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Резюме: В статията е разгледана ево-
люционната теория на икономическите 
изменения, създадена от двамата амери-
кански учени. Подробно е изследвана исто-
рията на написването на съвместната им 
книга. Анализирани са тезите на предше-
ствениците и близките съюзници на ево-
люционизма, както и приложеният от тях 
шумпетериански подход. Разгледани са ме-
тодът на икономическия еволюционизъм и 
характерът на използвания математически 
апарат, както и компютърното моделиране 
на процесите. Подробно е характеризирано 
основното понятие на еволюционната ико-
номика – рутината, откъдето е изведена 
еволюционната теория на фирмата. Спе-
циално внимание е отделено на връзката 
на еволюционната теория с методите и 
средствата на икономическата политика 
на макроравнище.

Ключови думи: шумпетериански подход, 
метод на икономическия еволюционизъм,  
институционализъм, еволюционна теория 
на икономическите изменения.

JEL: B25, B52.

Създатели на еволюционната иконо-
мическа теория са двамата извест-

ни американски икономисти Ричард Нелсън 

1 Марчо Марков е доктор, доцент в катедра “Иконо-
микс” на УНСС, e-mail: mmarkov@unwe.bg

и Сидни Уинтър. През 1982 г. те издават 
книгата „Еволюционна теория на ико-
номическите изменения“ (An Evolutionary 
Theory of Economic Change, Boston, Harvard 
University Press, 1982), която веднага се пре-
връща в бестселър в научната литерату-
ра2. Кои са Ричард Нелсън и Сидни Уинтър 
и как стигат да написването на тази про-
чута книга?

Ричард Р. Нелсън (Richard R. Nelson) е 
роден през 1930 г. в Ню Йорк.  През 1952 
г. завършва бакалавърска степен в Обер-
линския колеж в щата Охайо, а през 1956 
г. защитава докторска степен в Йелския 
университет. През същата година публи-
кува своята първа статия в списанието 
American Economic Review. До края на 60-те 
години Нелсън не се занимава с педагоги-
ческа дейност, защото той е икономист в 
„РАНД корпорейшън“ – мощна научна инсти-
туция, която работи за Пентагона. През 
1961-1963 г. е старши сътрудник в Комите-
та на икономическите съветници към пре-
зидента на САЩ Джон Кенеди.

В периода 1968-1986 г. Р. Нелсън е про-
фесор в Йелския университет, като от 
1981 до 1986 г. възглавява Института за 

2 При написването на статията са използвани следни-
те източници. Худокормов, А. Г. Экономическая теория: 
Новейшие течения Запада - М.: ИНФРА-М, 2009, с. 257-
280; Гловели, Г. Д. История экономических учений. - М.: 
Издательство Юрайт; ИТ Юрайт, 2011, с. 726-740.; 
http://www. wikipedia; http://www.people.su; http://galery.
economicus.ru.
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социални и политически изследвания. По на-
стоящем той е професор по международна 
политическа икономия в Колумбийския уни-
верситет. От дълги години проф. Нелсън е 
действителен член на Националната акаде-
мия на науките на САЩ. Лауреат е на Пре-
мията на името на Василий Леонтиев от 
2005 г. Съпругата му Кетрин Нелсън също 
е американка.

По всички научни критерии академиче-
ската значимост на проф. Нелсън е забе-
лежително явление в икономическата наука 
от втората половина на ХХ век. Неговите 
изследвания се концентрират преимущест-
вено върху процесите на дългосрочната 
икономическа динамика с особен акцент 
на взаимовръзката на технологическия 
прогрес и еволюцията на икономическите 
институции. В качеството на автор или 
редактор има публикувани около 15 научни 
монографии, а неговите аналитични ста-
тии повече от тридесет години постоянно 
се печатат във водещите икономически 
списания на САЩ.

В продължение на много години Нелсън 
ръководи крупни международни научно-
изследователски проекти по сравните-
лен анализ на националните иновационни 
системи, резултатите, от които са пред-
ставени в книгите му „Политика на ви-
соки технологии: Сравнение между пет 
нации” (High Tecnology Policies: A Five Nation 
Comparison. Wachington D. C.: American Enter-
prise Institute, 1984) и „Национални инова-
ционни системи: компаративен анализ“ 
(National Innovation Systems: A Comparative 
Analysis, New York: Oxford University Press, 
1993). Разработва с колективи и проблеми 
на междуотрасловото съпоставяне на мо-
делите на държавно регулиране на проце-
сите на технологическо развитие. В цен-
търа на вниманието на учения много често 
се намират въпросите на съотношението 
на функциите и ролята на различните ико-
номически институции във финансовото, 
организационното и другото осигуряване 

на дадените процеси. Нелсън активно си 
сътрудничи с много известни учени в тази 
сфера като например Натан Розенберг и 
Кристофър Фримън.

