на абстрактния труд като характерно за всеки трудов процес. 

Нека Dri е множеството от зависимости между производителността на 

конкретния труд Ri и всички интензивности на абстрактния труд в стоковия 

свят, а Dri е множеството от зависимости между интензивността на абстракт-

ния труд Ui и всички производителности на конкретния труд. Тогава 

).(, MiDDDD uiruirirui ∈⊂⊂  

От това следва, че 

).(, MiDDDDDD uiriruiuirirui ∈∧≡= I  

Множеството Curi е подмножество на Cpi. С Cpi е означена системата на 

труда като единство на конкретния и абстрактния труд, при който се формира 

производителност на труда Pi. Но 
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).(~и~ MiDCDC uriuripipi ∈  

Тук с Dpi е означено множеството от зависимости между интензивността на 

абстрактния труд и производителността на конкретния труд с едно и също съ-

отношение помежду им, равно на Pi. Следователно Duri е подможество на Dpi. 

Ето защо всеки елемент на Duri едновременно принадлежи на Dui, Dri и Dpi: 

).( MiDDDD piriuiuri ∈= II  

Нагледно това се представя от фиг. 63. Незащрихованите, симетрично разпо-

ложени части на окръжността, изобразяваща Dpi, са празни, а останалата не-

защрихована част от нея се отнася до съотношения между интензивност на аб-

страктния труд, различна от Ui и производителност на конкретния труд, раз-

лична от Ri. 

 

 
Фиг. 63. Система Duri като подсистема на системата Dpi 

(по Карл Маркс) 

Тази постановка позволява множеството от зависимости между интензив-

ността на абстрактния труд и производителността на конкретния труд  да се 

разглежда като равносилно на импликацията между конюнкцията от тях и от-

ношението Dpi, което е представено от логическия израз 

),( MiDDDD piriuiuri ∈→∧≡  

или в теоретико-множествен аспект 

urD  riD  

ruiD  

piD  
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).( MiDDDD piiuiuri ∈⊂= I  

Понятно е, че са в сила еквиваленциите (за всяко Mi ∈ ): 

,

,

,

.PD

RD

UD

pi

iri

iui

↔

↔

↔

 

Ето защо зависимостта между интензивността на абстрактния труд и произво-

дителността на конкретния труд се моделира от логическия израз 

).( MiPRUD iiiuri ∈→∧≡  

Математически в системата Duri производителността на труда Pi може да 

се дефинира като пределно съотношение между диференциалното нарастване 

на производителността на конкретния труд и диференциалното нарастване на 

интензивността на абстрактния труд: 

).( Mi
dU

dR
P

i

i
i ∈=  

От своя страна производителността на конкретния труд е интеграл от функци-

ята на интензивността на абстрактния труд: 

).()( MidUUPR iiii ∈= ∫  

Съотношението 
i

i
i

dU

dR
P =  има дълбок икономически смисъл. То е едно от 

централните в системата от връзки, при които се осъществява трудовият про-

цес в условията на стоковото производство. Производителността на труда в 

неговото единство (в неговата цялост) Pi се разглежда като резултативна вели-

чина от двете относително независими помежду си скоростни характеристики 

на конкретния труд и на абстрактния труд – производителността на конкрет-

ния труд Ri и интензивността на труда Ui. Тъй като те могат да се изменят не-

зависимо, разнопосочно и в различна степен, измененията в производител-

ността на труда Pi могат да бъдат най-разнообразни. При неизменна интензив-

ност на абстрактния труд производителността на труда в неговата цялост Pi 

нараства с нараства с нарастването на производителността на конкретния труд 

Ri. От своя страна това означава, че на нарасналата маса от блага съответства в 

същата степен намалена величина на единичната стойност Wi, която е обрат-
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нопропорционална на Pi, тъй като при непроменена интензивност съвкупната 

стойност Xi също се запазва. При намаляване на Ri съответно ще се намали и 

Pi. При неизменна производителност на конкретния труд Ri производителност-

та на труда в неговата цялост Pi намалява с нарастването на интензивността на 

труда Ui. Това означава, че се е намалила фактическата ефективност на произ-

водството на тази стока, щом като един и същ резултат – Qi, се създава при по-

вече стойност Xi, обусловено от повишената интензивност Ui. Естествено е в 

този случай да нарасне единичната стойност Wi. 

По аналогичен начин се формират и зависимостите в системата Durj на 

връзката между интензивността на абстрактния труд и производителността на 

конкретния труд при производството на j-тата стока :)( Mj ∈  

,jjj UPR =  

,ururj DD ⊂  

,urjurj DD ⊂  

,pjrjujurj DDDD ⊂= I  

,pjrjujurj DDDD →∧≡  

,jjjurj PRUD →∧≡  

,
j

j

j
dU

dR
P =  

.)( jjjj dUUPR ∫=  

Системата Drui на връзката между производителността на конкретния труд 

и интензивността на абстрактния труд и системата Duri на връзката между ин-

тензивността на абстрактния труд и производителността на конкретния труд 

при производството на стоката i се обединяват в обща система Di, която изра-

зява единството между тези две системи: 

).( MiDDD uriruii ∈∧≡  

Схематично този синтез има формата, показана на фиг. 64. Да заместим еле-

ментите му с техните равносилни значения: 

128



проф. д.ик.н. Камен Миркович                     Приложение 01 към Енциклопедията 

МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛИ 

НА МАРКСОВАТА ТЕОРИЯ ЗА СТОКАТА И ПАРИТЕ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

129 

),( MiWURD iiirui ∈→∧≡  

).( MiPRUD iiiuri ∈→∧≡  

 

 
Фиг. 64. Блок-схема на връзката между произво-

дителността на конкретния труд и интензивността 

на абстрактния труд при стоката i (по Карл Маркс) 

Следователно 

( )[ ] ( )[ ] ).( MiPRUWURD iiiiiii ∈→∧∧→∧≡  

Конюнкцията от тези две импликации може да се представи като импликация 

от две конюнкции 

( ) ( ) ).( MiPWRUURD iiiiiii ∈∧→∧∧∧≡  

Но .ii PW ↔  От това следва, че 

).( MiPWUPD iiiii ∈∨→∧≡  

По същия начин системата Druj на връзката между производителността на 

конкретния труд и интензивността на абстрактния труд и системата Durj на 

връзката между интензивността на абстрактния труд и производителността на 

конкретния труд при производството на стоката j се обединяват в обща систе-

ма Dj, която изразява единството между тези две системи. Схематично този 

синтез има формата, показана на фиг. 65. Нейният логически модел е 

).( MjPWUPD jjjjj ∈∨→∧≡  

 

Ri Pi Ui 

Wi 
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Фиг. 65. Блок-схема на връзката между произво-

дителността на конкретния труд и интензивността 

на абстрактния труд при стоката j (по Карл Маркс) 

Двоякият характер на труда и свързаните с него икономически явления, 

както се вижда, обуславят формирането на две понятия за производителност 

на труда – производителност на труда P (като единство на конкретен и абст-

рактен труд) и производителност на конкретния труд R. Различията между 

производителността на труда и производителността на конкретния труд са 

свързани с интензивността на абстрактния труд. Ако се абстрахираме от ин-

тензивността на абстрактния труд, производителността на конкретния труд се 

представя като производителност на труда изобщо – те се сливат в едно поня-

тие и имат еднаква количествена природа. 

Обикновено производителността на труда P и единичната стойност W 

(респ. трудоемкостта на продукта) се възприемат като два реципрочни помеж-

ду си показателя, които характеризират икономически явления от един и същи 

порядък. Наистина самата реципрочност, т.е. едно чисто математическо съоб-

ражение, като че ли подкрепя тази наложила се представа. Напротив, в светли-

ната на казаното дотук производителността на труда и единичната стойност на 

стоката изпъкват преди всичко с принадлежността си към икономически явле-

ния от две различни равнища. Както трудът се опредметява в продукта на тру-

да, така производителността на труда резултира в единичната стойност. Пър-

вото е количествена характеристика на труда като процес, а второто – на оп-

редметения труд (на опредметения процес). Единичната стойност отразява, 

фиксира всички изменения в обществените условия на труда, които обуславят 

специфичното съотношение между конкретния и абстрактния труд, съотноше-

ние, което не може да бъде изявено отделно и извън техните опредметени из-

рази: 

),( Mi
dTR

dTU
W

ii

ii

i ∈=
∫
∫

 

Rj Pj Uj 

Wj 
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).(: Mi
dT

dQ

dT

dX
W

i

i

i

i
i ∈=  

Построените тук математически модели на зависимостите между произ-

водителността на конкретния труд и интензивността на абстрактния труд во-

дят до два съществено важни извода. 

Първо, работното време (изразено в астрономически мерни единици) мо-

же да изпълнява ролята си на мярка при определяне количествените характе-

ристики на трудовия процес и на неговите резултати само при абстрахиране от 

интензивността на абстрактния труд. При първото равнище от своя анализ К. 

Маркс има предвид само взаимовръзката между производителността на труда 

и стойността на стоката. На това равнище “величината на стойността на дадена 

стока се изменя … право пропорционално на количеството и обратно пропор-

ционално на производителната сила на осъществяващия се в нея труд” (Маркс, 

К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 54) и “един и същ труд в еднакви периоди от 

време винаги създава стойности от еднаква величина, както и да се изменя 

производителната сила” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 59). 

Но тогава, когато интензивността на абстрактния труд се включи като 

един от факторите в системата на трудовия процес, работното време, изразено 

в астрономически единици, вече не е в състояние да играе ролята на иманентна 

мярка за количествено обхващане на този процес и на неговите резултати. На 

преден план излизат трудовите разходи, еднакво количество от които могат да 

се опредметят в различно работно време и различни количества от които могат 

да се опредметят в еднакво работно време. “Нарастваща интензивност на труда 

предполага увеличено изразходване на труд в един същ период от време” 

(Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 530). На това второ равнище от своя 

анализ, включващ разглеждането на трудовия процес в неговата по-разгърната 

форма, К. Маркс предполага, първо, “че при еднакъв брой часове по-

интензивният работен ден се включва в по-голяма новопроизведена стойност” 

и “неговата новопроизведена стойност се изменя заедно с отклонението на не-

говата интензивност от нейното нормално обществено равнище” (Маркс, К. 

Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 531) и, второ, че “повишената производителна си-

ла на труда и неговата нарастваща интензивност действат еднообразно, в една 

посока” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 535). 

Изложените по-горе изрази отразяват тези зависимости, т.е. представят в 

математически и математико-логически модели трудовия процес в неговата 

по-разгърната и по-пълна форма, в неговата цялост. 
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Второ, с по-широкото прилагане на математическите методи в полити-

ческата икономия се поставя по-остро въпросът за измеримостта и метрич-

ността на икономическите явления процеси, в т.ч. и на трудовия процес. Мяр-

ката работно време се оказва пригодна само за най-общо разглеждане на тру-

довите категории. Издигайки се на по-високо равнище на анализа, се сблъск-

ваме с необходимостта да бъдат използвани най-малко още две мерни едини-

ци. Едната ще служи за измерване на обективно формиралата се обществена 

полезност на потребителните стойности, а другата за измерване на трудовите 

разходи, като се отчитат и различията в интензивността на абстрактния труд.
1
 

Разкриването на тези мерни единици може да бъде резултат само на една 

задълбочена и продължителна научноизследователска работа. Вярно е, че за 

потребностите на теорията не винаги е необходимо да се знае точният числов 

израз на конкретните величини. Достатъчно е да се установят общият вид и 

формата на взаимозависимостите между тях. Независимо от това обаче, разк-

риването на споменатите мерни единици може да има голямо теоретическо и 

практическо значение за икономиката. На първо място, това ще създаде въз-

можност цялата съвкупност от най-разнообразни по своята специфична (в т.ч. 

и натурална) форма потребителни стойности в рамките на националната ико-

номика да се представи като една обща величина на съдържащата се н нея об-

ществена полезност. Нейното максимално реализиране е критерият за опти-

мално функциониране на икономиката (независимо от социалната природа на 

механизмите, чрез които това се реализира). На второ място, създава се въз-

можност цялостно направените трудови разходи, редуциране по интензивност, 

също да е представят в една обща величина, чието минимизиране отново е 

функция в поведението на националната икономика. На трето място, от своя 

страна това създава възможност да се обединят в сложен оптимизационен мо-

дел категориите, произтичащи от двоякия характер на труда в пазарната ико-

номика, като модел на национала система за икономическо регулиране и уп-

равление. 

                                                 

1
 Вж.: Миркович, К., В. Първанов, В. Тодоров. Методически положения за измерване на 

народностопанската трудоемкост на продукцията. – В: Трудове по проблемите на труда и 

социалното дело, книга XVII, серия VII “Производителност на труда”. Държавно издател-

ство “Наука и изкуство”, С., 1976, с. 10-30 и 51-55; Миркович, К. Математически модели 

за определяне пълната трудоемкост на отделните продукти. Книгоиздателство “Георги 

Бакалов”, Варна, 1976. 
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1.2.6. ПРОЯВЛЕНИЕ В РАЗМЯНАТА НА СЪОТНОШЕНИЕТО МЕЖДУ 

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА КОНКРЕТНИЯ ТРУД И ИНТЕНЗИВ-

НОСТТА НА АБСТРАКТНИЯ ТРУД 

Зад разменното отношение между потребителните стойности, както вече 

беше показано, стои точно определено разменно съотношение между процеси-

те на създалия ги конкретен труд. По същия начин зад еквивалентното отно-

шение между стойностите стои определено разменно съотношение между 

процесите на създалия ги абстрактен труд. Но както зависимостта между 

стойността и потребителната стойност намира израз в разменното отношение 

между две потребителни стойности, така и съотношението между (1) ин-

тензивността на абстрактния труд като скоростна характеристика на този труд, 

създаващ стойността, и (2) производителността на конкретния труд като ско-

ростна характеристика на този труд, създаващ потребителната стойност, на-

мира израз в съотношението между производителностите на конкретния 

труд, при които са създадени разменящите се потребителни стойности, т.е. в 

разменното отношение между производителностите на конкретния труд. И по-

нататък, както еквивалентното отношение между стойностите може да бъде 

изведено от разменното отношение между потребителните стойности, така и 

разменното отношение между интензивностите на абстрактния труд може да 

бъде изведено от разменното съотношение между производителностите на 

конкретния труд. 

Разменното съотношение (или още зависимостта) между интензивностите 

на абстрактния труд беше означено като система ,ijU  а това между производи-

телностите на конкретния труд – като система .ijR  От тях се формира система-

та ijUR  на проявление на ijU  в ,ijR  чиято блок-схема има вида, показан във 

фиг. 66. Установява се, че системата ijU  на зависимостта между интензивнос-

тите на абстрактния труд, която тук е вход за ,ijUR  е оператор на системата 

ijTX  на превръщане на зависимостта ijT  между разходите на работно време в 

еквивалентно отношение ijX  между стойностите. Освен това, системата ,ijR  

която тук е изход на ,ijUR  е оператор на системата ijTQ  на превръщане на ijT  

в разменното отношение ijQ  между потребителните стойности. Следователно 

системата ijUR  произвежда оператора на системата .ijTQ  И накрая също важен 

момент е, че оператор на ijUR  е системата ijP  на зависимостта между произ-

водителностите на труда, която е и оператор на системата ijXQ  на превръщане 
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на еквивалентното отношение ijX  между стойностите в разменно отношение 

ijQ  между потребителните стойности. Това единство на оператора ijP  означа-

ва, че с едни и същи характеристики се дефинират зависимостите между абст-

рактния и конкретния труд и между стойността и потребителната стойност. 

Това произтича от положението, че стойността се създава в абстрактния труд, 

а потребителната стойност – в конкретния труд. 

 

 
Фиг. 66. Блок-схема на системата ijUR   на преобразува-

не на съотношението между интензивностите на абстрак-

тния труд  ijU  в съотношение между производителнос-

тите на конкретния труд  ijR  (по Карл Маркс) 

Операторното уравнение на ijUR  е 

[ ] ).,( MjiUPR ijijij ∈=  

Същата система обаче може да бъде синтезирана (при вертикален разрез) от 

системите uriD  и urjD  на зависимостите между интензивността на абстрактния 

труд и производителността на конкретния труд при производството на стоките 

i и j. В тях конюнктивно обвързаните производителност на конкретния труд и 

интензивност на абстрактния труд са предпоставка, а производителността на 

труда в неговата цялост е следствие. Тъй като единството на трудовия процес 

предхожда разменния процес, то от това следва, че и операторната система ijP  

Pi Zij Pj 

Yij Ri Rj 

Vij Ui Uj 
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трябва да се разглежда като следствие от системите ijU  и .ijR  Следователно 

логически модел на ijUR  е и изразът 

).,( MjiPRUUR ijijijij ∈→∧≡  

След заместване на елементите му с техните равносилни изрази се получава 

отношението 

( ) ( ) ( ) ).,( MjiZPPYRRVUUUR ijjiijjiijjiij ∈→∧→







→∧∧→∧≡  

Като синтез на uriD  и urjD  тя е 

( ) ).,( MjiVYDDUR ijurjuriij ∈→→≡  

Тук ijVY  е система, която в обратен ред изразява вече разгледаното съот-

ношение между разменната стойност, от една страна, и величините ijV  и ,ijY  от 

друга, 

.ijijij VZY =  

Нейният логически модел е 

.ijijijij ZYVVY →∧≡  

Затова 

( ) ( ) ( ) ).,( MjiZYVPRUPRUUR ijijijjjjiiiij ∈→∧→







→∧∧→∧≡  

Обединяваме предпоставките и следствията поотделно за двата израза на 

:ijUR  

( ) ( ) ),,( MjiZPPYVRRUUUR ijjiijijjijiij ∈→∧→∧→∧∧∧≡  

( ) ( ) ).,( MjiZYVPPRRUUUR ijijijjijijiij ∈→∧→∧→∧∧∧≡  

Но двата израза са едновременно верни. От следствието на втория израз 

следва, че елементът ijij YV ∧  в първия израз може да бъде заменен с 

.ijijij ZYV →∧  По същия начин елементът ji PP ∧  от втория израз може да бъде 
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заменен с .ijji ZPP →∧  Обединяваме двата израза и елиминираме излишните 

елементи: 

).,( MjiZRRUU ijjiji ∈→∧∧∧  

Полученият израз показва, че ijUR  е система за производство на размен-

ната стойност и че за нейното еднозначно определяне са необходими и доста-

тъчни четири елемента – производителностите на конкретния труд и интен-

зивностите на абстрактния труд, при които поотделно са създадени потреби-

телните стойности и стойностите на двете разменящи се стоки. Тъй като 

),,( MjiURURURUR jiijjiij ∈∧≡≡  

същите зависимости се отнасят и за .jiUR  

Изведените съотношения позволяват математически да се моделира про-

явлението, което зависимостта между интензивността на абстрактния труд и 

производителността на конкретния труд на едната от двете разменящи се сто-

ки намира в разменното отношение между производителностите на конкрет-

ния труд, при който са създадени тези две стоки. Тук оператор на механизма 

на проявление на съдържанието във форма е зависимостта ijY  между произво-

дителностите на конкретния труд. В ролята на скаларен оператор тя преобра-

зува системата uriD  в система ,ijR  където :, Mji ∈  

[ ]

.

,

,

,

iijj

iiijiij

iii

uriijij

RYR

UPYRY

UPR

DYR

=

=

=

=

 

По обратен ред се формира и система ijRU  на извеждане на разменното 

отношение ijU  между интензивностите на абстрактния труд от разменното от-

ношение ijR  между производителностите на конкретния труд, както това е по-

казано във фиг. 67. Тук входната система ijR  е оператор на ,ijTQ  а изходната 

система ijU  е оператор на .ijTX  От своя страна оператор на ijRU  е системата 

ijW  на зависимостите между единичните стойности на разменящите се стоки, 

която пък е оператор на системата ijQX  на извеждането на еквивалентното от-

ношение между стойностите от разменното отношение между потребителните 
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стойности. Това произтича от обратнопропорционалната зависимост между 

единичната стойност и разменната стойност. 

 

 
Фиг. 67. Блок-схема на системата ijRU   на преобразува-

не на съотношението между производителностите на 

конкретния труд  ijR  в съотношение между интензив-

ностите на абстрактния труд  ijU  (по Карл Маркс) 

Операторното уравнение на ijRU  е 

[ ] ).,( MjiRWU ijijij ∈=  

Същата система може да бъде синтезирана (при вертикален разрез) от систе-

мите ruiD  и rujD  зависимостта между производителността на конкретния труд 

и интензивността на абстрактния труд, от която (зависимост) произтича еди-

ничната стойност. Следователно операторната система ijW  трябва да се разг-

лежда като следствие от системите ijR  и .ijU  Ето защо 

).,( MjiWURRU ijijijij ∈→∧=  

След заместване на елементите му с техните равносилни изрази се получава 

отношението 

( ) ( ) ( ) ).,(1 MjiZWWVUUYRRRU ijjiijjiijjiij ∈→∧→







→∧∧→∧≡ −  

Wi Zij
-1

 Wj 

Vij Ui Uj 

Yij Ri Rj 
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Като синтез на ruiD  и rujD  тя е 

( ) ).,( MjiYVDDRU ijrujruiij ∈→→≡  

Тук ijYV  е система, която в обратен ред изразява вече разгледаното съот-

ношение между разменната стойност, от една страна, и величините ijV  и ,ijY  от 

друга, 

.. 11 −− = ijijij YVZ  

Нейният логически модел е 

.1−→∧≡ ijijijij ZVYYV  

Затова 

( ) ( ) ( ) ).,(1 MjiZVYWURWURRU ijijijjjjiiiij ∈→∧→







→∧∧→∧≡ −  

Обединяваме предпоставките и следствията поотделно за двата израза на 

:ijRU  

( ) ( ) ),,(1 MjiZWWVYUURRRU ijjiijijjijiij ∈→∧→∧→∧∧∧≡ −  

( ) ( ) ).,(1 MjiZVYWWUURRRU ijijijjijijiij ∈→∧→∧→∧∧∧≡ −  

Но двата израза са едновременно верни. Затова: 

).,(1 MjiZUURR ijjiji ∈→∧∧∧ −  

Полученият израз показва, че системата ijRU  по обратен на ijUR  начин, 

чрез единичната стойност произвежда разменната стойност .1−
ijZ  Тъй като 

),,( MjiRURURURU jiijjiij ∈∧≡≡  

същите зависимости се отнасят и за .jiRU  

Системите ijUR  и ijRU  са само два израза на проявяващата се в размяната 

зависимост между производителността на конкретния труд и интензивността 

на абстрактния труд. Това дава основание да ги обединим в обща система ijD  
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на разменното отношение между производителността на конкретния труд и 

интензивността на абстрактния труд. Тя е показана във фиг. 68. 

 

 

Фиг. 68. Блок-схема на системата ijD  на разменното отношение между производителността на 

конкретния труд и интензивността на абстрактния труд (по Карл Маркс) 

Като синтез на ijUR  и ijRU  системата ijD  е конюнкция от тях и се изг-

ражда от елементите и връзките на включените в нея системи. Затова 

).,( MjiRUURD ijijij ∈∧≡  

Заместваме съставящите я елементи с равносилните им изрази 

Ri Pi Ui 

Wi 

Yij Vij Zij 

Rj 

Wj 

Uj Pj 

1−
ijZ  
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( ) ( )[ ] ( )

( ) ( )[ ] ( ) .),(1 MjiZWWVUUYRR

ZPPYRRVUUD

ijjiijjiijji

ijjiijjiijjiij

∈








→∧→→∧∧→∧∧

∧








→∧→→∧∧→∧≡

−

 

Тъй като ,1−↔ ijij ZZ  то 

( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ]

.),(

1

Mji

ZWWPPVUUYRRD ijjijiijjiijjiij

∈













→∧∨∧→→∧∧→∧≡ −

 

По същия начин 

( ) ( )[ ] ( )

( ) ( )[ ] ( ) ).,(1 MjiZVYWURWUR

ZYVPRUPRUD

ijijijjjjiii

ijijijjjjiiij

∈








→∧→→∧∧→∧∧

∧








→∧→→∧∧→∧≡

−

 

Следователно 

( ) ( )

( )
).,(

1

Mji

ZYV

WWURURPPRURU
D

ijijij

jijjiijijjii

ij

∈

















→∧→

→







∧→∧∧∧∧∧→∧∧∧

≡
−

 

Преобразуваме двата израза за ijD  

( ) ( ) ( )[ ]
( ) ( )[ ] ( )

),(

,

1

1

Mji

ZYVWWPPRRUU

ZWWPPVYUURRD

ijijijjijijiji

ijjijiijijjijiij

∈

→∧→∧∨∧→∧∧∧

→∧∨∧→∧→∧∧∧≡

−

−

 

и ги обединяваме, т.е. 

( ) ( ) ).,( MjiZWWPPUURR ijjijijiji ∈→∧∨∧→∧∧∧  

Следователно 

).,( MjiZUURR ijjiji ∈→∧∧∧  
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До същите резултати ще се достигне, ако ijD  се синтезира от зависимостите 

iD  и jD  между производителностите на конкретния труд и интензивностите 

на абстрактния труд, при които са създадени разменящите се стоки. 

Тъй като ,: ijij PPZ =  а iii dUdRP :=  и ,: jjj dUdRP =  то в крайна сметка 

разменната стойност количествено се дефинира като съотношение 

),(: Mji
dU

dR

dU

dR
Z

i

i

j

j

ij ∈=  

между съотношението между диференциалите на производителността на кон-

кретния труд и интензивността на абстрактния труд, при които е произведена 

едната от разменящите се стоки, от една страна, и аналогичното съотношение 

при втората от разменящите се стоки, от друга страна. 

1.2.7. ЕДИНСТВО НА КОНКРЕТНИЯ АБСТРАКТНИЯ ТРУД 

Конкретният и абстрактният труд са две страни на труда в неговата цялост 

при условията на стоковото производство. Между тях съществува определена 

връзка, която е израз на противоречивото им единство. Системата на труда ка-

то единство на конкретен и абстрактен труд, при която се изразходва работно 

време Ti и се създава потребителна стойност Qi и стойност Xi, тук е означена с 

Ctqxi ).( Mi ∈  Нейната блок-схема е показана на фиг. 69. 
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х

 
Фиг. 69. Блок-схема на системата на труда като единство 

на конкретен и абстрактен труд (по Карл Маркс) 

Входът на тази система е изразходваното работно време Ti, което е едно и 

също за конкретния и за абстрактния труд, а следователно и за труда изобщо. 

Изходът е стоката Si с нейните два фактора – потребителната стойност Qi и 

стойността Wi, чието операторно уравнение е 

).( MiXPQ iii ∈=  

(вж. фиг. 70). Оператор на системата на труда (в неговата цялост) Ctqxi е зави-

симостта (във вид на правило) Di между стоката Si и работното време Ti (вж. 

фиг. 71). Затова операторното уравнение на трудовия процес придобива вида 

).(][ MiTDSC iiitqxi ∈=≡  

 

 
Фиг. 70. Зависимост между потребителната 

стойност и стойността (по Карл Маркс) 

 

Xi Pi Qi 

Ri Pi Ui 

Wi Qi Xi 

1 Ti Ti 
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Фиг. 71. Кратка форма на системата на трудовия 

процес (зависимост между стоката и работното 

време) (по Карл Маркс) 

С Tqxi да означим множеството от всички разходи на работно време Ti, ко-

ето се опредметява в в стоката i с потребителна стойност Qi и Xi. Очевидно е, 

че системата Tqxi е съпоставима с Ctqxi: 

).(~ MiCCT titqxiqxi ∈⊂  

Системата Cti е множество от процеси на труда, при което се изразходва ра-

ботно време Ti. На това съответства логическата еквиваленция 

),( MiCT tqxiqxi ∈↔  

равносилна на конюнкциятяа от две импликации 

( ) ( ) ),( MiTCCT qxitqxitqxiqxi ∈↔∧↔  

последната моделираща единството между труда и работното време. 

Системата на труда (като единство на конкретния и абстрактния труд) в 

качествено-количествен порядък изразява връзката между разходите на работ-

но време и произведените стоки. Ето защо Ctqxi може да се разглежда като пре-

сичане (сечение) между множеството Cti от процеса на труда, при който се из-

разходва работно време Ti и Cqxi. Тук Cqxi е множество от процеси на труда, при 

които се създават стоки с потребителна стойност Qi и стойност Xi. Ето защо 

трудовият процес може да се разглежда като сечението, изобразено на фиг. 72. 

Незащрихованата част на Cti се отнася до множеството от трудови процеси, 

при които се изразходва работно време Ti и се произвеждат стоки от i-тия вид с 

потребителна стойност и стойност, различни от Qi и Xi. Обратно, незащрихо-

ваната част на Cqxi се отнася до множество от трудови процеси, при които се 

създават стоки с потребителна стойност Qi и стойност Xi, но се изразходва ра-

ботно време, различно от Ti. Налице е сечението 

),( MiCCC qxititqxi ∈≡ I  

респ. конюнкцията 

Ti Di Si 
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).( MiCCC qxititqxi ∈∧≡  

 

 
Фиг. 72. Системата на трудовия процес като сече-

ние на две множества (по Карл Маркс) 

Но ,xiqiqxi CCC I≡  където Cqi е трудов процес, при който се създава пот-

ребителна стойност Qi, а при Cxi се създава стойност Xi. Формира се трикрат-

ното сечение 

),( MiCCCC xiqititqxi ∈≡ II  

което е изобразено в защрихованата част 7 на фиг. 73. Това е трикратната ло-

гическа конюнкция 

).( MiCCCC xiqititqxi ∈∧∧≡  

 

 
Фиг. 73. Системата на трудовия процес като сече-

ние на три множества (по Карл Маркс) 

Отделните незащриховани части във фиг. 73 показват следното: 

 

 

                     1          3            6       

 

                                 7       

                        2               3   
 

 

       Cti                     4                           Cxi  

 

 

                                                     Cqi  

Cti 

Ctqxi 

Cqxi 
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Част 1 се отнася до трудов процес, при който се изразходва работно време 

Ti и се произвежда стока i с потребителна стойност и стойност, различни от Qi 

и Xi. 

Част 2 се отнася до трудов процес, при който се изразходва работно време 

Ti и се произвежда стока i с потребителна стойност Qi и със стойност, различна 

от Xi, а част 3 – със стойност Xi и с потребителна стойност, различна от Qi. 

Част 5 се отнася до трудов процес, при който се изразходва работно вре-

ме, различно от Ti, и се произвежда стока i с потребителна стойност Qi и със 

стойност Xi. 

Част 4 се отнася до трудов процес, при който се изразходва работно вре-

ме, различно от Ti, и се произвежда стока i с потребителна стойност Qi и със 

стойност, различна от Xi, а част 6 – със стойност Xi и с потребителна стойност, 

различна от Qi. 

Части 2 и 3, взети заедно, включват множество от трудови процеси, при 

които се изразходва работно време Ti, но производителността на труда e раз-

лична от Pi, респ. единичната стойност е различна от Wi. Ето защо Ctqxi може да 

се разглежда като резултат от пресичането 

( ) ( ) ).( MiCCCCC wipiqxititqxi ∈∨⊂∧≡  

Така че ( ).wipitqxi CCC U⊂  Схематично това се представя от защрихованата 

част но фиг. 74. 

 

 
Фиг. 74. Система Ctdxiкато подсистема на системата 

wipi CC U  (по Карл Маркс) 

tiC  qxiC  

tqxiC  

wipi CC U  
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Нека в по-нататъшното изложение за краткост Ctqxi се изписва като Ci. Тъй 

като 

)(,, MiSCTCDCC iqxiitiiwipi ∈↔↔↔∨  

и зависимостта Di е оператор на Ci, то 

).()( MiSTDC iiii ∈→→≡  

Вече бе показано, че 

).( MiWPURD iiiii ∈∨→∧≡  

).()( MiXQWPS iiiii ∈↔→∨≡  

Следователно 

).()]}([{)( MiXQWPTWPURC iiiiiiiiii ∈↔→∨→→∨→∧≡  

Това е математико-логическият модел на труда като единство на конкретен и 

абстрактен труд. Същото се отнася и до трудовия процес, при който се произ-

вежда стоката j: 

).()]}([{)( MjXQWPTWPURC jjjjjjjjjj ∈↔→∨→→∨→∧≡  

Той показва, че единството на потребителната стойност и стойността като два 

фактора на точно определена стока произтича от точно определена структура 

на конкретния и абстрактния труд при изразходване на точно определено ра-

ботно време и функциониране на работната сила в условията на съответна 

производителност и интензивност на труда. 

Чрез системата Si, която неин изход, системата на труда Ci се свързва със 

системата ijS  на разменното отношение между стоките, което е показано във 

фиг. 75. 
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Фиг. 75. Блок-схема на системата iji SC ∧  (по Карл Маркс) 

Това е сложна система iji SC ∧  на превръщане на вътрешните противоре-

чия на трудовия процес Ci като единство на конкретния и абстрактния труд, 

при който се създава едната от разменящите се стоки Si, във външно противо-

речие между двете разменящи се стоки, съдържащо се в .ijS  Механизмът на 

това превръщане се свежда до действието на зависимостта Sα между рецип-

рочните значения на разменната стойност, която като метаоператор превръща 

операторното уравнение ][ iii TDS =  на труда Ci в операторно уравнение 

][ ij SSS α=  на разменното отношение между стоките ijS  за всяко :, Mji ∈  

{ }
].[

,][

],[

ij

iii

iii

SSS

TDSSS

TDS

α

αα

=

=

=

 

Ri Pi Ui 

Wi Qi Xi 

1 Ti Ti 

Zij 1 Zij
-1

 

Qj Xj Wj 
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По подобен начин може да се построи и система .jij SC ∧  

Освен като трансформация )( iii STD →→  на разходите на работно време 

в стока системата Ci може директно да се синтезира и като единство между 

конкретния труд Ai и абстрактния труд Bi: 

),( MiSBAC iiii ∈→∧≡ β  

където Sβi представлява системата PW = 1, показана в средната вертикална част 

на блок-схемата на Ci. По-долу е даден математическия аналог на тази система 

от връзки в съответствие с Марксовите постановки за зависимостта между ра-

ботното време, производителността на труда (в неговата цялост) и величината 

на стойността (за всяко Mi ∈ ). “Изобщо: колкото по-голяма е производител-

ната сила на труда, толкова по-малко е работното време, необходимо за произ-

веждането на даден артикул, толкова по-малка е кристализираната в него маса 

труд, толкова по-малка е неговата стойност” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. 

изд., с. 53): 

.
)()(

0
1

dt

tdW

dt

tdP ii
−

=<  

“Напротив, колкото по-малка е производителната сила на труда, толкова по-

голямо е работното време, необходимо за произвеждането на даден артикул, 

толкова по-голяма е неговата стойност” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., 

с. 53): 

.
)()(

0
1

dt

tdW

dt

tdP ii
−

=>  

“Следователно величината на стойността на дадена стока се изменя право 

пропорционално на количеството и обратно пропорционално на производи-

телната сила на осъществяващия се в нея труд” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. 

Цит. изд., с. 53): 

.
1

i

i
P

W =  

По-нататък К. Маркс конкретизира, че “ако производителната сила на 

всички видове полезен труд, необходим за произвеждане например на една 

дреха, остане неизменна, то величината на стойността на дрехите расте про-
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порционално на тяхното количество” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 

58): 

.0
)(

)const(.
)(

0 >=







<

dt

tdQ
P

dt

tdX i
i

i  

Затова пък “на нарастващата маса на вещественото богатство може да отговаря 

едновременно спадане на величината на неговата стойност”, което “произтича 

от двоякия характер на труда” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 58): 

.0
)(

0
)(

)()(0
)(

>=







>+








<

dt

tdQ

dt

tdP
tXtP

dt

tdX ii
ii

i  

“Поради това полезният труд става по-изобилен или по-оскъден източник на 

продукти право пропорционално на нарастването или намаляването на негова-

та производителна сила” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 58): 

,0
)(

0
)(

)()( >=







>

dt

tdQ

dt

tdP
tUtT ii

ii  

тъй като 

.const,const, ==== iiiiiiii UTPUTRTQ  

От това следва също, “че един и същ труд в еднакви периоди от време винаги 

създава стойности от еднаква величина, както и да се изменя производителна-

та сила” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 59): 

,iii TUX =  

където 

,const,
)()( 1

==
−

i
ii U
dt

tdP

dt

tdR
 

тъй като .iii UPR =  

Именно чрез системата iSβ  се моделира обратнопропорционалната зави-

симост между единичната стойност на стоката и производителността на труда 

(в неговата цялост), при който е създадена тази стока: 

.)()1( MiWPS iii ∈→→≡β  
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Чрез конкретния труд Ai, който е един от нейните компоненти, системата 

Ci на труда се свързва със системата ijA  на разменното отношение между про-

цесите на конкретния труд, както това като система iji AC ∧  е показано във 

фиг. 76. 

 

 

Фиг. 76. Блок-схема на системата iji AC ∧  на превръщане на противоречието между кон-

кретния и абстрактния труд на една стока в противоречие между процесите на конкретния 

труд при две разменящи се стоки (по Карл Маркс) 

Това е сложна система iji AC ∧  на превръщане противоречия на трудовия 

процес Ci и, по-специално, на противоречието между конкретния и абстракт-

ния труд, при които се създава едната от разменящите се стоки Si, в противо-

речие между процесите на конкретния труд, при които са създадени потреби-

телните стойности на двете разменящи се стоки, съдържащо се в .ijA  Меха-

низмът на това превръщане се свежда до действието на зависимостта ijZV 1−  

между отношенията ,1
ijV −  ijY  и .ijZ  Тя е изразена в уравнението 

),,(. 1 MjiVYZ ijijij ∈= −  

която като метаоператор превръща операторното уравнение ][ iii BSA β=  на 

системата на труда Ci в операторно уравнение [ ]iijj AZVA 1−=  на разменното 

отношение между ijA  между процесите на конкретния труд за всяко :, Mji ∈  

Ri Pi Ui 

Wi Qi Xi 

1 Ti Ti Vij
-1

 Tj 

Yij Rj 

Zij Qj 
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{ }

[ ].

,][.

],[

1

11

iijj

iiijiij

iii

AZVA

BSZVAZV

BSA

−

β
−−

β

=

=

=

 

По подобен начин може да се построи и система .jij AC ∧  

Чрез абстрактния труд, който е един от компонентите на системата на 

труда Ci, последната се свързва със системата ijB  на разменното отношение 

между процесите на абстрактния труд, както това като система iji BC ∧  е пока-

зано във фиг. 77. 

 

 

Фиг. 77. Блок-схема на системата iji BC ∧  на превръщане на противоречието между абс-

трактния и конкретния труд на една стока в противоречие между процесите на абстракт-

ния труд при две разменящи се стоки (по Карл Маркс) 

Това също е сложна система iji BC ∧  на превръщане на превръщане на проти-

воречието между абстрактния и конкретния труд в системата Ci , при които се 

създава едната от разменящите се стоки Si, в противоречие между процесите 

на абстрактния труд, при които са създадени стойностите на двете разменящи 

се стоки, съдържащо се в .ijB  Механизмът на това превръщане се свежда до 

действието на зависимостта γS  между обратнопропорционалните значения на 

величината .ijV  Като метаоператор тя превръща операторното уравнение 

][ iii ASB β=  на системата на труда Ci в операторно уравнение ][ ij BSB γ=  на 

Ri Pi Ui 

Wi Qi Xi 

1 Ti Ti Vij
-1

 

Vij 

1 

Tj 

Ui 

Xi 
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разменното отношение между ijB  между процесите на конкретния труд за вся-

ко :, Mji ∈  

{ }
[ ].

,][][

],[

ij

iii

iii

BSB

ASSBS

BSB

γ

βγγ

β

=

=

=

 

По подобен начин може да се построи и система .jij BC ∧   

1.2.8. ПРОЯВЛЕНИЕ НА ЕДИНСТВОТО НА КОНКРЕТНИЯ И АБСТ-

РАКТНИЯ ТРУД В РАЗМЕННОТО ОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ СТОКИТЕ 

Зад разменното отношение между стоките ijS  се крие точно определено 

съотношение ijC  между характеристиките на труда Ci и труда Cj (и двата като 

единство на конкретен и абстрактен труд) при производството на разменящите 

се стоки, наречено накратко разменно отношение ijC  между процесите на тру-

да. В съпоставка с различни варианти и сечения на системата ijC  по-горе са 

изведени важни логически изрази, моделиращи отделни нейни подсистеми. 

Блок схемата на системата ijC  в нейната цялост е показана във фиг. 78. Това е 

сложна икономическа система, обединяваща в строг логически ред и последо-

вателност категориите труд, конкретен труд, абстрактен труд, стока, потреби-

телна стойност, стойност, производителност на труда, производителност на 

конкретния труд, интензивност на абстрактния труд, единична стойност и раз-

менна стойност. 
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Фиг. 78. Блок-схема на системата ijC  на разменното отношение между процесите на труда в 

неговата цялост (като единство на конкретен и абстрактен труд (по Карл Маркс) 

Ri Pi 

Wi 

Yij Vij Zij 

Rj 

Wj 

Uj Pj 

1 

1 

Qj Xj 

Tj Tj 

Vij
-1

 Vij
-1

 

1 

Zij Zij
-1

 1 

Ti 

Ui 

Ti 

Qi Xi 

153



проф. д.ик.н. Камен Миркович                     Приложение 01 към Енциклопедията 

МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛИ 

НА МАРКСОВАТА ТЕОРИЯ ЗА СТОКАТА И ПАРИТЕ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

154 

Както се вижда от нагледния аналог на ijC  (фиг. 78) и от изведените досе-

га изрази, централно място в нея заема разменната стойност, която еднозначно 

е определена от производителностите на труда при производството разменя-

щите се стоки, а те от своя страна – от производителността на конкретния труд 

и от интензивността на абстрактния труд. В периферните части на нагледния 

аналог са разположение разходите на работно време, потребителната стойност 

и стойността. В съотношенията между тези категории са синтезирани конкрет-

ният труд, абстрактният труд, стоката като единство на потребителна стойност 

и стойност и труда като единство на конкретния и абстрактния труд. От тях 

по-нататък са изведени разменното отношение между потребителните 

стойности, еквивалентното отношение между стойностите, разменните съот-

ношения между стоките, конкретния и абстрактния труд и техните взаимни 

проявления от порядъка на отношението между форма и съдържание. 

Системата ijC  между процесите на труда като единство на конкретен и 

абстрактен труд може да бъде синтезирана по при различни начина с еднакъв 

краен резултат, съответстващи на три порядъка (формата) от обективно същес-

твуващи зависимости в стоковото производство. 

