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АФОРИЗМИ

☙ Конфуций ❧

Учителят каза:

– Искрено обичай (нашето) учение и дори да си 

заплашен със смърт (нашия) Дао (Път). В държава, където 

не е спокойно, не ходи. В държава, където цари хаос, 

не живей. Когато Поднебесната следва правилния Дао, 

проявявай себе си; когато (в Поднебесната) няма Дао, 

скрий се. В държава, където цари Дао, е срамно да си беден 

и низш. В държава, лишена от Дао, е срамно да си богат и 

знатен.

– Когато пътищата (Дао) се разминават, не градете общи 

планове.

– Неизменни са само висшата мъдрост и низшата 

глупост.

– Има растения, които растат, но никога не цъфтят! Има 

растения, които цъфтят, но никога не дават плодове!

– Благородният мъж се държи с достойнство, но не е 

високомерен. Дребният човек е високомерен и не се държи 

с достойнство.

Някой попита:

– Какво ще кажете за това на злото да се отвръща с 

добро?

Учителят отговори:

– Как е възможно на злото да се отвръща с добро? 

На злото се отвръща по справедливост, а на доброто се 

отвръща с добро.
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ВЕЛИКАТА ИСТОРИЧЕСКА 
ТРАЕКТОРИЯ НА 
КИТАЙСКИЯ СОЦИАЛИЗЪМ

Историческият Трети пленум на Централния ко-
митет през 1978 г. положи началото на новия 

исторически период – периода на реформата и на 
отвореността. Оттогава китайските комунисти и ки-
тайският народ с непозната по устремност и размах 
иновационна практика създават нова героична епо-
пея на китайската нация, която неуморно и с упорита 
борба се движи напред. В облика на китайския народ, 
на социалистически Китай и на неговата Комунисти-
ческа партия настъпиха исторически промени.

Реформа и отвореност – това е новата велика ре-
волюция, която народът под ръководството на парти-
ята осъществява в условията на новото време. Целта 
е: да се освободят и да се развият обществените про-
изводителни сили; да се осъществи модернизация на 
страната; да се създаде заможен живот за китайския 
народ; да се възроди великата китайска нация; да 
се ускори самоусъвършенстването и развитието на 
нашия социалистически строй, да се придадат нови 
жизнени сили на социализма, на строителството и 
развитието на социализма с китайска специфика. 
Призвани сме в процеса на извеждането на съвреме-
нен Китай по пътя на развитието и прогреса да ук-
репваме и да подобряваме партийното строителство, 
да пазим и да развиваме характера на нашата партия 
като модерна партия, да й гарантираме постоянно 
място в челните редици на епохата.

Ние трябва да помним винаги, че великото дело 
на реформата и отвореността се осъществява върху 
основата на това, че ръководният колектив на Цен-
тралния комитет от първото поколение, ядро на ко-
ето беше другарят Мао Цзедун, формулира идеите 
на Мао Цзедун, доведе партията и народите на стра-

Ху Дзинтао

Ху Дзинтао – председател на 
Китайската народна република, 
председател на Китайската ко-
мунистическа партия
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ната до създаването на Нов Китай, до великите успехи на социалистическата 
революция и на строителството, а също така натрупа ценен опит в процеса на 
упоритото и настойчиво прилагане и проверяване в практиката на законите на 
строителството на социализма. Победата на новодемократическата революция 
и създаването на основните институции на социализма станаха коренна поли-
тическа предпоставка и институционална основа за цялостното развитие и за 
прогреса на съвременен Китай.

Ние трябва да помним винаги, че великото дело на реформата и отво-
реността беше започнато от партията и от народите на страната ни начело с 
ръководния колектив на Централния комитет от второто поколение, ядро на 
което беше другарят Дън Сяопин. В трудна ситуация, създадена в резултат на 
десетилетната културна революция, ръководният колектив на Централния ко-
митет от второто поколение, като следваше твърдо курса на разкрепостяване 
на съзнанието и на реализма, с велико политическо и теоретическо мъжество 
даде научна оценка на другаря Мао Цзедун и на идеите на Мао Цзедун; отхвър-
ли решително погрешната теория и практика, поставящи класовата борба на 
първо място; прие историческото решение центърът на партийно-държавната 
работа да се пренесе върху икономическото строителство и върху прехода към 
реформа и отвореност; очерта основната линия за началния стадий на социа-
лизма, която като горнило на епохата призовава да се върви по собствен път и 
да се строи социализъм с китайска специфика; създаде теорията на Дън Сяо-
пин, ръководейки се от която партията и народът тръгнаха с широки крачки по 
великия път на реформата и отвореността.

Ние трябва да помним винаги, че начело с ръководния колектив на Цен-
тралния комитет от третото поколение, ядро на което беше другарят Цзян 
Цзъмин, партията и народът наследиха и развиха великото дело на реформата 
и отвореността и го придвижиха успешно в ХХІ век. Във важен исторически 
момент в периода от Четвъртия пленум на Централния комитет (след ХІІІ кон-
грес) до ХVІ общокитайски конгрес на Китайската комунистическа партия ръ-
ководният колектив на ЦК от третото поколение се нагърби с мисията да носи 
високо великото знаме на теорията на Дън Сяопин. Той твърдо се придържаше 
към реформата и отвореността, вървеше в крак с времето. Като се опираше на 
партията и народа, пред лицето на вътрешни и външни политически вълнения, 
на икономически рискове и други сурови изпитания, той отстояваше и отстоя 
социализма с китайска специфика, създавайки нова система на социалисти-
ческа пазарна икономика и нова обстановка на пълна отвореност. Придвижи 
напред новото велико инженерство на партийното строителство, като форму-
лира важните идеи на тройното представителство, а като цяло продължаваше 
да води кораба на реформата и отвореността в правилна посока, въпреки въл-
ните.

След ХVІ конгрес, ръководейки се от теорията на Дън Сяопин и от важ-
ните идеи за тройното представителство, адаптирайки се към развиващата се и 
променяща се ситуация в страната и вън от нея, възползвайки се от появилите 
се през периода важни стратегически възможности, развивайки духа на стре-
меж към истина и към деловитост, към инициативност и предприемчивост, ние 
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продължавахме своето теоретическо и практическо новаторство, обръщахме 
особено внимание на стимулирането на научността на развитието и на социал-
ната хармония, регулирахме системата на социалистическа пазарна икономика, 
твърдо и неотклонно придвижвахме напред великото дело на реформата и от-
вореността в процеса на пълното изграждане на среднозаможно общество.

Най-ярката особеност на новия период са реформата и отвореността. Про-
цесът на всестранна реформа с неудържима сила тръгна от селото към града, от 
сферата на икономиката към всички други сфери. Вратите на морските, речни-
те и граничните зони, на източните, централните и западните региони твърдо и 
безвъзвратно се отвориха широко за външния свят. Невижданите в историята 
велика реформа и широка отвореност, мобилизирали максимално активността 
на милиардния народ, ни позволиха да извършим успешно великия историчес-
ки преход от високоцентрализирана планова икономика към твърде жизнеспо-
собна социалистическа пазарна икономика, от частична или пълна затвореност 
към отвореност във всички посоки. Днес социалистически Китай, обърнат с 
лице към модернизацията, към целия свят и към бъдещето, стои на Изток с 
целия си гигантски ръст.

Превод: Димитър Димитров

Из доклада на Ху Дзинтао пред 
ХVІІ конгрес на Китайската комунистическа партия.

Ли Къжан 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИТЕ ИДЕИ 
НА КИТАЙСКАТА МОДЕРНИЗАЦИЯ

Може ли да се говори за теория на китайската мо-
дернизация?

Ключовата ми теза е, че през изминалите 30 го-
дини на китайската модернизация вече кристализира 
СИСТЕМА ОТ ИДЕИ, които в своето единство биха 
могли да се дефинират като теория на китайската мо-
дернизация.

Наличието на система от идеи е едно от главните 
отличия на китайските реформи от съветската пере-
стройка 1985–1990 г. и една от основните причини за 
успеха на реформите и за неуспеха на перестройка-
та. Китайските реформи не са хаотични, те имат ясна 
стратегия и собствена идеология. Тук ще скицирам, 
без да ги анализирам обстойно, структуроопределя-
щите елементи на теорията за китайската модерни-
зация.

На първо място в тази система от идеи стои 
идеята за социализъм с китайска специфика. Смятам 
тази идея за матрица на цялата теория – тя пронизва 
всички направления на съвременното китайско мис-
лене и развитие.

По своята същност това е идея, която отхвър-
ля като погрешно универсализирането на съветския 
модел, наложен след Втората световна война. Но не 
само това, колкото и важно да е то. Още по-същес-
твено е, че тя свързва новото социалистическо об-
щество с националните традиции и особености. Но 
и това не е всичко, колкото и фундаментално да е то. 
Още по-дълбочинно е разбирането за социализма 
като историческо развитие на ценното наследство от 
историческото развитие на страната, на цивилизаци-
ята, на материалната и духовната култура. Социализ-
мът не се гради върху развалините на хилядолетното 

Александър Лилов 

Александър Лилов – професор, 
доктор на философските нау-
ки, член-кореспондент на БАН. 
Рабо ти в областта на филосо-
фията на културата, естети-
ката и политологията. Автор 
е на моно графии и научни тру-
дове, по-важните от които са: 
„Към природата на художестве-
ното творчество“ – преведена 
на руски, полски, китайски, чеш-
ки език, „Въображение и твор-
чество“, „Европа – да бъде или 
да не бъде“, „Европа – диалог и 
сътрудничество“, „Диалогът на 
цивилизациите. Световният и 
българският преход“ – преведе-
на на китайски език, тритом-
никът „Информационната епо-
ха“; както и на над 200 публика-
ции у нас и в чужбина. Директор 
е на Центъра за стратегически 
изслед вания.
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минало, а върху разумното използване на постиженията от миналото и на но-
вия потенциал на съвременната епоха – такава е същността на тази идея. Съв-
ременният китайски социализъм е сплав от наследството на древната китайска 
цивилизация и от иновационния потенциал на настъпващата нова информа-
ционна епоха.

За първи път необходимостта да се строи социализъм с китайска специфи-
ка е формулирана от Дън Сяопин пред ХІІ конгрес на ККП през 1982 година.

Идеята за националната и цивилизационната специфика на социализма е 
много продуктивна идея, която не само коригира допуснати в миналото греш-
ки, а и отваря атрактивни перспективи в бъдещето.

На следващо място бих поставил идеята за началния стадий, в който 
се намира и дълго ще се намира (не по-малко от 100 години) изграждането на 
социализма в КНР.

По този въпрос в СССР и в Източна Европа бяха допускани големи греш-
ки с тежки последици. През 1938 г. Сталин обяви, че социализмът в СССР е из-
граден. Хрушчов оповести изграждането на комунизма до към 1980 г. Бившите 
социалистически страни в Източна Европа обявяваха преходни периоди от по 
3–4 години. Сега е ясно, че за такива кратки исторически срокове не може да се 
постигнат нито целите, нито характеристиките на социализма.

Социализмът е продукт не на партийните конгреси, а на историческото 
развитие.

Недостиг на исторически реализъм, груб волунтаризъм в политическото и 
в теоретическото мислене – такава беше същността на тези грешки.

Постановката, че изграждането на китайския социализъм се намира в на-
чален стадий и че продължителността на този стадий е голяма, е идея с фунда-
ментално значение. Китай изгражда социализъм и това е определящият курс 
на неговото развитие, върху който не може да се посяга. Но Китай още не е 
изградил социализма и това е основна историческа реалност, която не може да 
бъде прескочена. Ето какъв колосален капацитет за стабилност и перспектива 
за развитие има тази идея.

Възлово място в нея заема тезата „сяокан“. Сяокан е обобщеният на ки-
тайски отговор на големия исторически въпрос: какво е социализмът и как той 
да бъде създаден. Сяокан е създаването до средата на века на всеобщо средно-
заможно общество в Китай. Това е историческата цел на новия етап на китай-
ските реформи. Това е конкретното историческо съдържание на т.нар. нача-
лен стадий на социализма в Китай.

Сяокан и „научната концепция за развитието“ като съвременен светоглед 
и хармоничното развитие като свръхзадача на реформите в КНР са най-новите 
теоретични продукти на китаизацията на марксистката теория.

На следващо място бих поставил идеята за необходимостта от модерни-
зация на социализма.

Сега много се дискутира възможна ли е изобщо модернизация на соци-
ализма. Под модернизация следва да се разбира адаптирането на социализма 
като теория и практика към новата епоха и към отличаващите я нови реално-
сти. Тази идея намира реализация в стратегията за отварянето на Китай към 
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света и за превръщането на иновационното развитие в главно направление на 
реформите. Изостанал Китай, който бе до революцията полуфеодална, полу-
капиталистическа страна, днес ускорено навлиза в информационната следин-
дустриална епоха. Светът сега и на Запад, и на Изток говори за „китайското 
чудо“, а в основата на това чудо стои модернизацията на социализма с китайска 
специфика. Модернизацията на Китай има не само теоретични, а и конкретни 
измерения, състоящи се от три големи крачки в развитието на страната: пър-
вата – осигуряване на екзистенцминимума за всичките милиард и 300 милиона 
жители на КНР; втората – осигуряване на средна заможност за всички; и тре-
тата крачка – превръщането на Китай до средата на ХХІ век в средноразвита 
страна с високо жизнено равнище и качество на живот.

В тясна връзка с тази идея се намира и едно от най-големите постиже-
ния на модерен Китай – създаването на социалистическа пазарна икономика. 
Това е базово постижение и в развитието на теорията, и в развитието на соци-
алистическото общество. Икономическите успехи на Китай са феноменални. 
Те с право се определят като „чудо“. Днес китайската социалистическа пазарна 
икономика е третата по обем на общото производство, а водещи американски 
анализатори смятат, че до средата на века Китай ще изпревари САЩ по този 
показател и ще се превърне в първа икономическа сила в света.

Пазарната икономика, гласи тази идея, не е тъждествена с капиталисти-
ческата система, както и плановата икономика – със социализма. Пазарът е ме-
ханизъм, инструмент за развитието на икономиката. Така стои въпросът и със 
структурата на собствеността при социализма – в китайската икономика днес 
съсъществуват общонародната (държавна) собственост (преобладаващо мяс-
то), колективната кооперативна собственост и частната собственост.

Във връзка с това се развива и социалната структура на обществото през 
началния стадий на неговото изграждане в условията на социалистическата па-
зарна икономика. Появяват се все по-увеличаващата се средна класа и прослой-
ката на богатите китайци. Не е възможно да има пазарна икономика и частна 
собственост и да няма средна класа и богата социална прослойка. Историчес-
ката цел на социализма не е социално равенство в бедността, а създаване на ма-
териални условия за развитие на всеки човек в обществото. „Човекът е основа 
на основите“ – това е ориентирът, който провъзгласи последният, ХVІІ конгрес 
на ККП.

Издигнатата от Ху Дзинтао на този конгрес теза за хармоничното развитие 
на Китай (регионално, социално, културно) е насочена към постигане на висо-
ка средна заможност на цялото население и към социалистически ориентира-
на регулация на държавната политика и на общественото развитие. Пазарната 
икономика не може да не създава богати хора. Задачата е не да се експропри-
ират богатите, а да се преодолява голямата имуществена диференциация в об-
ществото и най-важното – да се създаде средна заможност за всички.

Ликвидирането на бедността в Китай е велико постижение на китайския 
социализъм. Постигането на стабилна средна заможност за целия милиарден 
китайски народ ще върне на социализма ролята на историческа алтернатива на 
капитализма.
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Модернизацията на социализма, и по-специално реалиите на икономичес-
ката и на социалната структура на началния стадий, породи две други идеи: 
първата – за социалната база на партията през този период; втората – за хармо-
ничното развитие на социалистическото общество.

Цзян Цзъмин обобщи идеята за новата социална база на партията в начал-
ния стадий, за т.нар. тройно представителство в партията: първо – работничес-
ката класа и трудовото селячество; второ – духовният пласт на обществото, т.е. 
интелигенцията; трето – авангардът на производителните сили, патриотичният 
национален бизнес, който създава съвременната национална икономика и все-
общото благоденствие на китайския народ. Партията се развива и се превръща 
в партия на целия китайски народ.

Ху Дзинтао разви, както посочих по-горе, идеята за превръщане на модер-
низиращ се Китай в „богата, могъща, демократична и хармонична (подчерта-
вам понятието хармонична) модерна социалистическа държава“.

Става дума за регионална хармония – нова постановка за развитие на ре-
гионите, допълваща постановките на Дън в началото на реформите.

Става дума за социална хармония – града и селото, социалните класи, об-
разованието, културата на китайското общество.

Става дума за хармония в материалното и духовното развитие на хората 
– противопоставяне на западното потребителско общество.

Очевидно осъществяването на „втората стратегическа стъпка“ – пълно 
постигане на средна заможност за всички граждани, изисква нови идеи за раз-
витието на китайския социализъм. Стартира нов етап в реформите, по-висш от 
досегашните.

С голяма сила се поставя проблемът за смяна на модела на развитие – замя-
на на екстензивното индустриално развитие с иновационно слединдустриално 
развитие, основано на новите технологии на информационната епоха. Форму-
лирана е идеята за създаване на „хармонично общество от иновационен тип“, 
развива се „китаизация на марксизма“ като „съвременна научна концепция за 
развитието на Китай“.

Ключово място в теорията на китайската модернизация заема положение-
то за постоянното съчетаване на съвременната култура с най-високите пости-
жения на китайската цивилизация. Това положение е обърнато както навътре, 
към вътрешните проблеми на развитието, така и навън, към хармонизацията 
на световната система и на международните отношения. Китай на никого не 
натрапва своите ценности и традиции, но и на никого не позволява да му на-
трапва своята уредба и начин на живот.