Други интересни негови книги са: „Тех-
нологии, икономически растеж и публич-
ни политики“ (Technology, Economic Growth 
and Public Policy, with M. J. Peck and E. D. Ka-
lachek. Brookings Institute, 1967); „Възможнос-
ти в индустриалната организация“ (Op-
portunities in Industrial Organization. Columbia 
University Press, 1972); „Иновации и приложе-
ния в публичните организации“ (Innovation 
and Implementation in Public Organizations, with 
D. Yales, Lexington Books, 1978); „Правител-
ството и техническият напредък: Крос-
анализ на индустрията“ (Government and 
Technical Advance: A Cross Industry Analysis. 
Pergamon Press, 1982); „Технологичните 
изменения като еволюционен процес“ 
(Technical Change as an Evolutionari Process. 
North Holland Press, 1987); „Технологически-
те изменения и икономическата теория“ 
(Technical Change and Economic Theory with 
G. Dosi, London: Pinter Publishers, 1988) 

Сидни Греъм Уинтер (Sidney Graham 
Winter) е роден в Айова сити, щата Айова, 
през 1935 г. Завършва бакалавърска степен 
в Колежа в Свартмор, щата Пенсилвания, 
а магистърска (1957) и докторска степен 
(1964) защитава в Йелския университет. 
Във втората половина на 60-те години 
Уинтър също започва работа в „РАНД кор-
порейшън“. По-късно преподава в своя уни-
верситет, а също и в Мичиганския универ-
ситет и в Калифорнийския университет, 
кампуса в Бъркли. В периода 1989-1993 г. е 
главен икономист на Американската аген-
ция за контрол върху публичните средства. 
През 1993 г. става професор в едно от най-
престижните бизнес училища САЩ – Уор-
тън към Пенсилванския университет. От 
2005 г. е вицепрезидент на Международно-
то общество „Шумпетер“.

Първата съпруга на Уинтър е Джорджи 
Уинтър. През 1989 г. той се оженва за Елис 
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Митчъл Ривлин, която е известна аме-
риканска икономистка, родена на 4 март 
1931 г. във Филаделфия. Преподавател е в 
Университета Джон Мейсън и в Нюйорк-
ския университет. Ривлин работи като 
вице-председател на Федералния резерв, 
Директор на Управлението по мениджмънт 
и финанси на Белия дом и като първи дирек-
тор на  бюджетното управление на Амери-
канския конгрес. Тя е президент на Амери-
канската икономическа асоциация (1986) и 
лауреат на Премията на името на Каролин 
Шоу Бел (1998).

Други известни книги на С. Уинтър са: 
„Патенти и благосъстояние в еволю-
ционния модел“ (Patents and Welfare in an 
Evolutionary Model, 1993) и „Към неошумпе-
терианската теория на фирмата“ (Toward 
a Neo-Schumpeterian Theory of the Firm, 2004).

Написването на книгата „Еволюционна 
теория на икономическите изменения“ от-
нема на нейните автори повече от десети-
летие3. В предговора си към нея Нелсън и 
Уинтър по следния начин описват ражда-
нето на тази публикация4. Отначало все-
ки от тях върви по различен път. Изходен 
пункт за Нелсън е интересът към процеса 
на дългосрочното икономическо развитие. 
Първоначално неговото внимание е насо-
чено към ролята на технологическите из-
менения като главна движеща сила на раз-
витието. Интересува го също ролята на 
политиката като фактор, влияещ на вели-
чината и насочеността на тази сила.

Уинтър в началото насочва своето вни-
мание върху силата и ограничеността на 
аргументите с еволюционен характер, из-
дигани в поддръжка на стандартните виж-
дания за поведението на фирмите. Скоро 
неговите интереси се разширяват и обхва-

3 Книгата е издадена на руски език: Нельсон Ричард Р., 
Уинтер Сидней Дж. Эволюционная теория экономиче-
ских изменений / Пер. с англ. - М.: Дело, 2002. - 536 с. 
Именно това издание е използвано от автора по ната-
тък в статията.
4 Вж. Цит. съч. с. 15-17.