Първо. Системата ijC  може да се синтезира от системите ijT  и ijS  и в та-

къв случай тя ни показва, че чрез разменното отношение между стоките се 

проявява зависимостта межда разходите на работно време, направени при тях-

ното производство. Логическият модел на ijC  тогава е 

( ) ).,( MjiSTDC ijijijij ∈→→≡  

Изразите, равносилни на елементите на този модел за всяко :, Mji ∈  са 

( ) ( ) ( ) ( ) ),,( MjiZWWPPUURRD ijjijijijiij ∈→∧∨∧→∧∧∧≡  

( ) ),,(1
, MjiTTVT jijiij ∈↔→≡ −  

( ) ( )[ ]
( )[ ] ( )[ ]{ } ).,( MjiQQZXXI

ZWWPPS

jiijjiij

ijjijiij

∈↔→↔↔→→

→→∧∨∧≡
 

След заместване и съответни преобразования се стига до крайния модел на си-

стемата ijC : 
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( ) ( )[ ] ( )

( )[ ] ( )[ ] ).,( MjiQQZXXI

TTUURRC

jiijjiij

jijijiij

∈








↔→↔↔→→

→








∨∧∧∧∧≡

 

Второ. Системата ijC  може да се синтезира от системите iC  и jC  и в та-

къв случай тя ни показва, че разменното съотношение между процесите на 

труда се проявява чрез разменната стойност. Логическият модел на ijC  тогава 

е 

),,( MjiCCCC Zjiij ∈→∧≡  

равносилните изрази на чиито съставни елементи за всяко :, Mji ∈  са 

( ) ( )[ ] ,








↔→∨→→∨→∧≡ jiiiiiiiii XQWPTWPURC  

( ) ( )[ ] ,








↔→∨→→∨→∧≡ jjjjjjjjjj XQWPTWPURC  

.1−∨→∧≡ ijijijijZ ZZVYS  

Трето. Системата ijC  може да се синтезира от системите ijA  и ijB  и в та-

къв случай тя ни показва, че при разменното съотношение между трудовите 

процеси се проявява единството на конкретния и абстрактния труд. Логичес-

кият модел на ijC  тогава е 

),,( MjiPWBAC ijijijij ∈→∧≡  

равносилните изрази на чиито съставни елементи за всяко :, Mji ∈  са 

( ) ( )[ ] ( )[ ] ,1









↔→→↔→→→∧≡ −
jiijjiijijjiij QQZTTVYRRA  

( ) ( )[ ] ( )[ ] ,11









↔→→↔→→→∧≡ −−
jiijjiijijijjiij XXITTYVUUB  
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( ) ( ) ( ).1−∨→∧∨∧≡ ijijjijiij ZZWWPPPW  

Теоретико-множествените и математико-логическите модели на трудовия 

процес в неговата цялост водят до задълбочаване на неговия политикономи-

чески анализ. Те разкриват качествената страна на връзките между икономи-

ческите понятия и категории, присъщи на трудовия процес и създават условия 

за органическо свързване на количествения с качествения анализ. По такъв на-

чин количественият анализ престава да има само илюстративен характер, а се 

превръща във вътрешна потребност на изясняването на качествените структу-

ри в икономическата теория. Подреждането на понятията и категориите в съ-

ответствие с природата на изразяваните от тях множества от производствени 

отношения създава принципната възможност да се разкрият и степенуват 

всички необходими връзки между тях. 
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1.3. РАЗВИТИЕ НА СТОЙНОСТНАТА ФОРМА 

Стойностната форма (наричана още разменна стойност или форма на 

стойността), краен резултат от чието историческо развитие е появата на пари-

те, е типично Марксово понятие. То заема определящо място в системата ijS  

на разменното отношение между стоките (вж. стока) и, по-специално, в 

нейната подсистема ijQ  на разменното отношение между потребителните 

стойности, където потребителната стойност и стойността са двата фактора на 

стоката (вж. икономическа стойност). Разменната стойност (формата на 

стойността) Zij е количествен измерител на разменното отношение между пот-

ребителните стойности на стоките от i-тия и j-тия вид ,, Mji ∈  където M е 

множеството от различните видове стоки в стоковия свят (вж. икономическо 

множество). Разменната стойност Zij е оператор на подсистемата ijQ  (вж. опе-

ратор на икономическата система). Тя показва какво количество стока от j-

тия вид се разменя на пазара срещу единица стока от i-тия вид (респ. какво ко-

личество потребителна стойност от j-тия вид се разменя срещу единица потре-

бителна стойност от i-тия вид). 

Като форма на стойността разменната стойност е един от централните 

моменти в системата от категории на политическата икономия, свързани с 

производството и реализацията на стоката (вж. икономическо производство и 

икономическа размяна). При изследването на стоката като елементарна 

форма обикновено се възприема предпоставката, че разменящите се потреби-

телни стойности заемат еднакво място в структурата на стойностния израз 

(същото като форма на стойността). Ето защо при тази предпоставка не нас-

тъпват съществени изменения в математико-логическите модели на разменни-

те отношения от това, дали трансформациите в икономическите отношения се 

разглеждат в посока от притежателя на i-тата стока към притежателя на j-тата 

стока или в обратната посока. Съществуването на парите доказва обаче, че има 

една стока (парите), за която посоките на тези отношения не са инвариантни. 

Тази стока заема особено място в разменното отношение. “На нас ни предстои 

да извършим нещо – пише К. Маркс, – което буржоазната политическа иконо-

мия дори не се е опитвала да извърши, а именно – да издирим произхода на 

тази парична форма [подч. мое], следователно да проследим развитието на 

стойностния израз, който се съдържа в стойностното отношение на стоките, от 

157



проф. д.ик.н. Камен Миркович                     Приложение 01 към Енциклопедията 

МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛИ 

НА МАРКСОВАТА ТЕОРИЯ ЗА СТОКАТА И ПАРИТЕ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

158 

неговия най-прост и една забележим образ до ослепителната парична форма.” 

(Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 47.) 

Марксовият анализ на формата на стойността или на разменната стойност 

ни показва, че по същество се касае за една сложна динамична обществена 

система (вж. динамична икономическа система) от висш порядък, т.е. за една 

кибернетична система (вж. кибернетична икономическа система). Означаваме 

я с Sz. Като категория на политическата икономия формата на стойността  из-

разява определени, обективни по своя характер производствени отношения, 

чието възникване, функциониране и отмиране е реализация на определени 

икономически закони. Ето защо Sz е система (вж. икономическа система) от 

такива отношения, които се синтезират от нея в качеството им на елементи и 

връзки (вж. икономически елемент и икономическа връзка). Нейното функци-

ониране се свежда до трансформиране на входните икономически въздействия 

в изходни (вж. вход на икономическата система, изход на икономическата 

система и икономическо въздействие). Структурата на системата Sz съответс-

тва на връзките между икономическите категории (вж. структура на иконо-

мическата система). Развитието на тази система е метатрансформация на 

структурата, т.е. е едно преобразуване на качествения ред от връзки между 

икономическите категории (вж. икономическа категория), а оттам – и измене-

ние на нейния хомеостазис (вж. икономически хомеостазис)
1
. 

От важно значение тук са два момента от Марксовото изследване. Първо, 

той представя развитието на стойностната форма като саморазвитие, т.е. като 

прогресиращо изменение, обусловени от вътрешноприсъщи, пронизващи сис-

темната същност противоречия (вж. икономическа същност). И, второ, в ин-

дивидуалното производство той вида проявление на общественото производс-

тво (вж. икономическо производство) и затова изведе развитието на подсисте-

мата като зависимо от развитието на системата като цяло (вж. икономическа 

подсистема). 

Развитието на стойностната форма преминава през четири основни ета-

па, на които съответстват четири системи на разменната стойност – (1) систе-

мата Sz1 на простата форма на стойността (наричана още единична или случай-

на форма на стойността), (2) системата Sz2 на пълната форма на стойността 

(наричана още разгърната форма на стойността), (3) системата Sz3 на всеобща-

та форма на стойността и (3) системата Sz4 на паричната форма на стойността. 

                                                 

1
 Вж. Миркович, К. Математически и кибернетически модели на Марксовата теория за раз-

витието на стойностната форма. – Финанси и кредит, кн. 6 от 1975, с. 3-18. 
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Всеки стойностен израз, независимо от това на кой етап от развитието се 

намира, поради самия си характер следва да се разглежда двояко – веднъж ка-

то форма и втори път като съдържание, което се изразява чрез нея (вж. иконо-

мическо съдържание и икономическа форма). Известно е, че формата е начин 

на съществуване на съдържанието. Ето защо съдържанието може да се разкрие 

чрез анализ на поведението на системата, която в конкретно разглеждания тук 

случай се явява като “черна кутия”, за стойността като производствено отно-

шение. Или, както се изразява К. Маркс, “Стойностната предметност на стоки-

те се различава от вдовицата Куикли по това, че човек не знае къде да я хване” 

(Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 60). 

1.3.1. ПРОСТА ФОРМА НА СТОЙНОСТТА 

Исторически и логически изходна форма на стойността е “стойностното 

отношение на една стока към една единствена стока от друг род, безразлично 

от какъв” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 60). Отношенията, свързани 

с формирането и поведението (вж. икономическо поведение) на системата Sz1 

на простата форма на стойността, са представени в кибернетичната блок-

схема, показана на фиг. 79. Значението на символите е следното: T – израз-

ходвано работно време, Q – произведена стока (респ. потребителна стойност), 

W – единична стойност, Z – разменна стойност (стойностна форма). 

 

 
Фиг. 79. Формиране и поведение на системата на простата форма на стойността (по Карл 

Маркс) 

Qi Qj 

Zij 
jW

1  
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Wj Qj 
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Разменното отношение между двете стоки i и j, които принадлежат към 

множеството M на стоките, продавани на един пазар, математически се моде-

лира от разменното отношение 

),1отнякои,,,,( nдоjijiMjiQZQ iijj =≠∈=  

където Qi е количеството (в специфично изражение) на стоката i, която се про-

дава, Qj – количеството (в специфично изражение) на стоката j, която се купу-

ва, Zij – величината на разменната стойност в количество стока от j-тия вид, 

което е разменимо за една единица стока от i-тия вид, n – броят на видовете 

стоки, които се произвеждат и търгуват на пазара. Разменната стойност Zij иг-

рае ролята на оператор за права връзка (вж. права икономическа връзка), тран-

сформиращ входното въздействие Qi в изходно Qj. Или “x от стоката A е рав-

ностойна на y от стоката B” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 61). 

Това преобразование е качествено и количествено. Самият оператор Zij го 

предполага. Общественото разделение на труда е довело до съществени качес-

твени изменения – за отделния производител структурата на производството е 

започнала относително самостоятелен живот и се откъсва от структурата на 

потреблението му и продуктът на труда се превръща в стока. Общественото 

разделение на труда “е условие за съществуването на стоковото производство, 

макар че наопаки стоковото производство не условие за съществуването на 

общественото разделение на труда” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 

54). Затова пък общественото разделение на труда е произвело и средството за 

преодоляване на междуструктурното противоречие – разменната стойност Zij. 

Ето защо системата от оператори Zij (i, j = някои от  до n, тъй кяато размяната 

все още е спорадична и случайна) е обратна на системата от оператори, която 

дефинира това разделение. 

Преобразованието iijj QZQ =  е и количествено, тъй като то сменя не само 

потребителната стойност въобще, но и го прави в точно определено съотноше-

ние. Това дава по-нататък основание да се смята, че Zij е израз на количестве-

но-качествена мяра (вж. икономическа мяра), в относително устойчивите рам-

ки на която системата Sz1 може да запаси своя хомеостазис. 

Ролята на разменната стойност Zij в разрешаването на противоречието 

между структурата на производството и структурата на потреблението е изк-

лючително голяма. Трансформациите между тези две структури в условията на 

появяващото се и постепенно задълбочаващото се обществено разделение на 

труда са показани на схемата във фиг. 80. 
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Фиг. 80. Промени в структурата  на производството и потреблението, предизвикани от обществе-

ното разделение на труда (по Карл Маркс) 

В патриархалното стопанство родът (племето) е потребявал определен на-

бор от продукти Q
0
, чийто обем и диференцираност са съответствали на пър-

вобитните условия на живот. Векторът (вж. икономически вектор) Q
0
 се със-

тои от n елемента ,...,,...,,, 21 nu QQQQ  където Qu е количеството (в специфично 

изражение) на произвеждания и потребявания от рода u-вид продукт. Структу-

рата на производството съвпада със структурата на потреблението. Появата на 

общественото разделение на труда започва постепенно да елиминира от про-

изводителната деятелност ту един, ту друг продукт. Математически тома е мо-

делирано в операторното уравнение 

,0QYQ k
k =  

където: Q
k
 е векторът, първите k елемента на който са Qus (u = 1, 2, …, k), а ос-

таналите n – k елемента са Qu (u = k+1, k+2, …, n), Qus – количеството продукт 

(в специфично изражение) от s-ти вид, който родът започва да произвежда за 

размяна на мястото на произвеждания преди това u-ти вид продукт (u = 1, 2, 

Yk 

Rk 

Wi 

Yk 

Q
k
 

Q
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…, n) за собствено потребление в такъв обем, който съответства на освободе-

ния за това труд и на новите производствени условия; Qu – количеството про-

дукт (в специфично изражение), който както и преди родът продължава да 

произвежда за собствено потребление (u = k+1, k+2, …, n) преди още напълно 

да се е специализирал в производството само на един или няколко продукта; s 

– номер на продукта, в който като резултат на общественото разделение на 

труда при конкретните исторически, икономически и природни условия родът 

започва постепенно да се специализира; Yk – матрицата на прехода от структу-

рата на потреблението към структурата на производството в условията, когато 

в резултат на общественото разделение на труда, не се произвеждат k вида 

продукти. 

Матрицата на прехода Yk е диагонална. Първите k елемента от главния й 

диагонал съответно са 

),...,,2,1( ku
Q

Q

u

us =  

а останалите n – k елемента са равни на единица. В случая е налице дискретна 

система, всяка нова стъпка в чието действие съответства на увеличаване с по 

една единица на k, приемащо само целочислени значения. Затова “в едно об-

щество, чиито продукти общо взето приемат формата на стока, т.е. в едно об-

щество на стокопроизводители, … качествена[та] разлика между отделните 

видове полезен труд, практикувани независимо един от друг като частни опе-

рации на самостоятелни производители, се развива в многочислена система.” 

(Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 54.) Операторът Yk се индуцира в ре-

зултат на разширяващото се въздействие на общественото разделение на тру-

да. Ролята на оператор, който произвежда Yk, се изпълнява от диагоналната 

матрица Rk. Всички нейни елементи по главния й диагонал са единици, с изк-

лючение k-тия елемент, който е равен на 

)....,,2,1( nk
Q

Q

k

us =  

Формира се дискретна регулираща система със закъсняващо действие при об-

ратна връзка (фиг. 2): 

.1−= kkk YRY  
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С всяка следваща стъпка броят на неединичните елементи на Yk се увеличава, 

т.е. намалява кръгът на онези, потребявани от рода потребителни стойности, 

които той произвежда. 

От своя страна индуциращият оператор Rk е резултат от действието на 

системата 

.)ˆ(ˆ 10 −= QQIR skk  

Нейният вход )ˆ( 0Q  е диагонална матрица, съставена от реципрочните значе-

ния на специфичните (респ. натуралните) обеми на потребяваните продукти Qu 

(u = 1, 2, …, n). Включени са два последователно действащи матрични опера-

тора за обратна връзка – Ik и .ˆ
sQ  Диагоналната матрица sQ̂  е съставена от еле-

ментите Qus (u = 1, 2, …, n), а Ik е квадратна матрица, всеки kk-ти елемент на 

която е равен на единица, а всички останали са нули. 

Противоречието между структурата на производството и структурата на 

потреблението се разрешава чрез появяване в системата на обратна връзка 

(фиг. 2): 

,
)(

0 k
k

k

k

QZQ
YEE

E
Q =

−−
=  

т.е. чрез появата на простата форма на стойността. Матрицата Zk е диагонална. 

Нейните първи k елемента са 

),...,,2,1( kk
Q

Q

us

u =  

а останалите n – k елемента са единици. Тя трансформира структурата на про-

изводството Q
k
 обратно в структурата на потреблението. Тоест 

.)( 1

k

kk
Y

E
YZ == −  

Но всяко 
us

u

Q

Q
 показва количеството потребителни стойности от u-тия вид, кое-

то се закупува срещу количеството Qus потребителни стойности от s-тия вид. 

Следователно Zk е матрицата на разменните стойности, а нейната обратна мат-

рица Yk може да се нарече матрица на общественото разделение на труда, т.е. 
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YkZk = E. При простата или случайната форма на стойността i е равно на s, а j 

при съответно k в рамките на множеството M е равно на някои u от 1 до n. 

Входът Qi и изходът Qj на системата Sz1 на простата форма на стойността 

играят, всеки поотделно, относително самостоятелна роля при функционира-

нето и развитието на стойностния израз. “Първата стока – пише К. Маркс, – 

играе активна, а втората – пасивна. Стойността на първата стока е изразена ка-

то относителна стойност или се намира в относителна форма на стойност-

та. Втората стока функционира като еквивалентна форма [подч. мое].” 

(Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 61.) Това показва, че системата Sz1 е 

диалектическо единство на две подсистеми – подсистемата Sz1i на относител-

ната форма на стойността и подсистемата Sz1j на еквивалентната форма на 

стойността. “Относителната форма на стойността и еквивалентната форма са 

моменти, които са свързани по между си, обуславят се взаимно и са нераздел-

ни, но същевременно са взаимно изключващи се или противоположни 

крайности.” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 61.) Между тях се осъщес-

твява сложен обмен на информация (вж. икономическа информация) в услови-

ята на относително единство, което определя и относителната устойчивост на 

простата форма на стойността Sz1. Противоречията, които се съдържат и проя-

вяват в нея, стават източник на й саморазвитие, за превръщането й в други 

форми. Нейният анализ е от особена важност, тъй като именно “тайната на 

всяка форма на стойността се крие в тази проста форма на стойността” (Маркс, 

К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 61). 

В каква форма на стойността се намира дадена стока – това зависи “от 

мястото, което тя заема в стойностния израз” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. 

изд., с. 62), а следователно и от функциите, която тя има да изпълнява в него. 

Това положение изпъква като се съпоставят лявата и дясната част на фиг. 1. В 

дясната част входните и изходните въздействия в системата Sz1 са си сменили 

местата. Разменното отношение между двете стоки i и j тук вече се моделира 

от операторното уравнение 

),1,,,,( nдоотнякоиjijiMijQZQ jjii =≠∈=  

където Qi е количеството (в специфично изражение) на стоката i, която се ку-

пува, Qj – количеството (в специфично изражение) на стоката j, която се про-

дава, Zji – величината на разменната стойност в количество стока от j-тия вид, 

което е разменимо за една единица стока от j-тия вид. При него разменната 

164



проф. д.ик.н. Камен Миркович                     Приложение 01 към Енциклопедията 

МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛИ 

НА МАРКСОВАТА ТЕОРИЯ ЗА СТОКАТА И ПАРИТЕ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

165 

стойност Zji играе ролята на оператор за права връзка, трансформиращ входно-

то въздействие Qj в изходно Qi. 

Подсистемата Sz1i на относителната форма на стойността се изследва от К. 

Маркс както от гледна точка на качествените, така и от гледна точка на коли-

чествените преобразования на елементите на общественото производство. Ва-

жен момент е, че най-напред това отношение се изследва “съвсем независимо 

от количествената страна” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 62). Това е 

диалектически подход, при който съотношението между качество и количест-

во се разглежда като отношение на две равнище, между които съществува как-

то единство, така и противоположност (вж. икономическо качество и иконо-

мическо количество). При това количеството стои на едно равнище по-високо 

от качеството, поради което първото не може да бъде изследвано без второто, 

докато обратното е възможно и необходимо. Във връзка с това К. Маркс казва, 

че буржоазните икономисти обикновено “изпускат из предвид, че величините 

на различните неща стават количествено сравними едва след като бъдат сведе-

ни към известно единство” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 62). 

Зад външно видимите трансформации между качествено различните по 

своята природа потребителни стойности се крият трансформациите на еднаква 

по характера на своето обществено съдържание субстанция – обществената 

стойност. Това се произтича от положението, че стойностното отношение се 

определя от разменното отношение Zij между потребителните стойности, т.е. 

че “стойностната форма или стойностният израз на стоката произтича от при-

родата на стоковата стойност, а не обратното – че стойността и нейната вели-

чина произтичат от начина на тяхното изразяване като разменна стойност.” 

(Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 73.) И за двете количества стоки Qi и 

Qj , които са разменими по между си, стои едно и също количество обществе-

но-необходимо работно време Ti. Ако с Wi се означи величината на стойността 

на единица стока i, която се намира в относителна фрма на стойността, а с Wj – 

величината на стойността на стоката j, която се намира в еквивалентна форма, 

че съдържателната трансформация, която в действителност индуцира размен-

ната стойност Zij, е 

),,( Mji
W

W
Z

j

i
ij ∈=  

тоест, е отношението между двете единични стойности Wi и Wj. При това 
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),,(
1

MjiT
QW

Z i

ij

i
ij ∈=  

където Ti е вход та тази система. 

Същото Ti е и вход на подсистемата Sz1i на относителната форма на 

стойността, чието операторно уравнение е 

),(
1

MiT
W

Q i

i

i
i ∈=  

и е изход на подсистемата Sz1j на еквивалентната форма на стойността, чието 

операторно уравнение е 

).,(
1

MjiQ
W

T j

j

i ∈=  

Обратно, Qi е изход на подсистемата Sz1i, а Qj е вход на подсистемата Sz1j. Това 

показва, че “платното и дрехите като стойностни величини са изрази на едно и 

също нещо, нещо от една и съща природа” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. 

изд., с. 62). Дадените по-горе операторни уравнения на връзките между еле-

ментите на разменното отношение върху основата на качествения анализ разк-

риват вътрешно присъщата структура на нейната система. 

Съдържателното стойностно отношение 

),,( Mji
W

W
Z

j

i
ij ∈=  

показва, че се изразява “само стойността на платното” (Маркс, К. Капиталът. 

Т. I. Цит. изд., с. 62), на стоката i. Нейната активна роля се определя от факта, 

че тя е изход на подсистемата Sz1i, която изразява условията на производството 

при продавача – условия, формирали се при точно определено въздействие на 

общественото разделение на труда. Затова пък в отношението 

),,( Mji
W

W
Z

j

i
ij ∈=  

на стоката j “дрехата фигурира само като форма на съществуване на стойност-

та, като нещо стойностно, защото само като такава тя е тъждествена с платно-

то” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 62-63), със стоката i. 
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Отношенията между стокопроизводителите, които в случая се свеждат до 

стойностни отношения (Wi:Wj) се трансформират, кодират и изразяват чрез 

разменното отношение – отношението между потребителните стойности 

(Qj:Qi). “По този начин платното получава една стойностна форма, различна от 

неговата натурална форма” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 65). Това е 

съотношението 

),( Mji
Q

Q

W

W

i

j

j

i ∈=  

в основата на което стои човешкият труд: 

),,( MjiTQWQW ijjii ∈==  

“За да се каже, че трудът в своето абстрактно качество на човешки труд обра-

зува неговата собствена стойност, платното казва, че дрехата, доколкото тя е 

равна на него, т.е. доколкото е стойност, се състои от същия труд, както и са-

мото платно.” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 65.) Тук (както и на 

много други места) трябва да се подразбира, че К.Маркс има предвид общест-

вената стойност и обществения труд. Следователно налице е “черна кутия”, 

чието външно функционално поведение съответства в определена степен на 

подобие на вътрешната ú, непосредствено непроявяваща се икономическа 

структура, която в крайна сметка го обуславя. Операторното уравнение, което 

моделира обективната трансформация на елементите на стойностното отноше-

ние в елементи на разменно отношение е онагледено във фиг. 81. 

 

 
Фиг. 81. Система на трансформация на 

стойностното отношение в разменно отноше-

ние между стоките (по Карл Маркс) 

В системата от обратни връзки (вж. обратна икономическа връзка) особе-

на роля изпълняват операторите 
i

i
W

P
1

=  и Wj на обществената стойност на 

стоките, чиято величина зависи от обществено необходимото работно време за 

тяхното произвеждане. От измененията на производителността на труда, която 

iT

1  









j

i

W

W  









j

i

Q

Q  
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посредством производителността на конкретния труд и интензивността на абс-

трактния труд синтезира в себе си условията на обществения възпроизводст-

вен процес, в крайна сметка се определя и динамиката на стойностната форма. 

Само върху основата на качествения анализ става възможно да се изс-

ледват количествената определеност на относителната форма на стойността и 

нейната връзка с еквивалентната форма. Ето защо “в стойностното отношение 

на стоката A към стоката B, … стоката дреха не само качествено се приравнява 

към платното, като стойностно тяло изобщо, но и определено количество от 

стойностното тяло, от еквивалента, … се приравнява към определено количес-

тво платно.” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 66.). При постоянни други 

условия стойностният израз става функционално зависим от величината на 

стойността на стоките, които се намират в разменно отношение. К. Маркс раз-

глежда няколко случая от подобен род. 

Първо, “относителната стойност на стоката A, т.е. нейната стойност, изра-

зена в стоката B, се покачва или спада право пропорционално на стойността на 

стоката A, щом стойността на стоката B остане неизменна” (Маркс, К. Капи-

талът. Т. I. Цит. изд., с. 66): 

),,()const(
)const(

MjiWP
W

W
Z ij

j

i
ij ∈==  

където Pj е производителността на труда (в неговата цялост) при производст-

вото на стоката j. Всяко нарастване на величината на относителната стойност 

на стоката в случая е произведение между производителността на труда като 

неизменна (константна) величина, при която е произведен еквивалента, и на-

растването на величината на стойността на тази стока: 

).,( MjidWPdZ ijij ∈=  

Второ, “при неизменна стойност на стоката A, нейната относителна 

стойност, изразена в стоката B, се покачва или спада обратно пропорционално 

на изменението на стойността на B” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 

67): 

).,()const(
)const(

MjiWP
W

W
Z ij

j

i
ij ∈==  

Всяко нарастване на величината на относителната стойност на стоката при та-

зи предпоставка е произведение на нейната стойност, която е константна, и 
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нарастването на производителността на труда, при която е произведен еквива-

лента: 

).,( MjiWdPdZ ijij ∈=  

Трето, “ако стойностите на всички стоки се покачеха или спадаха еднов-

ременно и в една пропорция, техните относителни стойности щяха да остант 

без промяна” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 67): 

),,( Mji
kW

kW
Z

j

i
ij ∈=  

където k е коефициентът на абсолютните изменения. 

Четвърто, “влиянието на всички такива възможни комбинации относи-

телната стойност на дадена стока се определя просто чрез прилагане” (Маркс, 

К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 67) на горните случаи: 

),,( Mji
sW

rW
Z

j

i
ij ∈=  

където r и s са съответните коефициенти на абсолютните изменения. До тази 

формула се достига, като се вземе под внимание, че разменната стойност може 

да се разглежда като съотношение между нарастванията на производителнос-

тите на труда, при които са произведени разменящите се стоки и, следователно 

като обратно на него съотношение между нарастванията на единичните 

стойности: 

).,( Mji
dW

dW
Z

j

i
ij ∈=  

Подсистемата Sz1j на еквивалентната форма на стойността се изследва от 

К. Маркс от гледна точка на функциите, които тя като регулираща подсистема 

изпълнява по отношение на подсистемата Sz1i на относителната форма на 

стойността. В блок-схема това може да се представи по начина, показан във 

фиг. 82. 
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Фиг. 82. Система на разменното отношение 

между стоките като система на икономическо 

регулиране (по Карл Маркс) 

Във взаимоотношението между Sz1i и Sz1j стойността на стоката, намираща 

се в еквивалентна форма, съществува под формата на потребителна стойност 

).,(
1

Mji
W

T
W

QW
Q

j

i

j

ii
j ∈==  

Операторът, който трансформира величината на стойността във величина на 

потребителната стойност Qj е производителността на труда (в неговата цяласт) 

).(
1

Mj
W

P
j

j ∈=  

Ето защо от своя страна “стоката платно разкрива своето собствено стойност-

но битие с това, че дрехата, без да приема някаква друга стойностна форма, 

различна от своята натурална форма, се приравнява към платното” (Маркс, К. 

Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 68) – 

),,(
1

Mji
W

QWQ
j

iij ∈=  

тъй като WiQi = Ti. Само че то, платното, “открива своите мисли на единствено 

достъпния му език, на стоковия език. За да каже, че трудът в своето абстрактно 

качество на човешки труд образува неговата собствена стойност, платното 

казва, че дрехата, доколкото тя е ранна на него, т.е. доколкото е стойност, се 

състои от същия труд, както и самото платно.” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. 

изд., с. 65.) 

Налице е кодиране на информационното съдържание (вж. икономическа 

информация) на една икономическа категория (стойността) в информационно 

съдържание на друга (потребителната стойност), което става носител на пър-

Sz1i 

Sz1j 
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вата. Затова при еквивалента (който е еквивалентната форма на стойността) 

“потребителната стойност става форма на проявление на своята противопо-

ложност, на стойността” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 69). Потреби-

телната стойност и стойността като две съвкупности от производствени отно-

шения се синтезират като две равнища на обективно осъществяващо се ико-

номическо управление в системата Sz1 на разменната стойност (в частност на 

простата форма на стойността). От своя страна потребителната стойност 

iii TRQ =  и стойността iii TUX =  са продукт на конкретния и абстрактния труд. 

Затова “конкретният труд става форма на проявление на своята противопо-

ложност – абстрактно-човешкия труд” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 

71). Механизмите и формите на тези проявления бяха разгледани в предходно-

то изложение. 

За простата форма на стойността като цяло е характерна следната система 

от обратни връзки: 

.

,

,
1

jji

iijj

i

i
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QWT

QZQ
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=
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Изходът на всяка т нейните подсистеми е вход на следващата подсистема. За-

това системата Sz1 на простата форма на стойността изпъква като система на 

обективно осъществявано се регулиране (вж. система на икономическо регу-

лиране). И само качественият анализ на съотношението между относителната 

форма и еквивалентната форма на стойността при активната роля, която про-

изводството играе по отношение на потреблението, може да ни покаже коя от 

тези системи е регулираща и коя – регулируема. Относителната форма на 

стойността е регулируема подсистема, чието активно развитие предполага и 

изисква съответно на регулиращата я подсистема – на еквивалентната форма 

на стойността. Като регулируема Sz1i е подсистема, в която стойността на сто-

ката се изразява. “Нейният стойностен характер тук се разкрива в нейното соб-

ствено отношение към другата стока.” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 

63.) Като регулируема Sz1j е подсистема, която само за изразяване стойността 

на другата стока. “Следователно в стойностното отношение, в което дрехата 

образува еквивалент на платното, формата дреха важи като форма на 

стойността.” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 64.) 
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От гледна точка на икономическата кибернетика Марксовото изследване 

на развитието на стойностната форма е твърде показателно. Регулиращите 

подсистеми обикновено са продукт на развитието на регулируемите подсисте-

ми. Последните създават собствените си регулатори, които в условията на бър-

зо променящата се среда осигуряват запазването на техния хомеостазис. Отно-

сителната устойчивост между производството и потреблението в условията на 

общественото разделение на труда се осигурява чрез разменната стойност. Тя е 

продукт на общественото развитие. “Стоката A, която се отнася към стоката B 

като към стойностно тяло, като към материализация на човешкия труд, прев-

ръща потребителната стойност в материал за изразяване на своята собствена 

стойност.” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 65.) Налице е метатранс-

формация, чийто оператор е самата подсистема Sz1i на относителната форма на 

стойността, вход – потребителната стойност, а изпод – подсистемата Sz1j на ек-

вивалентната форма на стойността: 

).,()(11 MjiQSS jizjz ∈=  

Едновременно с тази индуцираща трансформация се извършва и йерархизация 

между двете – регулируемата и регулиращата подсистеми: 

)),,1((.))(,(.),( 111111 jizjjizizjzizz QSIQSSISSIS ===  

чийто резултат е самата система Sz1 на простата форма на стойността в нейната 

цялост. 

Системата Sz1 на простата форма на стойността външно се изразява като 

разменно отношение между потребителните стойности, т.е. тя е .ijQ  Но ijQ  е 

резултат от функционирането на системата ijC  на разменното съотношение 

между трудовите процеси, при които се създават разменящите се стоки. Ако 

съотношението ijT  между разходите на работно време, респ. еквивалентното 

отношение ijX  е вход на ,ijC  то системата ijz QS =1  на простата форма на 

стойността е неин изход: 

[ ] ).,(1 MjiSXPQC zijijijij ∈==≡  

Блок-схемата на това отношение е показана във фиг. 83. 
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Фиг. 83. Индуциране на системата на простата 

форма на стойността (по Карл Маркс) 

Вътрешната противоположност между стойност и потребителна стойност 

на отделната стока се преобразува във външна по отношение на същата стока 

противоположност между относителната форма и еквивалентната форма на 

стойността. Затова “простата форма на стойността е същевременно простата 

стокова форма на продукта на труда … и развитието на стоковата форма съв-

пада с развитието на стойностната форма.” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. 

изд., с. 74.) 

От своя страна вътрешната по отношение на самата стойностна форма 

противоположност между относителната форма и еквивалентната форма на 

стойността става източник за саморазвитието на тази стойностна форма. Бор-

бата между регулируемата и регулиращата подсистеми, каквато роля играят в 

стойностния израз относителната и еквивалентната форма, на определени ета-

пи от развитието на стоково-стойностните отношения води до преобразуване 

на една стойностна форма в друга. “Впрочем, – пише К. Маркс – отделната 

стойностна форма сама преминава в по-пълна форма” (Маркс, К. Капиталът. 

Т. I. Цит. изд., с. 75.) 

1.3.2. ПЪЛНА ФОРМА НА СТОЙНОСТТА 

Пълната форма е продукт на развитието на простата форма на стойността. 

Това е метатрансформация на системата Sz1 на простата (отдерната) форма на 

стойността в система Sz2 на пълната (разгърнатата) форма на стойността. Или “ 

z стока A = u стока B, или = v стока C, или = w стока D, или = x стока Е, или = 

и т.н.” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 75.). Операторната блок-схема 

на тази метатрансформация, която е означена като метасистема Tsz12, е демонс-

триран във фиг. 84. 

 

Sz1 ijX  
ijP  
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Фиг. 84. Превръщане на простата форма на стойността  в пълна форма на 

стойността (по Карл Маркс) 

Нейният общ операторен математически модел е 

[ ],112212 zzzsz SSST =≡  

където с Sz12 е означена системата метаоператор, която в сбита форма е пока-

зана във фиг. 85. 

 

 
Фиг. 85. Метаоператорна система на транс-

формиране на простата форма на стойността 

в пълна форма на стойността (по Карл Маркс) 

Простата форма на стойността Sz1 е вход на метатрансформиращата сис-

тема Tsz12, а пълната форма на стойността Sz2 е неин изход. Метасистемата Tsz12 

на превръщането на простата форма на стойността в пълна форма е последова-

телно свързана със системата [ ]ijijijij XPQC =≡  на разменното съотношение 
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между трудовите процеси, т.е. образува се веригата ,12szij TC ∧  чиято блок-

схема е показана във фиг. 86 (вж. последователен синтез на икономическата 

система). 

 

 
Фиг. 86. Последователен синтез на системата на разменното съ-

отношение между трудовите процеси с метасистемата на транс-

формиране на простата форма на стойността в пълна форма на 

стойността (по Карл Маркс) 

Системата 12szij TC ∧  показва и извеждането на разгледаните тук категории на 

политическата икономия една от друга – от стойността и потребителната 

стойност към простата форма на стойността, и от нея към пълната форма. За-

това пълната форма на стойността може да се представи като резултат от въз-

действието на два оператора 

[ ]{ }.12212 ijijzzsz XPSST =≡  

В структурно отношение Sz1, Sz12 и Sz2 са подобни помежду си. Метаопера-

торът Sz12 може да се нарече първа система на прехода и е синтезирана от зада-

дени оператори Zjη. Всеки оператор Zjη е вектор, чиито елементи 

)...,,2,1,до1отнякои,,,( ninjijMijZ ji ==≠∈  

показват разменната стойност на единица от стоката j, изразена в определено 

количество от стоката i. 

Компонентите на системата Sz12 са оператори за преход на компонентите 

на Sz1 в компоненти на Sz2 (вж. икономически компонент). Математически този 

преход се описва от уравненията 

],[1

,
11

],[1

ii

j

j

ji

QQ

W
Z

W

WW

=












=

=

η
η

 

Sz2 Sz1 Sz12 ijX  
ijP  

175



проф. д.ик.н. Камен Миркович                     Приложение 01 към Енциклопедията 

МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛИ 

НА МАРКСОВАТА ТЕОРИЯ ЗА СТОКАТА И ПАРИТЕ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

176 

],[

],[

jj

ijji

QZQ

ZZZ

ηη

ηη
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където 

,...,,2,1,до1отнякои,,, njnijiMji ==≠∈  

тъй като – тук “всяко друго стоково тяло става огледало на стойността на 

платното” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 75-76). Отделните символи 

имат следните значения: 
ηW

1
 – вектор, съставен от елементите 

;...,,2,1,
1

nj
W j

=  

ηiZ  – вектор, съставен от елементите 

,...,,2,1,до1отнякои,,,, njniijMjiZij ==≠∈  

които показват разменното отношение на единица потребителна стойност от i-

тия вид срещу определено количество потребителни стойности от j-вид; ηQ  – 

вектор, съставен от елементите ....,,2,1,, njijQ j =≠  

Тогава операторното уравнение на системата Sz2 на пълната форма на 

стойността е 

,до1отнякои,, niMiQZQ iij =∈=η  

където 

.до1отнякои,,
1

niMiW
W

Z ii =∈=
η

η  

Природата на връзките, които тук са моделиране, показва, че “относител-

ният стойностен изразна стоката е незавършен, тъй като редицата от изрази на 

нейната стойност е безкрайна” и че веригата от стойностните отношения “об-

разува пъстра мозайка от разпадащи се разнородни стойностни изрази” 

(Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 77): 

.до1отнякои,],[ niMiQZQ iij =∈=η  

При тези недостатъци “относителната стойностна форма на всяка стока [Qi – 

бел. моя] ще бъде безкраен ред от стойностни изрази [Ziη – бел. моя], различен 
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от относителната стойностна форма на всяка друга стока” (Маркс, К. Капита-

лът. Т. I. Цит. изд., с. 77). 

В недостатъците на пълната или разгърнатата форма на стойността, в 

нейната недоразвитост се проявяват вътрешно присъщите ú противоречия, ко-

ито я тласкат към по-нататъшното ú усъвършенстване. Затова “ако един човек 

разменя своето платно с много други стоки и с това изразява неговата 

стойност в цяла редица други стоки, то тогава и много други стокопроизводи-

тели трябва по необходимост също да разменят своите стоки с платното и сле-

дователно да изразяват стойностите на своите различни стоки в една и съща 

трета стока, в платно.” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 78.) 

1.3.3. ВСЕОБЩА ФОРМА НА СТОЙНОСТТА 

Пълната форма вече предполага следващата по-развита форма на 

стойността – всеобщата. Осъществява се метатрансформация, която ще озна-

чим с Tsz23, на системата Sz2 на пълната форма на стойността в система Sz3 на 

нейната всеобща форма. Тази втора метатрансформация, маркираща ново стъ-

пало в развитието на стойностния израз, в операторна блок-схема е представе-

на във фиг. 87. 
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Фиг. 87. Превръщане на пълната форма на стойността във всеобща форма на 

стойността (по Карл Маркс) 

Нейният общ операторен математически модел е 

[ ],223323 zzzsz SSST =≡  

където с Sz23 е означена системата метаоператор, която в сбита форма е пока-

зана във фиг. 88. 

 

 
Фиг. 88. Метаоператорна система на трансфор-

миране на пълната форма на стойността във 

всеобща форма на стойността (по Карл Маркс) 

Пълната форма на стойността Sz2 е вход на метатрансформиращата система 

Tsz23, а всеобщата форма на стойността Sz3 е неин изход. Метасистемата Tsz23 на 

превръщането на пълната форма на стойността във всеобща форма е последо-

вателно свързана със системата Tsz12 на превръщането на простата форма на 
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стойността в пълна форма, т.е. образува се веригата ,2312 szsz TT ∧  чиято блок-

схема е показана във фиг. 89. 

 

 
Фиг. 89. Последователен синтез на метасистемата на трансформиране 

на простата форма на стойността в пълна форма на стойността с мета-

системата на трансформиране на пълната форма на стойността във 

всеобща форма на стойността (по Карл Маркс) 

Затова всеобщата форма на стойността може да се представи като резултат от 

действието на два оператора 

[ ]{ }.112233 zzzz SSSS =  

Тъй като системата Sz1 свързана със системата [ ]ijijijij XPQC =≡  на размен-

ното съотношение между трудовите процеси, се оказва, че е налице конюнк-

тивната верига ,2312 szszij TTC ∧∧  чиято блок-схема е показана във фиг. 90. 

 

 
Фиг. 90. Последователен синтез на метасистемата на трансформиране на простата форма на 

стойността в пълна форма на стойността с метасистемата на трансформиране на пълната 

форма на стойността във всеобща форма на стойността (по Карл Маркс) 

Затова всеобщата форма на стойността може да се представи още и като резул-

тат от действието на три оператора: 

[ ]{ } .12233 ijijzzz XPSSS =  

Ако в началото на тази верига е скритото еквивалентно съотношение между 

стоковите стойности, то сега неин изход е явното отношение между относи-

телната и еквивалентната всеобща форма на стойността. 

В структурно отношение Sz2, Sz23 и Sz3 са подобни помежду си. Метаопера-

торът Sz23 може да се нарече втора система на прехода. Уравненията на систе-

мите, които синтезират Sz23, са 

Sz2 Sz1 Sz12 ijX  
ijP  Sz23 Sz3 

Sz2 Sz1 Sz12 Sz23 Sz3 
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като Ziη и Zηi са вектори, чиито елементи са разменните стойности 

,...,,2,1,, njZZ jiij =  

а iZη
ˆ  е диагонална матрица, елементите на чиито главен диагонал са размен-

ните стойности Zij (j = 1, 2, …, n). Тук Zij показва разменната стойност на еди-

ница от стоката i, изразена в определено количество от стоката j, а Zji – обрат-

но, показва разменната стойност на единица от стоката j, изразена в определе-

но количество от стоката i, където 

.до1отнякои,,, nijiMji =≠∈  

Компонентите на системата Sz23 са оператори за преход на компонентите 

на Sz2 в компоненти на Sz3. Математически този преход се описва от уравнени-

ята 
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където 

,до1отнякои,, nijiMi =≠∈  

и където 













ηW

1
 – вектор, всички елементи на който са равни на ,

1









iW
 ηŴ  – ди-

агонална матрица, съставена от елементите ),...,,2,1( njW j =  Qη – вектор, със-

тавен от елементите ,...,,2,1, njQ j =  Qi – вектор, съставен от елементите Qi.  

Тогава операторното уравнение на системата Sz3 на всеобщата форма на 

стойността е 
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( ) ,до1отнякои,, niMiQZQ ii =∈= ηη  

където 

.ˆ1
ηη 








= W

W
Z

i

i  

Тук “стоките [Qη – бел. моя] изразяват своите стойности 1) просто, защото ги 

изразяват в една единствена стока [Qi – бел. моя] и 2) еднородно, защото те 

изразяват една и съща стока [(Qi) = Qi, Qi, ..., Qi, – бел. моя]” (Маркс, К. Капи-

талът. Т. I. Цит. изд., с. 78). Срещу цялото множество на стоките стои само 

стоката i. “Така че тази форма наистина отнася една към друга като стойности 

или ги оставя да се проявяват една към друга като разменни стойности” 

(Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 79): 

.:...:::...:: 11

21

niii

n

iii ZZZ
Q

Q

Q

Q

Q

Q
=  

Въобще 

,0, =∈= MiMjZ
Q

Q
ji

j

i I  

тъй като тази форма “придава най-сетне на стоковия свят всеобщата и общест-

вена относителна форма на стойността, защото и доколкото всички, които вли-

зат в стоковия свят [M – бел. моя] – с едно единствено изключение [i – бел. 