В заключение следва да се открои наднационалното значение и актуалност 
на теорията за модернизация на социализма. В наше време се извършва свето-
вен преход от индустриалната в информационната епоха и социализмът се из-
правя пред предизвикателството за коренно обновление – както теоретическо, 
така и конкретно историческо. Необходимо е „преоткриване“ на социализма 
като историческа алтернатива на капитализма и като проект за по-справедли-
во, по-демократично, по-модерно и по-разумно решаване на проблемите на 
информационната епоха. Необходима е модерна социалистическа теория на 
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развитието.
Това предизвикателство издига високо приносите и името на Дън Сяопин. 

Той ни се представя като велика историческа личност от края на ХХ век, който 
обоснова необходимостта от модернизация на китайския и на световния со-
циализъм. Модернизацията на социализма – това е „стрелата на времето“ за 
посоката на историята при световния преход от индустриалната в информаци-
онната епоха.

Това епохално дело не може да бъде завършено за 2–3 денонощия или за 
2–3 десетилетия. Този процес е започнат и се намира в движение. Теорията на 
китайската модернизация е ценна част от него.

Ли Къжан
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КИТАЙСКИЯТ ПЪТ НА РЕФОРМА И 
ОТВАРЯНЕ КЪМ СВЕТА И КИТАЙСКО
БЪЛГАРСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ

1. Китайският път на реформа и 
отваряне към останалите страни

Китай е страна с огромна територия и голямо на-
селение. Опитът ни и поуките от първите 30 го-

дини след създаването на Китайската народна репуб-
лика показват, че простото копиране на наличните 
опити и модели на другите страни ще ни доведе само 
до безизходица. Дойде 1978 г. и се откри Третият пле-
нум след ХІ конгрес на Китайската комунистичес-
ка партия. На този пленум ККП определи водещите 
идеи за разкрепостяване на начина на мислене и за 
търсене на истината от фактите и взе важното реше-
ние да се провежда политика на реформи и отваря-
не към останалите страни. Оттогава до днес, въз ос-
нова на обобщаването на опит и поуки от миналото, 
на активно заимстване и усвояване на отличните по-
литически и икономически постижения на човешка-
та цивилизация, второто поколение ръководство на-
чело с г-н Дън Сяопин води китайския народ по пътя 
на социализма с китайска специфика чрез реформи 
и отваряне към останалите страни. През последните 
30 години  ние успешно извършихме прелом с исто-
рическо значение в два аспекта. Първо, стремително 
придвижихме реформите в системите на различни-
те области и преобразихме Китай от страна с висо-
коконцентрирана и планова икономика в динамич-
но развиваща се страна със социалистическа пазарна 
икономика. Извършвайки дълбоките реформи в ико-
номическата система, ние задълбочихме и реформи-
те в политическата, културната, социалната и други 
системи. В хода на развитието постепенно създадох-
ме нови по-жизнеспособни системи и механизми, от-

Джан Вансюе

Джан Вансюе – извънреден 
и пълномощен посланик на 
Китайската народна република 
в Република България



16

ТЕОРИЯ

бр. 1/2 – год. XIII

говарящи на реалността в днешен Китай. Второ, непрекъснатото все по-широ-
ко отваряне на страната към останалите страни успешно превърна Китай от 
затворена и полузатворена в напълно отворена страна, което бележи истори-
чески скок. Придържайки се към  основната политика за отваряне към остана-
лите страни, изграждаме страната си с отворени врати, ускоряваме развитието 
на икономика с отворен характер, като първо създадохме специални икономи-
чески зони, отворихме Приморието, крайречните райони, пограничните райо-
ни и вътрешността на страната, а след това участваме в Световната търговска 
организация и от политика на  масово привличане на чужди инвестиции към 
страната се ориентираме към политика на инвестиции с „голяма крачка навън”. 
Вследствие на това равнището на умението ни да използваме външния и вът-
решния пазар, чуждите и собствените си ресурси се повиши значително, нарас-
на и международната ни конкурентоспособност.

След 60 години независими и самостоятелни усилия, особено след послед-
ните 30 години на упорито новаторство и напредване, след въвеждането на по-
литиката на реформи и отваряне към останалите страни, в китайското общество 
настъпиха огромни промени. Производителните сили се развиха с невиждани 
до този момент мащаби. Средният растеж на брутния вътрешен продукт през 
последните 30 години достигна 9.7%, което очевидно надминава не само темпа 
на средния растеж през първите 30 години, а и темпа на средния растеж в света. 
Повече от 200 милиона китайци са изведени от прага на бедността през тези го-
дини, жизненото равнище на цялото население се повиши – от бедност до средно 
ниво на благосъстояние. А по производство на зърнени храни, на различни мес-
ни продукти, на памук и други основни селскостопански продукти, на стомана, 
въглища, цимент, химически торове, памучни и текстилни изделия, по произве-
деното общо количество електроенергия, по общото количество на суровия пет-
рол и на други промишлени продукти Китай се нареди на едно от първите места 
в света. Създадена е всеобща система за задължително образование в градовете 
и в селата, непрекъснато се усъвършенстват системата на общественото здраве-
опазване и основните медицински услуги. Особено важно е, че въпреки породе-
ните от глобалната финансова и икономическа криза трудности, в резултат на 
активната финансова и сравнително свободната парична политика, през 2009 г. 
китайският народ запази високия темп на нарастване на БВП с 8.7%, а общият му 
обем е около 4912.15 млрд долара. С това Китай направи важен принос в усилия-
та на международната общност за преодоляване на глобалната криза.

Същевременно Китай все още е развиваща се страна. По БВП на човек 
още се намира след стотното място в света. Моделът на икономически растеж 
основно е екстензивен. На Китай му предстои още дълъг път до осъществява-
нето на всестранна модернизация. С поглед в бъдещето Китай неотклонно ще 
се придържа към политиката на реформи и отваряне към останалите страни, 
неотклонно ще следва пътя на мирното развитие, във взаимоотношенията с 
другите страни неотклонно ще провежда стратегията на взаимна изгода и общ 
просперитет. Китай ще отдаде силите си за изграждането на хармоничен свят с 
траен мир и с общ просперитет на всички страни по света.
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2. Китайско-българските отношения

Традиционната дружба между Китай и България и между нашите народи 
има дълга история. Тя издържа 60-годишните изпитания на времето и стана 
още по-силна. Традиционните приятелски отношения между двете страни се 
развиват стабилно въз основа на принципите на взаимно уважение, равенство, 
взаимна изгода, ненамеса във вътрешните работи и др., надмогвайки различи-
ята в идеологията и в ценностите. През последните години взаимното полити-
ческо доверие се задълбочава непрекъснато. Ръководителите на двете страни 
водят активен диалог. Обменът на различни равнища зачестява. Търговско-
икономическите отношения се развиват. Сътрудничеството в културно-обра-
зователната, научно-технологическата, спортната и други области, както и ре-
гионалните контакти са плодотворни.

Миналата година зам.-председателят на Китай Си Дзинпин посети Бълга-
рия. При това посещение ръководителите на двете страни задълбочено разме-
ниха мнения и постигнаха пълен консенсус по много интересуващи ги въпроси. 
Подписани бяха редица документи в областта на образованието, търговията, 
културата и др. Посещението укрепи основата на традиционната дружба меж-
ду Китай и България, даде силен тласък на по-нататъшното развитие на дву-
странните отношения през новия век. Убеден съм, че с общите усилия на двете 
страни традиционната дружба между китайския и българския народ и дву-
странните отношения на партньорство и сътрудничество ще достигнат ново и 
по-голямо развитие в новия исторически период, в името на благосъстоянието 
на двата народа.

Накрая, в навечерието на китайската Нова година на Тигъра по лунния 
календар пожелавам на читателите на сп. „Понеделник“ весела Нова година и 
много щастие.
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ОПИТЪТ И УСПЕХИТЕ НА КИТАЙ 
ПРЕЗ 30ТЕ ГОДИНИ НА 
РЕФОРМИ И МОДЕРНИЗАЦИЯ

І. ПЪРВОПРИЧИНИТЕ И ПРОЦЕСЪТ 
НА ПРОТИЧАНЕ НА РЕФОРМИТЕ И 
ОТВАРЯНЕТО НА КИТАЙ КЪМ СВЕТА

1. Първопричините

В началото на Нов Китай Китайската комунисти-
ческа партия издигна две цели: политическата 

цел беше да се изгради социалистическа система, а 
икономическата – изостаналата, бедна аграрна стра-
на постепенно да се превърне в съвременна, напред-
нала, богата и силна държава.

През 50-те години на ХХ век под ръководство-
то на Китайската комунистическа партия Нов Китай 
започна бързо да възстановява разрушеното от про-
дължителната война народно стопанство, след това 
извърши социалистически преобразувания и за-
почна всеобхватно изграждане на икономиката. По 
онова време Китай се учеше преди всичко от съветс-
кия опит. Съветският модел има две основни особе-
ности: първата – единствена форма на собственост, 
втората – планова икономика. Въпреки че Китай се 
съобразяваше със собствената си обстановка, общо 
взето съветският модел оказа относително голямо 
влияние върху процеса на изграждане на социализ-
ма в страната. В градовете преобладаващата част 
от предприятията станаха държавна, управлявана 
от държавата или колективна собственост. В селата 
бяха създадени народни комуни, особеност на сис-
темата им беше „първо – голяма, второ – комуна“, 
административното управление и стопанското ръ-
ководство бяха слети в едно, в икономически план 
се осъществяваше принципът на общо стопанисва-
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не, общ бюджет и общо разпределение, а всички селяни станаха членове на 
комуните. Чрез тази нова форма на икономическа система може да се реали-
зират относително големи проекти при ограничен материален ресурс, зато-
ва в началото на изграждането на Китай тя изигра определена активна роля. 
В дългосрочен план обаче не беше полезна за по-нататъшното развитие на 
обществото и на икономиката, защото не беше достатъчно гъвкава, създаде 
двойствена структура в китайската икономика в градовете и селата и не сти-
мулираше активността на трудещите се.

След средата на 50-те години развитието на китайската икономика бе 
много неблагоприятно, имаше подеми и спадове. Основната причина беше, че 
икономическото изграждане срещаше непрекъснато пречки от политически-
те движения. През 60-те години най-голямо влияние в Китай имаше лозунгът 
„основното е класовата борба“. От 1966 до 1976 г. се случи „Великата културна 
революция“ – на практика това бяха политически безредици, продължили 10 
години. Сега ние вече знаем, че след като народната революция е победила, да 
издигаш подобни лозунги е абсолютно погрешно. Резултатът от безредиците 
беше, че не само предизвикаха напрежение във вътрешнополитическите отно-
шения, а се отразиха сериозно и върху икономическото развитие на страната. 
Икономическата система все повече закостеняваше и това беше друга причина 
икономиката да не се развива бързо.

Ние можем да видим от някои икономико-статистически данни колко е 
бил сериозен проблемът. През 1952 г. БВП на Китай е съставлявал 5.2% от све-
товния БВП, а през 1978 г. е паднал на 5.0%. През 1948 г. БВП на човек от на-
селението в Китай е бил само 2/3 от БВП в Индия. Пресметнат по тогавашния 
валутен курс, БВП на човек от населението се е равнявал само на 224.9 щатски 
долара. По показатели на социалното развитие и на жизненото равнище Китай 
е бил под 170-о място сред държавите и регионите в света и под чертата на бед-
ността, определена от ООН и от Световната банка.

След като през 1976 г. „Великата културна революция“ приключи, отно-
шенията на Китай с другите страни започнаха бързо да се развиват. Излезлите 
от собствената си държава китайци откриха, че по социално-икономическото 
си развитие тя не може да се сравнява не само с развитите държави, а и с ня-
кои периферни развиващи се страни. Този силен контраст накара китайските 
ръководители и народните маси да разберат, че пътят на развитие, по който са 
вървели преди това, е погрешен и трябва да се потърси нов път. Това е основна-
та част от причините, поради които Китай започна да провежда политиката на 
реформи и отваряне към света.

2. Процесът

Началото на процеса на реформите и отварянето беше поставено в края 
на 1978 г., на Третия пленум на Централния комитет след ХІ конгрес на ККП. 
Пленумът реши центърът на тежестта на работата на партията и държавата да 
се премести върху икономическото изграждане, да се осъществи политика на 
реформи и отваряне към света. Това означаваше, че класовата борба вече не се 
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разглежда като движеща сила на общественото развитие, а усилията и енерги-
ята трябва решително да се съсредоточат върху ръководството на икономичес-
кото изграждане. Това беше важна промяна в разбиранията на Китайската ко-
мунистическа партия, настъпила след като тя правилно обобщи историческите 
поуки и опита си от поемането на управлението на Китай.

Във вътрешен план реформите имаха два съществени аспекта: в област-
та на икономиката най-важното беше да се преодолеят известните към онзи 
период слабости на плановата икономика, а в областта на политиката – да се 
изгради система на демокрация и законност, да се гарантират правата на наро-
да, да се стимулира активността на трудещите се, да се повиши ефективността 
на работата на правителството. Отварянето към света означаваше да се отмени 
отстояваната в миналото линия на затвореност, да се използват чуждестран-
ните авангардни технологии, капитал и опит в мениджмънта, за да се ускори 
модернизацията на Китай. Тези важни решения на Третия пленум на Централ-
ния комитет на Китайската комунистическа партия след ХІ конгрес определи-
ха съдбата на Китай. Оттогава реформите и отварянето към света преминават 
през четири етапа.

Първи етап – от 1978 до 1982 г.: регулиране на обществените отношения, 
стартиране на реформите.

През този етап чрез отстраняване на нелепостите в различни области се ре-
гулираха обществените отношения, укрепваше се и се движеше напред демокра-
цията, ускоряваше се приемането на различни закони. Всичко това способства-
ше народът да се обедини именно около развитието на икономиката. Реформите 
направиха пробив първо в селата. Системата на семейната аренда се превърна в 
основната икономическа система в селата. Положи се начало на реформата и в 
градовете. Нейното основно съдържание беше да се разкрепостят предприяти-
ята, за да се реши проблемът, създаден от недостатъчната жизнена сила на пла-
новата икономика. В отварянето към света също бяха постигнати важни успехи, 
във външната търговия настъпи известно развитие, бяха привлечени чужди ка-
питали, технологии и оборудване, появиха се предприятия с чужди капитали, в 
приморските райони се създадоха специални икономически зони.

Втори етап – от 1982 до 1991 г.: всестранно развитие на реформите и на 
отварянето към света.

Дванадесетият конгрес на ККП реши до края на ХХ век да се постигнат 
следните цели: обемът на националната икономика да се увеличи 4 пъти, а сред-
ният БВП на човек от населението да достигне 1000 щ.д. Реформите обхвана-
ха икономиката, политиката, науката, образованието и всички други области. 
Въпросът с изхранването и обличането на хората в селата в основни линии беше 
решен. Бяха предприети първите стъпки за създаване на форми и структури за 
всестранното отваряне към света. През втората половина на 80-те години ця-
лата икономика на Китай се издигна на нов етап, при който изключително ясно 
се открои същността на реформите – постепенност и търсене на нови форми 
и пътища. А най-важният по съдържание аспект беше търсенето на решения 
в насоките на реформата на икономическата система. Въпреки че целите й все 
още не бяха утвърдени, ориентирането на икономическата реформа към пазар-
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на икономика беше напълно очевидно. Извън предишната, планова икономи-
ка, бе започнала да се развива нова, пазарна икономика, започнаха промени в 
структурата на собствеността.

Трети етап – от 1992 до 2000 г.: изграждане на системата на социалисти-
ческа пазарна икономика.

В началото на 1992 г. бе публикувана забележителната реч на Дън Сяопин 
при посещението му в южните райони на страната. След тази реч ХІV конгрес 
на партията взе три важни решения: да се изгради система на социалистичес-
ка пазарна икономика, да се използва благоприятният шанс за ускоряване на 
развитието на страната, теорията на Дън Сяопин да стане ръководна идея при 
провеждане на модернизацията.

Спецификата на системата на социалистическата пазарна икономика е в 
това, че при нея пазарът става база, въз основа на която се извършва разпределе-
нието на ресурсите, като същевременно се засилват контролиращите функции 
на държавата в макроикономиката. Към края на ХХ век, когато системата на со-
циалистическата пазарна икономика в основни линии беше изградена, БВП на 
националната икономика се увеличи 4 пъти, а целта – 1000 щ.д. БВП средно на 
човек от населението, бе сравнително добре постигната. През втората половина 
на 90-те години Китай благополучно осъществи възвръщането на Хонконг и 
Макао; използва шанса, който му предостави икономическата глобализация, 
присъедини се към СТО. Това бе от полза за страната, за да се приближи тя към 
релсите на световната икономика, да използва както вътрешните, така и меж-
дународните пазари и ресурси за осъществяване на своето развитие.

Четвърти етап – навлизане в ХХІ век: целта и най-важното съдържание 
на реформите и отварянето към света на Китай е всестранно да се изгради 
общество със средно ниво на благосъстояние. Този етап все още не е завършил.

Това е ключовият етап на реформите и на отварянето на Китай към света. 
От 2000 до 2020 г. БВП средно на човек от населението трябва да се увеличи 
4 пъти; в четири сфери – икономиката, политиката, културата и обществото 
– трябва да се постигне равномерно развитие. При задълбочаването и разши-
ряването на реформите възникват много нови проблеми: преди всичко това са 
редица проблеми, произтичащи от развитието на пазарната икономика; освен 
това в разпределението на доходите има много голяма разлика, развитието на 
регионите е неравномерно, проблемът със заетостта и социалните осигуров-
ки е очевиден, натискът от проблемите с населението, ресурсите, околната 
среда все повече се увеличава; все повече се ожесточава международната кон-
куренция, а международната общност изисква от Китай и той да поеме своята 
отговорност за защита на мира в света, на стабилността и развитието. Основ-
ният начин да се решат тези сложни проблеми е да се продължи и по-нататък 
осъществяването на реформите. Реформите в Китай през ХХІ век в основни 
линии ще се въплътят в ускорено изграждане на хармонично общество; усъ-
вършенстване системата на социалистическата пазарна икономика; продъл-
жаване реформата на административната система; засилване функциите на 
общественото обслужване; усилено изграждане на новото социалистическо 
село – разрешаването на проблемите на селото, на селското стопанство и на 
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селското население да стане базата за всестранно развитие на обществото със 
средно ниво на благосъстояние.