щат общите методологически въпроси на 
теорията и реализма в икономическата на-
ука, приноса на другите научни дисциплини 
в осмислянето на поведението на фирмата 
и новия подход към еволюционната точка 
на зрение като възможен плацдарм за раз-
гръщане на по-реалистична икономическа 
теория в областта на поведението на фир-
мата и отрасъла.

Още от първите дни на тяхното запоз-
нанство в „РАНД корпорейшън“ в Санта Мо-
ника става очевидно същественото съв-
падение и взаимовръзка между  научните 
им интереси. Изследвайки в детайли про-
цесите на технологическите изменения, 
Нелсън достига до разбирането, че на тези 
процеси са присъщи неопределеност, дви-
жение пипнешком, безпорядък, изобилие от 
грешки и осъзнава колко трудно е да се ос-
мислят тези реалии, оставайки в рамките 
на ортодоксалната теоретична схема. А у 
Уинтър в резултат на изучаването на фак-
торите, определящи разходите на фирмите 
и отраслите за научни изследвания и опит-
но-конструкторски разработки, се формира 
поле от емпирически данни, позволяващи да 
си изясни факта, че много от чертите в 
поведението на фирмата е по-леко да се 
тълкуват като отражение на обичаите и 
стратегическите ориентации, дошли от 
нейното минало, а не като резултат от 
детайлното разглеждане на отдалечени-
те разклонения на дървото на решенията, 
простиращи се в бъдещето. По това време 
силно влияние върху тях оказва известният 
изследовател Бъртън Клейн. 

 Двамата се заемат да пишат книга-
та, когато Нелсън започва работа в Йел-
ския университет, а Уинтър – в Мичиган-
ския университет. Те признават по-късно, 
че книгата е продължение на заниманията 
им в докторантурата. В продължение на 
няколко години „междуградското съавтор-
ство“ им коства много усилия и много раз-
ходи за пътувания и телефонни разговори. 
Но им дава по тяхна оценка и доста изго-
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ди, защото всеки от тях споделя общите 
идеи в откритите научни дискусии, които 
се водят в двата университета. След като 
Уинтър през 1976 г. се прехвърля в Йелския 
университет, те решават да обединят 
двете работи в една книга и работят уси-
лено върху нея през 1978 и 1979 г. Стадият 
„почти всичко е готово“ продължава цели 
три години след това, като резултат от 
отговорното отношение на авторите към 
материята и сериозната редакторска ра-
бота, която извършват.

Един от първите въпроси, които двама-
та икономисти поставят в книгата си, е за 
предшествениците и близките съюзници 
на еволюционизма. Сред далечните пред-
шественици те поставят Томас Малтус 
и Чарлз Дарвин, издигнали идеята за „ес-
тествения отбор“ в борбата за жизнени 
ресурси. Нелсън и Уинтър също пишат за 
своя теоретически съюз с концепцията за 
биологическата еволюция на Ламарк, отбе-
лязвайки, че тяхната теория е „неприкрито 
ламарксиситка: тя разглежда и „наследява-
нето“ на благоприятните признаци, и сво-
еобразната изменчивост под въздействие 
на неблагоприятната обстановка“5.

Двамата американски професори обявя-
ват за свои предшественици също  някои 
класици, марксисти и неокласици, макар 
че ги интерпретират доста специфично. 
Според тях, например, теоретичното на-
следство на Адам Смит е ценно не с кон-
цепцията за „невидимата ръка“ на пазара 
(неокласическата традиция) и не с трудо-
вата теория на стойността (марксистка-
та традиция), а с разглеждането на това, 
което днес бихме назовали източници и по-
следствия от техническия прогрес. Те счи-
тат, че Джон Стюарт Мил и Смит ни да-
ват богата картина на историята на ево-
люцията на производителната техника и 
икономическите институции. Тази теория 
в значителна степен е теория динамична, 

5 Нельсон, Р. Уинтър, С., цит. съч, с. 27.

а не статична, подчертават те. Нелсън и 
Уинтър са на мнение, че и марксическата 
икономическа теория в голямата си степен 
е също еволюционна, макар че двамата не 
могат да възприемат нейното класово-ре-
волюционно съдържание6.