моя] – са изключени от всеобщата еквивалентна форма.” (Маркс, К. Капита-

лът. Т. I. Цит. изд., с. 81.) 

1.3.4. ПОЯВА НА ПАРИЧНАТА ФОРМА НА СТОЙНОСТТА 

По-нататъшното развитие на стойностната форма се свежда преди всичко 

до промените, които стават в еквивалента. “Една стока се намира във всеобща 

еквивалентна форма (форма III) само защото и доколкото всички други стоки я 

отделят от своята среда като еквивалент. И само от момента, когато това отде-

ляне окончателно се е ограничило върху един специфичен вид стока, единната 

относителна форма на стойността на стоковия свят е придобила обективна 

трайност и всеобща обществена валидност … Затова, ако във формата III 

вместо стоката платно турим стоката злато, ще получим паричната[та] форма.” 

(Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 82.) Както и преди, тук всеобщата 
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форма на стойността предполага следващата по-развита стойностна форма – 

паричната, т.е. осъществява се метатрансформация, която ще означим с Tsz34, 

на системата Sz3 на всеобщата форма на стойността в система Sz4 на нейната 

парична форма. Тази трета метатрансформация, маркираща исторически пос-

ледното ново стъпало в развитието на стойностния израз, в операторна блок-

схема е представена във фиг. 91. 

 

 
Фиг. 91. Превръщане на всеобщата форма на стойността в парична форма на 

стойността (по Карл Маркс) 

Нейният общ операторен математически модел е 

[ ],334434 zzzsz SSST =≡  

където с Sz34 е означена системата метаоператор, която в сбита форма е пока-

зана във фиг. 92. 

 

Zηi (Wi
-1

) 

Qη 

(Qi) 1 

Qη Z1g 

Zηg 

(Qg) 

(Wg
-1

) 

ηŴ  

1 Z1g Z1g 

ηŴ  
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Фиг. 92. Метаоператорна система на трансфор-

миране на всеобщата форма на стойността в 

парична форма на стойността (по Карл Маркс) 

Системата на всеобщата форма на стойността Sz3 е вход на метатрансформи-

ращата система Tsz34, а паричната форма на стойността Sz4 е неин изход. Мета-

системата Tsz34 на превръщането, на прехода на всеобщата форма на стойност-

та в парична форма е последователно свързана със системата Tsz23 на превръ-

щането на пълната форма на стойността във всеобща форма, т.е. образува се 

веригата ,3423 szsz TT ∧  чиято блок-схема е показана във фиг. 93. 

 

 
Фиг. 93. Последователен синтез на метасистемата на трансформиране 

на пълната форма на стойността във всеобща форма на стойността с 

метасистемата на трансформиране на всеобщата форма на стойността 

в парична форма на стойността (по Карл Маркс) 

Затова паричната форма на стойността може да се представи като резултат от 

действието на два оператора 

[ ]{ }.223344 zzzz SSSS =  

В структурно отношение Sz3, Sz34 и Sz4 са подобни помежду си. Метаопера-

торът Sz34 може да се нарече трета система на прехода. Тя включва оператора 

Zig, който показва разменната стойност на единица от i-тата стока (i = на някои 

от 1 до n), изразена в определено количество злато (където g-стока играе роля-

та на паричен еквивалент, по природа всеобщ), като .Mi ∈  

Компонентите на системата Sz34 са оператори за преход на компонентите 

на Sz3 в компоненти на Sz4. Математически този преход се описва от уравнени-

ята 

Sz3 Sz2 Sz23 Sz34 Sz4 

Sz4 Sz3 Sz34 
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където 

,до1отнякои,,, nigiMgi =≠∈  

и където 













gW

1
 – вектор, всички елементи на който са равни на ,

1









iW
 (Qg) – 

вектор, всички елементи на който са равни на Qg, Zηg – вектор, съставен от 

елементите ,,...,2,1,, njMjZ jg =∈  Zjg – размнната стойност (цената) на еди-

ница от стоката j, изразена в определено количество от стоката g (в злато, т.е. в 

определено количество пари). 

Тогава операторното уравнение на системата Sz3 на всеобщата форма на 

стойността е 

( ) ,, MgQZQ gg ∈= ηη  

където 

.ˆ1
ηη 













= W

W
Z

g

g  

Да обединим последователно разглежданите три системи на превръщани-

ята на формите на стойността в конюнктивна верига: 

.342312 szszszz TTTS ∧∧=  

Новополученият израз Sz е системата на развитието на стойностната форма. 

Нейният модел 

[ ]{ }11223344 zzzzz SSSSS =  
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съдържа и трите метаоператора на прехода. Вход на системата на развитието 

на стойностния израз е простата форма на стойността Sz1, а изход – паричната 

форма на стойността Sz4, както това е показано във фиг. 94. 

 

 
Фиг. 94. Последователен синтез на метасистемата на трансформиране на простата форма 

на стойността в пълна с метасистемата на трансформиране на пълната форма на стойност-

та във всеобща и с метасистемата на трансформиране на всеобщата форма на стойността 

в парична (по Карл Маркс) 

Нейната разгърната блок-схема е демонстрирана във фиг. 95. 

 

Sz3 Sz2 Sz23 Sz34 Sz4 Sz1 Sz12 
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Фиг. 95. Разгърната схема на развитието на стойностната форма (по Карл Маркс) 
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Тя показва, че възможността за появата на парите се съдържа още в простата 

форма на стойността. Превръщането й в парична форма е необходимост, обус-

ловена от историческото развитие на стойностната форма, зад което пък се 

крие задълбочаването на общественото разделение на труда. “Разделението на 

труда – пише К. Маркс, – превръща продукта на труда в стока и с това прави 

необходимо неговото превръщане в пари.” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. 

изд., с. 119.) 

Разгледаните тук кибернетични аспекти на Марксовата теория за развити-

ето на стойностната форма показват, че развитието й е резултат от постоянно-

то нарушаване на нейния хомеостазис и на постоянното преминаване към нова 

динамична устойчивост, за да се достигне до една стабилна форма, каквато е 

паричната, че това е усъвършенстване в един обективно протичащ историчес-

ки процес на обществена кибернетична система от висш порядък (вж. дина-

мична устойчивост на кибернетичната система). 

Чрез простата форма на стойността Sz1 системата Sz на развитието на 

стойностния израз се свързва със системата [ ]ijijijij XPQC =≡  на разменното 

съотношение между трудовите процеси. По такъв начин се синтезира система-

та 

,232312 szszszijzij TTTCSC ∧∧∧≡∧  

която представлява конюнктивната верига, показана във фиг. 96. 

 

 
Фиг. 96. Последователен синтез на метасистемата на трансформиране на еквивалентното 

отношение между стойностите в парична форма на стойността (по Карл Маркс) 

Нейното операторно уравнение е  

[ ] .1223344































= ijijzzzz XPSSSS  

Вход на тази система е еквивалентното отношение ijX  между стойностите 

(респ. съотношението ijT  между разходите на работно време при еднаква ин-

Sz2 Sz1 Sz12 ijX  
ijP  Sz23 Sz3 Sz34 Sz4 
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тензивност на абстрактния труд), а изход – паричната форма на стойността 

(цената) Sz4, ролята на всеобщ еквивалент в която играят парите. 

Чрез произведение на оператори да въведем съотношението 

.12233414 zzzz SSSS =  

Тогава системата zij SC ∧  придобива вида, показан във фиг. 97. Тоест 

[ ]{ }.144 ijijzz XPSS =  

 

 
Фиг. 97. Индуциране на системата на паричната форма на стойността 

(по Карл Маркс) 

В нея логически последователно са включени всички разгледани досега кате-

гории на стоковото производство, връзките между тях и тяхното развитие, чи-

ито краен продукт са парите Qg = G. 

 

 

Sz1 ijX  
ijP  Sz14 Sz4 
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РАЗДЕЛ ВТОРИ 

ПАРИТЕ И СТОКОВО-ПАРИЧНОТО ОБРЪЩЕНИЕ 

В процеса на размяната, която е подсистема на възпроизводството, сто-

ките и парите постоянно сменят своите собственици (вж. икономическа раз-

мяна). Това са икономически отношения, при които непрекъснато се разреша-

ват присъщите на стоковото производство противоречия. Формира се равнище 

в системата на обективно осъществяването се икономическо управление на 

обществената система, което регулира непосредственото производство (вж. 

икономическо производство). На това равнище съответства подсистема от ка-

тегории на политическата икономия, централно място в която заемат парите и 

стоково-паричното обръщение. Парите са изход на развитието на стойностната 

форма и вход на разменния процес (вж. Марксова теория за развитието на 

стойностната форма). Във връзка с това те изпълняват определени функции, 

които са предмет на разглеждане в този раздел. Той е посветен на някои мате-

матически, теоретико-множествени и математико-логически аспекти на Марк-

совата теория за функциите на парите. По-специално, тук са анализирани фун-

кциите на парите като мярка на стойността, като средство за обръщение , като 

средство за натрупване и като платежно средство. В своята общност парите 

като средство за обръщение и като платежно средство образуват тяхната фун-

кция като покупателно средство. 
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2.1. ПАРИТЕ КАТО МЯРКА НА СТОЙНОСТТА 

“Първата функция на златото – пише К. Маркс, – се състои в това – да 

доставя на стоковия свят материал за неговия стойностен израз, т.е. да изразя-

ва стоковите стойности като едноименни величини, качествено еднакви и ко-

личествено сравними. Така то функционира като мярка на стойностите.” 

(Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 106.) (Вж. икономическа стойност.) 

По такъв начин те са “необходима форма на проявление на иманентната на 

стоките мярка на стойността – работното време” [пак там]: 

),(
1

MiW
W

G i

g

i ∈=  

където Wi е единичната стойност на стоката i (в работно време за една специ-

фична единица от стоката), Wg – единична стойност на златото (в работно вре-

ме за единица тегло от златото), Gi – паричен образ на стойността Wi (тегловно 

количество злато, еквивалентно на стоката i). Това е система за права връзка 

на икономическа трансформация (вж. права икономическа връзка), показана 

във фиг. 98, в която (трансформация) стойността на стоката (съдържанието) Wi 

е вход (вж. икономическо съдържание), а нейният паричен еквивалент (форма-

та) Gi е изход (вж. икономическа форма). Операторът 1/Wg, реципрочен на 

стойността на златото, преобразува съдържанието във форма (вж. оператор на 

икономическата система). По такъв начин паричната форма скрива стойност-

ното съдържание, а стойността се превръща в цена Zi = Gi, т.е. 

).( Mi
W

W
Z

g

i
i ∈=  

 
Фиг. 98.  Преобразуване на стойността на стока-

та в цена на стоката (по Карл Маркс) 

От това следва, че за едно каквото и да е количество Qi от стоката i 

стойностният израз придобива формата 

Sz2 Sz1 Sz12 
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).( MiQ
W

W
QZQG i

g

i
iiii ∈==  

Този израз се преобразува в 

).( MiTQWQGW iiiiig ∈==  

Затова “стойността, т.е. количеството човешки труд … се изразява в мислено 

представимо количество от паричната стока, която съдържа също толкова ко-

личество труд” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 108). 

Като паричен материал исторически са служили и други благородни мета-

ли. “Затова ако две различни стоки, напр. златото и среброто, едновременно 

служат за мерки на стойността, тогава всички имат два различни израза на 

своите цени” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 108) – 

),(и
ср

ср

зл

зл Mi
W

W
Z

W

W
Z i

i
i

i ∈==  

а отношението между стойностите на двата парични материала k = Wзл : Wср 

остава едно и също. Затова пък “всяка промяна на това стойностно отношение 

нарушава и отношението между цените на стоките в злато и сребро” (Маркс, 

К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 108): 

),(
):( злср

Mi
dt

dk

dt

ZZd ii
∈=  

където Wзл е стойността на златото, Wср, – стойността на среброто, Wiзл – цена 

на стоката i, изразена в злато, Wiср – цена на стоката i, изразена в сребро. 

С помощта на цените като мярка на стойността “стоковите стойности се 

сравняват помежду си, измерват се една друга” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. 

Цит. изд., с. 109): 

  ...::::::...::: 321
321

321 WWW
W

W

W

W

W

W
ZZZ

ggg

==  

Тази многократна пропорция още веднъж показва, че цената на стоката е само 

друг израз на нейната стойност: съотношението между цените е тъждествено 

на съотношението между стойностите, като стойността на златото е само общ 

делител в тези съотношения. Затова пък от тук следва, че “изменението на 

стойността на златото не пречи … на неговата функция като мярка на 
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стойността”, тъй като то “засяга едновременно всички стоки, следователно 

…техните взаимни относителни стойности остават непроменени, макар че 

всички те вече се изразяват в по-високи или в по-ниски цени в злато, отколко-

то преди” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 110). За удобство да предс-

тавим относителните стойности на всички стоки като зависимост от техните 

цени към цената на първата стока: 

...:::1::: 32

1

3

1

2

1

1 rr
Z

Z

Z

Z

Z

Z
=  

И наистина, изменението на стойността на златото засяга числителя и знаме-

нателя на ценовите съотношения, поради което редицата 1, r2,r3, … остава кон-

стантна. 

От уравнението 

),( Mi
W

W
Z

g

i
i ∈=  

представящо цената на стоката i като отношение между нейната стойност и 

стойността на парите, следва че 

).(
)(

)()(
)()(

1

1
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dt

tdW
tWtW

dt

tdW

dt

tdZ g

ig
ii ∈+=

−
−  

С негова помощ математически може да се интерпретират вариантите на зави-

симостите между онези величини, на които К. Маркс отделя особено внима-

ние. 

1. “Ако стойността на парите остане неизменна, всеобщо покачване на 

стоковите цени може да настъпи само при покачване на стоковите стойности” 

(Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 111): 

),()(0
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>=< −

 

“а ако стоковите стойности останат неизменни, то може да настъпи само кога-

то стойността на парите спадне” [пак там]: 
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2. “Всеобщо спадане на стоковите цени, при неизменност на стойността 

на парите, може да настъпи само при спадане на стоковите стойности” [пак 

там]: 

),()(0
)()(

0
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dt

tdW

dt

tdZ
g

ii ∈







<=> −

 

“а при неизменни стокови стойности – само когато се покачи стойността на 

парите” [пак там]: 
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3. “Стоки, чиято стойност се покачва равномерно, едновременно със 

стойността на парите, запазват същите цени” [пак там]: 
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където 

,)0()(

,)0()(
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aWtW
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=
 

и a е степента, с която се променят тази величини. 

4. “Ако тяхната стойност се покачва по-бавно или по-бързо от стойността 

на парите, спадането или покачването на техните цени се определя от разлика-

та между движението на техните стойности и това на стойността на парите” 

[пак там]: 

),(0
)(

Mi
dt

tdZi ∈<  

когато a – b < 0, където 

babWtWaWtW
t

gg
t

ii и,)0()(,)0()( 11 −− ==  

са степените, с които се изменят тези величини, и 

),(0
)(

Mi
dt

tdZi ∈>  
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когато a – b > 0. 

С историческото развитие цената на стоката се превръща в парично наз-

вание на нейната стойност, при което се прилагат “признати от закона сметни 

названия на златния мащаб” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 112). 

Стойността на стоката се изразява не непосредствено в определено тегловно 

количество злато, а в определен количество национална валута, всяка единица 

от която представлява определено тегловно количество злато или мащаб на 

цените. Да означим установения мащаб на цените с c. Той може да се определи 

по формулата 

,
g

T

W

W
c =  

където WT е стойността (в работно време), която се представлява от една наци-

онална парична единица. С други думи, мащабът на цените е цената (в теглов-

но количество злато) на националната парична единица. Затова, ако цената 

преди е представлявало отношението 

),( Mi
W

W
Z

g

i
i ∈=  

сега тя се превръща в нова форма 

),( Mi
cW

W

c

W

W

Z
g

ig
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i ∈==  

където операторът на това преобразуване е величината 1/c, обратна на мащаба 

на цените. По такъв начин като форма от втори ред, като форма на формата, 

цената още по-дълбоко скрива своето съдържание – стойността, а “стойността 

– за разлика от пъстрите тела на стоковия свят – е трябвало по необходимост 

да се развие до тази ирационално-вещна, но същевременно и чисто обществена 

форма ” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 112). От своя страна самият 

мащаб на цените може да се представи като отношение между стойностите на 

коя е да е стока и произведението на стойността на златото с цената на тази 

стока: 

).( Mi
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W
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ig

i
i ∈=  

194



проф. д.ик.н. Камен Миркович                     Приложение 01 към Енциклопедията 

МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛИ 

НА МАРКСОВАТА ТЕОРИЯ ЗА СТОКАТА И ПАРИТЕ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

195 

Всяка форма по своята същност вече съдържа възможност от несъвпаде-

ние с нейното съдържание. Затова “ако цената като показател на величината на 

стойността на стоката е показател на нейното разменно отношение към парите, 

то от това не следва обратното, че показателят на нейното разменно отноше-

ние към парите е непременно показател  на величината на нейната стойност” 

(Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 113). Ако степента на количественото 

несъвпадение на цената на стоката Mi ∈  от нейната стойност означим с αi, то 

),()1( Mi
W

W
Z

g

i
ii ∈α+=  

където абсолютното отклонение е равно на 

).( Mi
W

W

g

i
i ∈α  

Операторното уравнение се усложнява: 

),(
1

)1( MiW
W

Z i

g

ii ∈α+=  

То получава допълнителен оператор α на отклонението  и неговият нагледен 

аналог е изобразен на фиг. 99, където 0
iZ  е означена цената на стоката i, на-

пълно съответстваща на нейната стойност. При 0=αi  цената Zi съвпада със 

стойността, при 0>αi  тя е по-голяма от стойността и при 0<αi  – по-малка от 

нея. 

 

 
Фиг. 99. Блок-схема на отклонението на цената на стоката от стоковата стойност 

(по Карл Маркс) 

От своя страна процесът на изменението на стоковите цени се определя от 

уравнението 

0
iZ  Wi 

gW

1
 

1 

αi 

 ⊗  

195



проф. д.ик.н. Камен Миркович                     Приложение 01 към Енциклопедията 

МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛИ 

НА МАРКСОВАТА ТЕОРИЯ ЗА СТОКАТА И ПАРИТЕ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

196 

),()()(
)()(

)()(
)(

)1(
)( 1

1

1
MitWtW

dt

td

dt

tdW
tWtW

dt

tdW

dt

tdZ
gi

ig

ig
i

i
i ∈

α
+












+α+= −

−
−  

където с 
dt

td i )(α
 е означено изменението в степента на отклонение на цените от 

стоковите стойности. 

Анализът, който К. Маркс е направил на парите като мярка на стойността, 

ни дава основание да смятаме, че действието на закона за стойността в общес-

твен мащаб при отклонение на цените на отделните стоки от техните стойнос-

ти е интерпретирано още на това равнище на анализа (в първия том на “Капи-

талът”). Въпреки тези отклонения спазването на изискването на закона за 

стойността за еквивалентност в размяната се разглежда като резултат на него-

вото едно стохастично действие. “Това не е недостатък на тази форма – пише 

К. Маркс, – а, напротив, я прави адекватна форма на такъв начин на произ-

водство, при който правилото може да си пробие път през безредния хаос само 

като сляпо действуващ среден закон.” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 

114.) (Тук К. Маркс има предвид капиталистическия начин на производство). 

Този статистически подход на интерпретиране на проблема, при който негово-

то математическо разрешаване би се свело до използване на закона за големи-

те числа, е само друг израз на разбирането, прокарано по-нататък в третия том 

на “Капиталът”, но вече на едно следващо и по-високо равнище на анализа – 

че в обществен мащаб сумата на цените трябва да е равна на сумата на 

стойностите. При такъв подход съотношението между икономическа форма и 

икономическо съдържание се представя като съотношение между икономичес-

ка случайност и икономическа необходимост. И двете съотношения са присъ-

щи на закона за стойността. 

Важен фактор, който води до отклонение на цените от стойностите, е за-

късняващото действие при вземането на управленски решения и при тяхното 

изпълнение. Стойностите на стоките непрекъснато се променят. Този процес е 

особено динамичен в условията на съвременния научно-технически прогрес, 

когато производителността на труда постоянно се увеличава. Поради наличие-

то на обратни връзки между отраслите на народното стопанство по сложен на-

чин се изменя и пълната стойност на стоките. От друга страна, изменението на 

цените и определянето на техните взаимни влияния не се извършват непрекъс-

нато, а периодически. Закъсняващата реакция, която винаги има определени 

нормални граници, задържа цените на определено равнище, докато стойности-
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те продължават да се променят. Натрупаната разлика между тях се ликвидира 

със следващото изменение на цените. 

Независимо от това, кои са причините за отклоненията на цените от тех-

ните стойности и какъв е характерът на тези отклонения, в народностопански 

мащаб сумата на цените винаги равна на сумата на обществените стойности на 

стоките. Това е реализация на изискванията на закона за стойността в общест-

вен мащаб. На номиналните отклонения на сумата на цените над или под су-

мата на стойностите съответства отклонение на реалния мащаб на цените под 

или над официално обявения мащаб. Действието на закона за стойността при 

отклонения на отделните цени от техните стойности е представено във фиг. 

100. 

 

 
Фиг. 100. Действие на закона за стойността при отклонения на цените на отделните стоки от 

техните стойности 

В нея Wt е вектор, чиито елементи Wit )( Mi ∈  са стойностите на стоките към t-

ти момент, Wg – стойността на златото, Zt – вектор, чиито елементи Zit са 

стойностите на стоките, изразени в тегловни единици злато към t-ти момент, at 

– официалният мащаб на цените към t-ти момент, 0
τ+tP  – вектор, чиито елемен-

ти τ+tiP,  са цените на стоките, съответстващи на техните стойности към t+τ-ти 

момент при мащаб at, τ – времето на закъсняващата реакция в промяната на 

мащаба на цените, αt+τ – диагонална матрица, чиито елементи αii,t+τ изразяват 

Wt 

gW

1
 

E 

αt+τ 
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0
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степента на отклонението на отделните цени към t+τ-ти момент (включително 

след корекциите на цените за времето от t со t+τ) от цените Pt, Pt+τ – вектор, 

чиито елементи са цените на стоките към t+τ-ти момент, e – вектор, чиито еле-

менти са единици, Lt+τ – сумата на цените в народностопански мащаб към t+τ-

ти момент, 0
τ+tL  – сумата на стойностите (в парично изражение) към t+τ-ти мо-

мент, ηt+τ – степента на отклонение на сумата на цените от сумата на стойнос-

тите към t+τ-ти момент. Очевидно е, че 

.0
τ+τ+τ+ η= ttt LL  

Реалният мащабна цените е равен на 

.
τ+

τ+
η

=
t

i
t

a
a  

Това показва, че равенството между сумата на стойностите и сумата на цените 

в национален мащаб е валидно само при съвпадение на действителния с офи-

циалния мащаб на цените. В противен случай сумата на положителните откло-

нения на цените от стойностите няма да се компенсира със сумата на отрица-

телните отклонения. Това може да се постигне, само ако всички цени, макар и 

разнопосочно отклоняващи се от стойностите, се коригират със съотношение-

то между официалния и действителния мащаб на цените – така, както е посо-

чено в схемата на фиг. 100. 
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2.2. ПАРИТЕ КАТО СРЕДСТВО ЗА ОБРЪЩЕНИЕ 

Функцията на парите като средство за обръщение произтича от вътрешно 

присъщите на стоковата размяна противоречия. Развитието, което стоката е 

получила в течение на хилядолетната си история, е създало “формата, в която 

те могат да се движат” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 115-116), без те 

(противоречията) да бъдат премахнати. Обръщението на стоките, при което те 

преминават от ръцете на производителя в ръцете на потребителя, се опосредс-

тва от движението (обръщението) на парите. По такъв начин паричната форма 

отразява системата от отношения, характерни както за стоковото производство 

като такова, така и за определения начин на производство (според К. Маркс 

производителните сили и производствените отношения, взети заедно, образу-

ват начина на производство). Обръщението на стоките и обръщението на па-

рите като противоположности и като единство в тяхното взаимодействие пра-

вят стоково-паричното обръщение. 

Стоково-паричното обръщение, в което парите функционират като средс-

тво за обръщение, една изключително сложна икономическа система T  от 

разменни отношения. Те за производни на отношенията в производството (К. 

Маркс има предвид предимно материалното производство) и наред с това иг-

раят по отношение на него обратна регулираща роля (вж. система на иконо-

мическо регулиране). Разменният процес “поражда раздвояване на стоката на 

стока и пари – една външна противоположност, в която стоките изразяват сво-

ята иманентна противоположност между потребителна стойност и стойност … 

Тези противоположни форми на стоките са действителните форми на тяхното 

движение в процеса на размяната” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 116-

117). Ето защо елементи на системата T  са стоките и парите в качеството им 

на полюси на безкрайно повтарящи се актове на покупко-продажбата. 

Участващите в системата T  на стоково-паричното обръщение пари обра-

зуват множество G, а участващите стоки – множество S. Съвкупността от тези 

две множества ще означим с T, което е тяхно обединение (вж. икономическо 

обединение) или още включваща дизюнкция (вж. икономическа дизюнкция): 

., GSTGST ∨≡= U  
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Множеството S на стоките се състои от елементи ),( MiSi ∈  където M е 

множеството на видовете стоки, различаващи се по конкретните свойства на 

своите потребителни стойности, т.е. 

.и MiSSi ∈⊂  

Да приемем, че всеки стокопроизводител създава по един вид стока. Тогава 

множеството на стокопроизводителите съвпада с множеството на стоките и 

също ще го означим с M, като за i-тия стокопроизводител е валидно, че .Mi ∈  

Да приемем също, че всеки i-ти стокопроизводител е установил трайни стоко-

во-парични (пазарни) отношения с i–1-вия и i+1-вия стокопроизводител, като 

купува стоки Si – 1 от i–1-вия стокопроизводител и продава стоки Si + 1 на i+1-вия 

стокопроизводител. 

За разлика от стоките едни и същи пари многократно участват в стоково-

паричното обръщение. По такъв начин те образуват паричен поток, трасиран 

от смяната на притежателите на тези пари. Ако един пореден паричен поток 

означим с ,jG  то от всичките участващи в обръщението пари се формира 

множество от парични потоци ,G  като .GG j ∈  От своя страна ,Nj ∈  където N 

е множеството от видове парични потоци. 

При разглежданите тук обществени форми (на просто стоково производс-

тво по терминологията на К. Маркс) след като една стока излезе от обръщени-

ето тя се употребява като предмет за потребление или като средство за произ-

водство и на нейно място (след възпроизводството на работната сила и на 

средствата за производство на дадения стокопроизводител) се създава нова 

стока. Последната отново влиза в обръщението, преминава в друг стокопроиз-

водител, където при употребата й (т.е. в прекъсването на процеса на обръще-

нието) се превръща в друга стока. По такъв начин се образува редица от про-

дажби и производство на стоки, които образуват една обща стокова верига. 

Ако една поредна стокова верига означим с ,kS  то от всичките участващи в 

стоково-паричното обръщение стокови вериги се формира множество от сто-

кови вериги ,S  като .SSk ∈  От своя страна ,Kk ∈  където K е множеството от 

видове стокови вериги. 

“Процесът на стоковата размяна се извършва в две противоположни и 

взаимнодопълващи се метаморфози – превръщането на стоката в пари и 

нейното обратно превръщане от пари в стока.” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. 

изд., с. 117.) Формулата на простото стоково обръщение е известният израз 

С.ПС −−  За стокопроизводителя тази формула означава един отделен кръго-
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оборот на стойността – от стокова форма в парична и от парична в стокова. 

След това, с прекъсване на процеса на обръщението, започва нов кръгооборот 

на стоковата стойност. С течение на времето тези кръгообороти се повтарят и 

за отделния стокопроизводител те образуват верига от кръгообороти, която ще 

означим с .iK  От всички вериги на кръгооборота на стоковата стойност, вклю-

чени в стоково-паричното обръщение, се формира множество ,K  като .KKi ∈  

От особеното пресичане на веригите на кръгооборота на стоковата 

стойност iK , паричните потоци jG  и стоковите вериги kS  се формира систе-

мата T  на стоково-паричното обръщение. Ролята на синтезиращ фактор за то-

ва пресичане и формиране изпълнява функцията на парите като средство за 

обръщението.
1
 

2.2.1. ОБРЪЩЕНИЕТО НА СТОКИТЕ 

Първата метаморфоза на стоката в процеса на обръщението е продажбата 

П.С −  Производствените отношения, които се реализират в тази метаморфоза, 

се изразяват в особеното отношение между парите и стоката. Ако с ijSG  озна-

чим акта на продажбата, осъществяване от i-тия и опосредствана от j-тия па-

ричен поток, то 

),,,()( α+−=∈∈→→≡ ijkNjMiGSZSG ijikijkij  

където Sik е стока (в специфично изражение), създавана и продавана от i-тия 

стокопроизводител, попадаща в k-тата стокова верига, Gij – паричният еквива-

лент на тази стока, участващ в j-тия паричен поток, Zijk – цената на стоката Sik, 

чиято реализация е опосредствана от j-тия паричен поток, α – стокопроизводи-

тел, за когото пресичащите се парични потоци и стокови вериги е валидно от-

ношението j = i. Нагледният аналог на системата ijSG  на продажбата е 

.ПС ijik −  

{В нагледните аналози на метаморфозите на стоковата размяна се използват 

Марксовите означения за стока (С) и пари (П)} 

В този акт “размяната пренася стоките от ръцете, за които те са потреби-

телна стойност”, при което “стоките като потребителни стойности противосто-

                                                 

1
 Вж. Миркович, К. Математически и математико-логически модели на функцията на пари-

те като средство за обръщение. – Финанси и кредит, кн. 4 от 1976, с. 34-47. 
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ят на парите като разменна стойност” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 

116). Ето защо ijSG  е система, в която Sik е вход, Gij – изход. В такъв случай 

нейният математически модел е 

).,,( α+−=∈∈= ijkNjMiSZG ikijkij  

Цената Zijk е оператор за права връзка в тази икономическа трансформация и 

нейното реализиране като “чисто мисловна стойностна форма на стоката е … 

реализиране на чисто мисловната потребителна стойност на парите, [като] 

превръщането на стоката в пари е същевременно превръщането на парите в 

стока” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 120). Ролята на цената като 

първа предпоставка в сложната импликация на системата ijSG  (вж. икономи-

ческа импликация) се обуславя от това, че тя “включва в себе си отчуждае-

мостта на стоките срещу пари и необходимостта от това отчуждаване” (Маркс, 

К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 120). 

В ijSG  са включени два елемента – стоката Sik и парите Gij, които образу-

ват множество SGij. От тук следва, че 

,

,

,

ij
NjMi

ijikij

ik
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UU

UU

U
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“Първата метаморфоза на една стока … винаги е същевременно втора, 

противоположна метаморфоза на друга стока” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. 

изд., с. 121). Това е покупката С.П −  Ако с ijGS  изразим този акт, осъществя-

ван от i-тия стокопроизводител и опосредстван от j-тия паричен поток, то 

),,,()( 1,)1(1,,1 α+−=∈∈→→≡ +−+− ijkNjMiSGZGS kiiijkjiij  

където S(i–1)i,k+1 е стока (в специфично изражение), попадаща в k+1-тата стокова 

верига и която i-тият стокопроизводител купува от i–1-тия стокопроизводител 

срещу паричен еквивалент Gij, Zi–1,j,k+1 – цената на стоката S(i)ik+1, чиято реали-
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зация е опосредствана от j-тия паричен поток. Нагледният аналог на системата 

ijGS  на покупката е 

.СП 1,),1( +−− kiiij  

Вход на системата ijGS  са парите Gij, а изход – стоката S(i–1)i,k+1. В такъв 

случай нейният математически модел е 

),,,(1
1,,11,),1( α+−=∈∈= −

+−+− ijkNjMiGZS ijkjikii  

където ролята на оператор се изпълнява от величина, реципрочна на цената на 

купуваната стока. “Парите четат всички цени в обратната посока и по този на-

чин се отразяват във всички стокови тела като в покорен материал за своето 

собствено превръщане в стока.” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 122.) 

Изходът ijSG  – парите става вход на ,ijGS  тъй като “покупката е в същото 

време продажба, … следователно последната метаморфоза на една стока е съ-

щевременно първата метаморфоза на друга стока” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. 

Цит. изд., с. 122). Затова продажбата като “процес започва едно движение, ко-

ето завършва с неговата противоположност, с покупката …, а като покупка … 

той завършва с едно движение, което е почнало с неговата противоположност, 

продажба.” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 121.) 

В ijGS  са включени два елемента – парите Gij и стоката S(i–1)i,k+1, които об-

разуват множество GSij. От тук следва, че 
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На системата T  на стоково-паричното обръщение съответства множество 

на продажбите ijSG  и множество на покупките ,ijGS  където 
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.

,

ij
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Но множеството T на стоките и парите може да се представи или като 

,ij

NjMi

SGSG UU
∈∈

=  

или като 

.ij

NjMi

GSGS UU
∈∈

=  

Следователно ,GSSG =  т.е. всяка покупка е продажба и всяка продажба е по-

купка. 

“Ако разгледаме сега пълната метаморфоза на една стока, … ще видим, че 

тя се състои от две противоположни и взаимно допълващи се движения, ПС −  

и С.П −  Тези две противоположни превръщания на стоката се извършват в два 

противоположни обществени акта на стокопроизводителя и се отразяват в две 

противоположни негови функции” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 

122). По такъв начин продажбата и покупката в своето единство и последова-

телност образуват формулата СПС −−  на простото стоково обръщение, озна-

чавана тук с ,ijL  чийто нагледен аналог е 

.СПС 1,),1( +−−− kiiijik  

Това е система от разменни отношения, осъществявани от i-тия стокопроизво-

дител и опосредствани от един и същ j-ти паричен поток. 

Формулата ijL  на простото стоково обръщение се формира в резултат на 

синтезиране на системата ijSG  на продажбата със системата ijGS  на покупка-

та, т.е. това е конюнкцията от две сложни импликации 

[ ] [ ]
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“Така продавачът от първото действие става купувач във второто, където му 

противостои като продавач един трети стокопритежател” (Маркс, К. Капита-

лът. Т. I. Цит. изд., с. 123). 

Създадената от i-тия стокопроизводител стока Sik играе ролята на входно 

въздействие в системата ,ijL  купуваната от него стока и произвеждана от i–1-

вия стокопроизводител стока S(i–1)i,k+1 – на изходно въздействие, а парите Gij – 

на междинно въздействие. В тази икономическа система стокопроизводителят 

като “извършител на продажбата … стана продавач, а като извършител на по-

купката – купувач” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 122). Нейният ма-

тематически модел е 

),,,(1
1,,11,),1( α+−=∈∈= −

+−+− ijkNjMiSZZS ikijkkjikii  

където ролята на оператори се изпълняват от цената на продаваната стока и от 

величината, реципрочна на цената на купуваната стока. 

На системата ijL  съответства множество Lij от стока и пари, равносилно на 

дизюнкцията от множествата SGij и GSij, т.е. 

),,,(

,

1,),1(
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∨∨=∨≡

==

+−

+−

ijkNjMi

SGSGSSGL
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като включва посочените три елемента. Това показва, че в “своята най-проста 

форма пълната метаморфоза пълната метаморфоза на една стока предполага 

четири крайни точки и три действуващи лица. Най-напред парите противосто-

ят на стоката като неин стойностен образ … Следователно на стокопритежате-

ля противостои притежателят на пари. Щом като стоката се е превърнала в па-

ри, последните стават нейна мимолетна еквивалентна форма, чиято потреби-

телна стойност или съдържание съществува … в други стокови тела. Като 

крайна точка на първото превръщане на стоката парите са същевременно из-

ходна точка на второто.” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 123.) Оче-

видно е, че 

,ij
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Във всеки акт ijL  “тъждеството на покупката и продажбата означава, че 

стоката става безполезна, ако тя, след като бъде хвърлена в алхимичната ре-

торта на обръщението, не излезе от там като пари … Но когато някой е продал, 

той не е длъжен винаги да купи” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 125). 

Ако обединим всички ,ijL  които последователно извършва един и същ стокоп-

ритежател в едно множество iL  от актове на покупко-продажби, ще видим, че 

между тях липсват междинни връзки и те могат да се синтезират само дизюнк-

тивно: 

( ) ).(
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MiGSGLL

LL

ijij

Nj
ij
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ij
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Но и тук “щом като тези самостоятелно противоречащи си процеси образуват 

известно вътрешно единство, то тъкмо това означава, че тяхното вътрешно 

единство се осъществява в движението на външни противоположности” 

(Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 125). [От тук К. Маркс изведе възмож-

ността за възникването на икономически кризи при капитализма, превръщане-

то в действителност на която обаче “изисква цял ред условия, които – от 

гледна точка на простото стоково производство – още съвсем не съществуват” 

(Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 125)]. Нагледният аналог на множест-

вото iL  e показан във фиг. 101. 

 

 
Фиг. 101. Нагледен аналог на множеството  iL  (по Карл Маркс) 

На iL  съответства множество Li от стоки и пари, за което са валидни зави-

симостите 

( )

( ),1,),1( +−
∈

∈∈

=

===

kiiijik
Nj

ijij
Nj

ij
Nj

i

SGS

GSSGLL

UU

U

U

UU

 

 

;СПС;СПС 2,)1(1,1,1,),1( +−+++− −−−− kiijikikiiijik
 

...;СПС 3,),1(2,2, +−++ −− kiijiki
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( )

( )

).,,(

,

,1,),1(

α+−=∈∈

≡=

∨∨≡

≡∨≡≡

∨

∨

∨∨

∈∈

+−
∈

∈∈

ijkNjMi

LTLT

SGS

GSSGLL

i
Mj

i
Mi

kiiijik
Nj

ijij
Nj

ij
Nj

i

U

 

Ето защо “обръщението на стоките разкъсва временните, местните и индиви-

дуалните рамки на размяната на продуктите именно с това, че раздвоява на-

личната непосредствена тъждественост между отчуждаването на своя и полу-

чаването на продукта на чуждия труд на два противоположни акта – покупка и 

продажба” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 125)]. 

Процесът на размяната по “своето веществено съдържание … е С,С −  т.е. 

размяна на стока срещу стока, обмяна на веществата на обществения труд, в 

резултат на което загасва и самият процес” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. 

изд., с. 117). Затова пък след всяка покупка ijGS  следва процесът на непроиз-

водителното потребление на стоката (възстановяването на работната сила) и 

производството на новата стока от i-тия стокопритежател. Този процес на пре-

късване на стоково-паричното обръщение при k-тата стокова верига ще озна-

чим с ikH : 

),,()( ),1( RkMiSSPH ikikiikik ∈∈→→≡ −  

където с ikP  са означени условията на производството при i-тия стокопроизво-

дител и k-тата стокова верига. Нагледният аналог на тази система е 

.С...С ),1( ikiki−  

В ikH  са включени два елемента – стоката S(i–1)ik, която i-тият стокопроиз-

водител е купил от i–1-вия стокопроизводител, и стоката Sik, която i-тият сто-

копроизводител след това отново е произвел за размяна. Те образуват множес-

твото Hik. От тук следва, че 

.ik
RkMi

HS UU
∈∈

=  

Да синтезираме формулата С,ПС −−  т.е. ijL  с .1, +kiH  Резултатът е нова 

система ijK  на отделния кръгооборот на стоковата стойност, осъществяван от 
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i-тия стокопроизводител и опосредстван от j-тия паричен поток. Това е конюн-

кция от една сложна импликация и една проста импликация: 

( )

[ ]≡→→∧

∧







→→→∧≡∧≡

++−+

+−+−+

)( 1,1,),1(1,

1,),1(1,,11,

kikiiki

kiiijikkjiijkkiijij

SSP

SGSZZHLK
 

).,,(

1,1,),1(11,,1

α+−=∈∈









→→→→∧∧ ++−++−

ijkNjMi

SSGSPZZ kikiiijikikkjiijk
 

Нагледният аналог на тази система е 

.С...СПС 1,1,),1( ++−−− kikiiijik  

На ijK  съответства множество Kij от стоки и пари, равносилно на дизюнк-

цията от множествата Lij и Hi,k+1 

),,,(

,

,

1,1,),1(1,

1,1,),1(1,

α+−=∈∈

∨∨∨≡∨≡

==

++−+

++−+

ijkNjMi

SSGSHLK

SSGSHLK

kikiiijikkiijij

kikiiijikkiijij UUUU

 

като включва посочените четири елемента. При това 

,ij
NjMi

KT UU
∈∈

=  

.ij
NjMi

KT ∨∨
∈∈

≡  

От последователното повтаряне на отделните кръгообороти на стоковата 

стойност при даден стокопроизводител се формира верига от кръгообороти. 

Веригата iK  на кръгооборота на стоковата стойност при i-тия стокопроизводи-

тел представлява многократна конюнкция на системите :ijK  

( ) .)(

),(.........,

1,1,),1(11,,1

21

MiSSGSPZZK

MiKKKKK

kikiiijikikkjiijk
Nj

i

ijiiij
Nj

i

∈







→→→→∧∧≡

∈∧∧∧∧≡≡

++−++−
∈

∈

∧

∧

 

Нагледният аналог на тази верига е показан във фиг. 102. 
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Фиг. 102. Нагледен аналог на веригата  iK  (по Карл Маркс) 

От пресичането на веригата iK  с други вериги на движението на стоките с 

посредничеството на парите се изгражда и цялостната система T  на стоково-

паричното обръщение. 

На iK  съответства множеството Ki на стоки и пари, равносилно на дизюн-

кцията от множествата Kij: 

),( MiKK ij
Nj

i ∈=
∈
U  

).( MiKK ij
Nj

i ∈≡ ∨
∈

 

Затова от своя страна 

,i
Ni

KT U
∈

=  

.i
Mi

KT ∨
∈

≡  

2.2.2. ОБРЪЩЕНИЕТО НА ПАРИТЕ 

“Непрекъснатостта на движението е свойствена само на парите и същото 

движение, което за стоката се разпада на два противоположни процеса, предс-

тавлява като собствено движение на парите винаги един и същ процес, в който 

парите разменят мястото си с все нови и нови стоки” (Маркс, К. Капиталът. Т. 

I. Цит. изд., с. 127). По такъв начин К. Маркс отграничава обръщението на па-

рите от обръщението на стоките, макар че двата типа обръщение са вплетени в 

едно вътрешно противоречиво единство. Досега беше показано, как при от-

делния стокопроизводител стоката многократно сменя своята форма – от сто-

кова в парична, и обратно – от парична в стокова, и как след всяка първа мета-

морфоза настъпва прекъсване на обръщението на стоките. При всяка отделна 

...СПС...СПС 2,),1(1,1,1,),1( +−+++− −−−− kiijikikiiijik
 

...СПС... 3,),1(2,2, +−++ −− kiijiki
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пълна метаморфоза ijL  тази верига се пресича от един паричен поток ,Nj ∈  с 

което се обезпечава нейното по-нататъшно разгръщане. По-долу се разглежда 

един от тези потоци. 