ІІ. ОГРОМНИТЕ ПРОМЕНИ В КИТАЙ И 
ПОСТИГНАТИТЕ УСПЕХИ

Тридесетте години на реформи и отваряне на Китай към света в изключи-
телно голяма степен промениха облика на китайското общество, на китайския 
народ и на Китайската комунистическа партия, бяха постигнати успехи, оче-
видни за всекиго. Те се въплътиха в следните четири аспекта:

Първо. Националната икономика се развива бързо и жизненото равнище 
на народа видимо се повиши.

От 1978 до 2008 г. средният годишен растеж на китайската икономи-
ка достигна 9.7%, което не само превиши очебийно темповете на растежа 
за периода 1952–1978 г., а и далеч изпревари този показател в световната 
икономика. Общата стойност на БВП през 1978 г. се равняваше на 364.5 ми-
лиарда юана и по този показател заемахме 10-о място в света, а през 2008 г. 
произведеният в страната продукт се равняваше на 3006.7 млрд. юана и за-
ехме 4-то място в света.

Тридесетте години на реформи и отваряне на Китай към света са тридесет 
години на най-бързото повишаване на жизненото равнище на китайския на-
род. Към края на ХХ век беше постигнато нивото на умерено благосъстояние. 
Производството на зърнени храни от 282.73 млн. тона през 1978 година достиг-
на 525.50 млн. тона през 2008 година. Окончателно бе променена историята на 
дългосрочния недостиг на селскостопанска продукция. Средният доход на чо-
век от населението в градовете и в околийските центрове през 1978 г. се равня-
ваше на 343.4 юана, а през 2008 г. достигна 15 781 юана. В селата чистият доход 
на човек от населението през 1978 г. се равняваше на 133.6 юана, а през 2008 г. 
се повиши до 4761 юана. Ако изключим ценовия фактор, реалното увеличение 
е 6.5 и 6.3 пъти.

Второ. Икономиката успешно се превърна от планова в пазарна, разнооб-
рази се структурата на собствеността.

По време на процеса на този прелом промените в селата играеха изключи-
телно ключова роля. Там беше изградена двустепенна система на стопанисване: 
едната е семейната аренда, тя е основна, другата е колективното стопанисване. 
Междувременно в селата и в околийските центрове се създадоха предприятия, 
които осигуриха миграционна заетост на голяма част от работната ръка в се-
лата, стимулираха урбанизацията и модернизацията на селското стопанство. 
Чрез реформата в данъчната система беше ликвидиран съществувалият повече 
от 2000 години селскостопански данък, а това доведе до ефикасна регулация в 
отношенията между държавата и селяните.

В предишната единствена форма на собственост настъпиха коренни про-
мени. Сега в основата на китайската икономическа система е обществената 
собственост, тя се развива заедно с другите разнообразни форми на собстве-
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ност. В процеса на реформите държавните предприятия постепенно изградиха 
съвременна система на управление, икономическата им ефективност нараства 
с всеки ден. Въпреки че броят на държавните предприятия и на контролирани-
те от държавата производствени единици намаля с 40%, размерът на активите 
на държавата се увеличи, нарасна конкурентоспособността им. Бурното разви-
тие на необществените форми на собственост – индивидуалната, частната и на 
чуждия капитал – се превърна във важна сила за стимулиране на растежа, за 
разцвет на пазара и увеличаване на заетостта. Сега повече от 1/3 от обема на 
производството в страната и 4/5 от увеличението на заетите работни места се 
осигуряват от сектора на необществените форми на собственост. Разнообра-
зието на формите на собственост съответства на вътрешните изисквания на 
развитието на производителните сили в началния етап на социализма и ярко 
показа своята жизненост.

Чрез реформите и отварянето към света Китай изгради относително ця-
лостна пазарна система. Откакто със стартирането на реформите и отварянето 
към света се възстанови търговията, видовете пазари непрекъснато се увели-
чават, пазарът на средства за производство вече е голям. В основни линии се 
формираха многостепенни системи от различен вид на стоковия пазар, на ка-
питаловия пазар и на финансовия пазар. Вече се сформира механизмът, който 
определя цените според търсенето и предлагането. 96% от цените на потреби-
телските стоки, 94% от цените на допълнителната селскостопанска продукция 
и 88% от цените на производствените суровини вече са напълно освободени и 
се определят по този начин.

Системите и механизмите на държавно регулиране на макроикономиката 
стават все по-развити. Преди реформите и отварянето към света регулацията 
на макроикономиката се опираше преди всичко на такива преки методи като 
командно-плановия и контрола на размерите на кредитите. А сега вече се пре-
мина към съвместното използване на съдействащо на развитието планиране и 
на косвени методи като валутната и финансовата политика. Основен момент в 
регулацията на макроикономиката е от пряка намеса в микроикономическата 
дейност да се премине към определяне на количеството на произведената про-
дукция от търсенето и предлагането на пазара. Освен това да се обърне вни-
мание на хармонизираното развитие на икономиката и обществото, за да се 
отговори на изискванията на пазарната икономика, както и да се съдейства за 
нейното усъвършенстване.

Трето. От феодалната и полуфеодална затвореност се премина към пъл-
но отваряне към света и към постепенно включване в процеса на икономичес-
ката глобализация.

През тридесетте години на реформи и отваряне към света обемът и рав-
нището на външната търговия на Китай непрекъснато се увеличаваха. От тър-
говия единствено със стоки се премина и към промишлено, технологическо и 
инвестиционно сътрудничество. Главно с цел да се стимулира износът се по-
ложиха усилия да се постигне принципен баланс между вноса и износа. През 
2008 г. обемът на вноса и на износа на Китай общо достигна 2561.6 млрд. щ.д. В 
сравнение с 20.6 млрд. щ.д. през 1978 г. той се увеличи 124.3 пъти; от 32-ро мяс-
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то в света страната се изкачи на 3-то. Търговските партньори на Китай са вече 
повече от 220 държави и региони в света.

Постепенно се разширяват сферата на реформите и отварянето към света. 
Чрез отварянето към света се привличат световните авангардни технологии и 
техника, изучават се модерните методи на мениджмънт, използват се чуждест-
ранни капитали. Започна се от създаването на специални икономически зони в 
приморските райони, един след друг последователно се отвориха приморските 
пристанищни градове, след това се продължи с отварянето на районите покрай 
бреговете на реките, на пограничните райони на страната и на районите вътре 
в континенталната част, там се създадоха отворени и без данъци икономически 
зони. Не само в икономическата сфера, а и в области като техниката, образова-
нието, културата и общественото изграждане осъществяваме широко между-
народно сътрудничество и обмен.

Успешно се включваме в икономическата глобализация, проявяваме ак-
тивност в световното икономическо развитие и сътрудничество, непрекъсна-
то повишаваме нивото на отвореност към света. От началния етап на отваря-
нето към света, когато основният призив беше „да привличаме и заимстваме“, 
ние се развихме до етапа да обединим „да привличаме и заимстваме“ и „да 
излезем навън“. През 2007 г. преките инвестиции на китайските предприятия 
в чужбина (без да включваме паричната им част) достигнаха 18.7 млрд. щ.д. 
Започвайки от етапа на стъпване на световния пазар, ние достигнахме нивото 
на важен член в СТО.

Четвърто. В облика на обществото настъпиха дълбоки промени, от за-
душаваща закостенялост то премина към пълноценен живот и разви жизне-
ността си, сега Китай посвещава силите си на изграждането на хармонично 
социалистическо общество.

Великата практика на тридесетте години реформи и отваряне към света 
стимулира разкрепостяването на съзнанието, в изключително голяма степен 
премахна съществуващите от дълго време феодална затвореност, изостаналост 
и ограниченост в мисленето. Разцъфтяха жизнените сили на обществото, ак-
тивизираха се творческият ентусиазъм и творческата енергия на народа, зна-
чително се увеличи броят на творците и на творческите организации. Хората 
можаха отново да почувстват какво е социализъм, как се строи социализъм, а 
освен това се обновиха традиционните понятия за социализма, отвори се пътят 
на социализма с китайска специфика.

През годините на реформите и отварянето към света партията и прави-
телството своевременно отстраниха модела на заетост „от общата кесия общо 
делим“, съществувал по време на плановата икономика, постепенно определиха 
курса, при който трудещите се сами избират работата си, а заетостта се регу-
лира от пазара. При влизането в ХХІ век ЦК на ККП поставя увеличаването 
на заетостта на челно място в социално-икономическото развитие на страната 
и осъществява активна политика и стратегия в тази област. В края на 1978 г. 
броят на заетите в Китай е бил 400 млн., а през 2007 г. е достигнал 770 млн., като 
увеличението е повече от 90%. През последните 10 години броят на заетите се 
увеличаваше годишно с почти 20 млн. души.
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През 80-те години на ХХ век официално се постави началото на реформа-
та на системата на социалните осигуровки. Постепенно от системата, според 
която те изцяло се гарантираха от държавата, се премина към нова система на 
социални осигуровки, включваща разнообразни форми, различни програми 
и други норми. В основата на новата система са всеобхватното социално оси-
гуряване, социалната помощ и общественото осигуряване, като центърът на 
тежестта пада върху грижите за възрастните хора, върху първичното здраве-
опазване и върху хората с най-ниски доходи. В новата система влизат и благо-
творителни дейности и застраховане на бизнеса. В края на 2008 г. в градовете 
и в околийските центрове осигуровки за старост внасяха 218 900 000 души, 
докато през 1989 г. бяха само 57 103 000 души. Броят на здравноосигурените 
в градовете и в околийските центрове достигна 316 980 000 души; срещу без-
работица се осигуряват 124 млн. души, а още 23 340 000 души в градовете и 
42 910 000 души в селата получават осигуровки за минимални доходи.

Постепенно се променят формите на управление на обществото, особено 
на първично ниво. В селата се въведе самоуправление, в градовете самоуправ-
лението на жителите се допълва от система на самоуправление на кварталите. 
Съответстващите на структурата и на интересите на обществото промени поз-
воляват на народа да живее мирно и спокойно, осигуряват стабилност в държа-
вата, за да се гарантира социално-икономическото развитие.

ІІІ. ИСТОРИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ И ОСНОВНИЯТ ОПИТ НА 
РЕФОРМИТЕ И ОТВАРЯНЕТО КЪМ СВЕТА

1. Историческите условия

Китай премина към политиката на реформи и отваряне към света съвсем 
неслучайно. В исторически аспект в края на 80-те години на ХХ столетие пре-
обладаваха следните три условия:

Първо. Ситуацията в страната. След бедствието на „културната револю-
ция“ настъпиха промени в чувствата и в мисленето на целия китайски народ. 
И ръководните кръгове, и обикновените хора осъзнаха, че повече не може да се 
върви по старите пътища, че трябва да се намери нов път, въпреки че тогава не 
беше ясно какъв е той.

Второ. Ситуацията извън страната. След „културната революция“ Ки-
тай установи нормални дипломатически отношения с много държави в света и 
особено с развитите държави. По онова време икономиката на западните дър-
жави се намираше в състояние на стагнация, едрият капитал търсеше излаз на 
нови пазари, той се надяваше да спомогне за развитието на икономиката на 
Китай. А това осигури външните условия за провеждането на политиката на 
реформи и отваряне към света.

Трето. Опитът и ръководителите. След 30 години изграждане на своята 
икономика Китай извлече поуки от натрупания позитивен и негативен опит. 
Сформира се най-опитният в света ръководен екип с ръководител Дън Сяопин, 
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с неговата далновидност и прозорливост. Ако нямаше такъв екип в огромна 
страна като Китай, успехите в реформите биха били невъзможни.

2. Основният опит от политиката на 
реформи и отваряне към света

В качеството си на управляваща политическа партия ККП обобщава це-
лия исторически опит, и особено новия, натрупан по време на политиката на 
реформи и отваряне към света. През този период ние няколко пъти правихме 
изводи. Най-важните от тях се свеждат до осем точки:

1. Концентриране на силите върху модернизацията. По време на провеж-
дането на политиката на реформите и отворените врати ККП считаше модерни-
зацията за централна насока на партийната и държавната политика, от начало 
и до край. Тази гледна точка остава непроменена, тя е исторически оправдана.

2. Трябва да се вземат предвид реалностите на страната. Модернизация-
та трябва да се съобразява с условията в страната. Полезно е да изучиш чуждия 
опит, но не трябва да го копираш. Основните особености в Китай са: слабата 
база, огромното население, ограничените ресурси. Стратегията на развитието 
трябва да ги отчита. Това ясно пролича още в началния период на провеждане-
то на тази политика, макар да не беше лесно да проумеем истината, и ни послу-
жи като исторически урок в много отношения.

3. Да се отговаря на желанията на народа, да се зачита творческият дух 
на масите, да се събира мъдрост отвсякъде.

В процеса на реформите и отварянето към света бяха изработени немалко 
методики и от народната маса. След като доказаха своята ефективност, те се 
превърнаха в част от политиката на ЦК на ККП. Например те бяха приложе-
ни при определянето на отговорностите на семейния бизнес. Местните власти 
също придобиха много важни пълномощия, например при учредяване на спе-
циалните икономически зони. По време на този курс механизмът за приемане 
на решения претърпя голяма промяна, насочи се към интелектуализация, де-
мократизация, систематизация. За тази задача бяха привлечени много учени и 
специалисти, „събиращи мъдрост отвсякъде“.

4. Правилната стратегия на реформите и развитието. Много важен 
стратегически избор беше реформите в Китай да започнат от икономиката, а 
реформите в политическата система да се съобразят с нуждите на икономичес-
кото развитие. Стратегията на развитието на китайската икономика отговаря 
на реалностите в страната. През 80-те години Дън Сяопин провъзгласи такти-
ката на развитието в „три стъпки“. Първата стъпка: през 80-те години иконо-
миката да нарасне два пъти, да се решат проблемите с прехраната и облеклото. 
Втората: през 90-те години икономиката пак да нарасне два пъти, да се постигне 
средно благосъстояние. Третата: към средата на ХХІ столетие да се осъществи 
основна модернизация и да се достигне нивото на средноразвита държава. Към 
края на ХХ столетие двете първи стъпки бяха реализирани. За осъществява-
не на третата задача ЦК на ККП постави нова цел: да се концентрират силите 
върху цялостното строителство на по-високото ниво заможно общество, кое-
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то обхваща повече от един милиард население. Общата стратегия за развитие 
на Китай обхваща различни области – науката и образованието, регионалното 
развитие и така нататък.

5. Оптимално да се регулират отношенията между трите компонента 
– реформите, развитието и стабилността. Това е много ценен опит. Ако няма 
реформи, не може да има и развитие. Реформите и развитието изискват стабил-
на политическа обстановка. Реформите обаче сами по себе си могат да привне-
сат нови проблеми, да предизвикат социална нестабилност. Ако отношенията 
между тези три компонента не са регулирани, ще възникнат трудности в разви-
тието и в запазването на стабилността.

6. Да завладеем ключови позиции към икономическата глобализация, които 
са неделими от развитието на Китай. Така стоеше въпросът особено в края на 
70-те и в средата на 90-те години. Ако не бяхме използвали шанса на глобали-
зацията тогава, ако не бяхме се превърнали в „световната фабрика“, щяха да 
възникнат трудности в мащабния преход на селското население от първия етап 
на индустриализацията към втория и третия. Китай сравнително рано осъзна 
този проблем и предприе ефикасна политика и действия, за да може да се раз-
вива в процеса на икономическата глобализация без големи загуби.

7. Да се определят самостоятелно стъпките и темповете на реформите. 
Политиката на реформи и отваряне към света вземаше предвид вътрешната 
ситуация и наследените възможности и търпимост на народа. Китай сам оп-
ределяше стъпките и темповете на реформите. Той успешно противостои на 
чуждите влияния, например по проблемите за човешките права, за отварянето 
на финансовите области, което не означава отказ от реформи, съобразени с ки-
тайската специфика. По такъв начин може да избегнем рисковете и да намалим 
цената на реформите.