За еволюционисти, американските ико-
номисти обявяват и първите английски 
неокласици Алфред Маршал и Артър Пигу, 
изследователи на икономическата динами-
ка. У Маршал те посочват следния цитат 
от фундаменталния му труд „Принципи на 
икономикса“: „Меката на икономиста е пре-
ди всичко икономическата биология, а не 
икономическата динамика“7. По оценката 
Нелсън и Уинтър “за Пигу отправна точка 
на проблематиката, изложена в неговата 
„Икономическа теория на благосъстояние-
то“, са били именно икономическите изме-
нения и забавената реакция на икономиче-
ските институции на тези изменения“8.

За духовни бащи на своята теория те 
смятат австриеца Йозеф Шумпетер и 
американеца Хърбърт Саймън. Шумпетер 
поставя, според тях, за пръв път правилно 
въпроса – как да се разбират икономически-
те изменения. Той установява, че „съвърше-
ната конкуренция не е типично устройство 
на пазара и че за фирмата главно оръжие 
на конкуренцията са рекламата, научните 
изследвания и опитните разработки“9. У 
Саймън те ценят неговия нов подход към 
икономическото поведение на човека и на 
организациите, насочени към отричане на 
неокласическата концепция за „максимиза-
ция на печалбата”.

Ето защо според тях в центъра на 
предмета на икономическата теория 
се намира икономическата динамика, а не 
икономическата статика, икономическото 
неравновесие вместо равновесната балан-

6 Вж. пак там, с. 62-63.
7 Маршал, А. Принципы политической экономии, М.: 
"Прогрес", 1983, Т. 1, с. 53.
8 Нельсон, Р., Уинтър, С., цит. съч., с. 64.
9 Пак там, с. 57.
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сираност, когато научно-техническият и 
организационният прогрес се разглеждат 
като ключов фактор на промените и на 
иновациите, а не като „остатъчен фактор“ 
на растежа.

Нелсън и Уинтър наричат своя под-
ход „шумпетериански“, макар че един от 
техните последователи, британският ико-
номист Джефри Ходжсън, анализирайки го, 
счита, че той трябва да се нарече „вебле-
ниански“. Действително учудващо е, че те 
нито веднъж в книгата си не споменават 
Торстейн Веблен, създателя на институ-
ционализма и сериозен привърженик на из-
ползването на еволюционния подход в ико-
номическите изследвания.

В отличие от много институциона-
листи, следващи вебленовата традиция, 
Нелсън и Уинтър не се ограничават само с 
описателния подход към действителност-
та и с наративно изложение, а широко из-
ползват математическото моделиране 
на иновационните процеси и логическия 
анализ на абстрактните категории. Же-
лаейки да са максимално близки до иконо-
мическата практика, в своето изследва-
не те включват като правило материали, 
които са преминали първична преработка в 
трудовете на икономистите, заети непо-
средствено с мониторинга на стопанския 
живот. Едва след това се заемат с теоре-
тическо конструиране, достатъчно „при-
повдигнато“ над емпириката.

Нелсън и Уинтър по следния начин на-
кратко характеризират същността на 
своята теория: „В този смисъл и нашата 
еволюционна теория на икономическите 
изменения – не е интерпретация на иконо-
мическата действителност във вид на от-
разяване на хипотетично постоянните „на-
лични данни“, а схема, която може да помогне 
на достатъчно осведомения наблюдател за 
фактите от настоящето, да погледне малко 
по-далече през дима, застилащ бъдещето“10.

10  Пак там, с. 16.

Ако в първата глава на книгата е по-
казана използваната методология, то във 
втората е развит методът на икономи-
ческия еволюционизъм. Същността му се 
състои в интерпретацията на пазарната 
капиталистическа икономика като непре-
къснато променящ се обект, намиращ се 
перманентно в неравновесно състояние. 
По-често водещи са случайността, неде-
терминираността, вероятностният ха-
рактер на стопанските изменения вместо 
ортодоксалните постулати за „рационал-
ното“ поведение на икономическите субе-
кти. Ето защо авторите търсят естест-
венонаучен аналог на своето учение не в 
статичноравновесната механика, а в из-
менчивия свят на биологическите мутации. 
Главният фактор на икономическите изме-
нения са научно-техническият и организа-
ционният прогрес, протичащи в средата на 
промишлените фирми. Тук те различават 
три вида фирми: фирми-иноватори, фирми-
имитатори и фирми-консерватори.