За целта най-напред формираме множество jL  от актове )( MiLij ∈  на по-

купко-продажби, т.е. от формулата на простото стоково обръщение С,ПС −−  

които се опосредстват от един и същ паричен поток j. Това е многократната 

дизюнкция 

( )

( ) ).(1,),1(1,,1 MiSGSZZ

GSSGLL

kiiijikkjiijk
Mi

ijij

Mi
ij

Mi
j

∈







→→→∧≡

≡∧≡≡

+−+−
∈

∈∈

∨

∨∨
 

Нагледният аналог на множеството Lj е показан във фиг. 103. 

 

 
Фиг. 103. Нагледен аналог на множеството Lj 

(по Карл Маркс) 

На jL  съответства множество Lj от стоки и пари, за които а валидни зави-

симостите 

),( NjLL ij
Mi

j ∈=
∈
U  

).( NjLL ij
Mi

j ∈≡ ∨
∈

 

Затова от своя страна 

,j
Nj

LT U
∈

=  

1,),1(СПС +−−− kiiijik
 

kiijiki ,1),(,11,1 СПС ++−+ −−  

1,2),1(,22,2 СПС −+++−+ −− kiijiki
 

2,3),2(,33,3 СПС −+++−+ −− kiijiki
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.j
Nj

LT ∨
∈

≡  

Забелязва се, че елементите ijL  на актове на покупко-продажби (на фор-

мули на простото стоково обръщение) от множеството jL  образуват редица, в 

която едни и същи пари опосредстват процеса на стоковото обръщение. Те об-

разуват един общ паричен поток само благодарение на това, че многократно 

менят своя собственик стокопроизводител. Ако с ijiG ,1+  означим акта на пре-

минаване на паричния еквивалент ,,1 jiG +  принадлежащ към j-тия паричен по-

ток, от i+1-вия към i-тия стокопритежател, то 

).,,()( ,1,1 α+−=∈∈→→≡ ++ ijkNjMiGGZG ijjiijkiji  

Нагледният аналог на тази система е 

.ПП ,1 ijji −+  

В ijiG ,1+  са включени два елемента – парите Gi+1,j като притежание на i+1-вия 

стокопроизводител и парите Gij като притежание на i-тия стокопроизводител. 

Те образуват множество Gi+1i,j. От тук следва, че 

,,1 ji
NjMi

GG +
∈∈

= UU  

.,1 ji
NjMi

GG +
∈∈
∨∨=  

Един отделен акт на покупко-продажба се свързва с останалите такива ак-

тове в една обща структура посредством системите ijiG ,1+  на преминаване на 

парите от i+1-вия към i-тия стокопроизводител и jiiG ,1, −  на тяхното премина-

ване от i-тия към i–1-вия стокопроизводител. Затова от тях се синтезира обща 

клетъчна система ijLG  като кръстосана конюнкция: 

( ) ( )

[ ] [ ]

[ ] [ ] ≡








→→∧→→∧

∧








→→∧→→≡

≡∧∧∧≡∧∧≡

−+−+−+−

+

−+−+

)()(

)()(

,11,,11,),1(1,,1

,1

,1,,1,1,,1

jiijkjikiiijkji

ijjiijkijikijk

jiiijijijijiiijijiij

GGZSGZ

GGZGSZ

GGSSGGGLGLG
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( ) ( )

( )
).,(

,11,),1(,11,,1

,11,),1(1,,1,1

NjMi

GSGGSZZ

GSGZGGSZ

jikiiijjiikkjiijk

jikiiijkjiijjiikijk

∈∈

∨→→∨→∧≡

≡







∨→→∧








→∨→≡

−+−++−

−+−+−+

 

Нагледният аналог на клетъчната система ijLG  е показан във фиг. 104. 

 

 
Фиг. 104. Нагледен аналог на клетъчна-

та система ijLG  (по Карл Маркс) 

На ijLG  съответства множество LGij с пет елемента – два стокови и тре парич-

ни, принадлежащи на Lij, Gi+1,ij и Gi,i-1,j. При това 

,ij
NjMi

LGT UU
∈∈

=  

.ij
NjMi

LGT ∨∨
∈∈

≡  

От системите ijLG  се формира верига jLG  от актове ijL  на покупко-

продажба, метаморфозите на стоките в които се опосредстват от един и същ j-

ти паричен поток. Тук едни и същи пари се обръщат многократно изпълняват 

функцията се като средство за обръщение. Това е конюнкцията 

( ) ).(,11,),1(,11,,1 NjGSGGSZZ

LGLG

jikiiijjiikkjiijk
Mi

ij

Mi

j

∈







∨→→∨→∧≡

≡≡

−+−++−
∈

∈

∧

∧
 

Нагледният аналог на веригата jLG  има вида, показан във фиг. 105. 

1,),1(СПС +−−− kiiijik
 

ji ,1П +  

ji ,1П −  
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Фиг. 105. Нагледен аналог на веригата  jLG  

(по Карл Маркс) 

В този аналог обръщението на парите ясно изпъква като непрекъснато движе-

ние, като функция, при която стоките една след друга завинаги напускат об-

ръщението, а парите остават постоянно в него. На jLG  съответства множество 

LGj от стоки и пари, за които е валидно 

,j
Nj

LGT U
∈

=  

.ij
Nj

LGT ∨
∈

≡  

Тъй като парите служат като средство за обръщение и опосредстват дви-

жението на стоките, то за всяко j те формират поток на паричното обръщение, 

който означаваме с .jG  “Процесът на обръщението не се прекъсва – както ста-

ва с непосредствената размяна на продуктите, – след като потребителните 

стойности са променили местата или притежателите си. Парите не изчезват от 

това, че в кроя на краищата излизат из редицата на метаморфозите на едни 

стоки. Те винаги се утаяват в някоя точка на процеса на обръщението, освобо-

дена от една или друга стока.” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 127.) 

Паричния поток придава на икономическата система jLG  единност. Той е 

многократна конюнкция от системите ijiG ,1+ : 

).(...... ,2,1,1,,1,1,2,1 NjGGGGGG jiijiiijijiiiji
Mi

j ∈→→→→→≡≡ −−−++++
∈
∨  

На него съответства множество от пари Gj, равносилно на дизюнкцията 

1,),1(СПС +−−− kiiijik
 

kiijiki ,1),(,11,1 СПС ++−+ −−  

1,2),1(,22,2 СПС −+++−+ −− kiijiki
 

2,3),2(,33,3 СПС −+++−+ −− kiijiki
 

213



проф. д.ик.н. Камен Миркович                     Приложение 01 към Енциклопедията 

МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛИ 

НА МАРКСОВАТА ТЕОРИЯ ЗА СТОКАТА И ПАРИТЕ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

214 

ji
Mi

G ,1+
∈
∨  

и за която е валидно  

.j
Nj

GG ∨
∈

≡  

 

След като една верига iK  на кръгооборота на стоковата стойност многок-

ратно се пресича от различни парични потоци ),( NjG j ∈  то и един паричен 

поток jK  многократно се пресича от различни вериги )( MiK i ∈  на кръгоо-

борота на стоковата стойност. Наред с това както всяка верига на кръгооборо-

та на стоковата стойност, така и всеки паричен поток многократно се пресича 

от различни стокови вериги, чието разгръщане е възможно благодарение на 

обръщението на парите. 

Да означим с kiiS ,1, +  акта на преминаване по k-тата стокова верига на сто-

ката Sik на i-тия стокопроизводител (продавач) в i+1-вия стокопроизводител 

(купувач), т.е. смянната на притежателя на тази стока. Налице е сложната имп-

ликация 

).,,()( ,1),(,1, α−+=∈∈→→≡ ++ ikjRkMiSSZS kiiikijkkii  

Нагледният аналог на тази система е 

.СС ,1),( kiiik +−  

В kiiS ,1, +  са включени два елемента – стоката Sik като притежание на i-тия сто-

копроизводител и стоката S(i)i+1,k като притежание на i+1-вия стокопроизводи-

тел, които образуват множеството Si,i+1,k. От това следва, че 

,,1, kii
RkMi

SS +
∈∈

= UU  

.,1, kii
RkMi

SS +
∈∈
∨∨≡  

От всички актове ikH  на потребление на закупената стока Si,(i-1),ik и произ-

водство на новата стока Sik, т.е. на прекъсване на обръщението, които са разпо-

ложени по к-тата стокова верига, формираме множество kH  като многократна 

дизюнкция 
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).()( ),1( RkSSPHH ikikiik
Mi

ik
Mi

k ∈







→→≡≡ −

∈∈
∨∨  

Нагледният аналог на множеството kH  е показан във фиг. 106. 

 

 
Фиг. 106. Нагледен аналог на системата kH  (по Карл Маркс) 

На kH  съответства множество Hk от стоки, за което са валидни зависимостите 

),( RkHH ik
Mi

k ∈=
∈
U  

),( RkHH ik
Mi

k ∈≡ ∨
∈

 

както и зависимостите 

,k
Rk

HS U
∈

=  

.k
Rk

HS ∨
∈

≡  

Забелязва се, че елементите ikH  на множеството kH  образуват редица, в 

която едни и същи елементи са включени в актовете kiiS ,1, +  на смяна на прите-

жателите на стоката. Затова един отделен акт ikH  на прекъсване на процеса на 

обръщението се свързва с останалите такива актове в една обща структура 

посредством системата ikiS ,1−  на преминаване на стоката Si-1,k от i–1вия сто-

копритежател в i-тия стокопритежател и системата kiiS ,1, +  на преминаване на 

стоката Sik от i-тия стокопритежател в i+1-вия стокопритежател. Затова от тях 

се формира обща система ikHS  като конюнкция от три импликации: 

ikiki С...С ),1( −  

ikkii С...С ,1),( +  

ikkii С...С ,2),1( ++  
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Нагледният аналог на системата ikHS  е показан във фиг. 107. 

 

 
Фиг. 107. Нагледен аналог на системата 

ikHS  (по Карл Маркс) 

На ikHS  съответства множество HSik с четири стокови елемента, принадлежа-

щи на ,,1 ikiS −  ikH  и .,1, kiiS +  При това 

,k
RkMi

HSS UU
∈∈

=  

.k
RkMi

HSS ∨∨
∈∈

≡  

Именно от системите ikHS  се формира една стокова верига .kS  Това е 

многократната конюнкция 

ikiki С...С ),1( −  

kii ,1),(С +  

ki ,1С −  
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Нагледният аналог на стоковата верига kS  е показан във фиг. 108. 

 

 
Фиг. 108. Нагледен аналог на стоковата верига kS  (по Карл Маркс) 

На стоковия поток kS  съответства множество от стоки Sk, за което е валидно 

,k
Mi

k HSS U
∈

=  

,k
Mi

k HSS ∨
∈

≡  

както и 

,k
Rik

SS U
∈

=  

.k
Rik

SS ∨
∈

≡  

Системата стоково-паричното обръщение T  е сложна мрежеста структу-

ра, която се формира от взаимното пресичане на всички парични потоци, 

всички стокови вериги и всички вериги на кръгооборота на стоковата 

ikiki С...С ),1( −  

kikii ,1,1),( С...С ++  

kikii ,2,2),1( С...С +++  

217



проф. д.ик.н. Камен Миркович                     Приложение 01 към Енциклопедията 

МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛИ 

НА МАРКСОВАТА ТЕОРИЯ ЗА СТОКАТА И ПАРИТЕ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

218 

стойност. Градивен елемент на тази система е отделният акт на продажбата 

или покупката. 

Отделният акт на продажбата, която за друг стокопроизводител е покупка, 

т.е. отделният акт на отделната покупко-продажба се формира там, където се 

пресичат един паричен поток, обслужващ обръщението на стоката, една сто-

кова верига, на която се разполага това обръщение, и две вериги на кръгообо-

рота на стоковата стойност при стокопроизводителите – контрагенти на този 

акт. Това е системата на отделната покупко-продажба, означена с 

).,,(,1, α+−=∈∈+ ijkNjMiT jii  

Тук покупко-продажбата се обслужва от j-тия паричен поток (като i-тият сто-

копроизводител е продавач, а i–1-вият стокопроизводител е купувач) и се раз-

полага върху k-тата стокова верига. Нагледният аналог на системата jiiT ,1, +  е 

изобразен във фиг. 109. 

 

 
Фиг. 109. Нагледен аналог на систе-

мата jiiT ,1, +  (по Карл Маркс) 

Нейният разгърнат вид е показан е показан във фиг. 110. 

 

 
Фиг. 110. Разгърнат вид на сис-

темата jiiT ,1, +  (по Карл Маркс) 

ikС  

kii ,1),(С +  

ijП  

ji ,1П +  

ikС  

kii ,1),(С +  

ijП  

ji ,1П +  
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Това показва, че “тъй като във всяко превръщане на стоката нейните две фор-

ми, стоковата и паричната, съществуват едновременно, само че на противопо-

ложни полюси, то на един и същ стокопритежател противоречи: когато той е 

продавал – друг купувач, а когато е купувал – друг продавач. Както една и съ-

ща стока извършва последователно две противоположни превръщания – от 

стока в пари и от пари в стока, – така и един и същ стокопритежател сменя ро-

лите си на продавач и купувач.” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 122-

123.) 

Системата jiiT ,1, +  се образува в резултат на синтезиране на системите ijSG  

на продажбата, jiGS ,1+  на покупката, kiiS ,1, +  на смяната на притежателя на сто-

ката и ,,1 ijiG +  на смяната на притежателя на парите, т.е. това е конюнкция от 

четири импликации: 

( ) ( )

( )[ ] ( )[ ]

( )[ ] ( )[ ] ≡








→→∧→→∧

∧








→→∧→→≡

≡∧∧∧≡
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+
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kiijiijkijjiijk

kiiikijkijikijk

ijijikiiijjii

SGZGGZ

SSZGSZ

GGSSSGT

,1),(,1,1

,1),(

,1,1,1,,1,

 

( )[ ] ( )[ ]
( ).,1),(,1

,1),(,1,1),(

kiiijjiikijk

kiiijjiijkkiiijikijk

SGGSZ

SGGZSGSZ

++

+++

∧→∧→≡

≡∧→→∧∧→→
 

Чрез нея се моделира противоположното движение на стоката и парите между 

двама контрагенти при определени чрез цената условия на производството и 

размяната. 

На системата jiiT ,1, +  съответства множество jiiT ,1, +  от стоки и пари, равно-

силно на дизюнкцията от множествата ,ijSG  ,,1, kiiS +  jiCS ,1+  и ,,1 ijiG +  т.е. 

( ) ( )ijijikiiijjii GGSSSGT ,1,1,1,,1, ++++ ≡ UUU  

и тя включва четири елемента. От това следва, че 

,,1, jii
NjMi

TT +
∈∈

= UU  

.,1, jii
NjMi

TT +
∈∈
∨∨≡  
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2.2.3. СТОКОВО-ПАРИЧНОТО ОБРЪЩЕНИЕ 

Стоковото обръщение и паричното обръщение в своето единство образу-

ват стоково-паричното обръщение .T  Синтезът на системата на стоково-

паричното обръщение T  започва от елементарната система .,1, jiiT +  “Кръгообо-

ротът, който всяка стока описва при своите метаморфози, неразривно се впли-

та в кръгооборотите на други стоки” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 

123). Единичните  актове jiiT ,1, +  на покупко-продажбата изграждат клетъчната 

структура на процеса на стоково-паричното обръщение. При тази структура в 

точката на определен i-ти стокопритежател се пресичат отделните стокови и 

парични потоци. От системите ),(,1, MiT jii ∈+  обслужвани от един и същ па-

ричен поток ,jG  най-напред се формира мрежа от актове на покупко-

продажба. Ще я означим с .jGT  Нейният нагледен аналог е показан във фиг. 

111. 

 

 
Фиг. 111. Нагледен аналог на системата jGT  (по Карл Маркс) 

Свързващ елемент в нея са едни и същи пари, които многократно функциони-

рат като средство за обръщение. Системата jGT  представлява конюнкцията 

( ) ).(,1),(,1,1, NjSGGSZTGT kiiijjiikijk
Mi

jii
Mi

j ∈







∧→∧→≡≡ ++

∈
+

∈
∧∧  

На jGT  съответства множеството jGT  от стоки и пари, като 

ikС  

kii ,1),(С +  
ji ,1П +  

ijП  

1,1С −+ ki
 

1,2),1(С −++ kii
 

ji ,2П +  
2,2С −+ ki
 

2,3),2(С −++ kii
 

ji ,3П +  

220



проф. д.ик.н. Камен Миркович                     Приложение 01 към Енциклопедията 

МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛИ 

НА МАРКСОВАТА ТЕОРИЯ ЗА СТОКАТА И ПАРИТЕ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

221 

,j
Nj

GTT U
∈

=  

.j
Nj

GTT ∨
∈

≡  

Мрежата jGT  изцяло е изградена от процеси на стоковото обръщение и 

паричното обръщение. Системата T  на стоково-паричното обръщение предс-

тавлява множество от такива мрежи ).( Mj ∈  Означаваме го с .GT  Тогава 

( ) .,1),(,1,1, 







∧→∧→≡≡≡ ++

∈∈
+

∈∈∈
∧∧∧∧∧ kiiijjiikijk

MiMj
jii

MiMj

j

Mj

SGGSZTGTGT  

Елементите на множеството jGT  изцяло изчерпват множеството T на стоките 

и парите, означавано още с GT (на GT  съответства GT), т.е. T = GT. 

Множеството GT  изразява едно важно свойство на стоково-паричното 

обръщение в условията на простото стоково производство – прекъснатостта на 

процеса на обръщението. Отделните мрежи )( MjGT j ∈  са съвсем самостоя-

телни и нямат общи елементи. Следователно GT  едностранчиво описва стоко-

во-паричното обръщение – представя го като единно за отделните парични по-

тоци, но всички заедно те не образуват единна система. Единността на стоко-

во-паричното обръщение се свежда и следователно може да бъде разбрана са-

мо в противоречивото единство между сферата на обръщението и сферата на 

производството. Елементи на производството не участват в процеса на стоко-

во-паричното обръщение. Затова T = GT, но то свързва в едно цяло последова-

телните покупко-продажби при отделните стокопроизводители. Ето защо про-

изводството е връзка в ,T  поради което .GTT ≠  

За да се синтезира ,T  е необходимо да се конституира система, в която 

актът jiiT ,1, +  на отделната покупко-продажба е свързан с момента kiH ,1+  на 

прекъсване на обръщението. В него закупената от i+1-вия стокопроизводител 

стока kiiS ,1),( +  излиза от обръщението. Да означим тази система с .,1, jiiHT +  За 

нея е валиден изразът 

( ) ( )

( ).,1,1),(,1,1

,1,1),(,1,1),(,1

,1,,1,,1,

kikiiijjiikkiijk

kikiikikiiijjiikijk

kiijiijii
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На системата ,,1, jiiHT +  чийто награден аналог е показан във фиг. 112, съответ-

ства множеството :,1, jiiHT +  

,,1, jii
NjMi

HTT +
∈∈

= UU  

.,1, jii
NjMi

HTT +
∈∈
∨∨≡  

 

 
Фиг. 112. Нагледен аналог на системата 

.,1, jiiHT +  (по Карл Маркс) 

От системите ,,1, jiiHT +  обслужвани от един и същ j-ти паричен поток, се 

образува мрежата ,jT  показана във фиг. 113. 

 

 
Фиг. 113. Нагледен аналог на мрежата jT  (по Карл Маркс) 

Нейният модел е 

ikС  

kikii ,1,1),( С...С ++  
ji ,1П +  

ijП  

1,1С −+ ki
 

1,21,2),1( С...С −+−++ kikii
 

ji ,2П +  
2,2С −+ ki
 

2,32,3),2( С...С −+−++ kikii
 

ji ,3П +  

ikС  

kikii ,1,1),( С...С ++  

ijП  

ji ,1П +  
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( ) .,1,1),(,1,1,1, 







→∧→∨→∧≡≡ ++++

∈

+

∈
∧∧ kikiiijjiikkiijk

Mi

jii

Mi

j SSGGSPZHTT  

На jT  съответства множеството Tj от стоки и пари, като 

,,1, jii
Mi

j HTT +
∈

= U  

,,1, jii
Mi

j HTT +
∈
∨≡  

. , j
Nj

j
Nj

TTTT ∨
∈∈

≡= U  

Системата T  на стоково-паричното обръщение, когато парите функцио-

нират като средство за обръщение, и синтез от мрежите jT  и следователно са-

мото T  е една много сложна мрежа. Това е многократната конюнкция 

jii

NjMi

j

Nj

HTTT ,1, +

∈∈∈
∧∧∧ ≡≡  

и тя включва в себе си всички парични потоци. Да заменим нейните елементи 

)( NjT j ∈  с равносилните им изрази.Получава се моделът на стоково-

паричното обръщение T  в условията на простото стоково производство 

( ) .,1,1),(,1,1 







→∧→∨→∧≡≡ ++++

∈∈∈
∧∧∧ kikiiijjiikkiijk

MiNj

j

Nj

SSGGSPZTT  

Нагледният аналог на тази система T  с конкретни значения на индексите е по-

казан във фиг. 114. 
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Фиг. 114. Нагледен аналог на мрежата T  (по Карл Маркс) 

Всяка мрежа jT  е многократно пресечена от стокови вериги ).( RkS k ∈  

От системите ),(,1, MiHT jii ∈+  разположена по една и съща стокова верига 

),( RkS k ∈  се формира друга мрежа kT  от актове на покупко-продажба и пре-

късване на процеса на обръщението. Тя се представя като логическата конюн-

кцията конюнкция 

( ) .,1,1),(,1,1

,1,
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Нагледният аналог на kT  е показан във фиг. 115. 
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Фиг. 115. Нагледен аналог на мрежата kT  (по Карл Маркс) 

На kT  съответства множеството Tk от стоки и пари, като 

. , k
Rk

k
Rk

TTTT ∨
∈∈

≡= U  

Системата T  на стоково-паричното обръщение, когато парите функцио-

нират като средство за обръщение, е и синтез от мрежите .kT  Това е многок-

ратната конюнкция 

jii

ikj
MiRk

k

Rk

HTTT ,1, +

α−+=
∈∈∈
∧∧∧ ≡≡  

и включва в себе си всички стокови вериги. Да заместим нейните елементи 

)( RkTk ∉  с равносилните им връзки – получава се моделът на стоково-

паричното обръщение 

( ) .,1,1),(,1,1 







→∧→∨→∧≡ ++++

α−+=
∈∈
∧∧ kikiiijjiikkiijk

ikj
MiRk

SSGGSPZT  

Всяка мрежа jT  и всяка мрежа kT  са многократно пресечени от веригите 

на кръгооборота на стоковата стойност при отделните стокопроизводители. 

Между две такива съседни вериги се разполага множество от актове на покуп-

ко-продажба и моменти на прекъсване процеса на обръщението, които са 

свързани само със съответстващите на тях двама стокопроизводители. Ще 

ikС  

kikii ,1,1),( С...С ++  
ji ,1П +  

ijП  

kikii ,2,2),1( С...С +++  
1,2П ++ ji
 

kikii ,3,3),2( С...С +++  

1,1П ++ ji
 

2,2П ++ ji
 

2,3П ++ ji
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зани само със съответстващите на тях двама стокопроизводители. Ще означим 

тази мрежа с .1, +iiT  

От три съседни системи ,,1, jiiHT +  обслужвани от един и същ j-ти паричен 

поток, да формираме система .,1, jiiHTK +  Нейният нагледен аналог е показан 

във фиг. 116. 

 

 

Фиг. 116. Нагледен аналог на мрежата .,1, jiiHTK +  (по Карл Маркс) 

Тя представлява конюнкцията 

.,2,1,1,,1,1, jiijiiijijii HTHTHTHTK +++−+ ∧∧≡  

Мрежата 1, +iiT  е многократин последователен синтез от системите 

:,1, jiiHTK +  

( ).,2,1,1,,1,1,1, jiijiiiji

Nj

jii

Nj
ii HTHTHTHTKT +++−

∈

+

∈
+ ∧∧≡≡ ∧∧  

Нейният нагледен аналог е показан във фиг. 117. 

 

1,1С +− ki  

1,1,),1( С...С ++− kikii
 

ijП  

ji ,1П −  

ikС  

kikii ,1,1),( С...С ++  
ji ,1П +  

1,1С −+ ki
 

1,21,2),1( С...С −+−++ kikii
 

ji ,2П +  
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Фиг. 117. Нагледен аналог на мрежата 1, +iiT  (по Карл Маркс) 

На 1, +iiT  съответства множеството 1, +iiT  от стоки и пари, като  

. ,1, k
Rk

ii
Ri

TTTT ∨
∈

+
∈

≡= U  

Системата T  на стоково-паричното обръщение, когато парите функцио-

нират като средство за обръщение, е и синтез от мрежите .1, +iiT  Това е многок-

ратната конюнкция 

( )jiijiiiji

NjMi

HTHTHTT ,2,1,1,,1 +++−

∈∈

∧∧≡ ∧∧  

и тя включва всички вериги на кръгооборота на стоковата стойност при отдел-

ните стокопроизводители, т.е. 

.,1,1, jii

NjMi
ii

Mi

HTKTT +

∈∈
+

∈
∧∧∧ ≡≡  

Трите метода на синтезиране на системата T  на стоково-паричното обръ-

щение са равносилни по своя краен резултат и те отговарят на обективния 

факт, че тази система се изгражда от пресичането и преплитането на парични-

те потоци, стоковите вериги и веригите на кръгооборота на стоковата 

стойност, при които функционират като платежно средство. 

Разработените тук модели показват, че стоката и парите като елементи на 

стоково-паричното обръщение участват едновременно в различни икономи-

чески системи и подсистеми от размяната и производството. Следователно те 

1,1С +− ki  

1,1,),1( С...С ++− kikii
 

ijП  

ji ,1П −  

ikС  

kikii ,1,1),( С...С ++  
ji ,1П +  

1,1С −+ ki
 

1,21,2),1( С...С −+−++ kikii
 

ji ,2П +  

2,1С +− ki  1,1П +− ji
 

1,П +ji
 

2,2,),1( С...С ++− kikii
 

1,1П ++ ji  1,11,1),( С...С ++++ kikii
 

1,2П ++ ji  kii ,2),1(С ++  
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не само изразяват икономически отношения, характерни за една или друга сис-

тема и подсистема, но изразяват и определени връзки между тях. В стоките и 

парите се пресичат и трансформират различни производствени отношения, за 

да се обединят в обща и относително устойчива система. 

Произведената стока Sik е общ елемент за системата ikH  на прекъсването 

на стоковото обръщение и системата ijSG  на нейната продажба. Затова 

).,,( α−+=∈∈= ikjRkMiSGHS ijikik I  

Тя е резултат от пресичането на множествата от тези системи и е равносилна 

на конюнкцията от тях: 

).,,( α−+=∈∈∧≡ ikjRkMiSGHS ijikik  

По същия начин Sik е общ елемент за системата 1, −jiK  на кръгооборота на сто-

ковата стойност и системата ijSG  на следващата след този кръгооборот про-

дажба – 

),,,(1, α−+=∈∈= − ikjRkMiSGKS ijjiik I  

),,,(1, α−+=∈∈∧≡ − ikjRkMiSGKS ijjiik  

за системата 1, −jiK  на кръгооборота на стоковата стойност и системата 1, −jiL  

на следващата след него продажба и покупка – 

),,,(1, α−+=∈∈= − ikjRkMiLKS ijjiik I  

),,,(1, α−+=∈∈∧≡ − ikjRkMiLKS ijjiik  

за две последователни системи на кръгооборота на стоковата стойност – 

),,,(1, α−+=∈∈= − ikjRkMiKKS ijjiik I  

),,,(1, α−+=∈∈∧≡ − ikjRkMiKKS ijjiik  

и така нататък. 

Закупената стока S(i-1),ik е общ елемент за системата ijGS  на покупката и 

системата ikiS ,1−  на смяната на притежателя на стоката – 

),,,(,1),1( α−+=∈∈= −− ikjRkMiSGSS ikiijiki I  
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),,,(,1),1( α−+=∈∈∧≡ −− ikjRkMiSGSS ikiijiki  

за системата ijGS  на покупката на покупката на стоката и системата и систе-

мата ikH  на потреблението и производството – 

),,,(),1( α−+=∈∈=− ikjRkMiHGSS ikijiki I  

),,,(),1( α−+=∈∈∧≡− ikjRkMiHGSS ikijiki  

за системата ijL  на (формулата) на простото стоково обръщение и системата и 

системата ikH  на потреблението и производството – 

),,,(),1( α−+=∈∈=− ikjRkMiHLS ikijiki I  

),,,(),1( α−+=∈∈∧≡− ikjRkMiHLS ikijiki  

и така нататък. 

Горните релации представят участието на стоката в различните икономи-

чески отношения, характери за стоково-паричното обръщение. Те показват, че 

“една и съща стойност образува като стока изходната точка на процеса и отно-

во се връща на същата точка като стока” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., 

с. 126). Съвсем друга е обаче движението на парите, които функционират като 

средство за обръщение и като такива постоянно циркулират в сферата на об-

ръщението. Обратно на движението на стоката, парите Gij са общ елемент за 

подсистемата ijSG  на продажбата и за следващата след нея подсистема ijGS  на 

покупката на стоката в рамките на един и същ кръгооборот – 

),,( NjMiGSSGG ijijij ∈∈= I  

),,( NjMiGSSGG ijijij ∈∈∧≡  

за две последователни системи на смяната на техните притежатели – 

),,(,1,,1 NjMiGGG jiiijiij ∈∈= ++ I  

),,(,1,,1 NjMiGGG jiiijiij ∈∈∧≡ ++  

и последователно свързани, обслужвани от един и същ отделен паричен поток, 

системи на покупко-продажбата – 

),,(,1,,1 NjMiTTG jiiijiij ∈∈= −+ I  
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).,(,1,,1 NjMiTTG jiiijiij ∈∈∧≡ −+  

“Така че формата на движение, която стоковото обръщение непосредствено 

придава на парите, се състои от постоянното им отдалечаване от изходната 

точка, в преминаването им от ръцете на един стокопритежател в ръцете на 

друг или в тяхното обръщение.” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 126.) 

Нека с Si означим множеството от произвежданите от i-тия контрагент 

стоки, със S(i-1),i – множеството на потребяваните от него стоки и с Gi – мно-

жеството от парите, които обслужват същия контрагент. Тогава 

),(, MiSSSS ik
Rk

iik
Rk

i ∈≡= ∨
∈∈

U  

),(, ),1(),1(),1(),1( MiSSSS iki
Rk

iiiki
Rk

ii ∈≡= −
∈

−−
∈

− ∨U  

).(, MiGGGG ij
Nj

iij
Nj

i ∈≡= ∨
∈∈

U  

Ако с Gj означим множеството на парите, преминаващи по един и същ поток, 

то 

).(, NiGGGG ij
Mi

jij
Mi

j ∈≡= ∨
∈∈

U  

И накрая, ако с GSS и
~

,
(

 означим множеството, съответно, на произвеж-

даните (продаваните) стоки, множеството на потребяваните (купуваните) сто-

ки и множеството на парите, то в сила са отношенията: 

,, i
Mi

i
Mi

SSSS ∨
∈∈

≡=
((

U  

,
~

,
~

),1(),1( ii
Mi

ii
Mi

SSSS −
∈

−
∈

∨≡= U  

., i
Mi

i
Mi

GGGG ∨
∈∈

≡= U  

., j
Nj

j
Nj

GGGG ∨
∈∈

≡= U  

Сравнението между тях показва, че в “честото повтаряне на преместването на 

едни и същи пари се отразява не само редицата от метаморфози на една отдел-
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на стока, но и преплитането на безбройните метаморфози на стоковия свят 

изобщо.” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 128.) 

За простото стоково обръщение, при което парите се изразходват, а не се 

авансират, и след покупката на стоката следва прекъсване на стоково-

паричното обръщение, пресичането на покупката и на следващата след нея 

продажба води до нулево (празно) множество (вж. празно множество): 

).,(01, NjMiSGGS jiij ∈∈=+I  

Самият характер, вътрешно присъщ на връзките във формулата на простото 

стоково обръщение С,ПС −−  за която, за разлика от горната релация, е ва-

лидно 

),,( NjMiGSGGS ijijij ∈∈=I  

вече предполага една привидност: “резултатът от стоковото обръщение 

…изглежда обусловен не от собствената метаморфоза на стоката, а от функци-

ята на парите като средство за обръщение, което привежда в обръщение 

недвижимите сами по себе си стоки … и при това винаги в посока противопо-

ложна на собственото движение на парите” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. 

изд., с. 127). 

Стоката и парите са елементи, които едновременно са резултат от преси-

чането на различни икономически системи и подсистеми, т.е. са общи за тях, и 

заедно с това формират и изграждат тези системи. Ето защо системата T  на 

стоково-паричното обръщение е сложен, осъществяван с помощта на стоките и 

парите синтез от взаимно пресичащи се и допълващи се групи от разменни от-

ношения. В тази система, “макар че движението на парите е само израз на сто-

ковото обръщение, изглежда обратното – че стоковото обръщение е само ре-

зултат на паричното обръщение” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 127). 

Във всеки отделен акт на продажба се изразява целокупният обществен 

характер на стоково-паричното обръщение: 

( ) ( )

.),,(

)(

,1,1,,1,

α+−=∈∈

















∧→∧→≡

≡→→≡

−++

ijkNjMi

TTTHZ

GSZSG

ijijiijiiikijk

ijikijkij
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Той може да се разглежда като резултат от пресичането на веригата от актове 

на покупко-продажба по отделна k-та стокова верига и редицата от актове на 

покупко-продажба, опосредствани от j-тия паричен поток. 

По аналогичен начин всяка покупка 

( ) ( )

),,(

)(

1,,1,1,1,1,,1

1,),1(1,1

α+−=∈∈

















∧→∧→≡

≡→→≡

+−−++−

+−+−

ijkNjMi

HTTTZ

SGZGS

kiijiijijiikji

kiiijkjiij

 

може да се разглежда като резултат от пресичането на веригата от актове на 

покупко-продажба, обслужвани от j-тия паричен поток, и веригата от актове на 

покупко-продажба по отделната k–1-ва стокова верига. 

Свързващият елемент на тези два акта са парите, протичащи по един и 

същ j-ти паричен поток. “Така че движението на парите като средство за об-

ръщение е наистина само движение на формата на самите стоки” (Маркс, К. 

Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 127-128). Синтезът ijijij GSSGL ∧≡  на формулата 

СПС −−  на простото стоково обръщение придобива вида: 

( ) ( )

( ) ( )

( )
).,,(

1,,1,1,1,,1,1,,1

1,,1,1,1,1,,1

,1,1,,1,

α+−=∈∈

∧→∧→∧→∧≡

≡
















∧→∧→∧

∧
















∧→∧→≡

+−−+++−

+−−++−

−++

ijkNjMi

HTTTTHZZ

HTTTZ

TTTHZL

kiijiijijiijiiikkjiijk

kiijiijijiikji

ijijiijiiikijkij

 

Затова в крайна сметка функцията на парите при простото стоково обръщение 

може да се разглежда като две последователни импликации от три конюнкции 

от актове на покупко-продажба, възникващи при пресичането на един паричен 

поток, една стокова верига и три съседни вериги на кръгооборота на стоковата 

стойност. Значенията на участващите в тях елементи се обуславят от условия-

та на реализацията, изразени в разменните стойности, регулиращи покупко-

продажбите, възникващи при пресичането на един паричен поток, две съседни 

стокови вериги и една верига на кръгооборота на стоковата стойност. 
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Да означим условно всяка верига или поток с права линия. В такъв случай 

полето на действие на формулата на простото стоково обръщение нагледно 

може да се представи чрез схемата на фиг. 118. 

 

 
Фиг. 118. Поле на действие на формулата на простото стоково обръщение при 

функционирането на парите като средство за обръщение (по Карл Маркс) 

Точките 4 и 6 от фиг. 21 се определят от пресичането на k-тата стокова ве-

рига с i–1-вата и i+1-вата вериги на кръгооборота на стоковата стойност. По 

аналогичен начин точките 5 и 7 се определят от пресичането на k+1-вата сто-

кова верига със същите вериги на кръгооборота на стоковата стойност. Точки-

те 5 и 6 определят направлението на j-тия паричен поток, тъй като обръщение-

то на стоките определя обръщението на парите. Елементите С, П и С на прос-

тото стоково обръщение съответстват на точките 1, 2 и 3, получени при преси-

чането на i-тата верига на кръгооборота на стоковата стойност с j-тия паричен 

поток и с k-тата и k–1-вата стокови вериги. Така описаните шест точки ограни-

чават и определят формата на полето, където действа формулата С.ПС −−  

Това е мрежова клетка, от чието многократно възпроизвеждане по трите разг-

леждани направления се формира, възпроизвежда и развива стоково-

паричното обръщение. 

7

i 
1 2 3

4 5

6

k k+1 j 

i–1 

i+1 
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2.3. ПАРИТЕ КАТО СРЕДСТВО ЗА НАТРУПВАНЕ 

Парите се натрупват в съкровище, т.е. изпълняват функцията на средство 

за натрупване, “щом бъде прекъсната редицата от метаморфози и продажбата 

не бъде допълнена чрез последваща покупка” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. 

изд., с. 127-128). Получените пари от една продажба се определят по формула-

та 

),(1,1, MiSZG iiiii ∈= ++  

където 1, +iiS  е количеството (в специфично, най-вече в натурално изражение) 

на стоката i, която i-тият стокопроизводител продава на i+1-вия стокопроизво-

дител, Zi – цената на тази стока (в парично изражение за една специфична еди-

ница от стоката), 1, +iiG  – количеството пари, получени от нейната продажба. 

Да представим тези величини като функции на времето и да приемем, че 

за един период от 0 до V времеви единици i-тият стокопроизводител само про-

дава, без да купува, т.е. стоката “се продава не за да се купи друга стока, а за 

да се замести стоковата форма с парична форма” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. 

Цит. изд., с. 142). Тогава количеството на натрупаните пари ще се определи с 

помощта на интеграла 

),()()()()(
0

1,

0

1, MidttStZdttG iiiiii ∈==Ωµ ∫∫
Ω

+

Ω

+  

където )(1, tS ii +  е функцията на количеството на продажбите в специфично 

(предимно в натурално) изражение, т.е. количеството стока от i-тия вид, про-

давано за единица време към момент t на i+1-вия контрагент, Zi(t) – функцията 

на цената на тази стока, т.е. към момент t, )(1, tG ii +  – функцията на количество-

то пари, получавани за единица време към момент t от продажбата на тази сто-

ка, )(Ωµi  – количеството пари, натрупани за периода от Ω единици време от 

продажбата на стоката i, чийто общ обем е 

).()()(
0

1,1, MidttSS iiii ∈=Ω ∫
Ω

++  

Както пише К. Маркс, “в самия начален период на стоковото обръщение 

само излишъкът от потребителни стойности се превръща в пари” (Маркс, К. 
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Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 142). Този излишък може да се разглежда като 

постепенно натрупваща се разлика между извършените продажби и извърше-

ните покупки. В такъв случай натрупващите се пари представляват интеграл-

ната разлика 

),(0)()()()(

)()()(

0

,11

0

1,

0

,1

0

1,

MidttStZdttStZ

dttGdttG

iiiiii

iiiii

∈>−=

=−=Ωµ

∫∫

∫∫

Ω

−−

Ω

+

Ω

−

Ω

+

 

където )(,1 tS ii−  е функцията на количеството стоки от i–1-вия вид, които i-тият 

стокопроизводител купува от i–1-вия стокопроизводител, Zi-1(t) – функцията на 

цената на стоката i–1, )(,1 tG ii−  – функцията на количеството пари, които i-тият 

стокопроизводител изплаща за направените от него покупки. 

С развитието на стоковото производство са се изменяли характерът и ма-

щабите на индивидуалния производствен процес, чиято зависимост от общест-

веното стопанство се е задълбочавала. Потребностите на отделния стокопро-

изводител “непрестанно се възобновяват и непрекъснато го подбуждат да ку-

пува чужди стоки, докато производството и продажбата на неговата собствена 

стока струват време и зависят от случайности. За да купи без да продаде, той 

трябва по-рано да е продал, без да е купил” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. 

изд., с. 143). Функциите на продажбите и покупките се свеждат до пулсиращи 

криви (с периодични колебания), като при един период стойностите на функ-

цията на продажбите приемат значения, по-високи от тия на функцията на по-

купките, а през следващия период става обратното (вж. фиг. 119). 
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Фиг. 119. Флуктуации на продажбите и покупките (по Карл Маркс) 

Да съставим от функцията )(1, tSy ii +=  на продажбите и функцията 

)(, tSy iii−=  на покупките система от две нелинейни уравнения: 

).(

)(

,1

1,

tSy

tSy

ii

ii

−

+

=

=
 

Нейното решение се свежда до множество от двойки корени ),,( ξξ Ωy  където 

).( θ∈ξ  Всяка двойка от тези корени представлява координатите на точка, в 

която функциите )(1, tSy ii +=  и )(, tSy iii−=  се пресичат, т.е. съответстват на та-

къв преходен момент от стопанската дейност на стокопроизводителя, при кой-

то превесът на продажбите над покупките се сменя с превес на покупките над 

продажбите, или обратното. Да подредим корените на променливата t така, 

щото ...321 ≤Ω≤Ω≤Ω   

Нека приемем, че в интервала 10 Ω≤≤ t  продажбите превишават покупки-

те, т.е. че 

).(0)(
1

0

1111 Midt(t)S(t)Z(t)S(t)Z

Ω

,iiii,iii ∈>







−=Ωµ ∫ −−+  

Тогава е валидно 

).(...0)(0)(,0)( 4232 Miii ∈<Ωµ>Ωµ<Ωµ  

При нечетните периоди от 0 до T1, отT2 до T3, отT4 до T5 и т.н. парите функци-

онират като средство за натрупване. През останалите, през четните периоди 

)(1, tSy ii +=  

y 

t 0 Ω1 Ω2 Ω3 

)(,1 tSy ii−=  
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отT1 до T2, отT3 до T4, отT5 до T6 и т.н. натрупаните пари се изразходват за за-

купуване на необходимите средства за производство. Така намиращите се у 

отделния стокопроизводител количество пари, което означаваме с Ri(t), посто-

янно флуктуира. Но неговата минимална граница не е постоянна величина. Тя 

непрекъснато се променя и обикновено това става в посока на увеличаване. 

Ето защо парите функционират като средство за натрупване двояко. 

Веднъж, парите като средство за натрупване функционират прекъснато: 

),,(0)(

1

111 θ∈ξ∈>







−=Ωµ ∫

ξ

−ξΩ
−−+ξ Midt(t)S(t)Z(t)S(t)Z

Ω

,iiii,iii  

където θ⊂θ  е подмножеството от нечетните числа от множеството θ на цели-

те положителни числа. През останалите периоди от ξΩ  до 1+ξΩ  парите преста-

ват да функционират като средство за натрупване. 