8. ККП настоява да върви в крак с времето, непрекъснато да се повиша-
ват равнището на ръководство и способността да се управлява държавата. 
В процеса на реформите и отварянето към света ККП постигна важни успе-
хи и напредък в идеологическото и политическото строителство. Реализираха 
се теорията на Дън Сяопин, важните „три аспекта“ на Цзян Цзъмин, важната 
стратегическа идея „концепция за научно развитие“ на Ху Дзинтао. Партията 
осъществи редица мерки за подобряване на стила на своята работа, разреши 
най-съществените, най-непосредствените, най-неотложните проблеми на на-
рода, отдава всички сили за работата с масите, преодолява трудностите, прави 
добри дела, неизменно се придържа към нетърпимостта към порочните явле-
ния и корупцията, засили доверието към себе си, укрепва връзките си с масите. 
Непрекъснато повишава нивото на научността, систематичността и норматив-
ността в партийното строителство. В изграждането на институциите също пос-
тигна големи успехи и напредък. В края на 2007 година партията наброяваше 
повече от 74 млн. членове, докато в началния период на реформите те бяха 36 
милиона. Количеството на партийните организации нарасна до повече от 3.6 
млн., вкл. в недържавните предприятия – 2.5 млн. организации. Класовата база 
на ККП укрепва, масовостта й непрекъснато нараства.
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УНИКАЛНО, СПЕЦИФИЧНО И 
УНИВЕРСАЛНО В КИТАЙСКИЯ МОДЕЛ НА 
ДОГОНВАЩО РАЗВИТИЕ

Преди три десетилетия Китай беше сравним с 
Малави, една от най-бедните държави в све-

та, която си остава такава и днес. За разлика от нея 
той демонстрира невиждани в историята през толко-
ва дълъг период огромни темпове на икономически 
растеж, променящ радикално всички области на об-
ществото, социалната структура, ценностите, орга-
низацията, културата. За 30 години страната увеличи 
според едни оценки шест, а според други девет пъти 
своя национален капитал и започна да играе ключова 
роля в световната икономика1. Никога преди в исто-
рията такава огромна маса от население не е извърш-
вала за толкова кратко време с такива бързи темпове 
такъв огромен скок в своето жизнено равнище и на-
чин на живот. Това, което става в Китай, има все по-
голямо значение за целия свят. Няма точка на пла-
нетата без китайски имигранти и китайски стоки, 
които все повече се увеличават. Извършват се проме-
ни в глобалното съотношение на силите. Известно е, 
че около 1820 г. Китай е на първо място в световната 
икономика, произвеждайки около една трета от тога-
вашното производство, а след него е Индия с 16 про-
цента. Четирите най-големи днес европейски държа-
ви (Великобритания, Франция, Германия и Италия) 
тогава заедно произвеждат 17%, а САЩ – по-малко 
от 2 процента. През следващия век и половина неща-
та се променят радикално и към 1950 г. САЩ про-
извеждат 27% от световния брутен продукт, Китай е 
паднал до 5%, а Индия до 4 процента. Четирите го-
леми европейски страни произвеждат 19 процента. 
Прогнозите са, че по паритет на покупателната спо-
собност Китай ще застигне САЩ през 2015 г. и две-
те страни ще произвеждат по около 20% от светов-
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ния брутен вътрешен продукт, а преди 2025 г. Китай ще надмине САЩ2. Според 
Джефри Сакс към 2050 г. мащабите на икономиката на Китай ще превишат аме-
риканските със 75 процента3. Поради това и в САЩ все по-силни стават гласо-
вете срещу глобализацията, засилват се страховете от икономически конфликт 
с Китай, възражда се като че ли духът на протекционизма, отхвърлян пламенно 
довчера от доминиращото неолиберално мислене. А в Европа, чийто търговски 
дефицит с Китай бързо нараства, се появява паника и се търсят решения срещу 
настъплението на китайската икономика.

Затова и моделът на догонваща модернизация, създаден и реализиран в 
условията на глобализация и трета индустриална революция, предизвиква ог-
ромен интерес. Очевидно става дума за специфичен модел на догонващ тип 
развитие. В същото време интерпретацията на международната роля и значе-
ние на китайския опит от такова развитие от 70-те години на ХХ век насам е 
силно идеологически обусловена и можем да открием противоположни гледни 
точки. Либералните и прозападно ориентирани автори гледат на реформата 
на Китай просто като на преход към капитализма, който неизбежно ще доведе 
до възприемане на основните характеристики на западните образци – и ако 
не направи това, Китай ще се провали и провалът ще е обусловен главно от 
степента на възприемане на универсалните западни институции и образци на 
социално развитие. Лявоориентираните автори са склонни да виждат по-скоро 
особеностите на китайското развитие, да възприемат промените в Китай като 
стремеж към реформация на социализма, а не просто като възпроизвеждане на 
някакъв западен опит.

А в бившите социалистически държави и досега няма окончателен отго-
вор на въпроса дали китайският опит на реформи е бил приложим в бившия 
Съветски съюз, или не. Част от бившите привърженици на перестройката се 
опитват да оправдаят своя провал с твърдението, че китайският опит на со-
циална трансформация не е бил приложим към Източна Европа, докато не-
съгласните с тях са склонни да кажат, че напротив – това е модел, който е бил 
възможен и в тези страни.

Доколко Китай предлага един общовалиден модел, който може да се полз-
ва и от други страни, осъществяващи догонващ тип модернизация? Кое в него 
е уникално, кое особено и кое универсално?

1. Уникални и неповторими характеристики

1.1. Предпоставките за реформата
Предпоставките, които допринасят за китайската реформа след 1978 г., са 

уникални. Става дума за начина на извършване и протичане на китайската ре-
волюция, който е различен от този в Русия. В Русия има разпад на централната 
власт в столицата, овладяна от болшевиките, които от там в продължение на 
няколко години подчиняват на този център цялата територия. В Китай рево-
люцията започва и дълги години продължава „от долу нагоре“, от перифери-
ята към центъра на страната, от селото към града, за разлика от руската, коя-
то започва от центъра, от столицата, и оттам насила се налага като централна 
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власт. В продължение на десетилетия Мао, Дън и техните съратници трябва 
да създават стратегии за подкрепа и активизация на хората отдолу, за да могат 
да постигнат победа. Това се оказва толкова значимо при формираните опит и 
визия накъде да се върви и какво да се прави, че и двата опита за ускоряване 
на промените, направени от Мао, разчитат именно на механизми, действащи 
„от долу нагоре“, от масите селско население към централната власт. Така е при 
„големия скок“ през 50-те години, когато се разчита на активността на масите 
в икономическо отношение, така е и при опита за трансформация на полити-
ческата система през 60-те години, когато механизмът на промяна също е, ма-
кар и чрез дирижирана активност, действащ „отдолу нагоре“, от студентите и 
младежта към партийната и държавна йерархия. Провалът на тези два опита 
насочва след това Дън естествено към друга, но запазваща главното стратегия 
– активизация на масите в икономическата промяна „отдолу“. Сега обаче това 
се прави бавно и постепенно, като се обръща особено внимание на запазването 
на централизирания контрол в този процес. В Русия традицията си остава „от 
горе надолу“ – перестройката се реализира по същия начин и в крайна сметка 
това води до колапс на системата.

Революцията в Китай започва от селото и в продължение на около две 
десетилетия настъпва към града, икономическата реформа през 1978 г. започ-
ва също от селото и настъпва към града. Водещата идея е самодостатъчност и 
„опора на собствените сили“, като практиката на комуните е заменена с идеята 
и практиката на семейната аренда. Така с реформата на селското стопанство и с 
конкуренцията между 800 млн. селяни, както и благодарение на високата спес-
товност на китаеца, бяха пуснати в действие вътрешните източници на расте-
жа. Доброволната интензификация на труда на стотици милиони хора стана 
фактор за много бързи натрупвания, основа за реформа след това в промишле-
ността. Затова не се наложи да се вземат заеми и да се задлъжнява. Това е една 
от важните причини, поради които автори като А. Девятов са категорични, че 
„китайският път“ е неприложим за Русия, като изтъкват за това три основни 
аргумента: демографската маса на китайското население е десет пъти по-голяма 
и със своя интензивен труд може да умножава по-бързо националното богатст-
во; в Китай около 70% от населението е селско и живее самодостатъчно в почти 
натурални селски стопанства, а в Русия същите 70% са струпани в градовете и 
самодостатъчност е невъзможна; в Русия е много по-студено и разстоянията са 
много по-големи, поради което е нужна по-голяма държавна намеса и затворе-
ност по отношение на външния свят.

1.2. Необичайната демографска мощ и етнокултурна цялост
Ако направим сравнение с Русия, там основополагащо значение за ускоре-

ната индустриализация през съветския период, а и в момента, имат огромните 
природни ресурси. Русия залага много на евтините ресурси и това е инстру-
мент за ускоряване на развитието. В Китай на първо място е демографската 
маса и огромното количество евтина работна сила. Почти всеки четвърти чо-
век в света е китаец. Всяка минута в света се раждат 33 китайци, а умират 11, 
т.е. естественият прираст е 22 човека на минута4. Всяка година между 20 и 30 
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млн. души се преместват от селата в града и радикално променят своя начин 
на живот, включвайки се в урбанизиран и индустриализиран свят5. В Китай 
по различни данни има от 100 до 160 града с население над един милион – за 
сравнение в Америка такива са само 9 града, а в Източна и в Западна Европа са 
общо 366. Китай е крайният пример на свръхголяма страна от полупериферия-
та и периферията на световната система сред тези, които много трудно възпри-
емат буквално западничеството като път на развитие и тръгват по свои пътища 
на догонваща модернизация (Русия, Китай, Индия, Латинска Америка – и те с 
много силен културен фактор, традиция, огромна демографска база).

Същевременно става дума за необичайно етнически и генетически едно-
родна страна, чието население близо 95% е от народността Хан. Само около 100 
милиона (това са 55 официално признати малцинства) от 1,3-милиардното на-
селение на Китай са етнически различни7. Индия, която в началото на ХХІ век 
вече е около един милиард, не е единна цивилизация, там има 12 религии и 18 
основни езика и не може да става сравнение с китайския културен и етнически 
монолит. Малко известно е, че у съвременните китайци доминира една (втора) 
специфична група кръв и генетически при смешение с друга раса обикновено се 
ражда китаец. Дори смес на китаец и негър дава китаец. Става дума за уникална 
генетическа и културна еднородност на над един милиард души8. Това го няма-
ше например в СССР, където появилите се противоречия в ситуация, в която 
неруското население демографски надвиши руското, през 80-те години на ХХ 
век бързо прераснаха в национални и етнически противопоставяния и станаха 
важен фактор за неговия разпад. В Китай не е възможен разпад на основата на 
етнически национализъм както в СССР или в Югославия – там най-много да се 
появят сепаратистки настроения в отделни провинции.

Китай успява да използва предимството на демографията като ресурс на 
огромно количество евтина работна ръка. Там, където съществува голяма маса 
от хора, има много повече таланти, предприемчиви фигури, големи интелекти, 
човешки капитал с ключово значение за развитието. Известно е, че за едно мяс-
то на държавен служител или на университетски преподавател кандидатстват 
много често между 50 и 100 души и това дава възможност за много по-добър 
подбор на кадри в различни области. В условията на глобализация на капи-
тала този тип страни с огромно население привличат много по-лесно външни 
ресурси, защото разполагат потенциално с гигантска маса от потребители, а 
потенциалът на Китай в това отношение превишава потенциала на всички ос-
танали държави в света.

1.3. Културните характеристики и догонващото развитие
В китайската културна идентичност също се съдържат уникални характе-

ристики, липсващи в огромната част от държавите в света. Китайската култур-
на традиция се отличава с особеностите на непрекъснатостта през почти пет 
хиляди години и в същото време се поддържа от такава огромна маса от хора, 
че външните влияния остават относително периферни или са много по-лесно 
пречупени, асимилирани от традицията. А. Девятов, един от дългогодишните 
съветски разузнавачи и специалисти по Китай, казва, че „китайската цивили-
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зация не прилича на никоя друга“9. „Китайската специфика е уникална и не 
може да бъде модел за другите“10 – заявява той, наблягайки на конкретно-сим-
воличния характер на китайското мислене, за разлика от западното абстракт-
но-понятийно мислене. Не е случайно според него, че китайците изобретяват 
компаса, барута и хартията много преди останалите, но не успяват да създадат 
физиката. Тяхна особеност също е приоритетът на семейството и на клана, а 
не на личността или общината, както е у други народи; приоритетът на бюрок-
рацията, на началници и подчинени, а не на приоритета на демокрацията или 
аристокрацията, както е при други народи.

Докато например в САЩ е традиция политическата власт да е резултат 
на богатството и богатите хора да влизат в политиката, в китайската културна 
традиция е естествено богатството да е следствие от властта, което улеснява 
превръщането на част от политическия елит в бизнес предприемачи в условия-
та на реформа. В Китай проблемът за политическата свобода идва в процеса на 
налагане на западна хегемония в мисленето на малка част от интелектуалците 
през ХХ век. В тази страна културното възприятие на индивидуалната свобода 
е по-скоро типично за развитите западни държави преди няколко века – като 
антисоциална нагласа, а демокрацията се възприема като власт на тълпата. 
Много силна е традицията легитимността на властта да идва чрез ценности-
те не на свободата и демокрацията, а на порядъка, стабилността, щедростта, 
толерантността11.

За западния тип мислене да победиш някого означава да сломиш неговата 
сила, да го обезсилиш. За китайците победата не е да се наложиш над някого 
чрез отрицание, а чрез действие или бездействие да пренасочиш неговата сила 
в безопасна за тебе посока или да я трансформираш така, че да я накараш да ра-
боти за тебе. Има редица места в света – в Югоизточна Азия и Африка, където 
работната сила е по-евтина, отколкото в Китай, но именно Китай се превръща 
в световна фабрика поради дисциплинираната, послушна, умела и непретенци-
озна работна сила12.

Между уникалните културни характеристики, играещи ключова роля за 
успеха на китайския модел на догонваща модернизация през последните де-
сетилетия и отличаващи го рязко от съветския, е дългосрочността на визията 
за промени, което се дължи на коренно различно отношение към времето. На 
всички етапи в Съветския съюз съществена отлика на мисленето на съветско-
то ръководство, водеща до провали, са нереалистично кратките срокове, чрез 
които се дефинира посоката на промени. Ленин казва пред Третия конгрес на 
Комсомола в началото на 20-те години, че младите хора „ще живеят при кому-
низма“, очертавайки хоризонт на развитие от около две десетилетия. По подо-
бен начин в началото на 60-те години Хрушчов обявява, че за две десетилетия 
ще настигнат и надминат САЩ и „ще построят комунистическо общество“. 
Още по-авантюристично неадекватен е Горбачов, а и голяма част от съветското 
общество по време на перестройката, когато се обявяваха програми за преход 
към пазарна икономика за няколкостотин дни. В Китай процесът на револю-
ция, довел до Китайската народна република, продължава десетилетия и е ха-
рактеризиран като „Дългия поход“, чрез който постепенно се овладява властта. 
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Тази дългосрочна нагласа Дън Сяопин налага и на реформите след 1978 г., ко-
гато обявява, че за да настигне развитите страни и да изгради социализма, на 
Китай са му необходими сто години, а дотогава ще бъде преходно общество. 
Това идеологически разкрива възможността за всякакви реформи и експери-
менти и осигурява дългосрочен легитимационен механизъм за интерпретация 
на ставащото пред милионите китайци и за приемане на промените.

1.4. Формулата „една държава, две системи“
Уникална е китайската формула „една държава, две системи“, която улес-

нява безпроблемната интеграция на коренно различните системи на Макао 
и Хонконг и използването на техните огромни възможности за развитието 
на китайската икономика. Първоначално оттам идват значителни ресурси, а 
известно е, че Хонконг е седмото по своя стокооборот морско пристанище 
и най-голям финансов център в Азия. Неговите валутни резерви само през 
2000 г. са били около 100 млрд. американски долара. Около половината от 
външнотърговския стокооборот и от валутните плащания на Китай преди 
обединяването с Хонконг минават през него. За да напасне своята икономика 
с икономиката на Хонконг по формулата „една държава, две системи“, в про-
дължение на едно десетилетие преди обединението Китай планово, бавно и 
плавно снижава курса на юана към американския долар и го изравнява със 
съотношението между хонконгския и американския долар. Самият хонконгс-
ки долар е обвързан с американския долар заедно с него и плава устойчиво на 
международните пазари. Такава обвързаност се постига и между китайския 
юан, от една страна, и американския долар, от друга страна. Така от 1995 г. се 
стига до приблизително равенство – за 100 хонконгски долара китайците да-
ват 106–108 свои народни юана. По този начин се получава стабилно финан-
сово обвързване на континентален Китай с особения административен район 
Хонконг. И юанът, и хонконгският долар са ефективно защитени и не могат да 
бъдат срутени отвън с активната позиция на валутни спекуланти или по иде-
ята на една или друга държава. Причина за това е фактът, че курсът на юана се 
определя не от пазарното търсене на валутата, т.е. от тези, които биха искали 
да изнасят капитал или да обменят юани за долари, а от вътрешните цени 
на основните видове суровини и полуфабрикати, чието производство почти 
изцяло се намира в ръцете на държавата. От своя страна хонконгският долар 
като заместител на юана на външните пазари е свръхстабилна валута, чиито 
котировки са подобни на златен стандарт. Така Китай може да маневрира чрез 
две валутни системи и да води самостоятелни действия в свой интерес на све-
товните финансови пазари13.

2. Особени черти на китайския модел на догонващо 
развитие

Особените характеристики предполагат теория за развитието от среден 
ранг, т.е. отнасяща се за специфични условия в група страни, които имат общи 
характеристики, а не валидна за всички или за голяма част от страните. Особе-
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ното в един модел на развитие има не едно, а множество измерения. Сред тях 
бих обърнал внимание на две – регионално-културно и времево.

2.1. Регионално специфични 
характеристики на „азиатския модел“

Регионално-културната характеристика е свързана с особеностите и тра-
дициите на догонващия тип развитие в Югоизточна Азия. Китай започва свои-
те реформи, след като редица други страни в този регион вече са осъществили 
ускорено развитие, и ползва опита и на Япония, и на Тайван, и на Хонконг, и на 
Южна Корея. Всички те реализират успешен догонващ тип модернизация, за-
лагайки на експортна ориентация на своите икономики и опирайки се на добри 
взаимоотношения със САЩ, които са основен вносител на техните стоки.

Става дума за особени характеристики на „азиатски модел“ на догонващо 
развитие, изпробван най-напред от Япония, след това от „азиатските тигри“. 
Китай има пред себе си примера на успешна ускорена модернизация на тери-
тории и страни, които са също китайски, и просто взема основни елементи от 
тяхната стратегия – Тайван, Хонконг и имащите близка традиция с тях Синга-
пур и Южна Корея. Те стават в много отношения модел за развитие на Китай. 
Във всички тях това развитие се опира на конфуцианската традиция на отно-
шение между старши и младши, на висока дисциплина и спазване на установе-
ния порядък, на точно копиране, подчинено на особеностите на азиатския тип 
мислене, свързано с йероглифи.