Трябва да се обърне внимание на още 
един аспект на еволюционния подход към 
икономическата теория – характера на 
използвания математически апарат. Тук 
вместо диференциални и интегрални урав-
нения се използват така наречените „мар-
ковски процеси“, които се характеризират 
с това, че всяко следващо състояние зави-
си само от предходното, но не зависи от 
това, как то е било постигнато. По-голяма 
част от популационните процеси са мар-
ковски. Например, числеността на населе-
нието в следващата година зависи само от 
числеността и равнището на раждаемост 
в предходната година.  Този математиче-
ски апарат в най-голяма степен съответ-
ства на характера на неопределените, ин-
детерминираните процеси на  еволюцията 
на икономическите обекти.

Според научния редактор на руския пре-
вод на книгата В. Л. Макаров новият подход 
се изразява в следното: „Една от причини-
те за бурното развитие на еволюционна-
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та икономика именно в последно време се 
състои в компютърната поддръжка. Без 
компютрите много от преимуществата и 
своеобразното обаяние на еволюционните 
схеми просто не биха се проявили. Нелсън 
и Уинтър прекрасно разбират това и на 
много места в книгата подчертават, че 
резултатите, получени от прилагането на 
компютърните модели, са едновременно и 
добри, и лоши. Добри, защото резултатът 
от еволюцията не е предварително извес-
тен, изследователят го очакват изненади 
и даже открития. Лоши, защото компютър-
ният модел, компютърният експеримент 
винаги се базира на конкретни цифри и, 
следователно, не притежава достатъчна 
общност, към която е привикнала науката, 
опираща се на дедуктивния метод“11.

Методът на компютърното модели-
ране е перспективен и защото извежда 
от взаимна изолация и свързва в едно из-
следванията на микро-, мезо- и макрорав-
нище, или казано по друг начин, равнището 
на отделните фирми, отраслите или гру-
пите отрасли и националното стопанство 
като цяло. По този начин, както справедли-
во отбелязва проф. Н. А. Макашева, в „мето-
дологически план еволюционната икономика 
може да се разглежда като крачка по посока 
на преодоляване на разрива между методо-
логическия индивидуализъм и холизма“12, т.е. 
подход, при който икономиката се изследва 
като единно цяло.

Всяка икономическа теория, претен-
дираща за системност, има в своята 
структура най-малко три компонента: 
методологически основи, собствена иконо-
мическа концепция и практически препоръки 
(изход към икономическата политика). От 
методологическа гледна точка най-релефно 
се проявява опозиционността на икономи-
ческия еволюционизъм на основното тече-

11 Вж. Пак там. с. 13-14.
12 Вж. по подробно: История экономических учений: 
Учебное пособие / Под ред. В. Автономова, О Ананьина, 
Н. Макашевой. М.: ИНФРА-М, 2008, с. 634.

ние на икономическата теория на Запада. 
Не по-малко са различията и в областта на 
собствената теоретична концепция13.

Теоретичните концепции обикновено се 
изграждат около една основна категория. 
За марксистката икономическа концепция 
това е стоката или стоковата стойност, 
за маржиналистката икономическа теория 
– това е полезността, а за „стария“ веб-
леновски институционализъм – това са ин-
ституциите. За еволюционната теория 
на Нелсън и Уинтър изходното понятие  
в теоретичния анализ е понятието „ру-
тина“.

Как двамата автори дефинират въве-
дената от тях фундаментална категория? 
Най-общо тя може да бъде характеризира-
на по следния начин:

Първо, рутината е най-обобщеното 
обозначение за „всички нормални и предска-
зуеми образци на поведение на фирмата“. 
Тя е някакъв устойчив стереотип на пове-
дение, своего рода аналог на привичките 
с тази разлика, че рутината в по-голяма 
степен има несъзнателен характер.

Второ, рутината е един вид „програ-
ма за действие“ или „постоянно повтарящ 
се шаблон на дейност“ на цялата стопан-
ска организация. В концепцията на Нелсън 
и Уинтър рутината играе толкова важна 
роля, колкото гените в биологическата 
еволюционна теория.