От друга страна, парите функционират като средство за натрупване неп-

рекъснато. Нарастването на натрупаните пари между един ξ-ти интервал на 

натрупване и един ξ+1-ви на изразходване на парите ще се определя от интег-

ралната разлика 

).,(

)()(

1

1

111

1111

θ∈ξ∈







−+

+







−=Ωµ+Ωµ

∫

∫

+ξ

ξ

ξ

−ξ

Ω
−−+

Ω
−−++ξξ

Midt(t)S(t)Z(t)S(t)Z

dt(t)S(t)Z(t)S(t)Z

Ω

,iiii,ii

Ω

,iiii,iiii

 

През целия период от време Ω≤≤ t0  натрупаният при отделния стокоп-

роизводител абсолютен остатък от пари, независимо от временните колебания, 

породени от условията на производството и размяната, ще се определя от су-

марната интегрална разлика 

).(

)(
1

1

111

111

Mi

dt(t)S(t)Z(t)S(t)Z

dt(t)S(t)Z(t)S(t)Z

Ω

,iiii,ii

Ω

,iiii,ii

i

∈

































−+

+







−

=Ωµ ∑

∫

∫

θ∈ξ

Ω
−−+

Ω
−−+

+ξ

ξ

ξ

−ξ
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“По този начин по всички точки на обръщението се образуват златни и сре-

бърни съкровища от най-различни размери” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. 

изд., с. 143). За обществото като цяло този остатък се определя от израза 

.)()( ∑
∈

Ωµ=Ωµ
Mi

i  

Едно от съществено важните обстоятелства, което обуславя функциони-

рането на парите като средство за натрупване в развитото стоково производст-

во (т.е. във финансовата пазарна икономика), е функцията им на платежно 

средство. Тя изисква натрупване на пари преди да са настъпили сроковете на 

плащане. 
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2.4. ПАРИТЕ КАТО ПЛАТЕЖНО СРЕДСТВО 

При разглежданата досега функция на парите като средство за обръщение 

“стокопроизводителите влизаха в контакт помежду си само като представите-

ли на двустранно съществуващи еквиваленти. Но с развитието на стоковото 

обръщение се развиват отношения, при които отчуждаването на стоката се 

разделя по време от реализирането на нейната цена.” (Маркс, К. Капиталът. Т. 

I. Цит. изд., с. 146.) Парите започват да функционират като платежно средство. 

Това пряко е свързано с функцията им на средство за обръщение. Обръщение-

то на стоките се опосредства от по-сложни икономически форми, които съот-

ветстват на обективното усложняване на стоковото производство и на услож-

нения характер на съдържащите се в него икономически противоречия. 

С функцията на парите като платежно средство се поставя ново звено в 

системата на стоково-паричното обръщение – това са отношенията на деби-

торско задлъжняване и кредиторско вземане, които опосредстват връзките 

между стоковото обръщение и обръщението на парите. Означаваме това звено 

с F. Стоково-паричното обръщение при тези условия представлява система 

,fT  която се вплита в системата T  на стоково-паричното обръщение, когато 

парите функционират само като средство за обръщение. 

Участващите в системата fT  пари образуват множество ,fG  участващите 

стоки – множество ,fS  а кредиторските вземания – множество .F  Съвкуп-

ността от тези множества означаваме с ,fT  където 

,FGST fff UU=  

.FGST fff ∨∨≡  

В системата fT  на стоково-паричното обръщение освен разгледаните до-

сега вериги на кръгооборота на стоковата стойност, паричните потоци и сто-

кови вериги, са включени и вериги на кредиторски вземания, с които те взаим-

но се кръстосват. Ролята на синтезиращ фактор тук изпълнява функцията на 

парите като платежно средство. 
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2.4.1. ОБРЪЩЕНИЕТО НА СТОКИТЕ 

Характерен за разглежданите условия момент е, че “купувачът превръща 

парите обратно в стока още преди да е превърнал стоката в пари, или извърш-

ва втората стокова метаморфоза преди първата” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. 

Цит. изд., с. 148). При той купува стоката без да я е платил, като е отложил 

плащането за един бъдещ период. Затова с покупката на стоката възниква от-

ношение, при което “продавачът става кредитор, а купувачът – длъжник” 

(Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 147). У купувача възниква дебиторско 

задължение, а у продавача – кредиторско вземане. 

Дебиторското задължение на i-тия купувач ),( Mi ∈  което е включено като 

звено в j-тата верига от възникване и погасяване на дебиторски задължения и 

кредиторски вземания, или накратко в j-тата верига от кредитни отношения 

),( Nj ∈  функционираща на мястото на j-тия паричен поток, и което дебиторс-

ко задължение възниква при покупка на стока на кредит от i–1-вия стокопро-

изводител (продавач) [включена в k+1-вата стокова верига )],( Rk ∈  ще озна-

чим с Fij,k+1 (където k = j – i + α). Неговата величина зависи от обема на купува-

ните на кредит стоки и от тяхната цена. Кредиторското вземане на i-тия прода-

вач ),( Mi ∈  което е включено като звено в j-тата верига от кредитни отноше-

ния )( Nj ∈  и което кредиторско вземане възниква при продажба на кредит на 

стока от i–1-вия стокопроизводител (купувач) [включена в k-тата стокова ве-

рига )],( Rk ∈  ще означим с Fijk (където k = j – i + α). Неговата величина зависи 

от обема на продаваните на кредит стоки и от тяхната цена. 

Срещу правото Fij,k+1, което е предоставил на i–1-вия продавач да иска от 

него определена сума от пари i-тия купувач е получил от него на кредит стока 

.1,),1( +− kiiS  “Стоката на продавача влиза в обръщение, обаче реализира своята 

цена само във формата на частноправен паричен иск.” (Маркс, К. Капиталът. 

Т. I. Цит. изд., с. 148.) Затова на първо време купувачът извършва не метамор-

фозата С,П −  а трансформацията С.F −  Формира се система ijFS  на покупка 

на стоката, извършвана на кредит от i-тия стокопроизводител и опосрдствана 

от j-тата верига на кредитни отношения: 

( ) ).,,(1,),1(1,1,,1 α+−=∈∈→→≡ +−++− ijkNjMiSFZFS kiikijkjiij  

Нагледният аналог на системата ijFS  на покупката на кредит е 

.С 1,),1(1, +−+ − kiikijF  
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Вход на системата ijFS  е дебиторското задължение Fij,k+1, а изход е купуваната 

на кредит стока .1,),1( +− kiiS  В такъв случай нейният математически модел е 

).,,(1,
1

1,,11,),1( α+−=∈∈= +
−

+−+− ijkNjMiFZS kijkjikii  

В ijFS  са включени два елемента, които образуват множество ,ijFS  като 

,1,),1(1, +−+= kiikijij SFFS U  

.1,),1( +−
∈∈

= kii
RkMi

f SS UU  

На системата fT  на стоково-паричното обръщение съответства множество на 

покупките на кредит 

,ij

NjMi

FSFS UU
∈∈

=  

.ij

NjMi

FSFS ∨∨
∈∈

≡  

Срещу правото Fij,k+1, което е получил от i+1-вия купувач да иска от него 

определена сума от пари, i-тият продавач е дал стоката Sik. Затова на първо 

време продавачът извършва не метаморфозата П,С −  а трансформацията 

F.С −  Формира се система ,ijSF  на продажба на стоката, извършвана на кре-

дит от i-тия стокопроизводител и опосредствана от j-тата верига от кредитни 

отношения: 

( ) ).,,( α+−=∈∈→→≡ ijkNjMiFSZSF ijkikijkij  

Нагледният аналог на системата ijSF  на продажбата на кредит е 

ijkik F−С  

Вход на тази система е продаваната стока Sik, а изход – кредиторското вземане 

Fijk. В такъв случай нейният математически модел е 

),,,( α+−=∈∈= ijkNjMiZF ijkijk  

където оператор е цената Zijk на продаваната стока. 

В ijSF  са включени два елемента, които образуват множество ,ijSF  като 
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,ijkikij FSSF U=  

,ik
RkMi

j SS UU
∈∈

=  

.ijk
RkNjMi

FF UUU
∈∈∈

=  

На системата fT  на стоково-паричното обръщение съответства множество на 

продажбите на кредит 

,ij

NjMi

SFSF UU
∈∈

=  

.ij

NjMi

SFSF ∨∨
∈∈

≡  

Но всяка продажба е покупка. Следователно 

.SFFS ≡  

“Платежното средство влиза в обръщението, но едва тогава, след като 

стоката вече е излязла от него. Парите вече не посредничат на процеса. Те са-

мо го приключват като абсолютно битие на разменната стойност или като все-

обща стока” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 148). Едва след като про-

давачът получи паричния еквивалент за продадената от него на кредит стока 

на един стокопроизводител той може да погаси своя дълг за купената от него 

стока на кредит от друг стокопроизводител. 

След настъпването на платежния срок кредиторът превръща своето взе-

мане в реална парична маса. Това е система ijFG  на реализиране на кредитор-

ското вземане на i-тия стокопроизводител от i–1-стокопроизводител за прода-

дена преди на кредит стока Sik: 

( ) ),,,(1, α+−=∈∈→→≡ + ijkNjMiGFfFG kikijkijkij  

където с fijk са означени условията на кредита, включително платежните сроко-

ве, а с 1, +kikG  – паричната сума, получена от продажба на стока от k-тата и 

предназначена за покупка на стока от k+1-вата верига. Нагледният аналог на 

ijFG  е 

.П 1, +− kikijkF  
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Вход на тази система е кредиторското вземане ,ijkF  а изход – паричният екви-

валент .1, +kikG  В такъв случай нейният операторен модел е 

),,,(][1, α+−=∈∈=+ ijkNjMiFfG ijkijkkik  

където оператор са условията на кредита fijk. 

В ijFG  са включени два елемента, които образуват множество ,ijFG  като 

,1, += kikijkij GFFG U  

,1, +
∈∈

= kik
RkMi

f GG UU  

.ijk
RkNjMi

FF UUU
∈∈∈

=  

На системата fT  на стоково-паричното обръщение съответства множество от 

реализации на кредиторското вземане 

,ij

NjMi

FGFG UU
∈∈

=  

.ij

NjMi

FGFG ∨∨
∈∈

≡  

Системата ijSF  на продажбата на стока на кредит и системата ijFG  на ре-

ализиране на кредиторското вземане се синтезират в обща система fijSG  на 

продажбата 

( ) ( )

( ) ( ) ( )
( ) ( )

),,,(

1,

1,

1,

α+−=∈∈

→→→∧≡

≡∧→∧→∧≡

≡







→→∧








→→≡∧≡

+

+

+

ijkNjMi

GFSfZ

GFFSfZ

GFfFSZFGSFSG

kikijkikijkijk

kikijkijkikijkijk

kikijkijkijkikijkijijfij

 

т.е. условията на реализацията и условията на кредита обуславят продажбата 

на стоката на кредит и получаването на нейния паричен еквивалент след изти-

чане на платежния срок. Нагледният аналог на fijSG  е 

.ПС 1, +−− kikijkik F  
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Вход на fijSG  е получаваната стока Sik, а изход – парите .1, +kikG  Нейният опе-

раторен модел е 

),,,(][1, α+−=∈∈=+ ijkNjMiSZfG ikijkijkkik  

В fijSG  са включени три елемента, които образуват множество ,fijSG  като 

,1, += kikijkikfij GFSSG UU  

,ik
RkMi

f SS UU
∈∈

=  

,ijk
RkNjMi

FF UUU
∈∈∈

=  

,1, +
∈∈

= kik
RkMi

f GG UU  

На системата fT  съответства множество от продажби на кредит 

,fij

NjMi

f SGSG UU
∈∈

=  

.fij

NjMi

f SGSG ∨∨
∈∈

≡  

Едва след като получи паричния еквивалент за продадената от него стока 

на кредит на друг стокопроизводител, стокопроизводителят i може вече в ка-

чеството си на дебитор да погаси задължението си за купена от него на кредит 

стока от трети стокопроизводител (тази стока той я е купил от третия стокоп-

роизводител още преди да е произвел своята стока, която е продал на кредит 

на втория стокопроизводител). Така се формира система ijGF  на погасяване на 

дебиторското задължение на i–тия стокопроизводител към i+1–вия стокопро-

изводител: 

( ) ),,,(1,1,1, α+−=∈∈→→≡ +++ ijkNjMiFGfGF kijkikkijij  

Нагледният аналог на ijGF  е 

.П 1,1, ++ − kijkik F  
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Вход на ijGF  е паричният еквивалент ,1, +kikG  а изход – дебиторското задълже-

ние .1, +kikF  В такъв случай нейният операторен модел е 

),,,(][ 1,1,1, α+−=∈∈= +++ ijkNjMiGfF kikkijkik  

където оператор са условията на кредита fij,k+1. 

В ijGF  са включени два елемента, които образуват множество ,ijGF  като 

,1,1, ++= kijkikij FGGF U  

,1, +
∈∈

= kik
RkMi

f GG UU  

.1, +
∈∈∈

= kij
RkNjMi

FF UUU  

На системата fT  на стоково-паричното обръщение съответства множество от 

погашения на дебиторски задължения 

,ij

NjMi

GFGF UU
∈∈

=  

.ij

NjMi

GFGF ∨∨
∈∈

≡  

Но всяко погашение на дебиторско задължение е реализация на кредиторско 

вземане. Следователно 

.GFFG ≡  

Системата ijGF  на погашението на дебиторското задължение и системата 

ijFS  на покупката на стока на кредит се синтезират в обща система fijGS  на 

покупката 

( )[ ] ( )[ ]
( ) ( )

).,,(

1,),1(1,1,1,,11,

1,),1(1,1,,11,1,1,

α+−=∈∈

→→→∧≡

≡→→∧→→≡

≡∧≡

+−+++−+

+−++−+++

ijkNjMi

SFGZf

SFZFGf

FSGFG

kiikijkijkjikij

kiikijkjikijkijkij

ijijfij

 

Нагледният аналог на fijGS  е 
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.СП 1,),1(1,1, +−++ −− kiikijkik F  

Вход на fijGS  са парите ,1, +kikG  а изход – купената стока .1,),1( +− kiiS  Нейният 

операторен модел е 

[ ] ),,,(1,1,
1

1,,11,),1( α+−=∈∈








= ++
−

+−+− ijkNjMiGfZS kikkijkjikii  

където последователно свързани оператори са условията на реализацията и 

условията на кредита. 

В fijGS  са включени три елемента, които образуват множество ,fijGS  като 

,1,),1(1,1, +−++= kiikijkikfij SFGGS UU  

,1,),1( +−
∈∈

= kii
RkMi

f SS UU  

,1, +
∈∈∈

= kij
RkNjMi

FF UUU  

,1, +
∈∈

= kik
RkMi

f GG UU  

На системата fT  съответства множество от продажби на кредит 

.fij

NjMi

f GSGS ∨∨
∈∈

≡  

Но всяка покупка е и продажба. Следователно  

.ff SGGS ≡  

От синтеза на fijSG  и fijGS  се формира пълната метаморфоза ,fijL  т.е. 

формулата на простото стоково обръщение при функционирането на парите 

като платижно средство, чийто нагледен аналог е 

.СПС 1,),1(1,1, +−++ −−−− kiikijkikijkik FF  

Математико-логическият модел на fijL  е конюнкция от две сложни имплика-

ции: 
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( ) ( )

( ) ( )

( )
( ) ).,(1,),1(1,1,

1,,11,

1,),1(1,1,1,,11,

1,

NjMiSFGFS

ZffZ

SFGZf

GFSfZGSSGL

kiikijkikijkik

kjikijijkijk

kiikijkijkjikij

kikijkikijkijkfijfijfij

∈∈→→→→→

→∧∧∧≡

≡







→→→∧∧

∧







→→→∧≡∧≡

+−++

+−+

+−+++−+

+

 

Като се отчúтат явленията в тяхната последователност във времето, се вижда, 

че при тези условия формулата СПС −−  на простото стоково обръщение зна-

чително се е усложнила. Нейните входно-изходни характеристики съвпадат с 

тези на .ijL  Затова пък операторният ú модел придобива вида 

( ) ),,,(1,
1

1,,11,),1( α+−=∈∈


























= +

−
+−+− ijkNjMiSZffZS iuijkijkkijkjikii  

чиито четири оператора изразяват условията на реализацията и кредита при 

продажбата и при покупката на стоки на кредит от i-тия стокопроизводител. 

Докато в системата ijL  се съдържат три елемента, тук в fijL  са включени 

пет елемента. Те образуват множество 

,1,),1(1,1, +−++= kiikijkikijkikfij SFGFSL UUUU  

.1,),1(1,1, +−++ ∨∨∨∨≡ kiikijkikijkikfij SFGFSL  

От тях се изгражда множеството fT  от всички елементи на системата fT  на 

стоково-паричното обръщение, когато парите функционират като платежно 

средство: 

,fij
NjMi

f LT UU
∈∈

=  

.fij
NjMi

f LT ∨∨
∈∈

=  

Системите fijL  на покупко-продажбата при един и същ стокопроизводи-

тел могат да се обединят само дизюнктивно, тъй като стоково-паричното об-

ръщение е прекъснато от производствения процес: 
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),( MiLL fij

Nj

fi ∈=
∈
U  

).( MiLL fij

Nj

fi ∈≡ ∨
∈

 

Нагледният аналог на този израз е 

...,СПС

,СПС

2,),1(2,1,2,1,1,1,1,

1,),1(1,1,

+−+++++++

+−++

−−−−

−−−−

kiikjikkikjiki

kiikijkikijkik

FF

FF
 

На системата fiL  съответства множество fiL  от стоки, пари и кредитни отно-

шения, за което са валидни зависимостите 

( ) ),( MiGSSGLL fijfij
Nj

fij
Nj

fi ∈==
∈∈

UUU  

( ) ),( MiGSSGLL fijfij
Nj

fij

Nj

fi ∈∨≡≡ ∨
∈∈

 

., fi
Mi

ffi
Mi

f LTLT ∨
∈∈

≡= U  

Заедно със системата 1, +kiH  формулата на простото стоково обръщение 

fijL  образува кръгооборота на стоковата стойност ,fijK  осъществяван от i-тия 

стокопроизводител при функционирането на парите като платежно средство, 

математико-логическият модел на която е 

( )
( ) ),(1,1,),1(1,1,

1,1,,11,1,

NjMiSSFGFS

PZffZHLK

kikiikijkikijkik

kikjikijijkijkkifijfij

∈∈→→→→→→

→∧∧∧∧≡∧≡

++−++

++−++
 

и чиито нагледен аналог е 

.С...СПС 1,1,),1(1,1, ++−++ −−−− kikiikijkikijkik FF  

На системата fijK  съответства множество fijK  от стоки, пари и кредитни от-

ношения, където 

,,1, fij
NjMi

fkifijfij KTHLK UUU
∈∈

+ ==  
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.,1, fij
NjMi

fkifijfij KTHLK ∨∨
∈∈

+ ≡∨≡  

От последователното повтаряне на отделните кръгообороти на стоковата 

стойност при i-тия стокопроизводител се формира веригата :fiK  

).(...... MiKKKKK fijfijfijfij
Nj

fi ∈∧∧∧≡∧≡
∈

 

Нагледният аналог на тази система е 

...,СПС...

...,СПС...

...СПС

3,),1(2,2,3,2,2,2,2,

2,),1(2,1,2,1,1,1,1,

1,),1(1,1,

+−+++++++

+−+++++++

+−++

−−−−

−−−−

−−−−

kiikjikkikjiki

kiikjikkikjiki

kiikijkikijkik

FF

FF

FF

 

Системата на стоково-паричното обръщение при функционирането на па-

рите като платежно средство се формира при пресичането на веригата fiK  с 

веригата на кредитните отношения, стоковите вериги и паричните потоци. 

2.4.2. ВЪЗПРОИЗВОДСТВОТО НА КРЕДИТНИТЕ ОТНОШЕНИЯ 

При функцията си като средство за обръщение парите непосредствено об-

служват стоковите метаморфози, като в движението си пресичат отделните 

стокови вериги, които опосредстват кръгооборота на стоковата стойност в ин-

дивидуалните рамки различни стокопроизводители. При функционирането на 

парите като платежно средство в момента на стоковата метаморфоза възникват 

кредитни отношения на вземания и задължения, до чието погасяване те вре-

менно са заместили участието на парите. На мястото на парите като средство 

за обръщение сега кредитните отношения формират сложни възпроизводстве-

ни връзки, разгледани по-долу. 

При покупко-продажбата на стока на кредит i-тият стокопроизводител 

става длъжник става длъжник, а i–1-вият стокопроизводител – кредитор. В та-

къв случай, ако това е стока, включена в k-тата стокова верига, възниква кре-

дитното отношение 

,,1 jkiijk FF −−  

единият полюс на което е дебиторското задължение ijkF  на i-тия стокопроиз-

водител, а на другия полюс – кредитното вземане та i–1-вия стокопроизводи-
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тел. Това е система на възникване на кредитното отношение, която означаваме 

с :,1, jiiF −  

( ) ).,(,1,1, NjMiFFfF jkiijkijkjii ∈∈→→≡ −−  

На основата на това стоката kiS ,1−  сменя своя собственик. Системата jiiF ,1, −  е 

сложна импликация, в която условията на кредита изпълняват ролята на първа 

предпоставка, а следователно и на оператор. В нея са включени два елемента, 

които образуват множество .,1, jiiF −  За него са валидни зависимостите 

 

),,(

,

,,1,1,

,,1,1,

NjiFFF

FFF

kjiijkjii

kjiijkjii

∈∈∨≡

=

−−

−− U
 

.

,

,1,

,1,

jii
NjMi

jii
NjMi

FF

FF

−
∈∈

−
∈∈

∨∨≡

= UU
 

След извършване на един пълен кръгооборот на стоковата стойност, кога-

то i-тият стокопроизводител е получил от i+1-вия стокопроизводител парич-

ния еквивалент на продадената от него стока, i-тият стокопроизводител пога-

сява своето дебиторско задължение към i–1-вия стокопроизводител, а пос-

ледният реализира своето кредиторско вземане. Накратко – извършва се лик-

видиране на кредитното отношение ,,1, jiiF −  което ще означим като система 

:1,,1 +− jiiF  

.1,1,,1 ++− − kjijki FF  

Образно казано, i–1-вият стокопроизводител вече не разполага със своето пра-

во jkiF ,1−  на кредиторско вземане (тъй като е получил парите си). С погашени-

ето на своя дълг i-тият стокопроизводител сега е получил възможността отно-

во през следващия кръгооборот да купи от i–1-вия стокопроизводител стоки на 

кредит, в резултат на което отново възниква дебиторско задължение .1,1, ++ kjiF  

Само че то вече ще се отнася до стоки от следващата i+1-ва верига, където 

функционира нова, j+1-ва верига от кредитни отношения. 

На основата на 1,,1 +− jiiF  парите сменят своя собственик. Математико-

логическият модел на тази система е 
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( ) ).,(1,1,,11,,1 NjMiFFfF kjijkiijkjii ∈∈→→≡ ++−+−  

В 1,,1 +− jiiF  са включени два елемента, които образуват множество .1,,1 +− jiiF  За 

него са валидни зависимостите 

),,(

,

1,1,,11,,1

1,1,,11,,1

NjiFFF

FFF

kjijkijii

kjijkijii

∈∈∨≡

=

++−+−

++−+− U
 

.

,

1,,1

1,,1

+−
∈∈

+−
∈∈

∨∨≡

=

jii
NjMi

jii
NjMi

FF

FF UU
 

Възникването на кредитното отношение jiiF ,1, −  и неговото ликвидиране 

1,,1 +− jiiF  могат да се разглеждат като обща система на възникване и ликвиди-

ране на кредитното отношение, т.е. като един кръгооборот на това отношение, 

който ще означим с .1,,1, +− jjiiF  Системата 1,,1, +− jjiiF  е конюнкция от две слож-

ни импликации 

( ) ),,(1,1,,1

1,,1,1,1,,1,

NjMiFFFf

FFF

kjijkiijkijk

jiijiijjii

∈∈→→→≡

≡∧≡

++−

+−−+−
 

чийто нагледен аналог е показан във фиг. 120. 

 

 
Фиг. 120. Нагледен аналог на системата  1,,1, +− jjiiF  

(по Карл Маркс) 

Това е кръгооборот на кредитно отношение между i-тия дебитор и i–1-вия кре-

дитор. На него съответства множеството ,1,,1, +− jjiiF  при което 

),,(

,

1,1,,11,,1,

1,1,,11,,1,

NjiFFFF

FFFF

kjijkiijkjjii

kjijkiijkjjii

∈∈∨∨≡

=

++−+−

++−+− UU
 

jkiF ,1−  

ijkF  
1,1, ++ kjiF  
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.

,

1,,1,

1,,1,

+−
∈∈

+−
∈∈

∨∨≡

=

jjii
NjMi

jjii
NjMi

FF

FF UU
 

По обратен начин ликвидирането на кредитното отношение 1,,1 +− jiiF  и 

възникването след него на ново кредитно отношение 1,1, +− jiiF  могат да се разг-

леждат като обща система на ликвидиране и възникване на кредитно отноше-

ние, която означаваме с 1,1,,1 ++− jjiiF  и за която е валидно математико-

логическото уравнение 

( ) ( )

( ) ).,(1,1,11,1,,11,1,

1,1,11,1,1,1,1,1,,1

1,1,1,,11,1,,1

NjMiFFFff

FFfFFf

FFF

kjikjijkikjiijk

kjikjikjikjijkiijk

jiijiijjii

∈∈→→→∧≡

≡







→→∧








→→≡

≡∧≡

++−++−++

++−++++++−

+−+−++−

 

Това е кръгооборот на кредитно отношение между i–1-вия кредитор и i-тия 

дебитор и на него съответства множеството ,1,1,,1 ++− jjiiF  за което са валидни 

следните зависимости: 

),,(

,

1,1,11,1,,11,,1,

1,1,11,1,,11,1,,1

NjMiFFFF

FFFF

kjikjijkijjii

kjikjijkijjii

∈∈∨∨≡

=

++−++−+−

++−++−++− UU
 

.

,

1,1,,1

1,1,,1

++−
∈∈

++−
∈∈

∨∨≡

=

jjii
NjMi

jjii
NjMi

FF

FF UU
 

Нагледният аналог на 1,1,,1 ++− jjiiF  е показан във фиг. 121. 

 

 
Фиг. 121. Нагледен аналог на системата 

1,1,,1 ++− jjiiF  (по Карл Маркс) 

1,1, ++ kjiF  

jkiF 1−  
1,1,1 ++− kjiF  
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След извършване на един кръгооборот на възникване и ликвидиране на 

кредитното отношение започва нов кръгооборот, след него трети и т.н., т.е. 

извършва се възпроизводство на кредитните отношения между двама (i-ти и 

i+1-ви) стокопроизводители. Означаваме системата на възпроизводството на 

тези кредитни отношения с .1, −iiF  Нейният нагледен аналог е показан във фиг. 

122. 

 

 
Фиг. 122. Нагледен аналог на системата  1, −iiF  (по Карл Маркс) 

Системата 1, −iiF   представлява многократната конюнкция: 

( ) ).(1,1,,11,,1,,1, MiFFFfFF kjijkiijkijk
Nj

jjii

Nj

ii ∈







→→→≡≡ ++−

∈

+−

∈

− ∧∧  

Отгоре тази система е ограничена от кръгооборота 1, −ifK  на стоковата 

стойност на i–1-вия стокопроизводител кредитор, а отдолу – от кръгооборота 

fiK  на стоковата стойност на i-тия стокопроизводител дебитор. На 1, −iiF  съот-

ветства множество ,1, −iiF  за което са валидни зависимостите 

),,(

,

1,,1,1,

1,,1,1,

MiFF

FF

jjii
Nj

ii

jjii
Nj

ii

∈≡

=

+−
∈

−

+−
∈

−

∨

U
 

., 1,1, −
∈

−
∈

∨≡= ii
Mi

ii
Mi

FFFF U  

Системата 1, −iiF  на възпроизводството на кредитните отношения опос-

редства кръгооборота на стоковата стойност. По-специално елементите, вклю-

чени в горната част, опосредстват актовете jifSG ,1, −  на продажбите на i–1-вия 

стокопроизводител, а тези, включени в долната част, опосредстват актовете 

fijGS  на покупките на i-тия стокопроизводител. В зависимост от установените 

jkiF ,1−  

ijkF  
1,1, ++ kjiF  

1,1,1 ++− kjiF  

...2,2, ++ kjiF  

253



проф. д.ик.н. Камен Миркович                     Приложение 01 към Енциклопедията 

МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛИ 

НА МАРКСОВАТА ТЕОРИЯ ЗА СТОКАТА И ПАРИТЕ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

254 

платежни срокове един стокопроизводител може да купи на кредит едва като 

парите са изпълнили функцията си на платежно средство по отношение на 

продажби, които той е направил преди това на кредит към други стокопроиз-

водители. Затова с помощта на опосредстващата роля на парите, чиито потоци 

се движат напречно, процесите на възникване на кредитни отношения се фор-

мират във вериги Nj ∈  на мястото на паричните потоци Nj ∈  при функцио-

нирането на парите като средство за обръщение. 

Макар и разкъсана във времето, у всеки i-ти стокопроизводител в крайна 

сметка се сключва връзката 

.П 1,1, ++ −− kijkikijk FF  

Тук паричният поток, за разлика от преди, протича не напреко на стоковите 

вериги, а успоредно на тях – между k-тата и i+1-та верига. С тяхното излизане 

на сцената те веднъж свързват i–1-вия стокопроизводител дебитор с i-тия сто-

копроизводител кредитор и с това ликвидират кредитното отношение между 

тях, и, втори път, свързват i-тия стокопроизводител дебитор с i–1-вия стокоп-

роизводител кредитор, като по този начин ликвидират и другото кредитно от-

ношение. Обективно се синтезира система ,ijFGF  която свързва края на едно 

кредитно отношение с началото на ново кредитно отношение, като в първото i-

тият стокопроизводител е кредитор (заемодател), а във второто – дебитор 

(длъжник). Затова 

( ) ( )

( ) ).,(1,1,1,

1,1,1,1,

NjMiFGFff

FGfGFf

GFFGFGF

kijkikijkkijijk

kijkikkijkikijkijk

ijijij

∈∈→→→∧≡

≡







→→∧








→→≡

≡∧≡

+++

++++  

Да синтезираме две ijFGF  с две съседни системи ijiF ,1+  и jiiF ,1, −  на въз-

никване на кредитни отношения. Това е системата ijFF  на сложната връзка 

( )

( ) ∧







→→→∧∧

∧







→→≡∧∧≡

+++

+−+

1,1,1,

,1,1,,1

kijkikijkkijijk

ijkjkiijkjiiijijiij

FGFff

FFfFFGFFFF
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( )

( )
).,(

1,11,1,,11,

1,,11,1,

NjMi

FFGFFff

FFf

kjikijkikijkjkikijijk

kjikijkij

∈∈

→→→→→∧≡

≡







→→∧

+−++++

+−++

 

Нагледният аналог на системата ijFF  е показан във фиг. 123. 

 

 
Фиг. 123. Нагледен аналог на системата ijFF  

(по Карл Маркс) 

В ijFF  са включени пет елемента, които образуват множество ,ijFF  където 

).,(,1,1 NjMiFFGFFFF ijiijijiij ∈∈= −+ UU  

При развитие на функцията на парите като платежно средство съответно 

се развиват и кредитните отношения между различните стокопроизводители. 

За всяко j от системите ijFF  се формира множество Mi ∈  от елементи, после-

дователно свързани помежду си. Те формират верига jFF  от кредитни отно-

шения, която пресича множеството от вериги на кръгооборота на стоковата 

стойност. Веригата jFF  има формата, показана във фиг. 124. 

 

1,1,П ++ −− kijkikijk FF  

jkiF 1+  

1,,1 +− kjiF  
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Фиг. 124. Нагледен аналог на системата jFF  (по Карл Маркс) 

Нейният математико-логически модел е конюнкцията 

( )

( ) ).(1,11,1,,11,

,1,,1

NjFFGFFff

FFGFFFFFF

kjikijkikijkjkikijijk

jiiijiji

Mi

ij

Mi

j

∈







→→→→→∧≡

≡∧∧≡≡

+−++++

−+

∈∈
∧∧

 

На системата jFF  съответства множеството :jFF  

).(, NjFFFFFFFF ij
Mi

jij
Mi

j ∈≡= ∨
∈∈

U  

Неговите елементи са парично-кредитни отношения. 

Системите 1, −iiF  на възпроизводството на кредитните отношения между 

двойки стокопроизводители и веригите jFF  от кредитни отношения се впли-

тат в обща система F  на възпроизводството на кредитните отношения в наци-

оналната икономика като цяло. Тя представлява мрежа от клетъчни елементи, 

всеки един от които се получава при пресичането на две вериги 1, −iiF  и iiF ,1+  и 

една верига .jFF  Да означим тези клетъчни елементи с .),( NjMiT ffij ∈∈  

Нагледният аналог на ffijT  е показан е показан във фиг. 125. 

 

1,1,П ++ −− kijkikijk FF  

jkiF 1... +  

2,,11,1,11,,1 П +−++−+− −− kjikkikji FF  

...2,,2 +− kjiF  

256



проф. д.ик.н. Камен Миркович                     Приложение 01 към Енциклопедията 

МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛИ 

НА МАРКСОВАТА ТЕОРИЯ ЗА СТОКАТА И ПАРИТЕ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

257 

 
Фиг. 125. Нагледен аналог на клетката  ffijT  (по Карл Маркс) 

Тази клетка от мрежата на възпроизводството на кредитните отношения се 

синтезира чрез израза 

).,(,11,,1 NjMiFFGFFT ijjiijjijiffij ∈∈∧∧≡ −++  

В посочената централна роля играят парите ,П 1, +kik  които като платежно 

средство в един заключителен акт обвързват в единно цяло вземанията на i-тия 

стокопроизводител от i+1-вия стокопроизводител по j-тата верига от кредитни 

отношения със задълженията на i-тия стокопроизводител към i–1-вия стокоп-

роизводител по същата верига от кредитни отношения. На веригата ffijT  съот-

ветства множеството ,ffijT  където 

),,(,11,,1 NjMiFFGFFT ijjiijjijiffij ∈∈∪= −++ U  

).,(,11,,1 NjMiFFGFFT ijjiijjijiffij ∈∈∨∨≡ −++  

От клетките ,ffijT  опосредствани от една и съща верига jFF  на кредитни-

те отношения, се формира мрежата ffjT  от кредитни актове, нагледният аналог 

на която е показан във фиг. 126. 

 

1,1,П ++ −− kijkikijk FF  

jkiF 1+  

1,,1 +− kjiF  
kjiF ,1,1 −−  

1,11 +++ kjiF  
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Фиг. 126. Нагледен аналог на системата ffjT  (по Карл Маркс) 

На мрежата ffjT  съответства множество ffjT  от кредитни отношения, за което 

са валидни зависимостите 

).(, NjTTTT ffij
Mi

ffjffij
Mi

ffj ∈≡= ∨
∈∈

U  

Общата система F  на възпроизводството на кредитните отношения в сто-

ковия свят е синтез от мрежите )( NjT ffj ∈  и следователно самото F  е една 

сложна мрежа. Това е многократната конюнкция 

ffij

MiNj

ffj

Nj

TTF ∧∧∧
∈∈∈

≡≡  

и тя включва в себе си всички вериги от кредитни отношения. Да заместим 

нейните елементи с равносилните им изрази – получава се моделът 

.,11,,1 







∧∧≡ −++

∈∈
∧∧ ijjiijjiji

MiNj

FFGFFF  

Нагледният аналог на общата система F  с конкретни значения на индексите е 

показан във фиг. 127. 

 

1,1,П ++ −− kijkikijk FF  

jkikkikji FF 1,1,11,,1 П +−+−+ −−  

...1,,1 +− kjiF  
kjiF ,1,1 −−  

1,11 +++ kjiF  

1,1, −− kjiF  

kjiF ,1,2 ++  
1,,2... −+ kjiF  
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Фиг. 127. Нагледен аналог на общата система F  (по Карл Маркс) 

Всяка верига ffjT  е многократно пресечена от вериги fiK  на кръгооборота 

на стоковата стойност, опосредстван от кредитните отношения. По протеже-

ние на всяко fiK  от клетките ffijT  се формира друга мрежа ffiT  от кредитни 

актове, показана във фиг. 128. 

 

 
Фиг. 128. Нагледен аналог на системата ffiT  (по Карл Маркс) 

1,1,П... ++ −− kijkikijk FF  

1,,1 +− kjiF  
kjiF ,1,1 −−  

1,1,1 +++ kjiF  
jkiF ,1+  

2,1,1 ++− kjiF  

...П 2,1,2,1,1,1, ++++++ −− kjikkikji FF  

2,2,1 +++ kjiF  

213223212 П FF −−  

312312311 П FF −−  
323323322 П FF −−  

422412421 П FF −−  
433423432 П FF −−  

532512531 П FF −−  
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Системата ffiT  се представлява от многократната конюнкция 

).(,11,,1 MiFFGFFTT ijjiijjiji

Nj

ffij

Nj

ffi ∈







∧∧≡≡ −++

∈∈
∧∧  

На нея съответства множеството ,ffiT  са което са валидни зависимостите 

).(, MiTTTT ffij
Nj

ffiffij
Nj

ffi ∈≡= ∨
∈∈

U  

Общата система F  на възпроизводството на кредитните отношения в сто-

ковия свят е и синтез от мрежите ).( MiT ffi ∈ Това е многократната конюнк-

ция 

.ffij

NjMi

ffi

Mi

TTF ∧∧∧
∈∈∈

≡≡  

Да заместим нейните елементи с равносилните им изрази – получава се моде-

лът 

.,11,,1 







∧∧≡ −++

∈∈
∧∧ ijjiijjiji

NjMi

FFGFFF  

Всяка мрежа ffjT  и всяка мрежа ffiT  са многократно пресечени от стоко-

вите вериги ),( RkS k ∈  които имат същата структура, както в системата на 

стоково-паричното обръщение при функционирането на парите като средство 

за обръщение. По протежение на две съседни успоредни стокови вериги kS  и 

1+kS  от клетките ffijT  се формира трета мрежа 1, +kffkT  от кредитни актове. 

Нейният нагледен аналог е показан във фиг. 129. 
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Фиг. 129. Нагледен аналог на системата 1, +kffkT (по Карл 

Маркс) 

Системата 1, +kffkT  се представя от многократната конюнкция 

).,(

)(,11,,11,

Rkijk

MiFFGFFTT ijjiijjiji

Nj

ffij

Nj

kffk

∈α+−=

∈







∧∧≡≡ −++

∈∈

+ ∧∧
 

Общата система F  на възпроизводството на кредитните отношения в сто-

ковия свят е и синтез от мрежите .1, +kffkT Това е многократната конюнкция 

).(1, α+−=≡≡ ∧∧∧
∈∈

+

∈

ijkTTF ffij

NjRk

kffk

Rk

 

Да заместим нейните елементи с равносилните им изрази – получава се моде-

лът 

).(,11,,1 α+−=







∧∧≡ −++

∈∈
∧∧ ijkFFGFFF ijjiijjiji

NjRk

 

Трите метода на синтезиране на системата F  на възпроизводството на 

кредитните отношения водят до еднакъв краен резултат. Това отговаря на 

обективното положение, че кредитните отношения опосредстват едновремен-

но кръгооборота на стоковата стойност и стоковите потоци и че временно за-

местват паричните потоци. 

1,1,П... ++ −− kijkikijk FF  

1,,1 +− kjiF  
kjiF ,1,1 −−  

1,1,11,,1,1,1 П +++++++ −− kjikkikji FF  
jkiF ,1+  

1,1, ++ kjiF  

kjiF ,1,2 ++  
2,2,2 +++ kjiF  
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Като замества временно движението на парите, кредитното отношение се 

движи в посока, обратна на движението на стоката. Затова от пресичането на 

кредитното отношение с акта на смяната на собственика на стоката се ражда 

един акт на покупко-продажба на стока на кредит между двама стокопроизво-

дители, който ще означим с 

).,,(,1, α+−=∈∈+ ijkNjMiT jifi  

Той се формира там, където се пресичат една верига Nj ∈  от кредитни отно-

шения, опосредстваща движението на стоката, една стокова верига ,Rk ∈  по 

която се разполага това обръщение, и две вериги Mii ∈+1,  на кръгооборота 

на стоковата стойност при стокопроизводителите – участници в този акт. Наг-

леден аналог на jifiT ,1, +  има формата, показана във фиг. 130. 

 

 
Фиг. 130. Нагледен аналог на систе-

мата jifiT ,1, +  (по Карл Маркс) 

Нейният разгърнат вид е показан е показан във фиг. 131. 

 

 
Фиг. 131. Разгърнат вид на сис-

темата jifiT ,1, +  (по Карл Маркс) 

ikС  

kii ,1),(С +  

ijkF  

jkiF ,1+  

ikС  

kii ,1),(С +  

ijkF  

jkiF ,1+  
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Системата jifiT ,1, +  е синтез на системите ijSF  на продажбата на кредит, 

jiFS ,1+  на покупката на кредит, kiiS ,1, +  на смяната на притежателя на стоката и 

,,1 ijiF +  на възникването на кредитното отношение, т.е. това е конюнкция от че-

тири импликации: 

( ) ( )

( )[ ] ( )[ ]

( )[ ] ( )[ ]

( )
).,,(

,1),(,1

,1,1),(,1

,1),(

,1,1,1,,1,

α+−=∈∈

∨→∧→∧≡

≡








→→∧→→∧

∧








→→∧∧→→≡

≡∧∧∧≡

++

+++

+

++++

ijkNjMi

FSFSfZ

FFfSFZ

SSfZFSZ

FFSSSFT

ijkkiijkiikijkijk

ijkjkiijkkiijkiijk

kiiikijkijkijkikijk

ijijikiiijjifi

 

Чрез нея се моделира противоположното движение на стоката и кредитното 

отношение при определени условия на размяната и кредита. 

На системата jifiT ,1, +  съответства множество ,,1, jifiT +  за което са валидни 

зависимостите 

( ) ( ),,1,1,1,,1, ijijikiiijjifi FFSSSFT ++++ = UUU  

( ) ( ).,1,1,1,,1, ijijikiiijjifi FFSSSFT ++++ ∨∨∨≡  

2.4.3. ОБРЪЩЕНИЕТО НА ПАРИТЕ 

Движението на парите приключва стоковата метаморфоза, когато те фун-

кционират като платежно средство. В този момент те стават свързващо звено 

между реализацията на едно кредитно вземане и възникването на едно деби-

торско задължение. “В движението на средството за обръщение не само се из-

разява връзката между продавачите и купувачите. Самата връзка се създава 

едва в паричното обръщение и заедно с него. А обръщението на платежното 

средство изразява една обществена връзка, която е съществувала в завършен 

вид още преди него.” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 149.) В системата 

на стоково-паричното обръщение, при която парите функционират като средс-

тво за обръщение, една стокова верига се пресича, т.е. се обслужва от много 

парични потоци. Обратно, в системата на стоково-паричното обръщение, при 
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която парите функционират като платежно средство, паричните потоци са ус-

поредни на стоковите вериги и се движат обратно на движението на стоките. 

Един паричен поток )(1, RkG kk ∈+  приключва кредитните отношения, които 

опосредстват два насрещни стокови потока kS  и .1+kS  

Да система ijFGF  свързва продажбата на кредит на стоката ikS  и покуп-

ката на кредит на стоката ,1,),1( +− kkiS  където k = j – i + α. От такива системи 

,ijFGF  които свързват движението на две успоредни съседни стокови вериги k 

и k+1, се образува множество .1, +kkFGF  Това е многократната дизюнкция 

( ) ).(1,1,1,

1,

RkFGFff

FGFFGF

kijkikijkkijijk

ikj
Mi

ij

ikj
Mi

kk

∈







→→→∧≡

≡≡

+++

α−+∈
∈

α−+∈
∈

+

∨

∨

 

Нагледният аналог на множеството 1, +kkFGF  е показан във фиг. 132. 