Първо. Тези страни осъществяват ускорена модернизация между 60-те и 
80-те години на ХХ век, успешно съчетавайки развитието на пазарните отноше-
ния и централизираната политическа власт. Реформите в тях нямат за цел раз-
ширяване на политическата демокрация, а концентрирането на власт в силни 
ръце и именно това води до големи икономически успехи. Характерни за тях са 
авторитарни политически системи, осъществяващи политическа стабилност, 
национална мобилизация и единство, национализъм. При това се обръща вни-
мание как в първите години след Втората световна война тези слаборазвити 
държави тръгват най-напред по пътя на демократизацията, но това води до 
тяхната дестабилизация и се оказва препятствие пред икономическото им раз-
витие. А установяването на силни авторитарни режими, които с повишаването 
на икономическото равнище постепенно се смекчават, се оказва факторът за 
техния успех – и този пример Китай се опитва да следва14.

Второ. Голяма роля играе конфуцианската традиция на колективизъм, 
патернализъм, уважение към държавата и законите, на култ към знанието и 
растежа в йерархията на основата на знанието. Култът към държавата заедно с 
култа към семейството и клана са изключително силни и се включват във фун-
кционирането на икономическия и политическия живот. Личността е подчи-
нена в по-висока степен на общността – например за разлика от европейската 
традиция, където наименованието на човека се състои от лично и след това 
бащино и фамилно име, при китайците фамилният йероглиф предшества ин-
дивидуалния като акцентът е, че интересите на личността са вторични в срав-
нение с интересите на нейната общност.
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Трето. Сред регионално специфичните характеристики на азиатския модел 
на ускорено догонващо развитие, възприети от Китай, са два ключови геополи-
тически и геоикономически елемента, осигурили успеха на Япония и на „тигри-
те“ – експортно ориентиран растеж и политическо маневриране към пазарите 
на страната хегемон САЩ и на страните от капиталистическия център. Имаме 
външнополитическа деидеологизация и „специални отношения“ със САЩ, ма-
кар и не в тази степен на военно-политическа зависимост, както Япония, Южна 
Корея, Тайван, Хонконг (от Великобритания). Но това е особеност на поведени-
ето на всички страни, които реализират азиатски модел на развитие.

2.2. Китайските реформи и връзката им 
с постиндустриалните модели на развитие

На различните етапи от развитието на съвременната световна система от-
делните държави използват различни модели на догонващо развитие. Съвет-
ският модел на догонващо развитие, както и японския след Втората световна 
война, са версии на индустриален модел на догонващо развитие, при който в 
центъра се поставят тежката промишленост, индустриалните технологии и ор-
ганизацията на труда. Специфична версия е и маоисткият период на догонва-
що развитие на Китай между 1948 и 1978 година.

Възниква въпросът какъв е стадиално специфичният характер на китайс-
кия модел на догонваща модернизация. Тезата, която искам да формулирам, е, 
че Китай демонстрира печеливш постиндустриален модел на догонваща модер-
низация. Два са основните ми аргумента в това отношение.

Съществуват възгледи, които се опитват да локализират успеха на китай-
ското развитие само в определен по-ранен стадиален контекст – на индустри-
алния тип екстензивен растеж. Според Владислав Иноземцев, който в своите 
виждания за общественото развитие е типичен западник, успешността на ки-
тайския модел е ограничена – само за определен стадий на развитие, и затова 
той не е бил и не би могъл да бъде подходящ за перестройка на съветското 
общество, тъй като то е подминало отдавна този модел. Иноземцев смята, че 
„да се предполага, че КНР, намираща се на стадий на активна индустриализа-
ция, може да прекрачи в постиндустриалния свят, значи да се придържаме към 
една от илюзиите, която би трябвало да се разсее заедно с мита за възможното 
доминиране на азиатските икономики в ХХІ век“15. Според него „мащабна кри-
за може да порази КНР тогава, когато бъде достигнато икономическо равни-
ще, съответстващо на сегашните показатели на Тайланд, Малайзия или даже 
на Южна Корея; именно на това равнище се губят предимствата, притежавани 
преди това от евтината работна ръка, а ако по това време е пуснат в действие 
механизъм за разработка на собствени технологии, съответстващи на изисква-
нията на времето, и превъоръжаване на тяхна основа на цялото производство, 
намаляващото търсене от страна на западните страни ще спре победния растеж 
на китайската промишленост. Възможен е и сценарий, в съответствие с който 
Китай ще се превърне в главна промишлена държава в Азия, когато основната 
маса производими стоки ще се поглъща от околните държави (включително 
отчасти и от японския пазар) и от вътрешното потребление. В такъв случай 
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кризата би се оказала по-малко вероятна, но подобен сценарий предполага в 
една или друга форма отказ на Китай от опита да стане един от главните играчи 
в световната икономическа „игра“, а това е малко вероятно. Правейки равнос-
метка, ще отбележим, че макар и да е малко вероятно да се окаже следващата 
жертва на криза, подобна на тази от 1997 г., китайската икономика, както и дру-
гите въплъщения на концепцията на „догонващо“ развитие, не може реално да 
се приближи до равнището на постиндустриалните страни“16.

Ще си позволя да не се съглася с Иноземцев поне по две причини. Първа-
та от тях е, че Китай е включен днес активно в една глобална система, в която 
доминират постиндустриалните и информационни икономики на развитите 
западни държави, и реализира бурния си растеж именно в такава система, 
определяща в една или друга степен неговите характеристики. Началото и 
първите успехи на този модел стават възможни благодарение на промените 
в световната капиталистическа система от края на 70-те години насам. В раз-
витите страни бързо се разгръщат постиндустриални технологии, свързани 
с третата технологическа революция, а това ще бъде една от съществените 
предпоставки на процеса на глобализация, в който печелещ фактор за раз-
витие става отварянето, а не затварянето на една страна. Закономерностите 
на новата световна система се диктуват от доминиращите западни хегемонни 
сили, които въвличат в нея и останалите, и едни страни успяват да се възпол-
зват от нейното функциониране, а други – не. Китай успява, а Съветският 
съюз и свързаните с него държави – не.

През 1978 г., когато започва реформата, западноевропейските държави и 
Северна Америка навлизат в стадий на постиндустриално развитие, опиращо 
се на намаляващо количество енергии и суровини. Става много по-евтино тра-
диционните индустриални трудоемки производства да се местят някъде друга-
де. Точно тогава Китай започва своето отваряне към развитите западни страни, 
разчитайки на своето уникално предимство пред тях – изключително ниската 
цена на труда на стотици милиони хора и същевременно потенциално най-го-
лемия възможен пазар на планетата с невиждани перспективи.

Второ. Китай започва своето развитие с акцент върху екстензивен тип тех-
нологии, в които има предимство с огромното количество евтина работна ръка, 
и първоначално са ключов елемент на процесите на ускорена промяна. Но това 
е началният етап на развитието и той постепенно ще бъде обвързан с преход 
към постиндустриални технологии. След като е натрупал вече достатъчно сред-
ства, опит и кадри от бурното тридесетилетно развитие на своята икономика и 
общество, Китай с бързи темпове развива технологии на третата индустриална 
революция – от мобилни технологии и компютри до биотехнологии, оптични 
влакна и нанотехнологии. Развива бързо и своя научно-технологическа база и 
броят на регистрираните патенти през 2004 г. е около 130 000, което нареж-
да страната по този показател на четвърто място в света след Япония, САЩ и 
Южна Корея. Това е три пъти повече, отколкото във Великобритания. За едно 
десетилетие техният брой е нараснал с 517%17. Броят на завършващите студен-
ти годишно в Китай не само е най-големият в света. През 2006 г. той е бил по-
голям, отколкото в трите развити страни с най-много студенти – САЩ с 1,4 
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млн. завършващи студенти, Япония – с 0,6 и Франция – с 0,318. Това означава, 
че ежегодно на пазара на труда излиза огромна маса хора с висше образование, 
а към тях се добавят и хората, които завършват в други държави и се завръщат 
в страната си – което предполага огромен потенциал за развитие. До 2015 г. се 
очаква учените и инженерите в страната като цяло да бъдат повече, отколкото 
във всяка друга страна в света, а до 2020 г. Китай си е поставил за цел да израз-
ходва за научна и развойна дейност повече, отколкото ЕС19.

Всички големи високотехнологически компании в света имат представи-
телства в страната и развиват различни производства в нея. В региона на град 
Хейфа се разгръща китайска Силиконова долина20. В страната доминира без-
жична телефонна връзка, а системата на скоростен транспорт в големите градо-
ве се превръща в най-добрата в света. През 2006 г. вече 123 млн. китайци имат 
интернет връзка, като 34 милиона от тях са блогъри, т.е. имат индивидуални 
страници в световната мрежа, в които се дискутират най-различни проблеми21. 
Всеки ден през 2007 г. средно десетки хиляди нови китайци са ставали потре-
бители на интернет и Китай много скоро ще надмине САЩ по брой ползватели 
на интернет, излизайки на първо място в света и заселвайки виртуалното прос-
транство с доминиращата общност на китайците. По последни данни броят на 
интернет потребителите в тази страна е 162 милиона, а в САЩ – 210 575 287, но 
китайският растеж предстои22. Китайският пазар на мобилни телефони е най-
големият в света23. Не става дума за прост пренос на фабрична индустрия и 
на съответни работни места от деиндустриализиращите се постиндустриални 
икономики на развитите западни държави. В самия Китай броят на индустри-
алните работници не се увеличава, а намалява, и това е свързано също с бър-
зото увеличаване на производителността на труда в резултат на внедряването 
на нови технологии и на подобрената организация, както и поради движението 
към икономика на услугите, типична за постиндустриалните общества. Работ-
ните места на индустриалните работници са намалели от 54 милиона през 1994 
г. на около 30 милиона десет години по-късно24. Производителността на труда 
в индустриалния сектор нараства с впечатляващите 12% годишно и това обяс-
нява защо индустриалното производство расте, но не и броят на работниците. 
Такъв растеж има и в сектора на услугите, където в периода 1999–2004 г. произ-
водителността е нараснала с 5% годишно25. Неслучайно публикация на знаме-
нития американски мозъчен тръст „Ренд корпорейшън“ изтъква, че Китай се е 
променил – от най-големия опонент на глобализацията е станал неин защит-
ник, и че икономиката му сега е по-открита, отколкото японската. Обемът на 
търговията през 2004 г. е равен на около 70% от БВП на Китай, докато в Япония 
е само 24 процента26.

Поради този род тенденции оценките на западните изследователи на Ки-
тай са, че тази страна, която по времето на Мао Цзедун се опитваше да извърши 
скок от аграрна икономика към развита индустриална държава, в края на кра-
ищата „в много технологични направления е надминала икономиката даже на 
най-развитите индустриални държави“27. Днес, както отбелязва в. „Уолстрийт 
джърнъл“, „малко са нещата на глобалния пазар, които не са правени в Китай. 
Много чужди производители откриват, че трябва или да произвеждат в Китай, 
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или да разширяват своите покупки от Китай. Страната се е превърнала в све-
товна фабрика с така масирано и всеобхватно производство, че то упражнява 
дефлационен натиск навсякъде по света във всичко – от текстила до телевизо-
рите, от мобилните телефони до гъбите“28. Индустриалният възход на Китай 
има по-силно въздействие върху света, отколкото например индустриализаци-
ята на САЩ в предходни периоди. През последните години основната част от 
растежа в световния БВП идва от Азия и на първо място от Китай и оценките 
са, че все повече стабилността и перспективите на световната икономика зави-
сят от Китай29.

2.3. Специалните отношения със САЩ като световен хегемон
Бурното развитие на Китай и успехът на неговия модел на догонваща мо-

дернизация във висока степен се опират на специалните отношения със САЩ, 
което е отлика и на останалите представители на „азиатския модел на разви-
тие“ и особено на Япония, Южна Корея, Тайван. Всички те реализират експор-
тно ориентирана икономика, възползвайки се от гигантските възможности на 
открития за тях пазар на хегемона в световната система.

Началото на тези специални отношения е политическо и е поставено по 
времето на президента Никсън и неговия държавен секретар Хенри Кисин-
джър, когато двете страни си разменят официални посещения. Тогава ръково-
дещите се от политическия реализъм в международната политика американски 
лидери търсят нов геополитически баланс на силите в Студената война срещу 
СССР и се опитват чрез нова политика спрямо Китай да повишат възможнос-
тите си за маневриране в глобалната битка за хегемония. Китай по това време 
също се отказва от каквато и да е идеология във външната политика и се опи-
ра на подобни предпоставки в търсене на равновесие на силите в ситуация на 
конфликт със СССР, стигнал на определен етап до въоръжени сблъсъци. Това 
става политически подтик за отваряне на огромния американски пазар за ки-
тайски стоки. До края на 70-те години Китай се опитва да реализира импортно 
заместващ тип модернизация, която обаче изпада в криза, след като по времето 
на Хрушчов прекъсва помощта от СССР; после залага на експортно стимули-
рана модернизация и външнополитическо маневриране, което да му даде въз-
можност за износ към САЩ – най-големия световен пазар, и подобно на съюз-
ниците на Америка Южна Корея и Тайван да се възползва от по-специалните 
отношения с тази страна.

След определен период благодарение на много по-ниската цена на тру-
да в Китай бързо се реализира експортно ориентиран растеж, привличат се 
международни компании за модернизацията на страната, ежегодно десетки 
хиляди китайци се изпращат да се обучават в САЩ, а все повече и в Западна 
Европа, откъдето те носят нови знания и умения, необходими за развитието 
на страната. Прилагайки азиатския модел на експортно ориентиран растеж 
и подкрепа от страната хегемон в световната система, китайците използват 
противоборството между САЩ и СССР, като деидеологизират максимално 
външната си политика.

Отварянето на огромния американски пазар за китайски стоки бе предпос-
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тавка за стимулиране на експортно ориентиран растеж. Това бе един от ключо-
вите фактори за успеха на ускорената реформа в Китай. Разгърна се политика 
на „отворените врати“, която е еманципирана от идеологически съображения 
и от предходния „социалистически интернационализъм“, а има за основен 
критерий икономическото развитие на страната. За да съхрани особеностите 
на своята политическа система и да предотврати външен натиск от страна на 
САЩ към нея, Китай официално заявява, че е за мултиполярен свят и че не 
приема хегемонията на нито една страна, но в същото време не предприема 
мерки да се конкурира със САЩ във военно отношение, да бъде техен проти-
вовес, нито претендира да изнася своя модел на развитие в други страни, както 
американците30. Това му запазва вътрешна свобода на реализация на своя соб-
ствен модел, без да предизвиква опасенията на световния хегемон така, че той 
да възпрепятства икономическите им взаимовръзки.

Ключов елемент на тази система, създадена между държава, реализираща 
догонващ тип модернизация, и държава – световен хегемон, е разчитането на 
откритите пазари на САЩ, които са най-голям вносител на стоки, и поради 
това и поддържането на коректни отношения с тази страна. Стимулира се из-
носът, като се ползва свръхпотреблението на стоки в страните от капиталисти-
ческия център, при съобразяване с тамошния потребител, но стоките са произ-
ведени с много по-ниска цена на работната сила. Така се печели от гигантския 
дисбаланс между износа и вноса, който през 2007 г. се е изразявал в това, че 
търговският дефицит например на ЕС с Китай е нараствал всеки час с 15 млн. 
евро и достига през 2007 г. около 170 млрд. евро. Още по-голям е той със САЩ, 
като през 2006 г. е стигнал рекордната сума от 233 млрд. долара. Търговският 
излишък на Китай само през първите пет месеца на 2007 г. е бил 85,72 млрд. 
долара, което е с 83% повече от същия период през 2006 г.31. Курсът на юана 
към долара е фиксиран, държавата изкуствено задържа доходи и цени и прави 
бум на износа, натрупвайки все по-големи доларови капитали. Средното зап-
лащане на китайския индустриален работник е 25 пъти по-ниско, отколкото 
на американския, и тази огромна разлика рязко поевтинява китайските стоки, 
изнасяни за САЩ32. Китайската икономика по този начин е силно обвързана 
с американската, в която има силен дефицит по текущата сметка и бюджетен 
дефицит, който се финансира в значителна степен от Китай. От спестените от 
положителния търговски баланс със САЩ долари Китай купува американски 
дългови ценни книжа и така финансира американския дефицит, поддържайки 
изкуствено стабилност на американската икономика. Китай все още има резерв 
от около 200 млн. души, които предстои да се интегрират в световния пазар на 
труда, и произведените от тях стоки ще продължат да заливат американския, а 
и европейския пазар и така да служат на ускореното му развитие33. Китай ус-
пява да използва предимството на огромния трудов резерв, който се изкарва на 
пазара на труда и се превръща в създател на стоки за глобалната, а не за наци-
оналната икономика, както е при индустриалните модели на догонващо разви-
тие в условията на държавен социализъм от съветски тип. Възниква ситуация 
на засилваща се взаимна зависимост между американската и китайската иконо-
мика, която въпреки нарастващите в САЩ страхове от възхода на китайската 
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мощ води до продължаване и заздравяване на връзката между двете страни. От 
една страна, евтините китайски стоки подобряват жизнения стандарт на голя-
ма част от бедните американци и американците от долната средна класа, като 
се има предвид, че техните доходи се задържат в общи линии такива, каквито 
са били преди четвърт век. Оценките са, че американците с по-нисък жизнен 
стандарт са го повишили с 5–10% поради възможността да купуват китайски 
стоки, а като цяло това допринася за ниската инфлация и за избягване на рис-
ковете на бизнес циклите34.

От друга страна, оцеляването на американската икономика в много висока 
степен зависи от готовността на Китай да финансира американския бюджетен 
дефицит, купувайки ценни книжа, а пък ускореното развитие на Китай залага 
твърде много на отвореността на международните пазари и особено на САЩ и 
все повече и на Европейския съюз.