Трето, рутината е своеобразна „памет 
на фирмата“, като се започне от прилага-
нето на техническите методи на произ-
водството, премине се през процедурите 
по наемане и уволняване на работниците и 
служителите и използваните практики за 
поръчване на ново оборудване и се стигне 
до политиката в областта инвестиране-
то, научните изследвания и опитно-кон-
структорските разработки или рекламата 
и стратегията на деловата активност в 

13 По подробно: Худокормов, А. Г. Экономическая тео-
рия: Новейшие течения Запада - М.: ИНФРА-М, 2009, 
с. 269-273.
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отношение на диверсификацията на проду-
кта и задграничните инвестиции.

Четвърто, рутината освен „стопан-
ска памет“ е също „икономически ген“ на 
деловата организация и своеобразна „ком-
пютърна програма“ на фирмата. Тя „задава 
списък от функции“, които имат относи-
телна устойчивост. „Снопът“ от функции 
се характеризира със специфична структу-
ра, включваща: а) способност да отразява 
технологията на фирмата; б) способност 
да регулира производството на продукция-
та на фирмата в съответствие с пазарна-
та конюнктура; в) способност да съотна-
ся изменящите се обеми на факторите на 
производството с техните цени.

Пето, рутината е „хранилище на специ-
фичните операционни знания“, а също и ня-
каква компромисна програма на „примирие“ 
с персонала на фирмата, който обикновено 
е съставен от множество хора с нееднак-
ви, понякога противоположни интереси. 
Ето защо самата рутина задължително 
съдържа „механизми за принуждаване към 
съблюдаването на правилата“, даже когато 
сериозните нарушения се срещат рядко, а 
номинално предвидените санкции не се при-
лагат. 

Шесто, рутината може да се разглеж-
да и като цел на дейността на фирмата. 
Запазването на рутината е своеобразна 
форма на контрол върху деловата организа-
ция. Удачната рутина на една фирма може 
да бъде предмет на заимстване, копиране, 
имитация от страна на други фирми. Но 
поради сложността и многостранността 
на рутината от нея невинаги се получават 
добри копия. При пренасянето й в новото 
предприятие рутината задължително пре-
търпява „някаква мутация“.

Седмо, рутината се намира в специ-
ални отношения с нововъведенията. Ино-
вацията, според еволюционната теория, 
е изменение на рутината и в значителна 
степен е проявление на творческото съз-
нание. Заедно с това иновацията сама по 

себе си представлява не разрив със стара-
та рутина, а е един вид евристическо ре-
комбиниране на концептуални и физически 
материали, съществували по-рано. Това на-
пълно съответства и на възгледа на Шум-
петер, който разглежда нововъведенията 
като „осъществяване на нови комбинации“. 
Иновациите, според Нелсън и Уинтър, по-
раждат нови рутини и сами стават опорни 
елементи на бъдещи иновации.

Осмо, съществено е, че в еволюционни-
те модели фирмите-новатори, внедряващи 
иновациите (т.е. преобразуващи рутина-
та), невинаги спечелват в конкуретната 
борба. Победители в нея могат да бъдат 
както фирмите-имитатори, които иконо-
мисват разходи като заимстват чуждата 
рутина, а също и фирмите-консерватори, 
ако иновацията на конкурента не е била 
достатъчно ефективна.

Девето, рутината е своеобразен актив 
на фирмата, за придобиването на който са 
направени определени разходи. Те в много 
случаи имат невъзвратим характер и зато-
ва трябва да се има предвид, че смяната на 
старата рутина с нова изисква сериозни 
разходи, а може да доведе и до влошаване 
на отношенията с партньорите и даже да 
ги прекъсне. Същото се отнася и за отно-
шенията вътре в самата фирма.  

Интересен е и въпросът за класифика-
цията на рутините. Според Нелсън и Уин-
тър те се делят на три класа:

Първата група управлява поведение-
то на фирмата в краткосрочен аспект по 
подобие на „краткия период“ в терминоло-
гията на А. Маршал. Този клас управлява 
дейността на фирмата при зададен набор 
от машини и оборудване, както и други фак-
тори, които е невъзможно да се увеличат в 
кратък срок.

Втората група се отнася към инвести-
ционното поведение на фирмата и опреде-
ля динамиката на нейния основен капитал 
– увеличаващ се или намаляващ при движе-
нието от един период към друг.
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Третата група включва онези рутини, 
които изменят „различни аспекти на функ-
ционалните характеристики“ на фирмата. 
Тези рутини са от висш порядък и регулират 
процесите на модификация на рутините от 
по-нисък порядък (рутини за изменения на 
рутините). Този клас също се ръководи от 
относително устойчиви правила. Към него 
двамата автори включват обследването на 
технологиите, маркетинга, разработване-
то на текущата стратегия за НИОКР и др.