 

 
Фиг. 132. Нагледен аналог на множеството  1, +kkFGF  (по Карл Маркс) 

На системата 1, +kkFGF  съответства множество 1, +kkFGF  за което е ва-

лидна зависимостта 

.1, ij

ikj
Mi

kk FGFFGF U

α−+∈
∈

+ =  

Елементите ijFGF  от множеството 1, +kkFGF  образуват редица, в която 

едни и пари функционират като платежно средство, т.е. приключват кредитни-

те отношения и чрез тях опосредстват обръщението на стоките. Както и в сис-

1,1,П ++ −− kijkikijk FF  

1,1,11,,1,1,1 П +++++++ −− kjikkikji FF  

1,1,11,,1,1,1 П +++++++ −− kjikkikji FF  
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темата ,T  така и тук те образуват един общ поток само благодарение на това, 

че многократно сменят своя собственик. 

“Едва след настъпването на платежния срок платежното средство дейст-

вително влиза в обръщението, т.е. преминава от ръцете на купувача в тези на 

продавача” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 148). Ако с 1,,1 ++ kikiG  озна-

чим акта на преминаване на паричния еквивалент ,1,,1 ++ kkiG  движещ се нас-

рещно между k-тата и k+1-вата стокова верига, и от i+1-вия към i-тия стокоп-

ритежател, то 

).,()( 1,1,,11,,1 NjMiGGfZG kikkkiijkijkkiki ∈∈→→∧≡ +++++  

Нагледният аналог на тази система е 

.ПП 1,1,,1 +++ → kikkki  

В 1,,1 ++ kikiG  са включени два елемента – парите 1,,1 ++ kkiG  като притежание 

на i+1-вия стокопроизводител, и парите 1, +kikG  като притежание на i-тия сто-

копроизводител. Те образуват множество ,1,,1 ++ kikiG  от което следва, че 

),,,(1,,1 α−+=∈∈= ++
∈∈

ikjRkMiGG kiki
RkMi

f UU  

).,,(1,,1 α−+=∈∈≡ ++
∈∈
∨∨ ikjRkMiGG kiki

RkMi
f  

Един отделен акт ijFGF  се свързва с останалите такива актове в обща 

структура посредством системите 1,,1 ++ kikiG  на преминаване на парите от i+1-

вия към i-тия стокопроизводител и 1,,1, +− kkiiG  на преминаване на парите от i-

тия към i–1-вия стокопроизводител. Затова от тях се синтезира една обща кле-

тъчна система 1, +kikFFG  като кръстосана конюнкция: 
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( ) ( )
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Нагледният аналог на обща клетъчна система 1, +kikFFG  е показан във фиг. 133. 

На нея съответства множество ,1, +kikFFG  включващо посочените елементи. 

 

 
Фиг. 133. Нагледен аналог на клетъчната 

система  1, +kikFFG  (по Карл Маркс) 

От системите 1, +kikFFG  се формира верига 1, +kkFFG  от отношения, опос-

редствани от един и същ паричен поток. В него и същи пари многократно из-

пълняват функцията си на платежно средство. Това е конюнкцията 

( )
( ) ).(
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,1,1,1,1

1,1,

Rk
FGGGF

fZfZ

FFGFFG

kijkkikikkkiijk
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Mi
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→∧∧∧
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++−+++

−−−−

∈

+

∈

+

∧
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Нагледният аналог на веригата 1, +kkFFG  е показан във фиг. 134. 

 

1,1,П ++ −− kijkikijk FF  

1,,1П ++ kki
 

1,,1П +− kki
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Фиг. 134. Нагледен аналог на множеството  1, +kkFFG  

(по Карл Маркс) 

На системата 1, +kkFFG  съответства множество ,1, +kkFFG  за което са ва-

лидни зависимостите 

),(,1,1, RkFFGFFG kik
Mi

kk ∈= +
∈

+ U  

).(,1,1, RkFFGFFG kik
Mi

kk ∈≡ +
∈

+ ∨  

Паричният поток 1, +kkG  придава единство на икономическата система 

.1, +kkFFG  Той е многократна конюнкция от системите :1,,1 ++ kikiG  

).(...... 1,,2,11,,1,1,,11,,1,2

1,,11,

RkGGGG

GG

kkiikkiikikikkii

kiki
Mi

kk

∈→→→→→≡

≡≡

+−−+−+++++

++
∈

+ ∧
 

На системата 1, +kkG  съответства множество 1, +kkC  от пари, за което са валидни 

зависимостите 

),(,1,,11, RkGG kiki
Mi

kk ∈= ++
∈

+ U  

)(,1,,11, RkGG kiki
Mi

kk ∈≡ ++
∈

+ ∨  

и при което 

., 1,1, +
∈

+
∈

∨≡= kk
Rk

fkk
Rk

f GGGG U  

1,1,П ++ −− kijkikijk FF  

1,1,11,,1,1,1 П +++++++ −− kjikkikji FF  

1,2,22,,2,2,2 П +++++++ −− kjikkikji FF  
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Всяко предвижване на парите от един към друг стокопроизводител в ка-

чеството им на платежно средство означава ликвидиране на кредитното отно-

шение между тези стокопроизводители. Движението на парите като платежно 

средство и движението на кредитното отношение в посока на неговото ликви-

диране са противоположни и взаимно се кръстосват. Този акт ще означим с 

).,,(1,,1, α−+=∈∈++ ikjRkMiT kkigi  

Той се формира там, където се пресичат две вериги на кръгооборота на стоко-

вата стойност ),1,( Mii ∈+  една верига от кредитни отношения )( α−+= ikj  и 

две стокови вериги ).1,( Rkk ∈+  Нагледният аналог на акта 1,,1, ++ kkigiT  е пока-

зан във фиг. 135. 

 

 
Фиг. 135. Нагледен аналог на системата 1,,1, ++ kkigiT  

(по Карл Маркс) 

Неговият разгърнат вид е показан е показан във фиг. 136. 

 

 
Фиг. 136. Разгърнат вид на системата 

1,,1, ++ kkigiT  (по Карл Маркс) 

Системата 1,,1, ++ kkigiT  е синтез от (1) системата ijFG  на реализиране на 

кредитното вземане на i-тия стокопроизводител от i+1-вия стокопроизводител, 

ijkF  

1,1,1 +++ kjiF  

1,П +kik
 

1,,1П ++ kki
 

1,П +kik
 

ijkF  

1,1,1 +++ kjiF  
1,,1П ++ kki
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(2) системата 1,1,1 +++ kjiGF  на погасяване на дебиторското задължение на i+1-

вия стокопроизводител към i-тия стокопроизводител, (3) системата 1,,1 ++ kikiG  

на смяната на собственика на паричния еквивалент и (4) системата 1,,1, ++ jjiiF  

на ликвидиране на кредитното отношение, т.е. това е конюнкция от четири 

импликации: 

( ) ( )
( )[ ] ( )[ ]{ }

( )[ ] ( ) ( )[ ]{ }
( ) ( )

).,,(

1,1,1,11,,1,1,1
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∨→∧→∧∧≡

≡→→∧∧→→∧

∧→→∧→→≡

≡∧∧∧≡

++++++++

++++++++++

++++

+++++++++

ikjRkMi

GFGFZff

GGfZFGf

FFfGFf

GGFFFGT

kijkjikkiijkijkkjiijk

kikkkiijkijkkjikkikji

kjiijkijkkikijkijk

kikikjijjiiijkkigi

 

На 1,,1, ++ kkigiT  съответства множество ,1,,1, ++ kkigiT  включващо посочените чети-

ри елемента. 

От всички актове ,1,,1, ++ kkigiT  обслужвани от един и същ паричен поток, се 

формира мрежа 1, +kgkT  от приключване на покупко-продажби, извършвани на 

кредит: 

( ) ( )[ ]

).(

1,1,1,11,,1,1,1

1,,1,1,

Rk

GFGFZff

TT

kijkjikkiijkijkkjiijk
Mi

kkigi
Mi

kgk

∈

∨→∧→∧∧≡

≡≡

++++++++
∈

++
∈

+

∧

∧

 

Свързващ елемент в нея са едни и същи пари, които многократно функциони-

рат като платежно средство. Нагледният аналог на мрежата 1, +kgkT  е показан 

във фиг. 137. 
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Фиг. 137. Нагледен аналог на мрежата  1, +kgkT  (по Карл Маркс) 

На мрежата 1, +kgkT  съответства множество ,1, +kgkT  за което са валидни зависи-

мостите 

),(,1,,1,1, RkTT kkigi
Mi

kgk ∈= ++
∈

+ U  

).(,1,,1,1, RkTT kkigi
Mi

kgk ∈≡ ++
∈

+ ∨  

До сега бяха разгледани актовете 

),,(,1, α+−=∈∈+ ijkNjMiT jifi  

на покупко-продажбите на стоките на кредит и 

),,(1,,1, α−+=∈∈++ ikjRkMiT kkigi  

на приключване на тези покупко-продажби както поотделно, така и като сис-

теми, формиращи отделни вериги. Изграждането обаче на един цялостен мо-

дел на системата fT  на стоково-паричното обръщение, когато парите функци-

онират като платежно средство, налага сключването и приключването на по-

купко-продажбата да се разглежда като единна система на стоковата метамор-

фоза при опосредстващата роля на парично-кредитните отношения. За тази кел 

нека конюнктивно да синтезираме jifiT ,1, +  и 1,,1, ++ kkigiT  в обща система ,,1, jigiT +  

1,1,П ++ −− kijkikijk FF  

1,1,11,,1,1,1 П +++++++ −− kjikkikji FF  

1,2,22,,2,2,2 П +++++++ −− kjikkikji FF  
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която представлява градивен елемент на .fT  Нагледният аналог на jigiT ,1, +  е 

показан във фиг. 138. 

 

 
Фиг. 138. Нагледен аналог на системата ,,1, jigiT +  (по Карл Маркс) 

Централен и свързващ елемент в случая се явява кредитното вземане ijkF  

на i-тия от i+1-вия стокопроизводител, което отначало възниква, а впоследст-

вие се реализира. Следователно налице е преходно, опосредстващо състояние. 

Матемотико-логическият модел на общата система jigiT ,1, +  е 

,,1,1,,1,,1, jifikkigijigi TTT ++++ ≡ U  

където 

,,1, jigi

NjMi

f TT +

∈∈

= UU  

.,1, jigi

NjMi

f TT +

∈∈
∨∨≡  

2.4.4. СТОКОВО-ПАРИЧНОТО ОБРЪЩЕНИЕ 

Стоково-паричното обръщение fT  в условия, когато парите функционират 

като платежно средство, е единство на обръщението на стоките, обръщението 

на парите и възпроизводството на кредитните отношения. Синтезът на систе-

мата fT  започва от елементарната система .,1, jigiT +  За тази цел се построява 

изходна система ,,1, jigiGTH +  чийто нагледен аналог е показан във фиг. 139. 

 

1,П +kik
 

ijkF  

1,1,1 +++ kjiF  
1,,1П ++ kki
 

ikС  

kii ,1),(С +  
jkiF ,1+  
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Фиг. 139. Нагледен аналог на системата jigiGTH ,1, +  (по Карл Маркс) 

Освен jigiT ,1, +  системата jigiGTH ,1, +  включва още и системата jiGF ,1+  на 

погасяване на дебиторското задължение на i+1-вия към i-тия стокопроизводи-

тел от акт на покупко-продажба на стока на кредит преди един кръгооборот на 

стоковата стойност, както и системата kiH ,1+  на прекъсването на стоково-

паричното обръщение при i+1-вия стокопроизводител при k-тата стокова вери-

га: 

.,1,1,,1,1, kijigijijigi HTGFGTH ++++ ∧∧≡  

На jigiGTH ,1, +  съответства множество ,,1, jigiGTH +  за което са валидни зависи-

мостите 

,,1,1,,1,1, kijigijijigi HTGFGTH ++++ = UU  

,,1,1,,1,1, kijigijijigi HTGFGTH ++++ ∨∨≡  

при което 

,,1, jigi
NjMi

f GTHT +
∈∈

= UU  

.,1, jigi
NjMi

f GTHT +
∈∈
∨∨≡  

От системите ,,1, jigiGTH +  опосредствани от една и съща верига от кредит-

ни отношения, се образува мрежа .fjT  Нейният нагледен аналог с конкретни 

значения на индексите е показан на фиг. 140. 

 

1,П +kik
 

ijkF  

1,1,1 +++ kjiF  
1,,1П ++ kki
 

ikС  

kikii ,1,1),( С...С ++  
jkiF ,1+  

kki ,1,1П −+  
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Фиг. 140. Нагледен аналог на мрежата  fjT  (по Карл Маркс) 

Математико-логическият модел на fjT  е многократната конюнкция 

( ).,1,1,,1,1, kijigiji

Mi

jigi

Mi
fj HTGFGTHT +++

∈

+

∈

∧∧≡≡ ∧∧  

На нея съответства множество fjT  от стоки, пари и кредитни отношения, при 

което 

., fj
Nj

ffj
Nj

f TTTT ∨
∈∈

≡= U  

Системата fT  на стоково-паричното обръщение, когато парите функцио-

нират като платежно средство, е синтез от мрежите fjT  и следователно самото 

fT  е една твърде сложна мрежа. Тя също е многократна конюнкция 

jigi

NjMi
fj

Nj
f GTHTT ,1, +

∈∈∈
∧∧∧ ≡≡  

223П  

323П  

423П  

22С  

4242)3( С...С  

3232)2( С...С  311П  
31С  

412П  
41С  

512П  
5151)4( С...С  

212F  

311F  
312F  

323F  

421F  
422F  

433F  

532F  
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и включва в себе си всички вериги от кредитни отношения. Нагледният аналог 

на тази система с конкретни значения на индексите е показан във фиг. 141. 

 

 
Фиг. 141. Нагледен аналог на мрежата  fT  (по Карл Маркс) 

Да заместим нейните елементи )( NjT fj ∈  с равнозначните им изрази. По-

лучава се следният модел стоково-паричното обръщение, когато парите функ-

ционират като платежно средство: 

( ).,1,1,,1 kijigiji

MiNj
f HTGFT +++

∈∈

∧∧≡ ∧∧  

Всяка мрежа е многократно пресечена от стокови вериги )( RkSkj ∈  и па-

рични потоци ).(1, RkG kk ∈+  От системите ,,1, jigiGTH +  разположени в една и 

съща стокова верига, или, което е същото, по един и същ, намиращ се успо-

1313)0( С...С  

2323)1( С...С  223П  

3333)2( С...С  323П  

4343)3( С...С  

Rk ∈...3  

423П  

2222)1( С...С  

4242)3( С...С  

3232)2( С...С  311П  
3131)2( С...С  

412П  
4141)3( С...С  

2  

1 

1  

2  

2  

1 

5252)4( С...С  512П  
5151)4( С...С  

6161)5( С...С  

Nj ∈...3  

3  

4  

5  

Mi ∈...6  

212F  
213F  

311F  
312F  

322F  
323F  

421F  
422F  

432F  
433F  

531F  
532F  
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редно до нея паричен поток, се формира друга мрежа от актове jigiGTH ,1, +  на 

възникване и приключване на покупко-продажба на стоки на кредит и на пре-

късване на процеса на обръщението. Това е система ,fkT  която се представя 

като логическата конюнкция 

( ).,1,1,,1,1, kijigiji

ikj
Mi

jigi

ikj
Mi

fk HTGFGTHT +++

α−+=
∈

+

α−+=
∈

∧∧≡≡ ∧∧  

На fkT  съответства множество fkT  от стоки, пари и кредитни отношения, при 

което 

., fk
Rk

ffk
Rk

f TTTT ∨
∈∈

≡= U  

Нагледният аналог на системата fkT  с конкретни значения на индексите е по-

казан във фиг. 142. 

 

 
Фиг. 142. Нагледен аналог на мрежата  fkT  (по Карл Маркс) 

223П  

323П  

423П  

22С  

4242)3( С...С  

3232)2( С...С  
311П  

412П  

512П  

212F  

312F  
323F  

422F  
433F  

532F  

322F  

432F  
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Системата fT  на стоково-паричното обръщение, когато парите функцио-

нират като платежно средство, е и синтез от мрежите :fkT  

.,1, jigi

ikj
MiRk

fk
Rk

f GTHTT +

α−+=
∈∈∈
∧∧∧ ≡≡  

Да заместим нейните елементи )( RkT fk ∈  с равносилните им изрази. Получава 

се следният модел на стоково-паричното обръщение: 

( ).,1,1,,1 kijigiji

ikj
MiRk

f HTGFT +++

α−+=
∈∈

∧∧≡ ∧∧  

Всяка мрежа fjT  и всяка мрежа fkT  са многократно пресичани от веригите 

на кръгооборота на стоковата стойност при отделните стокопроизводители. 

Между две такива съседни вериги се разполага множество от актове на въз-

никване и приключване на покупко-продажба на стока на кредит и от моменти 

на прекъсване на процеса на обръщението. Означаваме това множество, също 

имащо форма на мрежа, с .1, +ifiT  

От три съседни системи ,,1, jigiGTH +  разположени по една и съща j-та ве-

рига на кредитни отношения, да формираме система 

.,2,1,1,,1,,1, jigijigiijigjigi GTHGTHGTHGTHK +++−+ ∧∧≡  

Мрежата 1, +ifiT  е многократен синтез на системата :,1, jigiGTHK +  

).(,1,1, MiGTHKT jigi

Nj
ifi ∈≡ +

∈
+ ∧  

На 1, +ifiT  съответства множество 1, +ifiT  от стоки пари, пари и кредитни отно-

шения, при което 

., 1,1, +
∈

+
∈

∨≡= ifi
Mi

fifi
Mi

f TTTT U  

Системата fT  на стоково-паричното обръщение, когато парите функцио-

нират като платежно средство, е и синтез от мрежите .1, +ifiT  Това е многократ-

ната конюнкция: 

,,1,1, jigi

NjMi
ifi

Mi
f GTHKTT +

∈∈
+

∈
∧∧∧ ≡≡  
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която включва в себе си всички вериги на кръгооборота на стоковата стойност 

при отделните стокопроизводители, т.е. 

.,2,1,1,,1,,1, 







∧∧≡≡ +++−+

∈∈
∧∧ jigijigiijigjigi

NjMi
f GTHGTHGTHGTHKT  

Трите метода на синтезиране на системата fT  на стоково-паричното об-

ръщение са равносилни по своя краен резултат и отговарят на обективното по-

ложение, че тази система се изгражда от пресичането на кредитните отноше-

ния, паричните потоци, стоковите вериги и кръгооборота на стоковата 

стойност, при което парите функционират като платежно средство. 

Разработените тук математически, теоретико-множествени и математико-

логически модели показват, че стоката, парите и кредитните отношения като 

елементи на стоково-паричното обръщение в условия, при които парите функ-

ционират като платежно средство, участват едновременно в различни иконо-

мически системи и подсистеми от размяната, производството и кредита. Сле-

дователно те не само изразяват икономически отношения, характерни за една 

или друга система и подсистема, но изразяват и определени връзки между тези 

отношения – определени противоречия и единство между тях. В стоките, па-

рите и кредита се пресичат и трансформират различни производствени отно-

шения, за да се обединят в обща и относително устойчива система. 

Произведената стока Sik е общ елемент за системата ikH  на прекъсването 

на стоковото обръщение и системата jifiT ,1, +  на нейната покупко-продажба на 

кредит. Затова 

).,,(,1, α+−=∈∈= + ijkRkMiTHS jifiikik I  

Тя е резултат от пресичането на множествата от тези системи и е равносилна 

на конюнкцията от тях: 

.,,(,1, α+−=∈∈∧≡ + ijkRkMiHS jifiikik  

Кредитното вземане ikF  е общ елемент на системите jifiT ,1, +  на покупко-

продажбата на кредит и 1,,1, ++ kkigiT  на приключването на тази покупко-

продажба. Затова   

,1,,1,,1, +++= kkigijifiik TTF I  

.1,,1,,1, +++ ∧≡ kkigijifiik TTF  
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От това следва, че актът ijSF  на продажбата на стоката на кредит е имплика-

цията от две конюнкции  

( ) ( ).1,,1,,1,,1, ++++ ∧→∧→≡→→≡ kkigijifijifiikijkijkikijkij TTTHZFSZSF  

Парите 1, +kikG  са общ елемент на два последователно свързани от един па-

ричен поток системи 1,,1, ++ kkigiT  и 1,,1, +− kikigT  на приключване на покупко-

продажби на кредит между трима стокопроизводители: 

,1,,1,1,,1,1, +−+++ = kikigkkigikik TTG I  

.1,,1,1,,1,1, +−+++ ∧≡ kikigkkigikik TTG  

От това следва, че актът ijFG  на реализиране на кредитното вземане е импли-

кация от две конюнкции: 

( )
( ).1,,1,1,,1,1,,1,,1,

1,

+−+++++

+

∧→∧→≡

≡→→≡

kikigkkigikkigijifiijk

kikijkijkij

TTTTf

GFfFG
 

Този подход позволява общият акт fijSG  на покупко-продажба при усло-

вия, когато парите функционират като платежно средство, да се разглежда ка-

то тройна импликация от конюнктивно обвързани множества от икономически 

отношения 

( ),1,,1,1,,1,1,,1,,1,,1, +−++++++ ∧→∧→∧→

→∧≡∧≡

kikigkkigikkigijifijifiik

ijkijkijijfij

TTTTTH

fZFGSFSG
 

в която условията на размяната и кредита изпълняват ролята на предпоставки. 

Дебиторското задължение 1, +kijF  е обща елемент на системите 1,,1, +− kikigT  

на приключването на един акт на покупко-продажба и ijifT ,1, −  на сключването 

на нов акт на покупко-продажба на стока на кредит: 

,,1,1,,1,1, ijifkikigkij TTF −+−+ = I  

.,1,1,,1,1, ijifkikigkij TTF −+−+ ∧≡  

От това следва, че актът ijGF  на погасяване на дебиторското задължение и 

създаване условия за поемане на ново задължение е импликацията 

278



проф. д.ик.н. Камен Миркович                     Приложение 01 към Енциклопедията 

МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛИ 

НА МАРКСОВАТА ТЕОРИЯ ЗА СТОКАТА И ПАРИТЕ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

279 

( )
( ).,1,1,,1,1,,1,1,,1,1,,1

1,1,,1

jifkikigkikigkkigikji

ijkkikkjiij

TTTTf

FGfGF

−+−+−+++−

++−

∧→∧→≡

≡→→≡
 

Закупената стока 1,),1( +− kiiS  е общ елемент за системите ijifT ,1, −  на сключ-

ване на новия акт на покупко-продажба на стока на кредит и 1, +kikH  на 

следващото след него прекъсване на процеса на обръщението. Затова 

,1,,1,1,),1( +−+− = kikijifkii HTS I  

.1,,1,1,),1( +−+− ∧≡ kikijifkii HTS  

От това следва, че актът ijFS  на покупко-продажбата на стоката на кредит е 

импликацията 

( )
( ).1,,1,,1,1,,1,1,,1

1,),1(1,1,,1

+−−+−+−

+−++−

∧→∧→≡

≡→→≡

kiijifijifkikigkji

kiikijkjiij

HTTTZ

SFZFS
 

Този подход позволява общият акт fijGS  на покупката на стока при усло-

вия, когато парите функционират като платежно средство, да се разглежда ка-

то друга тройна импликация от конюнктивно свързани множества от икономи-

чески отношения 

( ),1,1,,1,1,,1,1,,1,1,,1,

1,,11,,1

+−−+−+−++

+−+−

∧→∧→∧→

→∧≡∧≡

ikijifijifkikigkikigkkigi

kjikjiijijfij

HTTTTT

ZfFSGFGS
 

в която условията на кредите и размяната изпълняват ролята на предпоставки. 

Формулата fijL  на простото стоково обръщение при функционирането на 

парите като платежно средство е синтез от двата акта fijSG  и .fijGS  При тези 

условия формулата СПС −−  на пълната стокова метаморфоза придобива вида 

.

1,1,,1,1,,1,

1,,1,1,,1,

1,,1,,1,,1,

1,,11,,1



















∧→∧→

→∧

→∧→∧

→

→∧∧∧≡

≡∧≡

+−−+−

+−++

++++

+−+−

ikijiiijifkikig

kikigkkigi

kkigijifijifiik

kjikjiijkijk

fijfijfij

HTTT

TT

TTTH

ZffZ

GSSGL
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Затова в крайна сметка в своята пълнота функцията на парите като платежно 

средство може да се разглежда като сложна импликация от конюнкцията меж-

ду условията на размяната и кредита, от една страна, и последователната имп-

ликация от петте посочени конюнкции, изразяващи основните градивни клет-

ки от икономически отношения в стоково-паричното обръщение, от друга 

страна. 

Да означим условно всяка верига или поток с права или с начупена линия. 

В такъв случай полето на действие на формулата на простото стоково обръще-

ние при функционирането на парите като платежно средство може нагледно да 

се представи чрез схемата, показана на фиг. 143. 

 

 
Фиг. 143. Поле на действие на формулата на простото стоково обръщение 

при функционирането на парите като платежно средство (по Карл Маркс) 

Точките 6 и 9 от фиг. 143 се определят от пресичането на k-тата стокова 

верига с i–1-вата и i+1-вата вериги на кръгооборота на стоковата стойност. По 

аналогичен начин точките 8 и 11 се определят от пресичането на k+1-вата сто-

кова верига със същите вериги на кръгооборота на стоковата стойност. Точки-

те 8 и 9 определят общото направление на j-тата верига от кредитни отноше-

ния, тъй като обръщението на стоките определя движението на кредита. Тази 

верига е начупена, тъй като кредитното отношение, което има определен срок, 

веднъж опосредства движението на стоката и, втори път, и то само опосредст-

вано впоследствие от парите, участвува в кръгооборота на стоковата стойност. 

Точките 7 и 10 се определят от пресичанията на един k, k+1-ви паричен поток, 

успоредно разположен между k-тата и k+1-вата стокови вериги с посока на 

10 

i 
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6 7
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k k, k+1 j 
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движение, противоположна на посоката на движението на стоките. Елементите 

С, F, П, F и С на формулата на обръщението съответстват на точките, получе-

ни от пресичането на i-тата верига на кръгооборота на стоковата стойност с 

начупената j-та верига на кредитните отношения, с k-тата и k+1-вата стокови 

вериги и с k, k+1-вия паричен поток. Така посочените единадесет точки огра-

ничават и определят полето, където действа формулата С.ПС −−  Това е мре-

жеста клетка, от чието многократно възпроизвеждане по трите разгледани 

направления се формира, възпроизвежда и развива стоково-паричното обръ-

щение при функционирането на парите като платежно средство. 

При промяна на платежните срокове се извършва разсядане в структурата 

на стоково-паричното обръщение. То става през няколко вериги на кръгообо-

рота на стоковата стойност, ако платежният срок съдържа съответно число 

кръгообороти, без с това да се променят направленията на опосредстващите 

вериги и мрежи от отношения. На всеки разсед отговаря определена “порция” 

от парична маса, а на определено “разстояние” след нея се движи друга “пор-

ция”. По такъв начин разглежданата система пулсира. При всеки удар на този 

пулс парите встъпват като платежно средство, а през останалото време стоко-

вото обръщение се опосредства от кредитните отношения. 

С развитието на стоковото производство, документите, свързани с кре-

дитните отношения, придобиват значителна самостоятелност, превръщат се в 

кредитни пари. “Кредитните пари възникват непосредствено от функцията на 

парите като платежно средство, тъй като за прехвърляне на вземанията в об-

ръщение влизат самите кредитни документи, получени срещу продадени сто-

ки.” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 151.) Системата fT  стоково-

паричното обръщение видоизменя структурата си, извършва се преход към 

система ,ffT  при която кредитните документи “придобиват собствени форми 

на съществуване, в които те се движат в сферата на едрите търговски сделки” 

(пак там). В fT  системата 1, −iiF  на възпроизводството на кредитните отноше-

ния само между двама стокопроизводители отпада. Изчезва и начупеният ха-

рактер на веригата на кредитните отношения .jFF  В един сравнително голям 

отрязък от нея, съответстващ на сферата на кредитните пари, тя се изправя и 

от нея изчезват парите като опосредстващ елемент. От верига от кредитни от-

ношения тя се превръща в поток от кредитни пари. Това придава на системата 

ffT  структура, близка до тая на ,T  при която парите функционират като 

средство за обръщение, но с тази разлика, че сега на мястото на паричния по-

ток флуктуира кредитно-паричният поток. Самите пари се появяват в гранич-
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ните области на системата ,ffT  свързани с покриването на крайните салда на 

кредитните взаимовръзки при опосредстващата роля на банката. 

{Изложението в настоящата статия е само в рамките на националната 

икономическа система. Затова тук не се разглеждат математическите аспекти 

на функцията на парите като световни пари по класификацията на К. Маркс.} 
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2.5. КОЛИЧЕСТВОТО ПАРИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ОБРЪЩЕ-

НИЕТО 

Стоково-паричното обръщение е сложен синтез от обръщението на стоки-

те и обръщението на парите. Паричното обръщение представлява относително 

самостоятелна икономическа система, която е производна на стоковото обръ-

щение (а чрез него и на другите фази на възпроизводството) и затова я отразя-

ва и регулира (вж. икономическо възпроизводство). В зависимост от това по 

каналите на паричното обръщение постоянно циркулира една или друга маса 

от пари [вж. парична маса (в макр.)], обективно обусловена от комплексното 

действие на множество фактори. Именно в тази светлина К. Маркс отделя осо-

бено внимание на количеството на парите, които са необходими за обръщени-

ето на стоките. “Всяка стока при първата си крачка в процеса на обръщението, 

при първата смяна на своята форма, излиза от обръщението, в което на нейно 

място винаги влиза нова стока. Обаче парите като средство за обръщение 

постоянно пребивават в сферата на обръщението и постоянно се въртят в нея. 

От тук възниква въпросът, колко пари може да поглъща тази сфера.” (Маркс, 

К. Капиталът. Т. I. В: К. Маркс, Фр. Енгелс. Съчинения. Т. 23. Издателство на 

БКП, С. 1968, с. 128). 

Специфичното за Марксовата теория в разглежданата област е, че той 

анализира формирането на необходимото количество на парите като произти-

чащо както диференцирано от отделните им функции, така и като обусловено 

от взаимодействието на тези функции. Имат се предвид три от общо петте 

функции на парите: като средство за обръщение, като платежно средство и ка-

то средство за натрупване. Освен това важно е обстоятелството, че едни и съ-

щи пари могат последователно да изпълняват функциите на средство за обръ-

щение и на платежно средство (които в своя труд “Към критиката на полити-

ческата икономия” К. Маркс обединява в обща функция на покупателно средс-

тво). Само функциите на парите като средство за обръщение и като пла-

тежно средство обуславят количеството на парите, необходими за об-

ръщението на стоките. Така че необходимото количество пари включва две 

съставки – (1) необходими за обръщението на стоките и (2) необходими за 

натрупване.
1
 

                                                 

1
 Вж. Миркович, К. Количеството пари, необходими за обръщението. – Финанси и кредит, 

кн. 10 от 1976, с. 3-12. 
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2.5.1. КОЛИЧЕСТВОТО НА ПАРИТЕ, ФУНКЦИОНИРАЩИ КАТО 

СРЕДСТВО ЗА ОБРЪЩЕНИЕ 

Да разгледаме най-напред количеството на парите, необходимо в качест-

вото им на средство за обръщение, т.е. когато непосредствено обслужват дви-

жението на стоките. “Тъй като разглежданата тук непосредствена форма на 

обръщението всякога веществено противопоставя стоката на парите..., то ма-

сата на средствата за обръщение... е вече определена от сбора на цените на 

стоките” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 128): 

,)I(
11

∑∑
==

==
n

j
j

n

j
jj XQZU  

където: U(I) е количеството (масата) на парите, необходими за обръщението в 

качеството им на средство за обръщение, Qj – количеството (в специфично, 

респ. в натурално изражение) на стоката (на продукта) от j-тия вид (j = 1, 2, ..., 

n), n – броят на видовете стоки (продукти) в народното стопанство, включени в 

стоково-паричното обръщение; Zj – цената на стоката от j-тия вид (j = 1, 2, ..., 

n); Xj – стойностният обем (в ценови израз) на покупката на цялото натурално 

количество стока от j-тия вид (j = 1, 2, ..., n). 

Известно е обаче, че “при неизменни стойности на стоките техните цени 

се променят с променянето на стойността на златото (на паричния материал): 

съответно се покачват, когато тя спада, и спадат, когато тя се покачва” (Маркс, 

К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 129), което произтича от функцията му на мяр-

ка на стойността. Тъй като цената Zj на отделната стока е отношението между 

нейната стойност Wj (j = 1, 2, ..., n) и стойността на парите (на златото като па-

ричен материал) W0, то количеството на парите, необходими за обръщението 

(в качеството им на средства за обръщение), ще зависи от израза: 

.
1

)I(
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∑
=

=
n

j
jjQW

W
U  

Затова “най-напред цената на стоките се изменя обратно пропорционално на 

стойността на парите [Zj = Wj:W0 – бел. моя], а след това масата на средствата 

за обръщение се изменя право пропорционално на цената на стоките” (Маркс, 

К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 129), т.е. 

.)I(
1

∑
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=
n

j
jjQZU  
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Масата на средствата на средствата за обръщение не се изменя изведнъж 

при изменението на стойността на парите (вж. икономическа стойност). “Това 

ще се прояви преди всичко в изменението на цените на онези стоки, които при 

самите източници на производството на благородните метали непосредствено 

с разменят с тях като със стоки ” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 129). 

Векторът на цените на стоките Z (вж. икономически вектор), съставен от еле-

ментите Zj (j = 1, 2, ..., n), се изменя на вектор Z + Z0, където елементите Zj0 на 

Z0 (j е равно на някои от 1 до n) показват нарастването (изобщо промяната) на 

цените на стоките, които непосредствено се разменят с паричния материал. 

“Но една стока заразява друга чрез своето стойностно отношение към нея, це-

ните на стоките постепенно се изравняват според пропорциите, определени от 

техните собствени стойности, докато най-сетне всички стокови стойности за-

почват да се оценяват според новата стойност на паричния метал” (пак там). 

Това е итерационен процес 

,...210 +++= ZZZZ  

границата на чиято сума е векторът Z + ∆Z на окончателно утвърдилите се но-

ви цени. С ∆Z е означен векторът на нарастването на цените. Той се дефинира 

чрез израза 

( ) ,... 0
3210

ZAAAAZ ++++=∆  

където A е матрицата на техническите коефициенти от междуотраслов тип (вж. 

матрица и баланс на междуотрасловите връзки). На всяка следваща стъпка 

цените на стоките се увеличават с ,0
1

1 ZAZ =  ,0
2

2 ZAZ =  и т.н., или взети за-

едно 

( ) .0

1
ZAEZ

−
−=∆  

Тъй като ( ) ,
1
NAEZ

−
−=  където N е векторът на паричните изрази на новосъз-

дадените стойности на единица стока ,,...,, 21 nNNN  то 

( ) ( ) ( ) .)( 0

1

0

11
ZNAEZAENAEZZ +−=−+−=∆+

−−−
 

Първоначалното увеличение Z0 е нараснало в съвкупно (мултипликативно) 

увеличение ∆Z. 
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Затова, в крайна сметка, при намаляване на стойността на парите от W0 на 

(1–α)W0, като ,0ZZZ +=α  количеството на парите, необходими за обръщени-

ето, се нарасне от 

∑
=

n

j
jjQW

W 10

1
 

на 

.
)1(

1

10

∑
=α+

n

j
jjQW

W
 

Да означим с t времето, към което се извършват покупките на стоките, а с 

r – времето, към което се извършват техните продажби. Когато парите функ-

ционират като средство за обръщение, покупката и продажбата се осъществя-

ват едновременно, т.е. t = r. Затова 
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където всички величини са функции на времето. Скоростта с която се изменя 

масата (количеството) на парите, необходими за обръщението, се определя по 

формулата 

,
)(

)()(
)(

)(

1
)()(

)()I(

101

1
0 ∑∑

==

−









++=

n

j

j

jj

j
n

j
jj

dr

rdQ
rWrQ

dr

rdW

rW
rQrW

dr

rdW

dr

dU
 

където скоростите, с които се изменят разглежданите икономически величини, 

са означени както следва: 

dr

dU )I(
 

е скоростта на изменение на масата на парите, 

dr

rdW )(1
0
−

 

е скоростта на изменение на производителността на труда при добиването на 

паричния материал (например на златото), от която зависи неговата стойност, 
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dr

rdW j )(
 

е скоростта на изменение на стойността на стоките (j = 1, 2, ..., n), 

dr

rdQ j )(
 

е скоростта на изменение на обемите на покупко-продажбите, измерени като 

маса от потребителни стойности (j = 1, 2, ..., n). 

Затова, първо, ако стойността на парите е зададена, “масата на средствата 

за обръщение се определя от сбора на стоковите цени, които трябва да се реа-

лизират” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 130), т.е. 
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второ, ако “и цената на всяка стока е дадена, тогава сборът на цените на стоки-

те очевидно зависи от количеството на стоките, които се намират в обръще-

ние” (пак там), т.е. 

,
)(

)(
)(

1)I(

10

∑
=









=

n

j

j

j
dr

rdQ
rW

rWdr

dU
 

и, трето, “ако приемем, че стоковата маса е дадена, масата на намиращите се в 

обръщение пари ще се увеличава и намалява заедно с колебанията на стокови-

те цени” (пак там), т.е. 
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Различните фактори в крайна сметка се отразяват в стойностните обеми (в 

ценовите изрази) Xj или във функциите Xj(r) на тези обеми на покупко-

продажбите. “Нека вземем известен брой несвързани помежду си продажби 

или частични метаморфози, които се извършват едновременно и пространст-

вено протичат паралелно” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 130). Тогава 

),()()I)((
11

tXrXrU
n

j
j

n

j
j ∑∑

==

==  
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или времевата функция на масата на парите може да се разглежда като сбор от 

времевите функции на стойностните обеми на стоките, влизащи в обръщение. 

Едновременното извършване на покупко-продажбите показва, че функциите 

Xj(r) имат една и съща фолма по отношение на един даден начален момент r = 

0. Покупко-продажбите се извършват във времето около момента на максиму-

ма на техните функции. 

Да предположим най-напред, че актовете на покупко-продажбите се из-

вършват моментално, т.е. за тях не е необходимо време. Тогава за определен 

отрязък от време, например за една година ,)10( ≤≤ r  количеството на парите 

U(I), необходими в качеството им на средство за обръщение, ще е равно на 

максимума 

).10()(max)I(
1}{

≤≤= ∑
=

rrXU
n

j
j

r
 

Но на практика актът на покупко-продажбата не е моментален. Макар че при 

тази функция стоковото обръщение се извършва с помощта на непосредстве-

ното обръщение на парите (парите извършват някакъв кръгооборот), необхо-

димо е определено време за протичането на този процес. Чрез времето на кръ-

гооборота на парите е изразена скоростта на паричното обръщение α. Нека с ε 

да означим времето (продължителността) на кръгооборота на парите (т.е. α = 

1/ε). Тогава единица време (например една година) ще съдържа α отрязъка от 

време с продължителност ε (α кръгооборота на парите) и всяко 0 ≤ r ≤ 1 може 

да се представи като 0 ≤ hε ≤ 1, където h е последователният номер на отрязъка 

от време (на съответния паричен кръгооборот) и където 

h = 0, 1, 2, ..., а – 1. 

За един отрязък от време ε, например 

hε ≤ r ≤ (h + 1)ε, 

общият обем на покупко-продажбите (в парично изражение) е 

),1...,,2,1,0()(
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hdrrX
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а за една година – 
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Ако едновременните покупко-продажби се извършват в период hs, тогава 

количеството на парите, необходими за обръщението, ще се определя от ин-

теграла 

.)())(0(
1

)1(

∑ ∫
=

ε+

ε=

=
n

j

h

hr

j

s

s

drrXIU  

През останалите периоди   

);1...,,2,1,0(10 shhhh ≠−α=≤≤  

парите се утаяват в различните участници в обръщението. Те изчакват настъп-

ването на новите покупко-продажби, когато отново ще пуснат тези пари в об-

ръщение. 

Но парите могат и да “привеждат последователно всичките тези стоки в 

обръщение, като последователно реализират техните цени” (Маркс, К. Капи-

талът. Т. I. Цит. изд., с. 131). Нека при тази предпоставка за улеснение да 

предположим, че n = α и че всички Xj (j = 1, 2, ..., n) са равни помежду си. То-

гава 

.)(...)()()I(
1

)1(

2

0

∫∫∫
ε−α=

ε

ε=

ε

=

====
r

j

r

j

r

j drrXdrrXdrrXU  

“Това повтарящо се преместване на едни и същи пари изразява двойната про-

мяна на формата на стоката, нейното движение през двата противоположни 

стадия на обръщението и сплитането на метаморфозите на различните стоки.” 

(Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 131.) 

Приведените два случая са само крайни възможности. В действителност 

“противоположните и взаимно допълващи се фази на този процес не могат да 

протичат пространствено една до друга, а трябва да преминават последовател-

но една след друга”(Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 132). Ето защо през 

определен период от време (например една година) формите на функциите 

Xj(r) (j = 1, 2, ..., n) не са еднакви. Техните значения също са различни. От су-

мата им се формира една твърде сложна функция, но именно от нейния харак-

тер  зависи количеството на парите, необходими в качеството им на средство 

за обръщение. Най-малко то ще е равно на стойностния обем (в парично изра-

жение) на покупко-продажбите през онзи период hε, когато той приема своето 

максимално значение. Затова в общия случай количеството на парите, необхо-
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дими за обръщението, когато те изпълняват функцията си на средство за об-

ръщение, се определя от израза 

).1...,,2,1,0()(max)I)(0(
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)1(

}{
−α== ∑ ∫
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hrXU
n

j
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j
h

 

Той може да се обобщи не само за една точно определена година 

,)10( ≤≤ r  но и за коя да е година – 

).1...,,2,1,0()(max)I)((
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ε++
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hrXrU
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j
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h

 

Затова в общия случай количеството на парите, необходими за обръщението, 

например през период Ω (който само като частен случай може да е равен н 

една година), и при положение че те изпълняват функцията си на средство за 

обръщение, се определя с израза 

).1...,,2,1,0()(max)I)((
1

)1(

}{
−αΩ==Ω ∑ ∫

=

ε+

ε=

hrXU
n

j

h

hr

j
h

 

За Ω единици време общият стойностен обем на реализираните покупко-

продажби е 

.)(
1 0

∑∫
=

Ωn

j
j rX  

Отношението между тази част от него, която е реализирана за единица време, 

и количеството на парите, които са опосредствали неговото обръщение (на по-

купко-продажбите), представлява скоростта на паричното обръщение. “В ско-

ростта на паричното обръщение се проявява скоростта на сменяването на фор-

мите, непрекъснатото преплитане на метаморфозните редове, стремителността 

на тази обмяна на веществата, бързото изчезване на стоките от сферата на об-

ръщението и също така бързото им заместване с нови стоки.” (Маркс, К. Ка-

питалът. Т. I. Цит. изд., с. 132.) Ако средната скорост на паричното обръщение 

за времето от r до r + 1 се означи с v(r), тогава 
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Затова, както пише К. Маркс, 

=
единици парични теедноименни на оборотите на броят

цени стоковите на Сборът
"  масата на парите, 

функциониращи като средство за обръщение" (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. 