3. Универсални характеристики, 
възпроизводими от други страни

Характерно за универсалните характеристики е, че те могат да бъдат при-
лагани от много други страни с успех, т.е. те са възпроизводими. Друг е въпро-
сът, че те може да не се ползват и възпроизвеждат, а да играят ролята на универ-
сални образци, на добри практики. Основни елементи на китайския преход от 
държавнопланиран тип социалистическа модернизация към пазарен тип мо-
дернизация са повторими и могат да доведат до икономически успехи на стра-
ните, в които се прилагат. Такива универсално приложими характеристики, 
които могат да бъдат полезни при пренос на опит за догонваща модернизация 
на много места, са: политическа стабилност, приемственост, еволюционност, 
прагматичност. Неслучайно китайският опит е предмет на внимателно изслед-
ване и се прави опит той да се пренася на много други места, особено в Азия 
и Африка. Най-типичният пример за такъв пренос е Виетнам, но елементи от 
този опит се ползват в Казахстан, напоследък в Русия и на други места. Именно 
успехите на Китай промениха стратегията на развитие на Индия, която от 90-те 
години на ХХ век насам се отказа от предходния протекционизъм, започна да 
възприема по примера на китайците стъпки в икономическата област с цел да 
привлече чужди инвестиции и рязко ускори своето развитие.

3.1. Политическа стабилност, приемственост, 
еволюционност, прагматичност

Китай запазва политическата си стабилност, приемствеността, идеологи-
ческата легитимност на системата, съчетавайки идеите от различни етапи на 
развитие, вземайки елементи от всеки от тях, акцентирайки върху национални-
те интереси, националната история и символи. Най-напред се правят промени в 
икономическата, а след това много внимателно в политическата сфера. Бързите 
промени в една сфера се извършват при задържане в други сфери. Всяко уско-
ряване на промените в една сфера е свързано с процеси на дестабилизация на 
системата и изисква специални стабилизиращи механизми. Такъв механизъм 
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на първо място е политическата система, чиято ключова роля е запазването на 
стабилността и контролирането на процеса на промени.  Водеща роля в про-
цеса на промените би трябвало да има икономическата система, а останалите 
системи имат поддържащ характер и между промените във всяка от тях съвсем 
няма директна връзка. От социологическа гледна точка стремежът е при рефор-
мата в една или друга подсистема да не се дестабилизира системата като цяло, 
а напротив – промените в една подсистема да са съпроводени с допълнителни 
мерки за стабилизация на останалите сфери на социален живот, за да може да 
се осигурят подходящи условия на промяната.

Приемствеността в елитите също има ключово значение за успеха на 
налагания модел. В цялата система на управление се извършва кадрово обно-
вяване с млади и по-квалифицирани кадри, но стилът, който се налага, е да 
не се скъсва с приемствеността. Излизащите от активна дейност или в пенсия 
партийни или държавни дейци запазват определени функции като съветници 
и консултанти. Комунистическата партия извлече поуки от разпада на СССР 
и разширява своята социална база, като интегрира в своите редици новите 
обществени слоеве – интелигенция и частни предприемачи, които биха мог-
ли иначе да излъчат опозиционни обществени елити. Така ККП непрекъснато 
нараства и разширява своята дейност през 2007 г. броят на нейните членове 
достигна 73 млн. души35.

Еднопартийната система и контролът върху властовите структури се съх-
раняват в различни форми, извършва се контролирано предаване на властта от 
един политически елит и лидер към следващия политически елит и лидер. Това 
става типично за всички страни, следващи китайския модел на поддържане на 
постоянна стабилност на политическата система. В едни случаи това е формал-
ното съществуване на една партия, в други това става чрез формално демок-
ратични механизми на управлявана демокрация, запазваща силни позиции на 
една партия при формалното съществуване на повече партии. Всъщност такава 
управляемост на процесите при формално демократични механизми е типична 
в много висока степен за азиатските модели на развитие през целия период след 
Втората световна война. Така в Тайван за дълъг период управлява една партия 
– Гоминдана, в Япония – Либерално-демократичната партия, същото е в Син-
гапур, където начело стои за дълъг период създателят на Сингапурския модел 
на развитие Ли Куан Ю. При това очакванията, че информационната револю-
ция, свързана с развитието на интернет, на сателитната телевизия и мобилните 
комуникации, както и нарастващата численост на интелигенцията, частните 
бизнесмени, средната класа, променящи социалната структура на общество-
то, ще водят към „края на историята“, т.е. към либерална демокрация, не се 
сбъдват и очевидно в обозримо голям период ще има специфичен авторитарен 
тип развитие, което ще може да запази стабилността в тази страна. Оказва се, 
че новите технологии имат двойствени следствия, те разширяват контактите, 
исканията за повече права, но създават предпоставки и за повече контрол и за 
централизирани форми на политически живот. Ясното разбиране, че киберп-
ространството може да бъде източник на заплахи за националната сигурност, 
е довело до това, че специално звено от около 50 000 служители на сигурността 



42

ТЕОРИЯ

бр. 1/2 – год. XIII

следи неговото съдържание36.
Движението напред се характеризира с еволюционност и постепенност – 

въз основа на горчивия опит, че „големите скокове“ и „културните революции“ 
връщат обществото назад, и следователно всяка промяна трябва да се извършва 
еволюционно и постепенно. Не се акцентира на дългосрочен модел на развитие, 
а всички промени първоначално минават през опит и грешка в малки размери 
и когато се види, че работят, се прилагат нашироко. Дън Сяопин, архитектът 
на китайските реформи, смята, че страната му трябва да търси истината във 
фактите, не в догмите, и да се съобразява непрекъснато с конкретните условия. 
Няма по-голямо престъпление и глупост от лозунги от типа на „незабавна смя-
на на системата“ – цената на всяка „незабавна смяна“ и „голям скок“ е огромна 
и връща обществото назад. Китай отхвърля „шоковата терапия“ и използва съ-
ществуващите несъвършени институции, постепенно реформирайки ги, за да 
служат по-добре на процесите на модернизация. Селективно се вземат идеи и 
практики отвсякъде, включително и от американския неолиберален модел с не-
говия акцент върху пазара, предприемачеството, международната търговия37.

Всяко нововъведение е съобразено с конкретни условия, експериментирано 
е в определен регион и след това постепенно е разширявано. Промените се ек-
спериментират най-напред в отделни отрасли или географски региони и след 
това, в зависимост от успеха им, се коригират и разпространяват по-нататък. 
Отраслово те започват в селското стопанство, докато географски се развива 
идеята за всички възможни форми на икономически отношения, като се започ-
не от „една държава, две системи“, реализирана по отношение на Хонконг, като 
се мине през „специалните икономически зони“ и се стигне до райони, в които 
в много висока степен са запазени предходни икономически отношения.

Всичко това предполага прагматизъм и деидеологизация на икономиката 
– никакви предварителни идеологеми не би следвало да препятстват експери-
ментирането и ползването, ако е ефективен, на всеки възможен инструмент в 
икономическото развитие. Още в началото при реформата в селското стопан-
ство не се действа навсякъде по един начин. Там, където има благоприятен и 
влажен климат и живее мнозинството от китайците, се въвежда арендата, къ-
дето почвата е бедна и плътността на населението – ниска, се оставят големите 
производствени бригади. А в хладните, по-слабонаселени и слабопродуктивни 
степи на Вътрешна Монголия и Синцзян се запазват крупните държавни сто-
панства с машинна обработка на полето и с машинно производство, без обаче 
от него да се отчислява за държавния резерв.

3.2. Натрупване и съхраняване на социален капитал
Всяка радикална реформа, въвличаща големи маси от хора, е възможна, 

ако съществуват механизми за обединението им около някакви общи ценнос-
ти и цели, които да ги карат да се чувствуват част от някакво цяло, да проявя-
ват солидарност помежду си, да се съпреживяват като имащи обща идентич-
ност, които да създават усещане за справедливост на съществуващия порядък 
и да генерират съгласие между тях. Ролята на механизми за генериране на 
социален капитал играят религиите, социалните идеологии, моралът, култу-
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рата, традициите. В домодерните общества е доминираща ролята на традици-
ите и религиите, а в модерните – на идеологиите. В постмодерна ситуация в 
развитите западни страни предходните идеологии, свързани със социалната 
държава, се оказват недобре работещи и затова партиите започват битки и в 
културната сфера на основата на алтернативни версии на генериране на со-
циален капитал.

Там, където са се разпаднали механизмите за такова генериране, започва 
да доминира морален релативизъм, а вътре в нациите има различни прочити 
и битки при обяснение на националната история. Така се случи в общества 
като българското, в което не работят нито старите механизми за генериране 
на солидарност от социалистическата епоха, нито механизмите от епохата на 
социалната държава в развита Западна Европа. Това се вижда дори от факта, че 
в училищата хуманитарните дисциплини се изучават по множество различни 
учебници, предполагащи множество различни прочити на миналото и на наци-
оналната култура. 

В Китай необходимостта от национално обединение около общи цели 
явно се осъзнава като особено важен фактор за успешната реформа. Ясно е, 
че всякакви радикални идеологически революции заплашват системата с де-
легитимация и разпад. Затова универсално значима характеристика е, че не са 
необходими радикални идеологически революции, а промяна, която не става на 
основата на отхвърляне на всяка приемственост. Дън Сяопин не скъсва ради-
кално с идеите и личността на Мао. Оценката на Мао е умерена, като не му се 
спестяват критики, но и не се отричат неговите заслуги. Както в идеологическо, 
така и в икономическо и политическо отношение Дън Сяопин непрекъснато 
набляга на проблема за запазване на политическата стабилност и на приемс-
твеността. В същото време високата етническа хомогенност на китайското 
общество, специфичните расови характеристики и икономическите успехи са 
предпоставка за обединение около засилваща своята мощ национална гордост, 
за ярки проявления на патриотични нагласи. Възприемането на историята е 
повече или по-малко еднозначно, а не разделя и не противопоставя общество-
то. Това се оказва ключов фактор за обединението на обществото около общи 
цели. То е още по-необходимо, като се има предвид, че по данни на Китайската 
академия на науките процесът на икономически реформи води до бърз процес 
на социална диференциация, а Китай изпреварва редица други страни в со-
циалното неравенство, включително и САЩ. Най-богатите 10% от китайските 
домакинства притежават 40% от всички частни активи, а най-бедните 10% имат 
само 2% от съвкупното богатство. Коефициентът на Джини, който се използва 
като индикатор за неравенство в макроикономиката, през 2005 г. за Китай е бил 
0,49, за САЩ – 0,41, а за Индия – само 0,3338. Нововъзникващите проблемни 
ситуации пораждат протестни реакции. Според официалната статистика през 
1994 г. в страната е имало около 10 000 „масови инцидента“, свързани с различ-
ни видове недоволство, през 2003 г. те са били 58 000, през 2004 г. – 74 000, през 
2005 г. – 87 00039. Може да се каже, че нарастващото неравенство и проблемните 
социални ситуации засега са компенсирани от бързия икономически растеж, 
водещ до общо подобряване на икономическия статус на населението, както и 
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от съответната легитимираща идеология, че едва към края на ХХІ век Китай ще 
излезе от първоначалното състояние на все още недостатъчно развита страна.

Този образец във висока степен започва да се възприема от Русия при 
президентстването на Путин и продължава и сега. Там бяха утвърдени единни 
учебници по национална история, в които се отдава дан на всички етапи от 
миналото, без нито един от тях да се отхвърля радикално – всички те се въз-
приемат като част от едно общо движение напред. Засилва се акцентът върху 
национално-патриотични цели и идентичност, подкрепя се ролята на правос-
лавието като фактор в тази идентичност.

3.3. Асиметрична отвореност и експортно ориентиран растеж
Китай демонстрира политика на икономическа отвореност от типа „отвън 

навътре“, т.е. на асиметрична отвореност на икономиката в своя полза. Тази 
политика може да бъде модел за страни от полупериферията и периферията, 
които, както направиха България и Русия, се отвориха така, че на практика аси-
метрията беше в противоположна посока, т.е. в полза на западните държави, 
които от своя страна убиха с конкуренцията си местните икономики и в резул-
тат на финансовата либерализация огромни потоци от средства изтекоха към 
развитите страни. Китайската политика обаче, след като България вече е влязла 
в ЕС, не е възпроизводима в страни като нашата, но може да се ползва на реди-
ца други места. Предприемат се мерки за привличане на чужд капитал, като се 
съхраняват стабилността на финансовата система и контролът на държавата 
върху нея.

Китайската отвореност по своята същност е „врата, водеща само навътре, 
а не в две посоки“, което се проявява в следните особености40.

– Китайската финансова система е изградена така, че да осигурява финан-
сови ресурси за развитието от вътрешни източници, чрез абсорбация на външ-
ни ресурси и чрез ограничаване на възможностите за износ на капитали. Соци-
ализъм с китайска специфика означава пълно валутно регулиране в страната 
и по този начин осигуряване на гаранция на валутните и местните спестява-
ния на населението. Защитавайки спестяванията на населението, китайската 
държава създава условия за натрупване на финансови средства за зараждане и 
развитие на частния бизнес. От спестяванията на гражданите се осъществява 
голяма част от кредитирането на реформите. Дава се възможност за конверти-
руемост на долара срещу юана, но обратната конвертируемост е изключително 
сложна. Гражданите на Китай имат пълно право да получават долари от чужби-
на, да ги пазят в лични банкови сметки, когато пожелаят да ги обменят за юани. 
Обаче обратният обмен – на юани за долари, не се разрешава и така се запазва 
жизненото равнище на гражданите от външен натиск и от възможността САЩ 
да прехвърлят своя инфлация върху Китай чрез безконтролното печатане на 
долари и с китайски средства (както го правят със средствата на голямата част 
от света) да изграждат своята икономика. Държавата осигурява обратимост на 
юана само по текущите сметки. Всички сметки в Китай се правят само в ки-
тайски юани. Юридическите и физическите лица в Китай се обслужват само 
от китайски банки. Около 70% от банковата система се контролира от четири 
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държавни банки, а финансовата сфера като цяло (поне до 90%) до 2003 г., т.е. 25 
години след началото на реформата, остава в ръцете на държавата. По този на-
чин юанът е стабилен и неподатлив на външен натиск и спекулации, не създава 
предпоставки за бягство на голяма маса капитали от страната, както става в по-
вечето страни от полупериферията и периферията на световната система, кои-
то реализират неолиберална финансова либерализация на икономиките си.

– Известно е, че в страни като България и Русия, а и в останалите източ-
ноевропейски държави, почти цялата собственост бе разграбена и раздадена 
фактически даром на частни лица, огромната част от които се оказаха неспо-
собни да управляват този капитал и влагайки огромни средства в непроизводи-
телно потребление на свръхскъпи коли, разкошни домове, износ на средства в 
чужбина, оставиха съответните предприятия в крайна сметка да банкрутират. 
Китайският модел не предполага такава масова приватизация, там частният 
сектор получава своите капитали в резултат на собствено натрупване или чрез 
кредити, които трябва да връща и връща, показвайки своята ефективност. Така 
се извършва подбор на хора, които могат добре да използват и да организират 
кредити.

– Дават се пълни възможности за внос на валута в Китай, но износът на ва-
лута извън страната от частни физически и юридически лица е така затруднен 
от многостепенна процедура на разрешение и строг контрол от банката и мит-
ниците, че на практика е силно минимизиран. Работещите в Китай чужденци, 
както и китайците получават възнаграждението си в юани и могат да ги харчат 
само в Китай или да ги обменят на много по-висока цена на „черния пазар“, 
рискувайки да бъдат измамени чрез някоя „кукла“. Така държавата натрупва 
валутни резерви и осигурява икономическа независимост на страната, може 
да регулира вътрешните цени и да сдържа инфлацията. Фактически през пос-
ледните години обемът на валутните запаси на страната расте с невижданата в 
историята сума от около 500 млрд. долара годишно. Страната е най-големият в 
света износител и притежател на валутни запаси41.

– Във външната търговия се поддържа пълен контрол върху търговската и 
банковата тайна. Осъществява се контрол чрез квоти и лицензи от Министер-
ството на външноикономическите връзки и от управлението за валутно регу-
лиране. Разрешава се само планиран внос на стоки отвън и само той се плаща 
във валута. По този начин преобладаващото число стоки в Китай са създавани 
на място от китайски предприятия с участието или без участието на чуждес-
транен капитал, а често и с буквално копиране на чужди модели и пиратско 
ползване на чужди търговски банки.

– Китайските външнотърговски компании са длъжни да покриват разре-
шения им внос във валута със съответния износ на китайски стоки. Където е 
възможно, вносът от чужденци им се плаща не във валута, а в неконвертируеми 
юани, за които те по свой избор могат да купят и да изнесат китайски стоки.

– Фондовият пазар на страната е разделен на две части, като на основната 
част не се допускат чужди инвеститори. По обема на капитализация съотноше-
нието между двата пазара на акции – единият е само за китайски инвеститори, 
а другият е за чужди инвеститори – е 9 към 1. По принцип е изключено бягство 
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на инвестиран в Китай капитал и чуждият инвеститор, вложил средства в мес-
тно производство, може да получи печалбата си само във вид на произведена 
стока. При това по закона за предприятията с участие на чужд капитал 70% от 
стоките трябва задължително да се изнасят от Китай и само 30% могат да бъ-
дат продадени срещу юани на вътрешния китайски пазар. По този начин извън 
страната се отправя във формата на износ главно възобновяем ресурс във фор-
мата на овеществен труд, докато другите фактори на производството остават и 
се натрупват в Китай.