Въвеждането на понятието „рутина“ 
позволява на Нелсън и Уинтър да разгър-
нат своята еволюционна теория за фир-
мата. За тях „поведението на фирмите се 
обяснява с рутините, които те прилагат. 
Знанието на рутините е сърцевината за 
разбирането на поведението на фирмата. 
Моделирането на фирмите означава моде-
лиране на рутините и на тяхното измене-
ние във времето“14.

Те не се съгласяват с ортодоксалната 
теория, според която фирмите намират 
най-изгодните решения в условията на 
конкурентната борба и оптимизират по-
ведението си постоянно. Според тях, фир-
мите функционират в съответствие с 
рутината и им е нужно много време за 
да намерят вярното решение, опипвайки 
постоянно почвата. В своите модели ав-
торите изхождат от няколко важни пред-
положения:

Първо, резултатите от действията на 
търсещите фирми се определят в терми-
ните на вероятностното разпределение на 
рутините, които се откриват в процеса на 
търсенето.

Второ, макар това търсене да е обусло-
вено от вече съществуващи рутини, има 
голяма вероятност да се открият нови ру-
тини, в частност, всяка друга двойка „тех-
нология – правило за приемане на решение“.

Трето, има „положителна вероятност“, 
че търсещата фирма няма да намери нови 

14 Нельсон, Р., Уинтер С., цит. съч., с. 153.

рутини и ще бъде принудена да запази пре-
дишните рутини. 

Еволюционната теория по друг начин 
разглежда и характера на отрасъла. В 
него няма набор от еднородни фирми-мак-
симизатори (както изповядва ортодоксал-
ната теория), а изменчива съвкупност от 
организации, включваща: фирми-новатори, 
които създават нови рутини; фирми-ими-
татори, които заимстват чужди рутини; 
фирми-консерватори, запазващи привър-
заността си към старите рутини; а даже 
и фирми със „смесено“ стопанско поведе-
ние. В резултат на това целият отрасъл 
придобива динамизиран характер и важно 
място в него заемат идеите за вероят-
ностните изменения и подбора в условията 
на неопределеност.

Много важни категории, които използ-
ва еволюционата теория на фирмата, са 
„организационна рутина“, „търсене“, „под-
бор“ и „селекционна среда“.

„Организационната рутина“ предпола-
га членовете на организацията добре да 
познават своите задължения, така както 
те са предопределени от рутината. Обаче 
знанието на своите задължения в органи-
зацията не е достатъчно, защото трябва 
да умееш да знаеш какви рутини съществу-
ват и кога трябва да се изпълняват. Необ-
ходимо е още да притежаваш способност 
да интерпретираш постоянния поток от 
съобщения, постъпващи от другите члено-
ве на организацията, а също и от обкръжа-
ващата среда.

„Търсенето“ се разглежда като процес 
на оценка на текущите рутини, т. е. като 
дейност, която може да доведе до тяхна-
та модификация, радикално изменение или 
пълна промяна. То носи в определена степен 
случаен характер, но неговото движение е 
способно също да се подчини на рутинната 
процедура.

„Подборът“ се характеризира с голяма 
доза случайност и налучкването на редица 
фактори, определящи резултатите. Важна 



13

Статии

роля тук играе обучението по пътя на про-
бите и грешките, обратната връзка, която 
ръководството на фирмата има със свои-
те работници, способността му да се фор-
мира силен екип, както и да позиционира 
добре фирмата в отрасъла.

„Селекционната среда“, в която рабо-

тят фирмите, представлява съвкупност 

от фактори, въздействащи върху растежа 

или регреса на всяка от тях. Тук се отна-

сят външните за фирмата условия на тър-

сенето на нейната продукция или предлага-

нето на необходимите й фактори на произ-

водството, а също и характеристиката и 

поведението на другите фирми или съот-

ветните сектори на икономиката.

Последната част от книгата е посвете-

на на връзката на еволюционната теория 

с методите и средствата на икономиче-

ската политика на макроравнище. Нелсън 

и Уинтър изследват богат исторически ма-

териал, подробно анализирайки и дискусия-

та от 20-те и 30-те години на ХХ век за 

така наречената „логическа и практическа 

невъзможност на социализма“. Те не се при-

съединяват нито към ултралибералната по-

зиция на Л. Мизес и Фр. Хайек за това, че 

принципно е неосъществима „централизи-

раната икономика“, нито към позицията на 

поддръжниците на регулирания от държава-

та „пазарен социализъм“, сред които изпъква 

немският икономист О. Ланге.