изд., с. 131), т.е. 

.
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)I)((
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При средни значения на величините Xj 

.
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)I)((
1
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rQrZ

rU

n

j
jj∑

=
=  

“Трите фактора: движението на цените [Zj(r) – бел. моя], обръщащата се 

стокова маса [Qj(r) – бел. моя] и най-сетне скоростта на паричното обръщение 

[v(r) – бел. моя] могат да се изменят в различни пропорции, затова сборът на 

цените, който трябва да бъде реализиран, а следователно и обусловената от 

него маса на средствата за обръщение, могат да претърпяват многобройни 

комбинации” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 133): 
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където величината ),(1
rv

−  обратно-пропорционална на скоростта на паричното 

обръщение ),(rv  показва времето, през което паричната маса, намираща се в 

обръщение, средно извършва един оборот. Ето защо: 

1. “При неизменни стокови цени масата на средствата за обръщение може 

да расте, защото масата на обръщащите се стоки нараства” (Маркс, К. Капита-

лът. Т. I. Цит. изд., с. 133) – 
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“или пък скоростта на паричното обръщение се намалява” (пак там) – 
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“или пък и двете действат заедно” (пак там) – 
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2. “Обратно, масата на средствата за обръщение може да се намали, ако се 

намалява масата на стоките” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 133) – 
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“или расте скоростта на паричното обръщение” (пак там) – 
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3. “При всеобщо покачване на стоковите цени масата на средствата за об-

ръщение може да остане неизменна, ако масата на обръщащите се стоки нама-

лява в същата пропорция, в която се увеличава тяхната цена” (Маркс, К. 

Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 133-134) – 
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където r
jj

r
jj aQrQaZrZ

−== )0()(,)0()(  и a е степента, с която се изменят те-

зи величини, “или ако скоростта на паричното обръщение се увеличава еднак-

во бързо с покачването на цените, докато обръщащата се стокова маса остава 

постоянна” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 134) – 

,)(0
)(

)()()(0
)()I)((

0
1

1

1

1

∑∑
=

−

=

−









>+








<==

n

j
j

j
n

j
jj rQ

dr

rdZ
rvrQrZ

dr

rdv

dr

rdU
 

292



проф. д.ик.н. Камен Миркович                     Приложение 01 към Енциклопедията 

МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛИ 

НА МАРКСОВАТА ТЕОРИЯ ЗА СТОКАТА И ПАРИТЕ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

293 

където .)0()(,)0()( 11 rr
jj avrvaZrZ

−−− ==  

4. “Масата на средствата за обръщение може да се намали, ако стоковата 

маса се намалява … по-бързо от [увеличаването на] цените” (Маркс, К. Капи-

талът. Т. I. Цит. изд., с. 134) – 
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където ,,)0()(,)0()( abbQrQaZrZ
r

jj
r

jj >== −  и a и b са степените, с които 

се изменят тези величини, или “скоростта на обръщението се увеличава по-

бързо от цените” (пак там) – 
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5. “При всеобщо спадане на стоковите цени масата на средствата за обръ-

щение може да остане неизменна, ако стоковата маса се увеличава в същата 

пропорция, в която спада нейната цена” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., 

с. 134) – 
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където ,)0()(,)0()( r
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r
jj aQrQaZrZ == −  “или ако скоростта на паричното об-

ръщение се намалява в същата пропорция, както и цените” (пак там) – 
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6. “Тя може да расте, ако стоковата маса расте по-бързо …, отколкото 

спадат стоковите цени” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 134) – 
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където ,,)0()(,)0()( abbQrQaZrZ
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jj >== −  или “скоростта на обръщени-

ето се намалява по-бързо, отколкото спадат стоковите цени” (пак там) – 
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Тъй като “вариациите на различните фактори могат взаимно да се компен-

сират” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 134), К. Маркс стига до извода, 

че “законът, според който количеството на средствата за обръщение се опре-

деля от сбора на цените на обръщащите се стоки и от средната скорост на па-

ричното обръщение, може да бъде изразен и така, че при даден сбор на 

стойностите на стоките и при дадена средна скорост на техните метаморфози 

количеството на парите в обръщение или на паричния материал ще зависи от 

неговата собствена стойност” (пак там): 
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Да приемем, че j-тият вид стока се продава от j-тия икономически агент 

(вж. икономическа единица) (j = 1, 2, ..., n), като броят на участниците в стоко-

во-паричното обръщение е равен на n. При това j-тият икономически агент 

продава стоки на i-тия икономически агент (i = 1, 2, ..., n). Ако с Xij(r) се означи 

функцията на продажбите (които са стойностен обем на стоките в парично из-

ражение), купувани от i-тия и продавани от j-тия икономически агент [когато 

парите функционират като средство за обръщение, продажбите Xij(r) са равни 

на покупките Xij(t) ], тогава 

.)...,,2,1()()(
1

njrXrX
n

i
ijj ==∑

=
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По такъв начин математическият модел на количеството на необхо-

димите за обръщение пари в качеството им на средство за обръщение е 

следният: 

.)1...,,2,1,0()(max)I)((
1

)1(

1}{
−αΩ== ∑ ∫ ∑

=

ε+

ε= =

hdrrXrU
n

j

h

hr

n

i
ij

h
 

2.5.2. КОЛИЧЕСТВОТО НА ПАРИТЕ, ФУНКЦИОНИРАЩИ КАТО 

ПЛАТЕЖНО СРЕДСТВО 

При функционирането на парите като платежно средство покупката на 

стоката се извършва преди нейната продажба, т.е. втората метаморфоза на сто-

ката става преди първата. Парите като платежно средство, както би показано, 

влизат “в обръщението но едва тогава, след като стоката е излязла от него” 

(Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 148). При функционирането на парите 

непосредствено като средство за обръщение на стоките се оказва, че необхо-

димата маса от парични средства е значително по-малка от стоковата маса, тъй 

като отделните покупко-продажби се извършват в различно време и се създава 

възможност едни и същи парични знаци неколкократно да обслужват стоково-

то обръщение. Въздействието на това обстоятелство се запазва и при функция-

та на парите като платежно средство, но то значително се усложнява от две 

допълнителни особености: първо, “от верижното свързване на отношенията 

между кредитори и длъжници” и, второ, “от продължителността на времето 

между различните срокове на плащане” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., 

с. 149). 

Условията, от които зависят сроковете на плащане и тяхната продължи-

телност, преобразуват функциите Xij(t) на стойностните обеми на покупките (в 

парично изражение) във функции Yij[Xij(t), r] на обемите на плащанията (i, j = 

1, 2, ..., n). Те зависят от два типа променливи – от стойностните обеми на по-

купките в парично изражение Xij(t), които ще се изплащат, и от времето r, по 

протежение на което се разполагат сроковете на плащане. Отделната функция 

Yij[Xij(t),r] показва каква сума пари i-тият купувачът изплаща за единица време 

към момент r на j-тия продавач, с която погасява част от извършената за еди-

ница време към момент t покупка  Xij(t) (за която към момент r е настъпил сро-

кът на погашение на тази част). 
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Изплащането на закупената стока може да започне най-рано към момент t, 

т.е. когато r = t. В такъв случай парите играят ролята на средство за обръще-

ние. Плащането продължава и след момент t, т.е. когато r > t. В този случай 

парите функционират като платежно средство. Да означим с φij[Xij(t),t] крайни-

ят срок за последното плащане, с което се погасява изцяло покупката Xij(t) (i, j 

= 1, 2, ..., n). Той зависи от обема Xij(t) на тази покупка (в парично изражение) 

и от времето t, когато тя е извършена. Ето защо: 

].),([ ttXtrt ijijϕ+≤≤  

Променливата r се движи в този интервал, като на неговата начална точка съ-

ответствува функцията на парите като средство за обръщение, а на всички ос-

танали точки, т.е. когато ]),([ ttXtrt ijijϕ+≤<  – функцията им на платежно 

средство. 

За периода от t до ]),([ ttXt ijijϕ+  включително трябва да се изплати цялата 

покупка Xij(t). Следователно функцията Xij(t) за същия период се равнява на 

определения интеграл на функцията ]),([ rtXY ijij  

)....,,2,1,(]),([)(

]),([

njidrrtXYtX

ttXt

tr

ijijij

ijij

== ∫
ϕ+

=

 

Това от своя страна позволява целият обем на покупките, извършени за опре-

делен период от време, например ,0 Ω≤≤ t  да се представи чрез обема на 

всички плащания за тези покупки през целия период Ω: 

.]),([)(
1 1 0

]),([

1 1 0
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= =
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i t
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drrtXYdttX  

Тук, както и по-нататък, подинтегралната функция ]),([ rtXY ijij  чрез Xij(t) е 

зададена в неявен вид като сложна функция на t. При интегрирането тя се при-

вежда в явен вид по отношение и на двата аргумента t и r. Разпределението на 

сумата на покупките се е преобразувало в разпределение на сумата на плаща-

нията, като се е запазило само равенството между тези две суми. Но към всеки 

даден момент r ≥ t, когато парите функционират като платежно средство, су-

мата на покупките не е равна на сумата на плащанията, т.е. 
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Ето защо на този процес трябва да погледнем и от към другата му страна – 

разпределението на плащанията. Към всеки момент r ≥ t за единица време се 

извършват плащания на покупки, направени в този момент или преди него, но 

с настъпил срок (падеж) на плащане. “За всеки даден период от процеса на об-

ръщението, задълженията, на които е настъпил платежният срок, представлява 

сбор от цените на онези стоки, продажбата на които е породила тези задълже-

ния.” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 149.) 

Функцията на обема на тези плащания, които изцяло погасяват задълже-

нията по покупко-продажбите, сключени между j-тия продавач и i-тия купувач 

за времето от 0 до r-тия момент, се дефинира с двойния определен интеграл 

,...,,2,1,,]),([)(
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njidrdtrtXYtX
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като функцията на обема на тези плащания само към момент r се дефинира от 

интеграла 

....,,2,1,,]),([
0

njidtrtXY
r

t

ijij =∫
=

 

Функцията на обема на тези плащания, които изцяло погасяват задълженията 

по покупко-продажбите, сключени между всички икономически агенти в на-

родностопански мащаб за времето от 0 до r-тия момент, се дефинира със сума-

та от двойните определени интеграли 
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]),([
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като функцията на обема на тези плащания само към момент r се дефинира от 

сумата на интегралите 

.]),([
1 1 0
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За всички участници сумата на плащанията за целия период от време се 

дефинира със сумата от двойните определени интеграли 
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а само за една година – също със сумата от двойните определени интеграли 

.]),([
1 1

1

0

∑∑ ∫ ∫
= =
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r

r

r

t

ijij drdtrtXY  

Функциите Yij[Xij(t),r], от които зависи масата на платежните средства, при 

различните случаи (i, j = 1, 2, ..., n) нямат една и съща форма, тъй като платеж-

ните срокове и другите условия за плащане са различни. “За всички периодич-

ни плащания, от какъвто и източник да са те, необходимата маса платежни 

средства е право пропорционална на продължителността на платежните пери-

оди” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 153), включени в структурите на 

функциите Yij[Xij(t),r]. От своя страна средният платежен период на погасява-

нето на едно задължение е равен на 
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Затова, ако предположим, че за самият акт на плащането не е необходимо вре-

ме, то за един определен отрязък от време, например една година, количество-

то на парите, необходимо за тяхното функциониране като платежно средство, 

ще е равно на максимума 
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Но на практика актът на плащането не се извършва мигновено. Да приемем, че 

за това е необходимо време ε, когато платежните средства могат да послужат 

само еднократно (т.е. един кръгооборот на платежните средства се извършва за 

време от ε единици). В такъв случай необходимото количество на парите 

U(r)(II), които трябва да функционират като платежно средство в продължение 

на една година (например от r до r+1) се определя по формулата 
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където 
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и където 

[ ] [ ],),(max),(
}{

ttXYttX ijij
i

ji =ϕ  

а в продължение на целия период от Ω единици време – по формулата 
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където h приема същите значения. 

Друга особеност, която влияе върху количеството на парите, функциони-

ращи като платежно средство, е “едновременното и паралелно извършване на 

продажбите..., което образува един нов лост за икономия на платежните средс-

тва... Трябва да бъдат съпоставени вземанията на A от B, на B от C, на C от A, 

за да се унищожат взаимно до известна степен като положителни и отрицател-

ни величини. И остава да се изплати само салдото от баланса на дълговете. 

Колкото по-масова е концентрацията на платежите, толкова по-малко е салдо-

то, следователно и масата на намиращите се в обръщение платежни средства.” 

(Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 149.) Плащанията Yij от i-тия купувач 

на j-тия продавач образуват икономическа матрица Y от междуотраслов тип: 

.
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Елементите Yii (i = 1, 2, …, n) на главния диагонал на матрицата Y са нуле-

ви, тъй като те не изразяват платежни отношения между различни икономи-

чески агенти. Елементите, разположени симетрично на главния диагонал, по-

казват взаимните задължения между едни и същи икономически агенти. Сал-

дата от тези задължения са елементи на една квадратна матрица Y – Y', получе-

на като от матрицата Y се извади нейната транспонирана Y'. Нулевите елемен-

ти на матрицата Y – Y' показват онези случаи, при които взаимните задължения 

по двойки икономически агенти напълно се погасяват, положителните – сал-

дото от задълженията, които i-тият икономически агент трябва да погаси на j-

тия икономически агент, а отрицателните – салдото от задълженията, които j-

тият икономически агент трябва да погаси на i-тия икономически агент. 
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При добре развита банкова система в определена степен по-нататък се по-

гасяват и взаимните задължения по салдата на цялото множество от икономи-

чески агенти. Затова се сумират елементите на вектор-стълбовете на матрицата 

Y – Y'. Положителните елементи 

)...,,2,1()(
1

∑
=

=−
n

i
jiij njYY  

на получения вектор-ред показват салдото от задълженията, които съответният 

j-ти икономически агент има към останалите икономически агенти, а отрица-

телните – салдото от вземанията, които съответният j-ти икономически агент 

има да получава от останалите икономически агенти. Сумата от всички еле-

менти на този вектор-ред е равна на нула, тъй като общата сума на задължени-

ята в народностопански мащаб е равна на общата сума на вземанията. Коли-

чеството на парите в качеството им на платежно средство, необходими за вза-

имното погасяване на тези задължения, е равно на абсолютната стойност на 

една от тези две суми, т.е. на половината от абсолютната стойност на двете 

суми, взети заедно. 

Ето защо, като се вземе под внимание и взаимното погасяване на задъл-

женията, необходимата за обръщението маса на парите в качеството им като 

платежно средство, се определя от модела 
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2.5.3. КОЛИЧЕСТВОТО НА ПАРИТЕ, ФУНКЦИОНИРАЩИ ЕДНОВ-

РЕМЕННО КАТО СРЕДСТВО ЗА ОБРЪЩЕНИЕ И КАТО ПЛАТЕЖНО 

СРЕДСТВО 

Общото количество на парите U, необходими за обръщението на стоките 

(в качеството им като покупателно средство), ще зависи от тяхното функцио-

ниране едновременно като средство за обръщение и като платежно средство, 

определянето на чиито маси поотделно бе показано по-горе. “Ако разгледаме 

сега общия сбор на намиращите се в обръщение в даден период пари, ще ви-

дим, че този сбор – при дадена скорост на обръщение на средствата за обръ-

щение и на платежните средства – е равен на сбора на стоковите цени, които 

трябва да се реализират, плюс сбора на платежите, на които е настъпил срокът, 

минус взаимно изравняващите се платежи, минус най-сетне броя на оборотите, 

в които едни и същи пари функционират последователно ту като средство за 

обръщение, ту като платежно средство.” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., 

с. 150-151.) Като се имат предвид изложените досега съображения, математи-

ческите изрази на тази Марксова формулировка придобиват следния вид: 

1. Сборът на стоковите цени, които трябва да се реализират: 

.]),([
1

]),([

0 1

∑ ∫ ∑ ∫
=

ϕ+Ω

= = ε−=

n

j

ttX

r

n

i

r

rt

ijij

jj

drdtrtXY  

2. Сборът на платежите, на които е настъпил срокът: 

.]),([
1

]),([

0 1 0

∑ ∫ ∑ ∫
=

ϕ+Ω

= =

ε−

=

n

j

ttX

r

n

i

r

t

ijij

jj

drdtrtXY  

3.Взаимноизравняващите се платежи, които се изваждат: 

{ } .]),([]),([
2

1
]),([

1

]),([

0 1 0 1 0

drdtrtXYrtXYdtrtXY
n

j

ttX

r

n
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t

n

i

r

t

jijiijijijij

jj

∑ ∫ ∑ ∫ ∑ ∫
=

ϕ+Ω

= =

ε−

= =

ε−

=










−−−  

4. Оборотите, в които едни и същи пари функционират последователно ту 

като средство за обръщение, ту като платежно средство, които се изваждат: 
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където 

[ ] .1),(max...,,2,1,0
}{

−α






 ϕ+Ω= ttXh jj

j
 

“Затова дори при дадени цени, скорост на паричното обръщение и икономич-

ност на платежите паричната маса, която се намира в обръщение през даден 

период от време, … вече не се покрива с намиращата се в обръщение стокова 

маса.” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 151.) 

Сумата от горните изрази от (1) до (4) представлява необходимото за об-

ръщението количество пари U(r). 

5. Отношението между сбора 
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jj
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1

]),([
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]),([  

на всички стокови цени, които трябва да се реализират, и платежи, чийто срок 

е настъпил, от една страна, и величината U(r), от друга, съответства на “даде-

на[та] скорост на средствата за обръщение и на платежните средства” (пак 

там).  

Затова “общият сбор на намиращите се в обръщение в даден пари 

[подч. мое]” (пак там) е равен на 

,
2

1
]),([max)(
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1}{
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=
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i rt

ijij
h
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където: 
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jijiijij dtrtXYrtXYL  

[ ] .1),(max...,,2,1,0
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−α






 ϕ+Ω= ttXh jj

j
 

По своята природа този математически модел е оптимизационен. Той съ-

ответствува на максималния обем плащания, извършващи се в един достатъч-

но малък период от време ε, вътре в който отделните парични знаци не могат 

да се обръщат повече от един път. От друга страна, същият модел представя 

количеството пари, необходими за обръщението като минимална величина, 

свързана с функциите на парите като средство за обръщение и като платежно 

средство. На практика могат да циркулират и пари, повече от U(r). Те ще са 

необходими за извършването на “онези платежи, които не произтичат направо 

от стоковото обръщение, като данъци, ренти и т.н.” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. 

Цит. изд., с. 153). Ето защо “паричната маса, която в определени дни на годи-

ната е нужна за тези... платежи, предизвиква периодични, но съвсем повърх-

ностни пертубации в икономиката на платежните средства” (пак там). 

2.5.4. КОЛИЧЕСТВОТО НА ПАРИТЕ, ФУНКЦИОНИРАЩИ КАТО 

СРЕДСТВО ЗА НАТРУПВАНЕ 

През различните периоди количеството на необходимите пари U(r) не е 

постоянно, тъй като “постоянните колебания на стоковото обръщение, колеба-

нията на цените и скоростта на обръщението са свързани с непрекъснати при-

ливи и отливи на масата на парите, намиращи с в обръщение” (Маркс, К. Ка-

питалът. Т. I. Цит. изд., с. 146). Тези флуктуации произтичат от функцията на 

парите като средство за натрупване. 

Парите изпълняват функцията на средство за натрупване, “щом бъде пре-

късната редицата от метаморфози и продажбата не бъде допълнена чрез пос-

ледваща покупка” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 142). За периода от 

0 до T количеството на натрупаните в i-тия икономически агент пари Ri (i = 1, 

2, ..., n) може да се определи с помощта на интегралната разлика 

[ ] ),...,,2,1()()(
0

nidttXtXR
T

iaibi =−= ∫  
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където: Xia(t) е функцията по отношение на времето на количеството стоки (в 

парично изражение), купувани от i-тия икономически агент, а Xib(t) е функция-

та по отношение на времето на количеството стоки (в парично изражение), 

продавани от i-тия икономически агент. 

С развитието на стоковото производство постоянно са се променяли ха-

рактерът и мащабите на индивидуалния производствен процес, чиято зависи-

мост от общественото стопанство се е задълбочавала. Потребностите на от-

делния икономически агент стокопроизводител “непрекъснато се възобновяват 

и непрестанно го подтикват да купува чужди стоки, докато производството и 

продажбата на неговата собствена стока струват време и зависят от случайнос-

ти. За да купи, без да продаде, той трябва по-рано да е продал, без да е купил.” 

(Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 143.) Функциите на продажбите и на 

покупките се свеждат до пулсиращи криви (в определена степен с периодични 

колебания), като при един период стойностите на функцията на продажбите 

приемат значения, по-високи от тия на функцията на покупките, а през 

следващия период става обратно. 

Да съставим от функциите Xib(t) на продажбите и от функциите Xia(t) на 

покупките системи от по две нелинейни уравнения (поотделно за всяко ,Ni ∈  

където N е множеството с мощност n от икономическите агенти, участвуващи 

в стоково-паричното обръщение, като i = 1, 2, ..., n). Решението на всяка една 

от тези системи се свежда до множеството от двойки корени 

( ) ,,, NiTX ii ∈ξξ , 

където .θ∈ξ  С θ е означено множеството на целите положителни числа, т.е. 

значенията ξ принадлежат на това множество. Величините ξiX  са корени на 

променливата Xia, а величините ξiT  са корени на променливата t. Всяка двойка 

от посочените корени 

( ) ,,, NiTX ii ∈ξξ  

представлява координатите на точка, в която за всеки отделен i-ти икономи-

чески агент Ni ∈  функциите Xia(t) и Xib(t) се пресичат, т.е. съответствуват на 

такъв преходен момент от стопанската дейност на икономическия агент сто-

копроизводител, при който превесът на продажбите над покупките (в общо 

парично изражение) се сменя с превес на покупките над продажбите (също в 

общо парично изражение) или се извършва обратното. 
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Да подредим корените ξiT  на променливата t така, щото 

....,,2,1...,3121 niTTT ii =≤≤≤  

Да приемем, че в интервалите ,,0 NiTt it ∈≤≤  обемът на продажбите преви-

шава обема на покупките. През нечетните периоди от 0 до Ti1, от Ti2 до Ti3, от 

Ti4 до Ti5 и т.н. парите функционират като средство за натрупване. През оста-

налите четни периоди от Ti1 до Ti2, от Ti3 до Ti4, от Ti5 до Ti6 и т.н. натрупаните 

пари се изразходват за закупуване на необходимите средства за производство. 

Така намиращите се у отделния икономически агент стокопроизводител коли-

чество пари постоянно флуктурира. Но неговата минимална граница не е пос-

тоянна величина. Тя непрекъснато се променя и обикновено това става в посо-

ка на увеличаване. Веднъж това става прекъснато: 

[ ] ,,,0)()()(

1,

θ′∈ξ∈>−= ∫
ξ

−ξ

ξ NidttXtXTR
i

i

T

T

iaibii  

където θ' е подмножеството на нечетните числа, т.е. θ' принадлежи на θ. През 

останалите периоди от ξiT  до 1, +ξiT  парите престават да функционират като 

средство за натрупване. 

От друга страна, парите функционират като средство за натрупване неп-

рекъснато. През целия период от време 0 ≤ t ≤ T натрупаният при отделния 

икономически агент стокопроизводител абсолютен остатък от пари нараства 

независимо от временните колебания, породени от условията на производст-

вото и размяната. За този период той ще се определи от сумарната интегрална 

разлика 

[ ] [ ] .,)()()()()(
1,

1,

NidttXtXtXtXTR
i

i

i

i

T

T

iaib

T

T

iaibi ∈












−+−= ∑ ∫∫
θ′∈ξ

+ξ

ξ

ξ

−ξ

 

Ето защо през периода от време от 0 до T общият прилив на парите в об-

ръщението може да бъде определен с математическия модел 

[ ] ,)()(
1,

dttXtX
Ni

T

T

iaib

i

i

∑∑ ∫
∈ θ′∈ξ

+ξ

ξ

−  

а пък общият отлив на парите през същия период поради натрупване – с моде-

ла 
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[ ] .)()(
1,

dttXtX
Ni

T

T

iaib

i

i

∑∑ ∫
∈ θ′∈ξ −

ξ

ξ

−  

Затова “резервоарите на съкровищата служат едновременно като отводни 

и приводни канали на циркулиращите пари, които поради това никога не пре-

пълват каналите на обръщението” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 

146). 

2.5.5. ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА КНИЖНИТЕ ПАРИ 

Иначе стои въпросът за обръщението на книжните пари. “Един специфи-

чен закон за книжното обръщение … се състои просто в това, че издаването на 

книжни пари трябва да се ограничи до количеството, в което действително би 

трябвало да се обръща символично представеното от него злато.” (Маркс, К. 

Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 139.) Ако то надхвърли това количество, настъпва 

инфлация. Блок-схемата на инфлационния процес е показана във фиг. 144. 

 

 
Фиг. 144. Въздействие на книжните пари върху инфлационен процес (по Карл Маркс) 

Това е система от кибернетичен тип. Неин вход е величината 

,
)0(

1

a
 

реципрочна на мащаба на цените a(0), установен към момент, който приемаме 

за първоначален (например r = 0). В системата са включени няколко операто-

1/a(0) 1 

α(r) шум β(r) 

1/a(r) Pg(r) 

γ(r) 

P(r) S(r) 

G(r) 

T(r) 

R(r) 
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ра. На първо място това е векторът Zg(r), съставен от цените на стоките 

),( NiPi ∈  изразени в злато, т.е. всеки негов елемент 

.
0V

V
Z i

gi =  

Под негово въздействие се формират цените Zi(r) на тези стоки, където 

).(
1

)( rZ
a

rZ gii =  

Със S(r) е означен векторът на купуваните стоки. От своя страна числото G(r) 

е паричният израз на целия стокооборот и представлява скаларното произве-

дение между векторите Z(r) и S(r). С оператора T(r) е изразена съвкупността от 

всички правила и съображения, включени в изведения по-горе модел на коли-

чеството пари, необходими за обръщението. Ако върху системата не оказват 

въздействие други обстоятелства, нейният изход R(r) е равен на количеството 

книжни пари, съобразено с действието на закона за книжното обръщение. 

Под формата на преплетен информационен контур към системата са 

включени допълнителни оператори, чието действие поражда инфлационни яв-

ления. Това са α(r) и β(r). Пускането на допълнително количество пари, номи-

нално над количеството представлявано от него злато, се дължи на ред причи-

ни, които тук не се разглеждат. Техен резултат е съответно намаляване на ма-

щаба на цените a. Това изменение на мащаба е представено като действие на 

оператора α(r). Кибернетичeски той може да се интерпретира като информа-

ционен шум. Формира се нов, намален мащаб на цените, като 

[ ] ,
)0(

1
)(1

)(

1

a
r

ra
α+=  

и където .0)( ≥α r  Когато ,0)( =α r  няма инфлационно явление. То настъпва 

само, ако .0)( >α r  В такъв случай първоначалният мащаб на цените a(0) се 

трансформира в мащаб a(r) < a(0) и затова 

.
)0(

1

)(

1

ara
>  
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В резултат на това цените на стоките нарастват от Z(0) на Z(r), т.е. от 

)0(
)0(

1
gZ

a
 на ),(

)(

1
rZ

ra
g  което е в съответствие с нарасналото количество па-

ри – от R(0) на R(r). Затова при r = 0, т.е. когато не е имало инфлация, 

.
)0(

1
)0()0()0()0(

a
ZSTR g=  

Но при r > 0, когато настъпва инфлация, 

.
)0(

1
)](1)[()()()(

a
rrZrSrTrR g α+=  

В повечето случаи при развитото пазарно стопанство (при стихийното 

стопанство по К. Маркс) инфлацията е съпроводена с допълнително инерци-

онно явление, което кибернетичeски може да се оцени като положителна об-

ратна връзка със затихващо действие между нарастването на количеството на 

книжните пари (следователно – намаляването на мащаба на цените) и нараст-

ването на самите стокови цени. Този момент е представен от втория допълни-

телен оператор 1)(0 ≤γ≤ r  в качеството му на линеен регулатор. Когато няма 

инфлационно явление .0)( =γ r  Затова има място операторното уравнение 

)],()[()( rrr αβ=γ  

където β(r) изразява връзката между γ(r) и α(r). Инфлационните условия се из-

ползват от отделните участници в стоковото производство в своя полза. При 

определено нарастване на количеството на парите те повишават цените в по-

голяма степен, от което реализират относително трайни изгоди. Нарастването 

на цените в такъв случай принуждава държавата да пусне в обръщение ново 

количество книжни пари, т.е. да ги обезцени или, което е същото, да намали 

още веднъж мащаба на цените. Този момент е е изразен в обратната връзка 

γ(r)P(r). 

Като се вземе под внимание действието и на двата инфлационни (шумови) 

оператора, в крайна сметка се формира векторът на цените 
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Това е границата, в която при )],()[()( rrr αβ=γ  може да се очаква, че няма да 

бъде надхвърлена от цените. От своя страна количеството на книжните пари 

ще достигне размерите 
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Операторът Zg(r) също е динамичен по своята природа. Неговите елементи 

могат да нараснат, ако се намали стойността на златото или пък се увеличат 

стойностите на стоките (например при влошаване на производствените усло-

вия). В такъв случай цените Z(r) и количеството на книжните пари R(r) също 

ще нараснат – явления, които са налице и когато няма инфлация. Следовател-

но от факта на нарастването на пазарните цени и на намиращите се в обръще-

ние пари все още не може да се направи изводът, че има инфлационен процес. 

Той е налице само тогава, когато нарастването на паричната маса “бута” цени-

те нагоре, т.е. когато α(r) > 0. 

При ниски значения на α(r) > 0 инфлационният процес може да се прояви 

и задържи само в зачатъчна форма. Затова пък “ако днес всички канали на об-

ръщението бъдат напълнени с книжни пари до предела на тяхната способност 

да поглъщат пари, то утре те могат да прелеят поради колебанията на стоково-

то обръщение” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 139). Тази Марксова 

мисъл дава основание да се смята, че инфлационен процес може да се прояви 

напълно, когато 
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където r = t = 0 е началният момент на инфлационния процес. Независимо от 

това, книжната маса, колкото и да е дискредитирана, “все пак представлява в 

рамките на стоковия свят само онова определено от иманентните на стоковия 

свят закони златно количество, което изобщо може да бъде представлявано” 

(Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 139). Този факт в изложената по-горе 

система на инфлационния процес се потвърждава от независимостта на векто-

ра Zg(r) на цените на стоките, представени в злато, от входно-изходните харак-

теристики на тази система и наред с това се явява един от операторите на тях-

ното взаимно преобразуване. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложените на вниманието на читателя математически, теоретико-

множествени и математико-логически модели на Марксовата теория за стоката 

и парите имат значение не само за развитието на теорията на стоковото произ-

водство и за усъвършенстване на системата на управление на паричното об-

ръщение. Въз основа на постигнатите в това настоящото изследване резултати, 

отнасящи се до една област от икономиката, могат да се направят и някои по-

общи изводи. 

Известно е, че политическата икономия изучава производствените отно-

шения в обществото на всеки отделен етап от неговото историческо развитие. 

Нейна задача е да разкрие структурата на тези отношения и законите, по сила-

та на които те възникват, осъществяват се и отмират. Направеното тук изло-

жение, макар и отнасящо се предимно за стоково-паричните отношения, ни 

показва, че математиката е само един метод за изследване. Той не може да 

създаде някакъв “нов” предмет, нито пък може да “измести” предмета, който е 

вътрешно присъщ на политическата икономия. Но затова пък той обогатява 

нашите познания върху предмета, разкрива нови страни, свойства и моменти, 

които поради специфичния си характер трудно могат да бъдат разкрити в не-

обходимата пълнота с помощта само на други научни методи. Както видяхме, 

това с особена сила се отнася до количествените зависимости между отделни-

те икономически категории, тяхната логическа подреденост, структурата на 

системата от връзки между тях, йерархията на тази структура, кибернетичния 

характер на поведението на икономическите системи. 

Настоящото изследване показва, че затрудненията, които се наблюдават 

при опитите по-широко да се използва математиката в политическата иконо-

мия, се дължат общо взето на сравнително тесния кръг от математически нап-

равления и инструменти, които се вземат на въоръжение. В известен смисъл 

това са вече традиционни направления (като аналитичната геометрия, матема-

тическото програмиране, математическия анализ), които напълно успешно и 

плодотворно продължават да се прилагат в отрасловите икономически науки. 

Що се отнася до политическата икономия обаче, макар и безусловно необхо-

дими, те се оказват недостатъчни. Това се обуславя от нейния високо теорети-

чен характер, от необходимостта тя да обобщава другите частни икономически 

310



проф. д.ик.н. Камен Миркович                     Приложение 01 към Енциклопедията 

МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛИ 

НА МАРКСОВАТА ТЕОРИЯ ЗА СТОКАТА И ПАРИТЕ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

311 

дисциплини, Няма друга наука, която така пълно, комплексно и всеобхватно 

да изследва икономическите системи, както политическата икономия. В този 

смисъл при нея системният и кибернетическият подходи се оказват съществе-

ни. Последните вече предполагат използване достиженията на такива направ-

ления като теорията на множествата, теорията на регулирането, математичес-

ката логика, теорията на информацията и други. 

Съотношението “количество-качество” е важно във всяка област на ико-

номическото познание. Но за политическата икономия то се оказва изключи-

телно важно. Изследването на качеството обикновено се извършва постепенно. 

В един начален етап то се представя като множество от особености и свойства 

на съответния обект. Задълбочаването на познанието по-нататък води до раз-

бирането, че “че качеството отразява устойчиво взаимоотношение на състав-

ните елементи на обекта, което характеризира неговата специфика”
1
. Един от 

методите за научно изследване на взаимоотношенията между съставните еле-

менти на една икономическа система, а следователно и на нейното качество, е 

е този на математическата логика. С нейна помощ разкриваме преди всичко 

взаимната подреденост на стоково-паричните категории, тяхната логическа 

обусловеност в единно цяло. Това създава възможност да се прецени силата на 

връзката между отделните категории – тя е толкова по-голяма, колкото са по-

малко опосредстващите звена помежду им. От това зависи и въздействието 

върху тях на останалите категории. 

Но не винаги могат да се обхванат с пълна сигурност всички опосредст-

ващи звена. За целта е необходим такъв анализ, при който всяка икономическа 

категория заема своето “естествено” място – във върховете на клетъчна или 

мрежеста логическа структура на изследваната икономическа система. Приве-

дените логически изрази и техните нагледни аналози ни убеждават в това. Бла-

годарение на такова структуриране са конструирани композиции на системи от 

едни от най-важните категории на политическата икономия – стока, потреби-

телна стойност и стойност, конкретен труд и абстрактен труд, производител-

ност на труда, производителност на конкретния труд и интензивност на абст-

рактния труд, разменна стойност, пари и техните функции и т.н. 

При такъв подход изчерпателно се обхващат връзките на дадена икономи-

ческа категория с всички останали. На помощ в това отношение идва прило-

женият тук теоретико-множествен подход. Чрез пресичане на множества нап-

ример точно се установява съвкупността от връзки, в точката на чието кръс-

                                                 

1
 Большая советская энциклопедия. Третье издание. Т. 11. М., 1973, с. 551. 

311



проф. д.ик.н. Камен Миркович                     Приложение 01 към Енциклопедията 

МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛИ 

НА МАРКСОВАТА ТЕОРИЯ ЗА СТОКАТА И ПАРИТЕ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

312 

тосване се намира съответната категория. Паралелът между математико-

логическите и теоретико-множествените модели в случая следва да се схваща 

не като едно обикновено еквивалентно съответствие, а като съответствие меж-

ду логическата последователност на категориите и обективните свойства на 

множествата от производствени отношения, които те изразяват. 

Важен извод, който следва от изложението е, че изследването с помощта 

на математическия апарат и особено на висшия математически анализ на ко-

личествената природа на политикономическите процеси и явления, а следова-

телно и на количествените зависимости между икономическите категории, е 

научно обосновано и коректно само тогава, когато се основава върху качест-

вени анализ. Това е сигурно средство, което наред другите преимущества на 

диалектическия метод ни предпазва от грешки и ненаучни изводи. До такива 

необосновани изводи се достига, когато въз основа на извършени математи-

чески преобразования на един икономически обект се преписват свойства и 

закономерности, характерни за друг, качествено различен от него обект. Раз-

бира се, за това не е “виновна” математиката като такава, нито пък някакво 

илюзорно “превръщане” на политическата икономия в математика, а непра-

вилните изходни предпоставки – в случая почти пълно абстрахиране от качес-

твената природа на икономическите зависимости. Напротив, в приведения тук 

анализ изследването на количествените зависимости се базира изцяло на Мар-

ксовия качествен анализ, като го предполага или пък като се основава на логи-

ческия анализ на изразеното чрез структурата на икономическите системи ка-

чество. 

Диалектическата зависимост между качествено и количествено изследва-

не предоставя значителни евристични възможности на творческия процес, ако 

той се съобразява с характера на тази зависимост. Оказва се, ме резултатите от 

изследването на количествените съотношения имат обратна сила. Веднъж из-

вършено върху основата на качествения анализ, количественото изследване 

води до извода, че е необходимо отново да се връщаме към този анализ. За-

дълбоченото количествено изследване започва “да предявява” по-високи изис-

квания към качествения анализ. То като че ли остава неудовлетворено от досе-

гашните резултати на качествения анализ, макар вече да се е базирало на тях. 

Налага се отново и отново да се връщаме към качествената определеност на 

икономическите явления и процеси. Макар и вторично и производно, количес-

твеното изследване се превръща в критерий за оценка на резултатите от из-

вършените преди това качествени изследвания. 
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Затова върху основата на качествено-количествения синтез могат да се 

открият и някои “празни” места в качествения анализ, които досега не сме ус-

пели да видим или да преценим в достатъчна степен. Така например отдаваме 

съществено важно значение на направеното тук разграничение между произ-

водителността на конкретния труд и производителността на труда въобще 

(последния като единство на конкретен и абстрактен труд) и затова смятаме, 

че в рамките на зависимостите между тях могат да се направят и някои инте-

ресни, с теоретическо и практическо значение изводи за понятието сложност 

на труда. 

Такова бяло поле могат да се окажат и отделните степени на абстрактност, 

които обективно се съдържат в категорията абстрактен труд. Абстрактният 

труд като субстанция на обществената стойност е най-висша степен на абст-

ракция в рамките на стоково-стойностните отношения (последните като страна 

на стоково-паричните отношения). При един по-нататъшен анализ обаче може 

да възникне необходимостта от въвеждане и на други понятия за абстрактен 

труд с по-ниска степен на абстрахиране. Например това може да бъде абстрак-

тен труд на индивидуално равнище като субстанция на индивидуалната 

стойност. Той съществено ще се отличава от абстрактния труд като субстанция 

на обществената стойност. За него ще е характерно абстрахиране само от кон-

кретния характер на индивидуалния труд, но ще отразява всички останали 

особености на трудовия процес, при които се формира индивидуалната 

стойност. Той може да бъде наречен индивидуален абстрактен труд. Докато 

субстанция на обществената стойност тогава ще е общественият (народносто-

панският) абстрактен труд, който освен абстрахиране от конкретния характер 

на труда съдържа и абстрахиране от неговите индивидуални характеристики. 

Разбира се, това са само някои насоки, чието реализиране и разгърнато изс-

ледване авторът не си е поставил като цел на настоящата разработка. 

Използваният тук подход на изследване на икономическите зависимости 

води също и до извода, че математическата формализация е едно от онези на-

деждни средства, които прехвърлят мост от най-абстрактните теоретически 

разсъждения, на които политическата икономия по природа е причастна, към 

непосредственото използване на нейните достижения в икономическата прак-

тика, в управлението на народното стопанство. Пример в тази насока са изве-

дените модели на количеството пари, необходими за обръщението. Те произ-

тичат непосредствено от абстрактно-логическите конструкции на функциите 

на парите като средство за обръщение и като платежно средство и заедно с то-

ва имат чисто практическо значение. 
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Изложените в книгата модели на система от категории на стоковото про-

изводство изцяло се основават върху Марксовата теория за стоката и парите, 

разработена в първите глави на първия том на “Капиталът”. Те съответстват на 

изходното равнище на неговия анализ и само с малки изключения (например 

по въпросите на интензивността на труда) са ползвани постановки от други 

части на “Капиталът”. Известно е обаче, че цялото Марксово икономическо 

наследство е пронизано от теорията на стоковото производство (на пазарната 

икономика). Верен на своя дедуктивен метод, К. Маркс изследва действието на 

законите на стоковото производство и проявлението на стоково-стойностните 

(респ. на стоково-паричните) отношения на различни равнища от обективно 

формиралата се икономическа организация на общественото производство в 

условията на капитализма. По такъв начин се изгражда една конструкция, пре-

ходът от общото към частното в която означава преход от една система от 

икономически връзки към друга. По-нататъшното усложняване на структурата 

на въпросната конструкция е само друг израз на историческото развитие. Това 

дава основание да смятаме, че с настоящата разработка е създадена основа за 

построяване на цялостна система от математически модели на капиталисти-

ческия начин на производство, както и на икономиката изобщо (в т.ч. и на па-

зарната икономика в частност). 

Разработените в тази книга математически модели на Марксовата теория 

за стоката и парите в много отношения плътно се доближава и да една кибер-

нетическа представа за този предмет. Всеки икономически процес се оказва 

система, която преобразува входни въздействия в изходни. В много от случаи-

те се формират регулиращи подсистеми, които управляват съответния процес. 

Ето защо в съществената си част това са модели от кибернетичен тип. Те спо-

магат за по-дълбокото проникване в същността и характера на икономическите 

процеси, на законите и категориите на политическата икономия. От тази 

гледна точка кибернетическото моделиране на отделни моменти от Марксово-

то икономическо учение, което е една от основите на политическата икономия, 

се откроява като задача от особена важност. 

Математическата интерпретация на Марксовия “Капитал” служи еднов-

ременно както за неговото по-пълно и всестранно изучаване, така и за създа-

ването на един съвременен, но съобразен с класиците икономисти инструмен-

тариум, с чиято помощ производствените (респ. икономическите) отношения 

да се представят, изследват и подлагат на усъвършенстване в обективно при-

същото им качество на кибернетични системи. Нещо повече. Резултатите от 

този подход, получени в съгласие с методологическите основи и принципи на 
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икономическото учение на К. Маркс, ни водят до извода, че той, без да си е 

служил с кибернетическа терминология, по същество е влагал кибернетично 

съдържание на изследваните от него икономически закони и категории. Ето 

защо съвременното звучене, което Марксовата теория за стоката и парите при-

добива в направения тук опит математически и в значителна степен и киберне-

тически тя да бъде интерпретирана, несъмнено се дължи не на съвременния 

инструментариум като такъв, а на гениалната прозорливост на нейния създа-

тел. 