3.4. Културна близост и външни източници на растеж
Особеност на икономическите реформи в Китай е ролята на външните из-

точници за растеж. Става дума за ролята на китайската диаспора в околните 
страни за промените в страната, като се има предвид, че ключовите й предста-
вители имат опита на ускореното развитие в тези страни. В китайското общес-
тво емигрирането никога не се е смятало за измяна и преобладаващото число 
китайци запазват чувството си на дълг пред родината и готовността си да носят 
съответни задължения, независимо от своите политически и идеологически 
симпатии. В началото на икономическите реформи китайското ръководство за-
почва консултации с постигналите успех ключови фигури на китайската емиг-
рация от азиатските и западните страни. Те са питани кои направления на раз-
витие са перспективни и кои не. Започват покани и непрекъснати посещения 
на знаменити в световната наука и в бизнеса в чужбина етнически китайци42. 
Паралелно десетки хиляди китайски студенти са пратени на държавна сметка 
да учат на Запад. Навсякъде по света в една или друга степен китайците за-
пазват лоялност към своята страна и се превръщат не само в мощен лост за 
геополитически нарастващата роля на Китай, но и в силен източник на външни 
инвестиции в китайската икономика. Голяма част от китайската емиграция са 
богатите хуацяо, които осигуряват около 80 на сто от външните инвестиции 
в Китай, достигащи през втората половина на 90-те години до 45 млрд. дола-
ра годишно и по обема на привличаните външни капитали той се нарежда на 
второ място след САЩ. А това е изключително важен фактор, предопределящ 
както уникалността, така и перспективите на инвестициите, които доведоха и 
водят до бързото развитие на Китай. Известно е, че в околните на Китай страни 
(без Хонконг, Макао и Тайван) в средата на 90-те години са живели 51 милиона 
китайци и техният брой се увеличава, а не намалява. Китайската диаспора кон-
тролира непропорционално голяма част от националното богатство на окол-
ните страни – до 69 на сто в Малайзия, до 81 на сто в Тайланд, 50–60 на сто във 
Филипините, цялата икономика на Сингапур43. Особено значимо е китайското 
присъствие в Индонезия, там китайците са между 3,6 и 4,2% от населението, а 
владеят 70% от всички недържавни форми на собственост, 240 от 300-та най-
големи компании и 14 от 15 водещи индустриални и финансови конгломерати в 
страната44. Размерите на произвежданото от китайците, живеещи извън Китай, 
е сравнимо в някои отношения с това, което  се произвежда в Китай, и между 
тяхната икономическа активност вътре и извън страната съществува взаимно 
мултиплициращ се ефект, който нараства с увеличаващия се брой на китайците 
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в чужбина и същевременно нарастващия обем на БВП на Китай. През 1990 г. 
китайците извън Китай владеят промишлени и търговски компании, отрасли 
на услугите, недвижима собственост, стокови запаси, оценявани за 450 млрд. 
долара, които по това време с около една четвърт надвишават брутния вътре-
шен продукт на континентален Китай45. Чрез намиращите се в тяхна собстве-
ност компании те контролират активи за около 2500 милиарда долара46. А това 
са суми, сравними с БВП на втората по икономическа мощ страна в света – Япо-
ния. Сред 100-те азиатски милиардери през втората половина на 90-те години 
39 са дошли от Китай, като 12 семейства притежават състояния, превишаващи 
5 млрд. долара47. Ето защо, за разлика от повечето азиатски страни, където во-
деща роля сред чуждестранните инвеститори играе Япония, а в някои случаи 
и САЩ, като цяло в периода 1979–1993 година капиталовложенията на предп-
риемачи от Хонконг и Тайван съставляват 76 на сто от чуждестранните инвес-
тиции в Китай, а делът на САЩ и Япония не превишава 11 на сто и с времето 
не се увеличава, а намалява48. В същото време идващите отвсякъде некитайски 
компании използват като посредници етнически китайци от целия свят, за да 
бъде успешен техният бизнес. Тази тенденция ще се засилва с нарастващата 
мощ на Китай и с увеличаващата се емиграция, при което китайската диаспо-
ра навсякъде ще бъде основен механизъм и за политическо влияние на Китай. 
Няма страна в света, в която да няма китайска общност и тя да не е в процес на 
интензивно нарастване. Една от ключовите характеристики на бъдещия процес 
на глобализация е демографска и нейно важно измерение е китаизацията на 
съвременния свят. Затова дори Збигнев Бжежински говори за опасността ки-
тайското присъствие в множество други държави да доведе до подкрепяни от 
Китай „марионетни правителства“49.

Този опит на използване на културната близост за ускоряване на иконо-
мическия растеж може да се възпроизвежда и се възпроизвежда в различни 
периоди в различни страни. Такъв елемент е използването на диаспората за 
целите на развитието, макар и не в мащабите, които са по силите на Китай. 
Ние нямаме за съжаление такава диаспора като китайците и съответно няма-
ме техните средства. Но самият принцип би могъл да се използва, защото в 
съвременния свят нацията все повече не се състои само от хора, населяващи 
една и съща територия, както в периода до глобализацията, а напротив – има 
тенденция към „евреизация“ на нациите, в смисъл че глобализацията създава 
големи диаспори на всяка отделна нация в различни региони и особено в За-
падна Европа и Северна Америка. Диаспората се характеризира, първо, с това, 
че в по-голямата си част хората запазват своето гражданство, макар че могат да 
живеят и работят другаде, т.е. стотици хиляди български граждани не живеят 
и няма да живеят в България, и нацията се „детериоризира“. Стотици хиля-
ди други живеят в Украйна, Молдова, Русия и биха могли да получат българс-
ко гражданство, оставайки да живеят на старите си места. Второ, в условията 
на революция в технологиите и особено на интернет комуникацията, която е 
предпоставка за съществуването на една нация, не е непосредствено зависима 
от териториалната близост. Живеещите извън България могат да бъдат по-го-
леми националисти от живеещите у нас, да бъдат „виртуални националисти“. 
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Те, според публикувани в печата данни, превеждат годишно между 500 и 600 
милиона долара на близките си в страната, които се вливат в нашата икономи-
ка. Натрупват опит в глобалната икономика, превръщат се в част от глобалната 
мрежа, заемат позиции в информационния тип дейности. Засега българската 
държава не успява да използва този факт, ако се изключи идеята за Българския 
Великден и свързаните с него юпита.

Развитието на Ирландия през последните няколко десетилетия и превръ-
щането й в „келтски тигър“ в много отношения се опира именно на културната 
близост с около 40 милиона души в САЩ, които възприемат себе си като имащи 
ирландски произход. Така Ирландия успя да се превърне в икономически мост 
между САЩ и ЕС и рязко да ускори развитието си. Подобни предпоставки има 
и у нас днес – страната може да използва културната близост на българите с 
Русия и на българските турци с Турция, за да привлича капитали и да бъде мост 
между тях и ЕС, ускорявайки рязко развитието си.

Всичко това прави особено значима теоретическата задача за проучване 
на китайския опит на догонващ тип развитие.
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Историята на ХХ век е препълнена с реформато-
ри – големи и малки, велики и злощастни. Днес 

е лесно да си обясним тягата към експеримента, към 
радикалната промяна, към революцията в един свят 
на развит индустриализъм, предусещащ появата на 
великата глобална революция и на информационно-
то общество вън от ограниченията на национални-
те граници. „Дън Сяопин беше един от най-велики-
те хора на ХХ век“ – думите принадлежат на Хенри 
Кисинджър и тежат колкото две Нобелови награди 
(на Михаил Горбачов и на Лех Валенса, взети заед-
но). „Защото, продължава той, много рядко се раж-
да такъв политически деец, който подобно на него да 
осъществи всичките си цели и предсказания.“ В ци-
тата няма и помен от дипломатическа куртоазия – 
съвременен Китай е следствие от целите на Дън, ре-
ализация на неговите идеи. В света много се говори 
за китайското икономическо чудо. Ще посоча само 
следните впечатляващи факти. От 1978 г. БВП на Ки-
тай се е увеличил 16,5 пъти и през 2008 г. е в размер 
на 30 трлн. юана, а на човек от населението – 13 пъти, 
от 260 долара през 1978 г. до 3315 долара през 2008 г. 
Повече от 120 пъти се е увеличил външнотърговски-
ят оборот на Китай – от 20,6 млрд. долара през 1978 г. 
на 2,56 трлн. долара през 2008 година.

Това е днешният Китай на Дън Сяопин, побран 
в едно изречение, както водната капка, според една 
древна китайска пословица, отразява цялото небе.

Само че за да разберем феномена, трябва да се 
върнем към концепцията на Дън Сяопин от април 
1982 г. за „четирите модернизации“ на социализма 
– реформа на системата; строителство на социалис-
тическа нравствена култура; борба с икономическа-
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та престъпност; подобряване на организацията и стила на партийната работа; 
към обосновката му за строителството на социализъм с китайска специфика, 
към дръзкото му решение за създаване на специална икономическа зона и онзи 
знаменит „План 863“ за реализиране на Програма за изследвания и развитие на 
високите технологии; към идеята за решаване на тайванския въпрос по фор-
мулата „една държава – две системи“. Трябва да оценим политическата му мъд-
рост и интелектуална прозорливост: „Нашата политика на отваряне не означа-
ва връщане към капитализма“ (1985), а напротив, реформата е социалистическа 
модернизация и по същество означава втора социалистическа революция. И 
може би най-важното в случая: реформата на политическата система трябва да 
съответства на реформата на икономическата система. Оттук и стратегическа-
та цел на китайското икономическо развитие в трите етапа, формулирана на 30 
април 1987 година:

Първи етап – удвояване на БВП през 80-те години и постигане на 500 до-
лара БВП средно на човек.

Втори етап – поредно удвояване на БВП към края на ХХ век и 1000 долара 
БВП средно на човек.

Трети етап – първите 30–50 години на ХХІ век – четирикратно увелича-
ване на БВП, достигане до 4000 долара на човек, когато жизненото равнище 
на китайците ще бъде съпоставимо с равнището на средноразвитите страни в 
света.

Известно е, че през преломната 1989 г. Дън Сяопин съумя да защити без-
компромисно постиженията на китайския социализъм, неговата стратегия и 
национална специфика. На 4 септември 1989 г., два месеца преди рухването на 
Берлинската стена Дън Сяопин заявява: „Китай определено ще следва докрай 
избрания от самия него социалистически път. Никой не може да ни победи. 
Необходимо е хладнокръвно да наблюдаваме международната обстановка, да 
укрепваме собствените си позиции и да проявяваме сдържана реакция.“ И ня-
колко месеца след това, по време на войната в залива продължава да твърди, че 
Китай може да противостои на силовата политика и на хегемонизма, като про-
дължава своето социалистическо развитие, само при положение, че постигне 
високи темпове на растеж и реализира стратегията си на развитие.

След рухването на социалистическия лагер, на Варшавския договор и Съ-
вета за икономическа взаимопомощ Дън Сяопин продължава да формулира 
отговорите на най-съдбовните за социалистически Китай въпроси. През 1992 
г., след края на Съветския съюз, той обосновава тезата, че планът и пазарът са 
два метода на развитие на икономиката и че не е в това разликата между социа-
лизма и капитализма. Същността на социализма е в освобождаването и разви-
тието на производителните сили, в ликвидирането на експлоатацията, в прео-
доляването на тенденцията за ожесточена поляризация на обществото и в края 
на краищата в достигането на всеобщо обогатяване. Критерий за истинността 
на курса на Китайската народна република е отговорът на въпроса – благоп-
риятства ли той укрепването на съвкупната държавна мощ и повишаването 
на жизненото равнище на народа. Ако този отговор е положителен, реформи-
те трябва смело да продължат, да се ускорява развитието, като неотклонно се 
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следва основният курс на партията. 
Дванадесет години по-късно генералният секретар на Китайската кому-

нистическа партия Ху Дзинтао в специална реч, посветена на стогодишнината 
на Дън Сяопин, направи важната историческа равносметка: в края на осемде-
сетте и началото на деветдесетте години на миналото столетие, когато вътре в 
страната и на международната арена бушуваха политически бури, Дън Сяопин 
решително помогна на партията и правителството да намерят опора в народа, 
твърдо отстоявайки четирите основни принципа – независимост, национално 
достойнство, сигурност и стабилност на държавата, призовавайки китайския 
народ да продължава икономическото строителство и политиката на реформи 
и откритост. „Всичко това позволи на нашата партия – заяви Ху Дзинтао – да 
издържи суровите изпитания и да остане във форватера на строителството на 
социализма с китайска специфика.“

А идеите на Дън запазват своята изключителна важност за партията и на-
рода. Нека да ги маркираме по скàлата на днешния ден:

1. Китай е в началния стадий на социализма. Укрепването и развитието на 
социалистическия строй изисква непрестанните усилия не на едно, а вероятно 
на няколко десетки поколения.

2. Същността на социализма се състои в освобождаването и развитието 
на производителните сили, в унищожаването на системата на експлоатацията, 
в премахването на биполярното разслоение на обществото, в крайна сметка в 
достигането на общо благосъстояние на народа.

3. Да се внедри в селското стопанство такава система на преразпределение, 
при която доходът да зависи от резултатите на труда.

4. Да се позволи отделни райони и членове на обществото да забогатеят 
първи, за да могат да съдействат за обогатяването на по-малко развитите ра-
йони.

5. Планирането и пазарното регулиране са начини за управление на иконо-
миката, приоритетното положение на един от тях не може да служи за опреде-
ление на същността на обществения строй – социализъм или капитализъм.

6. Без демокрация няма смисъл да се говори за социализъм и социалисти-
ческа модернизация, необходимо е демократическата система да се утвърждава 
и да се укрепва със силата на закона.

7. Необходимо е да се сплотяват в единен фронт всички, които е възмож-
но да се сплотят, за да се превърне Китай в модерна могъща социалистическа 
държава.

8. Като се следва концепцията „една държава – две системи“, да се реши 
държавното обединение на страната.

Поколенията, наследили Дън Сяопин, продължават неговото дело в из-
граждането на социализъм с китайска специфика. Приемственост, последо-
вателност, новаторство в теорията и практиката – такива са определящите 
характеристики на тези поколения. Създадени бяха концепцията за трите пред-
ставителства в комунистическата партия и “научната концепция за развитие-
то“, която поставя “човека като основа на основите“ и задачата за хармонично 
и устойчиво развитие на китайското общество. В цялостната модернизация на 



54

ТЕОРИЯ

бр. 1/2 – год. XIII

китайския социализъм се акцентира върху науката, образованието, култура-
та, върху иновациите във всички сфери – икономика, технологии, управление, 
партийно строителство, култура, образование, здравеопазване.

За 30 години Китай се превърна в третата икономическа сила и плътно се 
доближава до САЩ. Според прогнозите на авторитетни икономисти не е далеч 
времето, когато Китай ще се изравни по БВП със САЩ. Днес вече няма значим 
проблем на планетата, който може да се реши без участието на Китай. По общо 
признание без активното съдействие на Китай не може да се преодолее сегаш-
ната глобална финансова и икономическа криза.

Впечатляващо е, че Китай не само е единствената страна, която в услови-
ята на глобална криза постигна 9% растеж през 2009 г., а преди всичко това, че 
умело използва кризата за развитие на изостаналите региони и за ускоряване 
на всеобхватната модернизация на страната, за изграждане на социализма с ки-
тайска специфика.

Опитът от реформите и отварянето, от цялостната модернизация на соци-
ализма с китайска специфика привлича изследователи от целия идеологически 
и политически спектър.

И за нас – българските социалисти, и за цялата световна левица съдбата на 
социализма с китайска специфика е от първостепенна важност. Дали ще изля-
зат прави пророците на либерализма, че с пускането на духа на капитализма от 
бутилката синтезът либерализъм–социализъм ще получи своето закономерно 
разрешение с унищожаването на социалистически Китай? И как политически 
ще се проявят натрупването на частни богатства у един сравнително малък про-
цент от населението, противоречието между много богатите и много бедните, 
естествената социална дисхармония, произтичаща от социалното неравенство? 
Каква насока ще следва процесът на демократизация в страната – дали тя ще е 
с китайска специфика, или ще тръгне по пътя на утвърдения капиталистически 
модел на либералната демокрация?

Според мен постиженията на Китай и в условията на глобална финансова 
и икономическа криза са гаранция за изграждането на хармонично социалис-
тическо общество към 2020 година, а това отваря прозореца към бъдещето и на 
китайския, и на световния социализъм. 

Стратегическата визия за обществото включва демокрацията и законност-
та, разпределението на доходите, социалното обслужване, идейно-нравстве-
ното строителство, науката и културата, социалното управление, творческата 
жизненост и екологичната среда. Системно определените цели се основават на 
проблемите, които партията и народът решават в днешния ден, но развитието 
на системата самò по себе си е важна съставна част за достигане на всеобщо 
благосъстояние.

За тези, които следят през последните двадесет години безплодния напън 
на Социнтерна и на Партията на европейските социалисти да изведат универ-
сален ляв проект, адекватен на новата информационна епоха, китайският модел 
на съвременна хармонична социална държава на всеобщото благоденствие (в 
рамките на съществуващия социализъм), изглежда странно и неочаквана. Как-
во става в крайна сметка в Китайската комунистическа партия? Когато флаг-
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маните на европейската социалдемокрация започнаха да демонтират социал-
ните придобивки на „обществото на всеобщото благоденствие“, основавайки 
се на необходимостта от премахване на всякакви пречки пред конкуренцията 
и пазара, китайците като че ли реанимират демократичния социализъм в рам-
ките на собствената си държава. Новите стъпки на компартията се базират на 
ценностите справедливост, равенство и свобода. Звучи много познато, нали? 
Разликата е, че зад тези ценности стои държавата на китайския социализъм. И 
докато за европейската социалдемокрация ценностите са етични норми, в Ки-
тай системата е ключова гаранция за осъществяването на хармоничното демок-
ратично общество на социалната справедливост. Тя е „система на ценностите 
на социалистическото ядро“. Именно тя ще осигури социалната справедливост, 
правата и интересите на народа в политическата, икономическата, културната 
и социалната сфера.

Китайският реален социализъм е жив. Той явно е на път да се трансфор-
мира в демократичен социализъм с китайска специфика. И като знаем разме-
рите и размаха на китайското икономическо чудо, кой знае какво политическо 
чудо ще постигнат наследниците на Дън.