Като убедени шумпетерианци те под-

чертават, че предложената от тях концеп-

ция за икономическа политика съществено 

се разминава с концепцията на Шумпетер 

поне в един важен пункт. Те не подкрепят 

тезата, че „социализмът ще израстне от 

капитализма“, като подчертават, че „от 

гледна точка на нашата еволюционна тео-

рия опитите да се оптимизира и собствено 

да се контролира научно-техническият про-

грес ще доведе не до растеж, а до снижа-

ване на ефективността“15 на икономиката.

Двамата американски икономисти съз-

нават, че в съвременните условия глобална 

алтернатива на пазарната икономика не 

съществува. Но в областта на икономи-

ческата политика те застъпват възгле-

да за „разнообразие и плурализъм“ на ней-

ните методи и инструменти. „Още по-ва-

жно е това, че при разглеждане на въпроси-

те на нормативната икономическа теория 

от еволюционни позиции започваш по-добре 

да разбираш не само защо институционал-

ната форма на нашата днешна икономи-

ческа система има смесен характер, но и 

защо така и трябва да бъде“16. Например, 

от солидна държавна подкрепа се нуждаят 

НИОКР, фундаменталните изследвания и др. 

и това е доказано ефективно от практи-

ката на развитите държави след Втората 

световна война.

Като анализират както „провалите на 

пазара“, така и „границите на държавната 

намеса в икономиката“, Нелсън и Уинтър 

смятат, че акцентите на еволюционна-

та теория в икономическата политика 

трябва да се търсят в следните посоки:

Първо, тя изхожда от състоянието на 

неопределеност в това, което касае диапа-

зона на различните действия в областта 

на икономическата политика, а също и ней-

ните последствия.

Второ, в нейните рамки „не се правят 

никакви опити да се определи оптимална 

политика“. „Стилът“ на еволюционизма по 

дадения въпрос се заключава в това, че се 

„старае да изведе варианти на политики, 

които трябва да се избягват“ и паралелно 

да се набележат „перспективни варианти“. 

15 Нельсон, Р., Уинтер, С., цит. съч., с. 427.
16 Пак там, с. 434.
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Това води до съобразяване с принципа на 

ограничената рационалност на Саймън.

Трето, утвърждава се възгледът, че до-

колкото теорията трябва да се занимава 

с „ограниченията“ във функционирането на 

пазара и държавната намеса, „важно място 

в списъка на желаните свойства на пред-

лаганите институционални режими заема 

гъвкавостта, склонността към експери-

ментиране и способността да се сменят 

направленията в резултат на наново при-

добитите знания“17 

Както се вижда практическата рецеп-

тура на еволюционната теория се от-

личава с известна доза неопределеност, 

което неминуемо препятства нейното 

широко прилагане и признание сред ико-

номистите. Може би затова неошумпе-

терианският еволюционизъм се намира в 

периферията на западната икономическа-

та наука. Въпреки това еволюционната 

икономическа теория внася елементи на 

състезателност, на плурализъм на мнения 

в световната икономическа мисъл. А това 

е значително по-добре, отколкото да про-

17 Пак там, с. 427.

дължава прекалено дълго господството 

на еднообразните стандартни теории на 

мейнстрима.

Раждането на еволюционната теория на 

икономическите изменения е повод на след-

ващия етап тя да се интегрира частично 

с институционалната теория и така да се 

роди „еволюционният институционали-

зъм“, чийто главен представител е бри-

танският икономист Джефри Ходжсън.

При написването на книгата си „Ево-

люционна теория на икономическите изме-

нения“ двамата автори получават солидна 

финансова подкрепа от редица институ-

ции: Отделението за обществени науки и 

Отделението за политологически изслед-

вания и анализ на Националния научен фонд 

на САЩ, Фонда Слоун, Института за дър-

жавна политика на Мичиганския Универси-

тет и Института за социално-политиче-

ски изследвания на Йелския университет. 

Това дава основание да твърдим, че за съз-

даването на качествена наука са необходи-

ми не само талант, но и сериозна общест-

вена подкрепа. 