София, април 1977 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложенията към книгата са включени в нея през 2018 г. 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

проф. Камен Миркович, 

доктор на икономическите науки 

 

ДИНАМИЧНИ МОДЕЛИ НА МАРКСОВАТА ТЕОРИЯ 

ЗА РАЗШИРЕНОТО ВЪЗПРОИЗВОДСТВО 

НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПРОДУКТ 

Динамичните модели на Марксовата теория за разширеното възпроиз-

водство на обществения продукт е създадена от мен в началото на 60-те годи-

ни на ХХ-тия век динамична интерпретация на разширения възпроизводствен 

процес, която позволява определяне на равнището на съвкупния обществен 

продукт в двете подразделения на общественото производство за бъдещи пе-

риоди при определени начални условия в рамките на теорията на К. Маркс за 

възпроизводството на обществения продукт (за първи път е публикувано в: 

Миркович, К. Основи на моделирането на икономическите процеси. Издателс-

тво “Наука и изкуство”, С., 1980, гл. 4; вж. също:Миркович, К. Математически 

методи и модели в политическата икономия. ВИИ “Карл Маркс”, С., 1989, гл. 

3, и Миркович, К. Макроикономика. Издателство “Тракия-М”, С., 2001, гл. 6.). 

В Марксовото икономическо учение динамиката на разширеното възпроиз-

водство се обуславя най-вече от факторите, които определят величината на 

натрупването (частта от стойността на принадения продукт, която се използува 

за разширяване на производството), и от пропорцията, в която то се осъщест-

вява между двете подразделения на общественото производство. От своя стра-

на самото натрупване зависи от пропорциите в крайното използуване на наци-

оналния доход. При създаването на динамичните модели на Марксовата тео-

рия за разширеното възпроизводство на обществения продукт (осъществяващо 

се в условията на макроикономическо пазарно равновесие) се вземат под вни-

мание изходните предпоставки, които К. Маркс възприема, като: неизменност 

на нормата на натрупването, еднаква норма на стойността на принадения про-
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дукт в двете подразделения на общественото производство, запазване на орга-

ническия състав на капитала, равенство на цените на продуктите с техните 

стойности, абстрахиране от въздействието на международната търговия. Тук 

се привеждат два динамични модела на разширеното възпроизводство от 
такъв род – едносекторен и двусекторен. 

1. ЕДНОСЕКТОРЕН ДИНАМИЧЕН МОДЕЛ НА РАЗШИРЕНОТО ВЪЗП-

РОИЗВОДСТВО 

При едносекторния динамичен модел на разширеното възпроизводст-
во възпроизводството на съвкупния обществен продукт се изследва в неговата 

компактност. Нека с r да означим нормата на стойността на принадения про-

дукт (която е съотношението между стойността на принадения продукт и 

стойността на необходимия продукт, т.е. m = rv), с k – коефициента на органи-

ческия състав на капитала (т.е. v = kc и rv = rkc) и с a – нормата на натрупване-

то (т.е. относителния дял от стойността на принадения продукт, който отива за 

разширяване на производството), така че частта от стойността на принадения 

продукт за натрупване (в парично изражение) е равна на arkc, а останалата 

част от нея, която се използува за потребление извън сферата на материалното 

производство (също в парично изражение), е равна на (1 – a)rkc. Следователно 

валидни са съотношенията: 

v = kc, 

m = rkc = arkc + (1 – a) rkc. 

Да представим също така с Xt съвкупния обществен продукт в национален 

мащаб като дискретна функция на времето t. Тогава през година t ще бъде 

произведен съвкупен обществен продукт в размер на 

Xt = ct + kct + rkct, 

който в условията на разширеното възпроизводство при едносекторния модел 

приема следното стойностно разпределение: 

.)1(
11

1
tttttt rkca

k

k
arkckc

k
arkccX −+

+
++

+
+=  

Отделните части от този израз имат следното съдържание: 
k

arkct
+1

1
 е частта 

от стойността на принадения продукт (в парично изражение), отиваща за раз-

ширяване на постоянния капитал или още на материалните условия на труда 

(на средствата за производство) през t-тата година, kct – променливият капитал 

(паричното изражение на стойността на работната сила) през t-тата година, 
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k

k
arkct

+1
 – частта от стойността на принадения продукт (в парично израже-

ние), отиваща за разширяване на променливия капитал (на работната сила) 

през t-тата година, (1 – a) rkct – частта от стойността на принадения продукт (в 

парично изражение), отиваща за потребление извън сферата на материалното 

производство през t-тата година. Очевидно е, че 

.)1(
11

1
tttt rkca

k

k
arkc

k
arkcm −+

+
+

+
=  

Трите части на дясната страна на този израз са равни съответно на mc, mv и m0. 

Ако през година t са изхабени средства за производство в размер на ct па-

рични единици, като резултат от горното разпределение в процеса на натруп-

ването през година t + 1 ще бъдат изхабени средства за производство в размер 

на 

.
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k
arkccc ttt

+
+=+  

Отношението между размерите на средствата за производство, изхабени в две 

последователни години, ще се определи по формулата 
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Тъй като 

Xt = ct(1 + k + rk), 

Xt+1 = ct+1(1 + k + rk), 

тогава 
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където 
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Следователно при запазване на постоянни значения на коефициентите k, r 

и a по силата на математическата индукция динамичният едносекторен модел 

на разширеното възпроизводство придобива следния вид: 
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където Xt е съвкупният обществен продукт в цялото народно стопанство през t-

тата година, 
k

ark

+
+

1
1  – годишният темп на растежа на съвкупния обществен 

продукт, 
k

ark

+1
 – годишният темп на прираста на съвкупния обществен про-

дукт, c0 – обемът на средствата за производство, изхабени през изходната (ба-

зисната) година, 1 + k + rk – константа на органичния състав на капитала и об-

ществената ефективност на живия труд. Ако за краткост означим годишния 

темп на прираста на съвкупния обществен продукт с τ, а константата на орга-

ничния състав на капитала и обществената ефективност на живия труд – с µ, 

тогава едносекторният модел приема вида 

Xt = c0(1 + τ)
t

 µ. 

Този израз е представлява модел на националния икономически растеж. 

Той показва в най-общ вид при всяка съответна година какво е състоянието на 

народното стопанство, предопределено от неговата изходна структура през 

дадена базисна година при наличието на макроикономическо пазарно равнове-

сие. 

2. ДВУСЕКТОРЕН ДИНАМИЧЕН МОДЕЛ НА РАЗШИРЕНОТО ВЪЗП-

РОИЗВОДСТВО 

Двусекторният динамичен модел на разширеното възпроизводство се 
извежда от Марксовите схеми за разширеното възпроизводство, които се пред-

ставят в следния вид: 

X1t = c1t + k1c1t + r1k1c1t, 

X2t = c2t + k2c2t + r2k2c2t, 

където значенията на символите са равностойни на тези при едносекторния 

динамичен модел, но се отнасят съответно до първото и второто подразделе-

ние на общественото производство. Ако с a1 се означи нормата на натрупване-

то в първото подразделение, а с a2 – нормата на натрупването във второто под-

разделение, горната система се преобразува в уравненията 
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Уравненията, които моделират динамиката на постоянния капитал и на 

съвкупния обществен продукт в първото подразделение, са аналогични на тези 

от едносекторния модел: 
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или просто 

c1t = c10(1 + τ1)
t
, 

X1t = c10(1 + τ1)
t
 µ1, 

където: τ1 е годишният темп на прираста на съвкупния обществен продукт в 

първото подразделение на общественото производство, µ1 – константата на 

органичния състав на капитала и обществената ефективност на живия труд в 

първото подразделение, c10 – равнището на постоянния капитал в първото под-

разделение през базисната година. 

Уравненията, които моделират динамиката на постоянния капитал и на 

съвкупния обществен продукт във второто подразделение, се извеждат в зави-

симост от условието за равновесната обмяна при разширеното възпроизводст-

во. В случая то се представя от равенството 
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Лявата част на това равенство е размерът на постоянния капитал през следва-

щата t+1-ва година във второто подразделение на общественото производство, 

т.е. е равна на c2,t+1. Дясната част е равна на разликата 
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1 k

k
ckracX ttt  

между величината на съвкупния обществен продукт на първото подразделение 

през настоящата t-та година и величината на постоянния капитал в същото 

подразделение през следващата t+1-ва година X1t – c1,t+1. Следователно: 

c2,t+1 = X1t – c1,t+1, 

c2t = X1,t-1 – c1t. 

Това показва, че величината на постоянния капитал във второто подразде-

ление през определената (t-та) година е равна на разликата между величината 

на съвкупния обществен продукт на първото подразделение през предходната 
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t-1-ва година и величината на постоянния капитал в първото подразделение 

през настоящата t-та година. Ето защо уравненията, които моделират динами-

ката на съвкупния обществен продукт и на постоянния капитал във второто 

подразделение, са следните: 

c2t = X1,t-1 – c1t, 

X2t = (X1,t-1 – c1t).(1 + k2 + r2k2). 

Да заместим X1,t-1 и c1t с техните равни, а изразът 1 + k2 + r2k2 – със символа µ2. 

Тогава 
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В горния модел е изразена зависимостта на темпа на прираста на съвкуп-

ния обществен продукт (на темпа на икономическия растеж) във второто под-

разделение на общественото производство от този на съвкупния обществен 

продукт (на темпа на икономическия растеж) в първото подразделение в усло-

вията на макроикономическо пазарно равновесие. По такъв начин той предс-

тавлява база за анализ на пазарноравновесните връзки в процеса на разшире-

ното възпроизводство на обществения продукт, за изследване на закономер-

ностите на този процес и за разкриване на насоките за усъвършенствуване на 

неговото макроикономическо регулиране и особено за прогнозиране на гло-

балните пропорции в народностопански мащаб. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

проф. Камен Миркович, 

доктор на икономическите науки 

 

КИБЕРНЕТИЧНА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА МАРКСОВАТА ТЕОРИЯ 

ЗА ВЪЗПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПРОДУКТ 

Кибернетичната интерпретация на Марксовата теория за възпроиз-

водството на обществения продукт представлява икономическо моделиране 

на теорията на К. Маркс за възпроизводството на обществения продукт с 

помощта на специфичните средства на икономическата кибернетика с цел 

разкриване на зависимостите на обективно-осъществяващото се икономичес-

ко регулиране в икономическото възпроизводство на макроикономическо рав-

нище. Тя е построяване на кибернетични модели на Марксовите схеми (и на 

сходни с тях схеми) на възпроизводството на обществения продукт (вж. функ-

ционален модел на икономическата система). Анализът, направен от редица 

икономисти, като О. Ланге, Е. Матеев, Н. Е. Кобринский, В. С. Немчинов и 

други, показва, че възпроизводственният икономически процес (вж. икономи-

чески процес) е сложна динамична система от кибернетичен порядък (вж. ки-

бернетична икономическа система), която е равновесна (вж. икономическо 

равновесие) и в която се извършва процес на обективно протичащо икономи-

ческо регулиране. Значителен интерес в това отношение представлява кибер-

нетичната интерпретация на Марксовите схеми за възпроизводството, напра-

вена от Оскар Ланге, която стои в основата на следващото изложение (вж. 

Ланге, О. Введение в экономическую кибернетику. Издательство “Прогресс”, 

М., 1968). Според броя на икономическите подсистеми, на които в зависимост 

от специфичните потребности на изследването се подразделя националната 

(народностопанската) икономическа система, се различават едносекторни, 

двусекторни, трисекторни и многосекторни модели на възпроизводствения 

икономически процес [към последните се числят и междуотрасловите моде-
ли на В. Леонтиев (вж. междуотраслова система на В. Леонтиев)]. Върху 

тази основа кибернетичната интерпретация на Марксовите схеми за възпроиз-

водството на обществения продукт е реализирана чрез построяването на съот-

ветствуващи на тях едносекторни, двусекторни и трисекторни модели на 
простото възпроизводство и модели на разширеното възпроизводство. 
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1. МОДЕЛИ НА ПРОСТОТО ВЪЗПРОИЗВОДСТВО 

1.1. ЕДНОСЕКТОРЕН МОДЕЛ НА ПРОСТОТО ВЪЗПРОИЗВОДСТВО 

Логически изграждането на моделите на простото възпроизводство започ-

ва с едносекторния модел на простото възпроизводство (вж. Ланге, О. Вве-

дение в экономическую кибернетику. Издательство “Прогресс”, М., 1968, с. 

62). В своя алгебричен запис той приема вида на известната Марксова форму-

ла за стойностния състав на съвкупния обществен продукт: 

X = c + (v + m), 

където X е паричното изражение на съвкупния обществен продукт в цялото 

народно стопанство, произведен за една година, c – паричното изражение на 

пренесената стойност, v – паричното изражение на стойността на необходимия 

продукт, m – паричното изражение на стойността на принадения продукт. 

Дори в този най-прост моделен израз са налице процеси на макроиконо-

мическо регулиране. Пренесената стойност може да се представи чрез произ-

ведението acX, където ac е величината на пренесената стойност (на количест-

вото овеществен труд в парична форма) (интерпретирано като коефициент на 

материалните разходи), необходимо, за да се произведе един лев съвкупен 

обществен продукт. Следователно 

).(
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mv
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mvXaX
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+
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=

++=

 

Кибернетичната схема на разглеждания едносекторен модел на регулира-

не на процеса на простото възпроизводство (отговаряща на горния израз) е по-

казана във фиг. 1. Той представя функционирането на макроикономическата 

система, чиито вход е паричният израз на новосъздадената стойност (на чис-

тия продукт) v + m и чиито изход е величината на съвкупния продукт X, като 

коефициентът на материалните разходи ac изпълнява ролята на макроиконо-

мически оператор за обратна връзка (вж. икономически оператор, обратна 

икономическа връзка и оператор за обратна икономическа връзка). Коефици-

ентът ac регулира производството на продукта при наличието на определен 

потенциал от трудови ресурси в страната. 
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Фиг. 1. Кибернетична блок-схема на едносекторния 

модел на простото възпроизводство 

1.2. ДВУСЕКТОРЕН МОДЕЛ НА ПРОСТОТО ВЪЗПРОИЗВОДСТВО 

Двусекторният модел на простото възпроизводство се формира върху 

основата на Марксовата схема за простото възпроизводство, включващо двете 

подразделения на общественото производство: 

X1 = c1 + (v1 + m1) = a1c X + (v1 + m1), 

X2 = c2 + (v2 + m2) = c2 + a2(v + m) X2, 

където: X1 е паричното изражение на съвкупния обществен продукт, създаден 

при производството на средства за производство (в първото подразделение на 

общественото производство), X2 е паричното изражение на съвкупния общест-

вен продукт, създаден при производството на предмети за потребление (във 

второто подразделение на общественото производство); c1 – паричното изра-

жение на пренесената стойност, съдържаща се в стойността на произведените 

средства за производство (в първо подразделение на общественото производс-

тво), c2 – паричното изражение на пренесената стойност, съдържаща се в 

стойността на произведените предмети за потребление (във второ подразделе-

ние на общественото производство), v1 + m1 – паричното изражение на ново-

създадената стойност, съдържаща се в стойността на произведените средства 

за производство, v1 – паричното изражение на стойността на необходимия 

продукт, съдържаща се в стойността на произведените средства за производст-

во, m1 – паричното изражение на стойността на принадения продукт, съдър-

жаща се в стойността на произведените средства за производство, v2 + m2 – па-

ричното изражение на новосъздадената стойност, съдържаща се в стойността 

на произведените предмети за потребление, v2 – паричното изражение на 

стойността на необходимия продукт, съдържаща се в стойността на произве-

дените предмети за потребление, m2 – паричното изражение на стойността на 

принадения продукт, съдържаща се в стойността на произведените предмети 

за потребление, a1c – величината на пренесената стойност (на количеството 

овеществен труд в парична форма, интерпретирано като коефициент на мате-

v+m × 1 X 

ac 
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риалните разходи), необходимо, за да се произведе един лев средства за произ-

водство, a2(v + m) – величината на новосъздадената стойност (на количеството 

жив труд в парична форма, интерпретирано като коефициент на трудовите 

разходи), необходимо, за да се произведе един лев предмети за потребление. 

Следователно: 
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Върху основата на тези изрази се формират и кибернетичните схеми на 

разглеждания двусекторен модел на регулиране на процеса на простото възп-

роизводство (фиг. 2 и фиг. 3) (вж. Ланге, О. Введение в экономическую кибер-

нетику. Издательство “Прогресс”, М., 1968, с. 63). Коефициентът на материал-

ните разходи a1c (в качеството си на оператор за обратна връзка) регулира про-

изводството на средствата за производство X1 (които представляват изходът на 

макроикономическата подсистема на първото подразделение на общественото 

производство) при наличието на определен трудов потенциал (v1 + m1) като 

вход на тази първа подсистема. Коефициентът на трудовите разходи a2(v + m) 

(също в качеството си на оператор за обратна връзка) регулира производството 

на предмети за потребление X2 (които представляват изходът на макроиконо-

мическата подсистема на второто подразделение на общественото производст-

во) при наличието на определен материален потенциал c2 като вход на тази 

втора подсистема. 

 

 
Фиг. 2. Кибернетична блок-схема на подсистемата на 

първо подразделение (производство на средства за 

производство) в двусекторния модел на простото 

възпроизводство 

 

v1+m1 × 1 X1 

a1c 
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Фиг. 3. Кибернетична блок-схема на подсистемата 

на второ подразделение (производство на пред-

мети за потребление) в двусекторния модел на 

простото възпроизводство 

Пазарното равновесие и устойчивостта макроикономическата система на 

възпроизводството в двусекторния модел се свежда до задължителното Марк-

сово условие за еквивалентност при обмяната на продукта между двете разг-

леждани подразделения 

c2 = v1 + m1, 

т.е. до изискването паричното изражение на стойността на средствата за про-

изводство, които първото подразделение на общественото производство про-

дава на второто, да бъде равна на паричното изражение на стойността на пред-

метите за потребление, които второто подразделение на общественото произ-

водство продава на първото. Тези отношения могат да се моделират 

двупосочно: като движение от второто към първото подразделение и, обратно, 

като движение от първото към второто подразделение. 

В първия случай трансформацията в макроикономическата система 

трябва да даде отговор на въпроса какво количество средства за производство 

в парично изражение е необходимо на народното стопанство при простото 

възпроизводство, щото при дадени регулатори да се произведе определено ко-

личество предмети за потребление в парично изражение в условията на пазар-

но равновесие. Тъй като при пазарно равновесие 

,1
2

11 =
+

c

mv
 

от равенството 

)(2

2

1

11

2

1

1
:

1 mv

c

c a

a

a

mv

X

X

+−−

+
=  

се извежда съотношението 

c2 × 1 X2 

a2(v + m) 
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където: 

a2c = 1 – a2(v + m). 

С a2c е означена величината на пренесената стойност (на количеството овещес-

твен труд в парична форма, интерпретирано като коефициент на материалните 

разходи), необходимо, за да се произведе един лев предмети за потребление. 

Следователно има място зависимостта 

,
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22
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1 Xa
a

X c
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=  

чиято кибернетична блок-схема в двусекторния модел е показана във фиг. 4. 

 

 
Фиг. 4. Кибернетична блок-схема на трансформацията на макроикономическата 

система в посока от второто към първото подразделение в двусекторния модел 

на простото възпроизводство 

Във втория случай трансформацията в макроикономическата система 

трябва да даде отговор на въпроса какво количество предмети за потребление 

в парично изражение е необходимо на народното стопанство при простото 

възпроизводство, щото при дадени регулатори да се осигури производството 

на определено количество средства за производство в парично изражение в 

условията на пазарно равновесие. От равенството 
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се извежда съотношението 
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където: 

c2 = v1+m1 × 1 X1 

a1c 

a2c X2 
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a1(v + m) = 1 – a1c. 

С a1(v + m) е означена величината на новосъздадената стойност (на количеството 

жив труд в парична форма, интерпретиран като коефициент на трудовите раз-

ходи), необходимо, за да се произведе един лев средства за производство. Сле-

дователно има място зависимостта 
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чиято кибернетична блок-схема в двусекторния модел е показана във фиг. 5. 

 

 
Фиг. 5. Кибернетична блок-схема на трансформацията на макроикономическата 

система в посока от първото към второто подразделение в двусекторния модел 

на простото възпроизводство 

Структурните коефициенти в двусекторния модел на простото възпроиз-

водство се определят чрез следните съотношения: 
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поради което 

a1c + a1(v + m) = 1, 

a2c + a2(v + m) = 1. 

1.3. ТРИСЕКТОРЕН МОДЕЛ НА ПРОСТОТО ВЪЗПРОИЗВОДСТВО 

Подходът на О. Ланге може да се използува, за да се интерпретира кибер-

нетично простият възпроизводствен процес и в един трисекторен модел. {Три-

секторните кибернетични модели на простото и разширеното възпроизводство 

са предложени за първи път в: Миркович, К. Моделиране и прогнозиране на 

икономическите процеси. Профиздат, С., 1973, с. 166-169. Вж. също: Мирко-

v1+m1 = c2 × 1 X2 

a2(v + m) 

X1 a1(v + m) 
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вич, К. Основи на моделирането на икономическите процеси. Издателство 

“Наука и изкуство”, С., 1980, гл. 4; Миркович, К. Макроикономика. Издателс-

тво “Тракия-М”, С., 2001, гл. 6.} В основата на трисекторния модел на прос-
тото възпроизводство стои класификацията на подразделенията на обществе-

ното производство, направена в Лениновите схеми на възпроизводството, (Ле-

нин, В. И. Полное собрание сочинений. Издание пятое, т. 1. Госполитиздат, 

М., с. 80), а именно: субподразделение 11 – производство на средства за про-

изводство на средства за производство, субподразделение 12 – производство 

на средства за производство на предмети за потребление, и подразделение 2 – 

производство на предмети за потребление. Уравненията на паричното израже-

ние на стойностния състав на съвкупния обществен продукт за отделните под-

разделения на общественото производство тогава са: 

X11 = c11 + (v11 + m11), 

X12 = c12 + (v12 + m12), 

X2 = c2 + (v2 + m2), 

където X11 е паричното изражение на съвкупния обществен продукт, създаден 

при производството на средства за производство на средства за производство 

(в субподразделение 11 на общественото производство), X12 – паричното изра-

жение на съвкупния обществен продукт, създаден при производството на 

средства за производство на предмети за потребление (в субподразделение 12 

на общественото производство), c11 – паричното изражение на пренесената 

стойност, съдържаща се в стойността на произведените средства за производс-

тво на средства за производство (в субподразделение 11 на общественото про-

изводство), c12 – паричното изражение на пренесената стойност, съдържаща се 

в стойността на произведените средства за производство на предмети за пот-

ребление (в субподразделение 12 на общественото производство), v11 + m11 – 

паричното изражение на новосъздадената стойност, съдържаща се в стойност-

та на произведените средства за производство на средства за производство, v11 

– паричното изражение на стойността на необходимия продукт, съдържаща се 

в стойността на произведените средства за производство на средства за произ-

водство, m11 – паричното изражение на стойността на принадения продукт, съ-

държаща се в стойността на произведените средства за производство на средс-

тва за производство, v12 + m12 – паричното изражение на новосъздадената 

стойност, съдържаща се в стойността на произведените средства за производс-

тво на предмети за потребление, v12 – паричното изражение на стойността на 
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необходимия продукт, съдържаща се в стойността на произведените средства 

за производство на предмети за потребление, m12 – паричното изражение на 

стойността на принадения продукт, съдържаща се в стойността на произведе-

ните средства за производство на предмети за потребление. 

От основното Марксово условие за равновесие в макроикономиката c2 = v1 

+ m1 следва, че 

c2 = (v11 + m11) + (v12 + m12). 

Тъй като субподразделение 11 произвежда средства за производство на средс-

тва за производство, то 

X11 = c11 + c12. 

От своя страна, тъй като субподразделение 12 произвежда средства за произ-

водство на предмети за потребление, то 

X12 = c2. 

Освен това 

c12 = v11 + m11. 

Ето защо паричното изражение на обема на средствата за производство, необ-

ходими за да се произведат всички средства за производство на предмети за 

потребление, е равно на паричното изражение на трудовите разходи (в качест-

вото им на стойностна субстанция), които се извършват в субподразделение 

11. 

Както и при двусекторния модел, така и тук макроикономическите отно-

шения в простия възпроизводствен процес могат да се моделират двупосоч-

но: като движение от второ подразделение на общественото производство към 

субподразделение 11 и обратно – като движение от субподразделение 11 към 

второ подразделение. 

В първия случай трансформацията в макроикономическата система трябва 

да даде отговор на въпроса какво количество средства за производство на 

средства за производство в парично изражение е необходимо на народното 

стопанство при простото възпроизводство, щото при дадени регулатори да се 

произведе определено количество предмети за потребление в парично израже-

ние в условията на пазарно равновесие. И в двата случая отношенията, свърза-

ни с производството на средства за производство на предмети за потребление, 

остават като вътрешен междинен етап. От представените по-горе равенства 

може да се изведат релациите: 
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където a11c е величината на пренесената стойност (на количеството овеществен 

труд в парична форма, интерпретирано като коефициент на материалните раз-

ходи), необходимо, за да се произведе един лев средства за производство на 

средства за производство, a12c – величината на пренесената стойност (на коли-

чеството овеществен труд в парична форма, интерпретирано като коефициент 

на материалните разходи), необходимо, за да се произведе един лев средства за 

производство на предмети за потребление. 

От горните изрази следва, че има място зависимостта 

,
1

1
2212

11

11 Xaa
a

X cc

c−
=  

чиято кибернетична блок-схема в трисекторния модел е показана във фиг. 6. 

 

 
Фиг. 6. Кибернетична блок-схема на трансформацията на макроикономическата 

система в посока от второто подразделение към субподразделение 11 в три-

секторния модел на простото възпроизводство 

Във втория случай трансформацията в макроикономическата система 

трябва да даде отговор на въпроса какво количество предмети за потребление 

в парично изражение е необходимо на народното стопанство при простото 

възпроизводство, щото при дадени регулатори да се осигури производството 

на определено количество средства за производство на средства за производс-

тво в парично изражение в условията на пазарно равновесие. От същите, при-

ведени по-горе, равенства могат да изведат и релациите: 

× 1 X11 

a11c 

a2c X2 a12c 
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където a11(v + m) e величината на новосъздадената стойност (на количеството 

жив труд в парична форма, интерпретирано като коефициент на трудовите 

разходи), необходимо за да се произведе един лев средства за производство на 

средства за производство, a12(v + m) – величината на новосъздадената стойност 

(на количеството жив труд в парична форма, интерпретирано като коефициент 

на трудовите разходи), необходимо, за да се произведе един лев средства за 

производство на предмети за потребление. 

От горните изрази следва, че има място зависимостта 

,)(
1

1
.

1

1
11)(11

)(12)(2

2 Xa
aa

X mv
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++ −−
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чиято кибернетична блок-схема в трисекторния модел е показана във фиг. 7. 

 

 
Фиг. 7. Кибернетична блок-схема на трансформацията на макроикономическата система в 

посока от субподразделение 11 към второто подразделение в трисекторния модел на 

простото възпроизводство 

Структурните коефициенти в трисекторния модел на простото възпроиз-

водство се определят чрез следните съотношения: 
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× 1 X2 

a2 (v + m) 

X11 a11 (v + m) × 1 

a12 (v + m) 
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поради което 

a11c + a11(v + m) = 1, 

a12c + a12(v + m) = 1, 

a2c + a2(v + m) = 1. 

2. МОДЕЛИ НА РАЗШИРЕНОТО ВЪЗПРОИЗВОДСТВО 

2.1. ЕДНОСЕКТОРЕН МОДЕЛ НА РАЗШИРЕНОТО ВЪЗПРОИЗВОДСТВО 

Кибернетичните схеми (кибернетичните модели) на простото възпроиз-

водство стават основа за разработването на модели на разширеното възпро-
изводство в контекста на Марксовата икономическа теория. Разширеното въз-

производство е възобновяване на макроикономическия процес при постоянно 

разширяващ се материален и трудов потенциал. Тук също може да се говори за 

едносекторни, двусекторни и трисекторни модели. Едносекторният модел на 
разширеното възпроизводство се извежда от Марксовото равенство на 

стойностната структура на съвкупния обществен продукт: 

X = c + v + mc + mv + m0, 

където mc + mv + m0 = m и където mc е паричният израз на частта от стойността 

на принадения продукт, която се използува за разширяване на средствата за 

производство, mv – паричният израз на частта от стойността на принадения 

продукт, която се използува за разширяване на работната сила, заета в матери-

алното производство, m0 – паричният израз на частта от стойността на прина-

дения продукт, която се използува за потребление извън сферата на материал-

ното производство. 

Марксовото равенство на стойностната структура на съвкупния общест-

вен продукт се трансформира в релацията: 

X = acX + v + αcX + mv + m0, 

X = acX + αcX + (v + mv + m0), 

където ac е коефициентът на материалните разходи (в парично изражение), съ-

държащи се в един лев съвкупен обществен продукт; αc – коефициентът на 

стойността на принадения продукт (в парично изражение), използувана за 

разширяване на средствата за производство, която се съдържа в един лев съв-

купен обществен продукт. 

От горното уравнение се извежда следният едносекторен модел на разши-

реното възпроизводство: 
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чиято кибернетична блок-схема е представена във фиг. 8. Входът на тази мак-

роикономическа система е частта от новосъздадената в цялото народно сто-

панство стойност (в парична форма), която не е насочена към разширяване на 

средствата за производство, т.е. тук се отнася цялото извънпроизводствено 

потребление на националния доход. Изходът на макроикономическата система 

е величината на съвкупния обществен продукт (също в парична форма). Двата 

коефициента ac и αc изпълняват ролята на регулатори (и на оператори) за об-

ратна икономическа връзка, които действуват успоредно (сумиращо) върху 

разширения възпроизводствен процес. По-специално коефициентът ac регули-

ра простото възпроизводство (в качеството му на единия момент на разшире-

ното възпроизводство), а коефициентът αc регулира разширяването на произ-

водството (в качеството му на другия момент на разширеното възпроизводст-

во). 

 

 
Фиг. 8. Кибернетична блок-схема на едносекторния модел 

на разширеното възпроизводство 

2.2. ДВУСЕКТОРЕН МОДЕЛ НА РАЗШИРЕНОТО ВЪЗПРОИЗВОДСТВО 

Двусекторният модел на разширеното възпроизводство се извежда от 
Марксовите схеми за разширеното възпроизводство 

X1 = c1 + v1 + m1c + m1v + m10, 

X2 = c2 + v2 + m2c + m2v + m20, 

където 

m1c + m1v + m10 = m1, 

v+ mv+ m0 × 1 X 

ac 

αc 

× 
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m2c + m2v + m20 = m2, 

и където m1c е паричният израз на частта от стойността на принадения продукт 

в първото подразделение на общественото производство, която се използува за 

разширяване на средствата за производство в същото подразделение, m1v – па-

ричният израз на частта от стойността на принадения продукт в първото под-

разделение на общественото производство, която се използува за разширяване 

на работната сила, в същото подразделение, m10 – паричният израз на частта от 

стойността на принадения продукт в първото подразделение на общественото 

производство, която се използува за потребление извън сферата на материал-

ното производство, m2c е паричният израз на частта от стойността на принаде-

ния продукт във второто подразделение на общественото производство, която 

се използува за разширяване на средствата за производство в същото подраз-

деление, m2v – паричният израз на частта от стойността на принадения продукт 

във второто подразделение на общественото производство, която се използува 

за разширяване на работната сила, в същото подразделение, m20 – паричният 

израз на частта от стойността на принадения продукт във второто подразделе-

ние на общественото производство, която се използува за потребление извън 

сферата на материалното производство. 

Основното условие за макроикономическото равновесие на системата при 

разширено възпроизводство в двусекторната схема е равенството в обмяната 

между посочените по-горе две подразделения 

c2 + m2c = v1 + m1v + m10, 

в основата на което стои неравенството 

v1 + m1v + m10 > c2. 

Последното се отличава от общоприетото условие 

v1 + m1 > c2, 

което според автора неточно отразява закономерностите на разширеното възп-

роизводство. Тогава Марксовите схеми за разширеното възпроизводство се 

трансформират по метода на О. Ланге в системата от два модела (равенства) 

X1 = a1cX1 + α1cX1 + (v1 + m1v + m10), 

X2 = (c2 + m2c) + a2vX2 + α2vX2 + α20X2, 

от която се формират моделите на подсистемите на разширеното възпроиз-

водство в двусекторния вариант. 
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Единият модел се отнася до производството на средствата за производс-

тво: 
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Неговата кибернетична блок-схема е показана във фиг. 9. Другият модел се 

отнася до производството на предмети за потребление: 
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Неговата кибернетична блок-схема е показана във фиг. 10. Значенията на но-

вовъведените символи в тези два модела са следните: a1c е коефициентът на 

материалните разходи в първото подразделение на общественото производст-

во, α1c – коефициентът на натрупването на средствата за производство в пър-

вото подразделение, a2v – коефициентът на разходите на жив труд във второто 

подразделение, α2v – коефициентът на натрупването на работната сила във вто-

рото подразделение, α20 – коефициентът на извънпроизводственото потребле-

ние на предмети за потребление във второто подразделение. 

 

 
Фиг. 9. Кибернетична блок-схема на подсистемата на първо 

подразделение (производство на средства за производство) в 

двусекторния модел на разширеното възпроизводство 

v1+ m1v+ m10 × 1 X1 

a1c 

α1c 

× 
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Фиг. 10. Кибернетична блок-схема на подсистемата на второ 

подразделение (производство на предмети за потребление) в 

двусекторния модел на разширеното възпроизводство 

Входът на първата макроикономическа подсистема (тази на производст-

вото на средства за производство) е паричното изражение на частта от 

стойността на съвкупния обществен продукт, произведен в първото подразде-

ление, която отива за обмяна с второто подразделение, а изходът й е парично-

то изражение на обема на произведените в народното стопанство средства за 

производство. При втората макроикономическа подсистема ролята на вход се 

изпълнява от сумата на пренесената стойност (в парично изражение) и частта 

от стойността на принадения продукт (също в парично изражение), отиваща за 

разширяване на средствата за производство, които части се разменят с първото 

подразделение на общественото производство. Тъй като c2 + m2c = v1 + m1v + 

m10, съотношението между обемите на съвкупния обществен продукт, създа-

дени в първото и във второто подразделение на общественото производство, 

може да се представи във вида 
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Върху тази основа макроикономическите отношения в разширения възпроиз-

водствен процес при двусекторния модел могат да се моделират двупосочно: 

като движение от второ към първо подразделение на общественото производс-

тво и след това обратно – като движение от първо към второ подразделение. 

В първия случай трансформацията в макроикономическата система трябва 

да даде отговор на въпроса какво количество средства за производство в па-

c2+ m2c × 1 X2 

a2v 

α2v × 

α20 
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рично изражение е необходимо на народното стопанство при разширеното 

възпроизводство, щото при дадени регулатори да се произведе определено ко-

личество предмети за потребление в парично изражение в условията на пазар-

но равновесие. За тази цел използваме равенството 

1 – (a2v + α2v + α20) = a2c + α2c, 

където a2c е коефициентът на материалните разходи във второто подразделе-

ние на общественото производство, α2c – коефициентът на натрупването на 

средствата за производство във второто подразделение. Тогава съотношението 

X1/X2 приема вида 
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Кибернетичната блок-схема на това съотношение (т.е. в първия случай) е 

представена във фиг. 11. 

 

 
Фиг. 11. Кибернетична блок-схема на трансформацията на макроиконо-

мическата система в посока от второто към първото подразделение в 

двусекторния модел на разширеното възпроизводство 

Във втория случай трансформацията в макроикономическата система 

трябва да даде отговор на въпроса какво количество предмети за потребление 

в парично изражение е необходимо на народното стопанство при разширеното 
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възпроизводство, щото при дадени регулатори да се произведе определено ко-

личество средства за производство в парично изражение в условията на пазар-

но равновесие. За тази цел използваме равенството 

1 – (a1c + α1c) = a1v + α1v + α10, 

където a1v е коефициентът на разходите на жив труд в първото подразделение, 

α1v – коефициентът на натрупването на работната сила в първото подразделе-

ние, α10 – коефициентът на извънпроизводственото потребление на предмети 

за потребление в първото подразделение. Тогава съотношението X2/X1 приема 

вида 
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Кибернетичната блок-схема на това съотношение (т.е. във втория случай) е 

представена във фиг. 12. 

 

 
Фиг. 12. Кибернетична блок-схема на трансформацията на макроиконо-

мическата система в посока от първото към второто подразделение в 

двусекторния модел на разширеното възпроизводство 

Структурните коефициенти в двусекторния модел на разширеното възп-

роизводство се определят чрез следните съотношения: 
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поради което 

a1c + a1v + α1c + α1v + α10 = 1, 

A2c + a2v + α2c + α2v + α20 = 1. 

2.3. ТРИСЕКТОРЕН МОДЕЛ НА РАЗШИРЕНОТО ВЪЗПРОИЗВОДСТВО 

Трисекторният модел на разширеното възпроизводство се извежда от 
уравненията на стойностния състав на съвкупния обществен продукт на съот-

ветните подразделения на общественото производство: 

X11 = c11 + v11 + m11c + m11v + m110, 

X12 = c12 + v12 + m12c + m12v + m120, 

X2 = c2 + v2 + m2c + m2v + m20, 

където 

m11c + m11v + m110 = m11, 

m12c + m12v + m120 = m12, 

и където m11c е паричният израз на частта от стойността на принадения про-

дукт в субподразделение 11 на общественото производство (производство на 

средства за производство на средства за производство), която се използува за 

разширяване на средствата за производство в същото подразделение, m11v – 

паричният израз на частта от стойността на принадения продукт в субподраз-

деление 11 на общественото производство, която се използува за разширяване 

на работната сила, в същото подразделение, m110 – паричният израз на частта 

от стойността на принадения продукт в субподразделение 11 на общественото 

производство, която се използува за потребление извън сферата на материал-

ното производство, m12c – паричният израз на частта от стойността на прина-

дения продукт в субподразделение 12 на общественото производство (произ-

водство на средства за производство на предмети за потребление), която се из-

ползува за разширяване на средствата за производство в същото подразделе-

ние; m12v – паричният израз на частта от стойността на принадения продукт в 

субподразделение 12 на общественото производство, която се използува за 
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разширяване на работната сила, в същото подразделение, m120 – паричният из-

раз на частта от стойността на принадения продукт в субподразделение 12 на 

общественото производство, която се използува за потребление извън сферата 

на материалното производство. 

От основното условие за макроикономическото равновесие на системата 

при разширеното възпроизводство в двусекторната схема c2 + m2c = v1 + m1v + 

m10 следва, че: 

c2 + m2c = (v11 + m11v + m110) + 

+ (v12 + m12v + m120). 

Тъй като субподразделение 11 произвежда средства за производство на средс-

тва за производство, то 

X11 = (c11 + m11c) + (c12 + m12c). 

От своя страна, тъй като субподразделение 12 произвежда средства за произ-

водство на предмети за потребление, то 

X12 = c2 m2c. 

Освен това 

c12 + m12c = v11 + m11v + m110. 

Затова размерът на средствата за производство (в парично изражение), необ-

ходими за осигуряване на производството на всички средства за производство 

на предмети за потребление, е равен на размера на новосъздадената стойност 

(в парично изражение) в субподразделение 11, след като от нея се приспадне 

величината на натрупването. 

В зависимост от посоката на трансформацията в макроикономическата 

система в условията на разширено възпроизводство при трисекторната схема 

също могат да се разработят два модела от кибернетичен тип: в първия 

случай – в посока от второто подразделение на общественото производство 

към субподразделение 11, а във втория случай – в посока от субподразделение 

11 на общественото производство към второто подразделение. 

При първия модел от горните равенства се извеждат релациите: 
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където a11c е коефициентът на материалните разходи в субподразделение 11, 

α11c – коефициентът на частта от стойността на принадения продукт (в парично 

изражение), отиваща за натрупване към средствата за производство в суб-

подразделение 11 (в производството на средства за производство на средства 

за производство), a12c – коефициентът на материалните разходи в субподразде-

ление 12, α12c – коефициентът на частта от стойността на принадения продукт 

(в парично изражение), отиваща за натрупване към средствата за производство 

в субподразделение 12 (в производството на средства за производство на 

предмети за потребление). От горните изрази следва, че има място зависи-

мостта 

,))((
)(1

1
2221212

1111
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++
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=  

чиято кибернетична блок-схема в трисекторния модел е показана във фиг. 13. 

 

 
Фиг. 13. Кибернетична блок-схема на трансформацията на макроикономическата систе-

ма в посока от второто подразделение към подразделение 11 в трисекторния модел на 

разширеното възпроизводство 

При втория модел се извеждат релациите: 
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където a11v е коефициентът на разходите на жив труд (в парично изражение) 

при производството на средства за производство на средства за производство 

(съдържащи се в един лев съвкупен обществен продукт, произведен в суб-

подразделение 11), α11v – коефициентът на натрупването на работната сила (в 

парично изражение) при производството на средства за производство на 

средства за производство (стойността на принадения продукт, произведен в 

субподразделение 11, която се съдържа в един лев съвкупен обществен про-

дукт, произведен в същото подразделение, и се използува за разширяване на 

работната сила в него), α110 – коефициентът на извънпроизводственото потреб-

ление на предмети за потребление (в парично изражение) при производството 

на средства за производство на средства за производство (стойността на при-

надения продукт, произведен в субподразделение 11, която се съдържа в един 

лев съвкупен обществен продукт, произведен в същото подразделение, и се 

използува за извънпроизводствено потребление), a12v – коефициентът на раз-

ходите на жив труд (в парично изражение) при производството на средства за 

производство на предмети за потребление (съдържащи се в един лев съвкупен 

обществен продукт, произведен в субподразделение 12), α12v – коефициентът 

на натрупването на работната сила (в парично изражение) при производството 

на средства за производство на предмети за потребление (стойността на при-

надения продукт, произведен в субподразделение 12, която се съдържа в един 

лев съвкупен обществен продукт, произведен в същото подразделение, и се 

използува за разширяване на работната сила в него), α120 – коефициентът на 

извънпроизводственото потребление на предмети за потребление (в парично 

изражение) при производството на средства за производство на предмети за 

потребление (стойността на принадения продукт, произведен в субподразделе-

ние 12, която се съдържа в един лев съвкупен обществен продукт, произведен 

в същото подразделение, и се използува за извънпроизводствено потребление). 

От горните изрази следва, че има място зависимостта 
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чиято кибернетична блок-схема в трисекторния модел е показана във фиг. 14. 
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Фиг. 14. Кибернетична блок-схема на трансформацията на макроикономическата систе-

ма в посока от подразделение 11 към второто подразделение в трисекторния модел на 

разширеното възпроизводство 

Структурните коефициенти в трисекторния модел на разширеното възп-

роизводство се определят чрез следните съотношения: 
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поради което 

a11c + a11v + α11c + α11v + α110 = 1, 

a12c + a12v + α12c + α12v + α120 = 1, 

a2c + a2v + α2c + α2v + α20 = 1. 

Изложеният подход позволява да се анализира структурата на простия и 

на разширения възпроизводствен процес и да се разкрият онези възлови мо-

менти, върху които трябва да се насочва вниманието при неговото макроико-

номическо регулиране, за създаване на научнообосновани пропорции в иконо-

миката и на ефективна структура на производството. 
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