И е време, крайно време е световната левица, Социнтернът и особено ПЕС 
и европейската социалдемокрация да се обърнат с лице към китайския опит в 
търсенето на път към социализъм с европейска специфика. Защото мъдрецът 
Дън излезе прав – китайската котка знае да лови мишки.
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Ако се изследва само икономиката на Китайската 
народна република, без да се съпоставя с други 

страни, може сравнително лесно да се хвърли съмне-
ние върху реалността на демонстрираните през пос-
ледните три десетилетия извънредно високи темпо-
ве на нейното развитие. Още повече че се отнася за 
народностопански комплекс с огромни размери и 
за международна обстановка, крайно неблагопри-
ятна за неговото нормално функциониране. Освен 
това става дума за държава, в която се експерименти-
ра нова по своята социално-икономическа природа 
стопанска система. А времето, през което се осъщес-
твява икономическият възход в КНР, в исторически 
план съвсем не е достатъчно, за да се говори за на-
личие на някакъв значителен стабилитет. Същевре-
менно тенденцията към повишаване на тези темпове 
на стопански растеж говори, че далеч още не е дос-
тигнат върхът на изявяване на всички предимства, 
които има в себе си новата социално-икономическа 
система. Оттук следва, че колкото и големи да са сму-
щенията, каквито непременно ще има и в бъдеще, и 
то може би много по-силни, те няма да са от естест-
во да заличат вече създалото се убеждение за превъз-
ходство на новата пред старата система на икономи-
чески отношения.

На увереността, че постигнатото в стопанското 
развитие на КНР ще се характеризира с подчертан 
стабилитет, помага извънредно много и обстоятелст-
вото, че подобно нещо, макар и на по-ниско равнище, 
се демонстрира, но за два-три пъти по-дълъг период, 
от голяма част от страните, влизащи в Азиатско-Ти-
хоокеанския регион. Не всички в него тръгват от ед-
накъв икономически стадий и затова доста различни 
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са времето и степента, в която те показаха завидно увеличаване на обществено-
то производство, което не може да не буди възхищение. Почти незатихващият 
висок темп на развитие на производителните сили говори за наличие на нещо 
много трайно не само в обществената потребност от него, а и в потенциала, с 
който те разполагат. В това отношение те са близко до положението в КНР и съ-
щевременно в някои направления са твърде далеч. Като цяло те непременно ще 
излязат на предни позиции във функционирането на световното стопанство, 
но при все по-доминиращото място на Китайската народна република.

Повтаря се историята с Япония от 60-те години, когато започна по-ши-
роко проникване на нейните стоки на основните международни пазари. Тези 
стоки се продаваха на значително по-ниски от световните цени, което ги пра-
веше по-конкурентоспособни. През последните години обаче решаваща роля 
започна да има не ценовата конкуренция, а качеството на стоките. Защото из-
дръжката на производството на японските стоки вече се изравни с издръжка-
та на западноевропейските. Въпросът е, че и по този показател новите индус-
триални държави от Азиатско-Тихоокеанския регион са на високо равнище. 
Те добре използват западните технологии и японския принцип за бездефект-
но производство. Създаденият в тях развит промишлен и научно-технически 
потенциал, висококвалифицираната и същевременно евтина работна сила им 
позволиха да заемат централно място в икономическите отношения с разви-
тите и развиващите се страни. Стигна се даже дотам, че по темп на увеличава-
не на БВП и на износа на стоки особено през последните години повечето от 
тях изпревариха дори САЩ, Германия и Япония. В тях все по-осезателно се 
чувстват тенденциите, характерни за народното стопанство на най-развитите 
капиталистически страни1.

В новите индустриални държави са налице ускорена концентрация на 
производството на капитала, формиране на финансов капитал, създаване на 
големи национални монополистически обединения с подчертан международен 
характер и ускорен износ не само на промишлени стоки, но вече и на капитал. 
Интересно е, че за постигането на тези големи икономически резултати ре-
шаваща роля изиграха развитите капиталистически държави. Получи се един 
своеобразен бумеранг. Тези, които ги създадоха, сега все по-остро чувстват 
тяхната конкуренция на международния пазар. Още през периода 1977–1990 г. 
размерът само на преките инвестиции на САЩ в новите индустриални държа-
ви се е увеличил 3 пъти и е достигнал 45,5 млрд. долара. През 1990 г. около 43% 
от американските преки капиталовложения в развиващите се страни и повече 
от 60% от предаваните по търговските канали технологии са били предназначе-
ни за новите индустриални държави, преди всичко от Азиатско-Тихоокеанския 
регион (АТР)2.

Конкуренцията от новите индустриални държави се отразява особено 
неблагоприятно на Япония, а напоследък и на САЩ. Продаваните на техните 
пазари стоки от тези страни с 20–30% по-ниски цени води до банкрут редица 
фирми, неиздържащи на ценовата конкуренция. Важна роля за укрепване на 
конкурентните позиции на изнасяните от новите индустриални страни стоки 
играе помощта на държавата, насочена към насърчаване на износа. Разбира се, 
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развитите държави вземат контрамерки срещу увеличаващата се конкуренция 
на стоките на тези страни и на международния пазар. Тяхната политика на пре-
базиране в новите индустриални държави на трудоемките промишлени произ-
водства с незавършен цикъл, ориентирани към създаване на детайли, предназ-
начени за износ, но включени във възпроизводствените процеси в рамките на 
контролирани от компаниите на развитите държави производствено-търговс-
ки комплекси, продължава да дава плодове. Чрез тази система те си осигуряват 
значителен допълнителен доход благодарение на намалените производствени 
издръжки, на икономията на основен капитал и преди всичко на използваните 
местни суровини и главно на евтината работна ръка3.

Например въпреки постигнатото напоследък увеличаване на почасова-
та работна заплата на най-високо заплащания сред тези страни сингапурски 
работник в обработващата промишленост, тя е 6 пъти по-ниска, отколкото в 
САЩ. Освен това за използваните в тези страни детайли, доставяни от раз-
витите държави, се получава и допълнителна печалба. Особено голяма е тя за 
изработваните детайли в създаваните от тях свободни зони, които още в края 
на 80-те години са наброявали около 110 със заети в съответните предприятия 
повече от 800 хил. човека. Продукцията им, която е предназначена за износ, 
надвишава 6 млрд. долара. За да се привлече в свободните зони повече чужд ка-
питал, е налице и специално законодателство, забраняващо стачките на работ-
ниците, както и редица други от този род улеснения, което внася значително 
по-висока сигурност в дейността на корпорациите.

Всичко това важи в пълна сила и за Китайската народна република с из-
вестни особености, понякога доста съществени. В някои отношения тя има 
големи предимства, но не са малко и особеностите, които я поставят в по-не-
изгодно положение. Като цяло обаче предимствата на КНР спрямо останалите 
нови индустриални страни са значително повече, което дава основание да се 
направи извод, че тя неминуемо ще заеме доминиращо място сред тях. Това в 
най-голяма степен важи за страните от Азиатско-Тихоокеанския регион, въп-
реки че тъкмо те показват най-висок темп на увеличаване на БВП сред новите 
индустриални държави4.

Предимствата на новите индустриални страни, по-специално от АТР, пред 
КНР се свеждат преди всичко до това, че в тях процесът на индустриализиране, 
съпроводен с висок темп на увеличаване на БВП, започна наскоро след края 
на Втората световна война. Изключение прави главно Хонконг, който и преди 
беше един от най-развитите пазарни центрове в света. Всички те съобразно 
възможностите си, преди в КНР да се заговори за нова стопанска система, вече 
бяха изявени бързоразвиващи се индустриални държави със заети значителни 
позиции на международния пазар. Самò по себе си даденото положение съз-
даваше все по-големи трудности на КНР да контрактува с тях и особено да се 
представя като равностоен конкурент в търговията дори и на пазарите на раз-
виващите се страни в Азия. Нещо повече, за дълго време дори и след като КНР 
възприе новия път на икономическо развитие, за новите индустриални стра-
ни тя не се отличаваше съществено от развиващите се държави в Азиатския 
континент, но се ползваше със значително предимство пред тях главно поради 
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огромния си резерв на суровини, евтина работна сила и много изгодния пазар 
за промишлените им стоки – положения, които и сега далеч не са изживени. В 
това отношение особено показателен е примерът с бившите китайски провин-
ции, функциониращи като отделни държави.

Отбеляза се, че на новите индустриални държави в Азия (Хонконг, Репуб-
лика Корея, Сингапур и Тайван) се пада голяма част от произвежданите детски 
играчки и около 50% от техния износ на международния пазар. На първо мяс-
то е Хонконг, където има над 2 хил. компании за това производство. На второ 
място, а напоследък и на първо, е Тайван. Сега обаче почти половината от про-
изводството на детски играчки, специално в Хонконг, се осъществява в КНР. 
Този процес се задълбочава, тъй като в КНР има свободна работна сила и, най-
важното, тя се заплаща до 50% по-ниско, отколкото в Хонконг. По същия начин 
това се прави и от Тайван. Поради тази причина голяма част и от продукта, 
който се създава от прехвърлените в КНР производства, отива за обогатяване 
на китайските провинции Хонконг и Тайван. Затова доходите и съответно жиз-
неното равнище на населението в Хонконг и Тайван са значително по-високи, 
отколкото в КНР, и много техни граждани вече купуват само скъпи и луксозни 
стоки, което за останалото китайско население не е така5.

Въпросът е, че при изключително голямата икономическа обвързаност 
на тези две китайски провинции със световното стопанство има и една много 
слаба страна, която при кризи ги поставя в много тежка икономическа ситу-
ация. Например според съобщение на „Financial Times“ през декември 2008 г. 
износът на Тайван е намалял с 42%. Главната причина е в тежките затруднения 
на азиатските държави със силна външнотърговска ориентация на стопанската 
си дейност, както и в потребителското търсене на стоки в ЕС и в САЩ. Този 
интензивно развиващ се вече четвърти месец процес на намаляване на тайван-
ския износ се изявява особено силно по отношение на електрониката и компю-
търната техника. Логично се стига до извода, че развиващата се кризисна ситу-
ация в Тайван ще доведе до значително сътресение в стокообмена на Тайван с 
континентален Китай6.

Има всички основания да се предполага, че това положение ще продължи 
още дълго време и дори ще се задълбочава и разширява. Все повече стоки, и то 
главно трудоемки и материалоемки, ще се изработват върху основата на широ-
кото коопериране на Хонконг и на Тайван с КНР. Подобна тенденция се забеляз-
ва и в развитието на икономиката на останалите нови индустриални държави. 
На такава кооперация КНР се съгласява, тъй като това и за него се оказва твър-
де изгодно – така се ангажира свободната работна ръка и се пренасят чуждият 
опит и техническите постижения, които в много случаи развитите държави не 
му предоставят. Догонването на тези държави от Китайската народна републи-
ка особено в новите направления на промишлеността, ще бъде трудно за дълъг 
период от време, защото в индустриализацията си те вървяха по японския път 
и КНР в някои отношения е принудена да следва техния пример.

По подобие на тях и КНР започна с ускорено развитие на текстилното 
производство, за което имаше достатъчно материално-техническа и суровин-
на база. Почти едновременно с него даде голям тласък и на производството 
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на обувки. В тези две направления на промишлеността сега тя се намира на 
завидно равнище и е един от най-силните конкуренти на новите индустриал-
ни държави. В същото време пак по техния и на Япония пример тя развива 
електрониката, микроелектрониката и аерокосмонавтиката. По този начин все 
повече ударението се слага не на трудоемките, а на техноемките и капиталоем-
ки производства. Но засега в тези отрасли на промишлеността са завоювани 
само отделни позиции. Тепърва Китайската народна република ще разгръща 
тяхното развитие с оглед в едно недалечно бъдеще и в това отношение да стане 
главният конкурент на развитите държави, за което има всички условия7.

Това КНР все повече и повече го демонстрира и на основата на икономи-
ческите си взаимоотношения със САЩ. За това най-ярко говори обстоятелст-
вото, че „дефицитът на САЩ в търговията с КНР през периода 1996–2006 г. от 40 
млрд. се увеличава на 232 млрд.“8 Обстоятелството, че този рязко отрицателен 
за САЩ външнотърговски стокообмен с Китай продължава да се задълбочава, 
дава основание да се приеме, че още в близките няколко години американската 
икономика ще е изправена пред невероятно голяма катастрофа. При това по-
ложение е трудно да се приеме твърдението на Ван Цзиси, че са налице „все по-
малко съмнения в това, че еднополярният свят – това е реалност, с която Китай 
трябва да се съобразява. Независимо от всички разговори за неизбежността от 
многополярност, сегашната тенденция се заключава в това, че САЩ в течение 
на десетилетия ще си остават глобален хегемон“9. Срещу такава категорична 
увереност в американската икономическа мощ говорят редица положения от-
носно стабилитета на финансовия пазар. Особено ярко това се изяви по линия 
на трайно проявяващото се ограничаване на пазара на жилища. Според „прог-
ноза на МВФ темпът на прираста на „икономиката“ на САЩ през 2008 г. ще е с 
1% по-нисък от публикуваната прогноза“10. И това така и стана.

В КНР обаче е добре известно колко трудно беше извървян този път от 
новите индустриални държави в началото и особено сега. Международните 
корпорации много ревниво пазят постиженията си в научно-техническия 
прогрес. На тях им е пределно ясно колко високо ще се издигне конкурентос-
пособността на новите индустриални държави, ако им се предоставят всички 
новости в областта на наукоемките производства. По понятни причини това 
важи в далеч по-голяма степен за КНР. Поради нейния стремеж да развива 
наукоемките отрасли на промишлеността международните корпорации са 
особено предпазливи. Те си дават сметка, че с превръщането й в индустриал-
но развита държава тя може много скоро да ги изтласка от смятаните засега 
непоклатими техни позиции в повече от пазарите на най-престижните науко-
емки производства в света.

Всичко това предполага, след изключително динамичния процес на отрас-
лова реконструкция на народното стопанство и усвояване на огромен размер 
на съвършено нови производства, ударението да се сложи върху тяхното ка-
чествено усъвършенстване. Това обаче се оказва изключително труден процес, 
изискващ продължително време. Това налага умело съгласуване на съотноше-
нието между двата основни показателя – мащаба на залаганите в народното 
стопанство капиталовложения и растежа на БВП. Тъкмо това според В. Гелбрас 
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е нарушено в Китай, особено през последните години. Динамиката на влага-
ните в народното стопанство капиталовложения изпреварва растежа на БВП. 
При установения гигантски растеж на капиталовложенията производството и 
неговата ефективност показват изоставане, и то в някои направления чувст-
вително. Предположенията са, че като цяло неизползваните в страната произ-
водствени мощности са в размер на около 25–30% и това значително намаля-
ва ефективността и на капиталовложенията, което е в пълно противоречие с 
пазарния характер на икономиката. За съжаление при максимално високите 
темпове на развитие на китайската икономика почти неизбежно се стигна до 
чувствително различие в научно-техническото равнище на новоизградените 
за невероятно кратко време 2,7 млн. промишлени предприятия, като в редица 
от тях производството необосновано се дублира. И, което е много важно, една 
част от него не съответства на потребностите на пазара, особено на междуна-
родния, не само като количество, а и като качество11.

Но, както се отбеляза, вървейки фактически по същия път, но с още по-
ускорени темпове на икономическо развитие по подобие на Япония, изключи-
телно динамично осъществяващата се в Китай индустриализация неминуемо 
доведе и до наличие на почти същия вид негативни явления. Всичко това добре 
се е осъзнавало още с поемане на новия курс на ускорено развитие на китайско-
то народно стопанство като пазарно и при висока степен на неговата откритост. 
Това е намерило съответно място и обосновка и в решенията както на XV, така 
и на XVI конгрес на Китайската комунистическа партия. Въпросът е, че те все 
повече остават в историята на развитието на китайската икономика, за което 
убедително говори непрекъснато увеличаващият се престиж на предлаганата 
от Китай продукция на световния пазар.

Голямо предимство на новите индустриални държави пред КНР е насър-
чителната политика, която се води по отношение на наукоемките производства 
от развитите държави. Най-силно това пак е изразено по отношение на Азиат-
ско-Тихоокеанския регион и в случая първото място е на Република Корея и о. 
Тайван. Политиката спрямо тях е двойствена. От една страна, стремежът е чрез 
всестранното им подпомагане те да се издигнат в положение на своеобразни 
предмостови укрепления главно срещу КНР и, от друга, това да става по такъв 
начин, че да не се накърняват интересите на монополите в развитите държави. 
Да се каже, че едната или другата линия са надделели, е много рисковано не 
само защото това е трудно доказуемо, а и поради силно изявената им препле-
теност. Най-общо то е дозирано съобразно с международната обстановка и с 
интересите на всяка от развитите и развиващите се страни с оглед на целите, 
които си поставяха развитите държави с политиката за подпомагане създава-
нето на нови индустриални страни.

Обстановката в световното стопанство след Втората световна война беше 
такава, че развитите държави, и преди всичко САЩ, не можеха да не подадат 
ръка на събудилите се за живот развиващи се страни. Въпреки изборния вари-
ант, който се прилагаше с оглед на икономическите и политическите цели на 
развитите държави, като цяло интересите на техните корпорации налагаха раз-
гръщане на широки икономически връзки с развиващите се страни. По необхо-
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димост по такъв път се върви и сега. За повечето, а може би и за всички развити 
държави външноикономическите отношения с развиващите се страни са най-
динамичното звено в световното стопанство. Например за САЩ външнотър-
говският стокооборот с развиващите се страни още през периода 1970–1990 г. 
се е увеличил повече от 13 пъти и през 1989 г. е възлизал на 192,5 млрд. долара, 
което е 22,5% от него като цяло. При това, което в случая е особено важно, 
66,2% се падат на новите индустриални държави. Най-голямо място сред тях 
заемат Мексико, Тайван и Република Корея, като на всяка от тях през 1990 г. се 
падат по над 33 млрд. долара стокооборот със САЩ12.

Приблизително по такъв начин се развиха икономическите отношения 
на развиващите се страни и главно на новите индустриални държави и с Япо-
ния. Както и следва да се очаква, най-интензивни и мащабни са те за новите 
индустриални държави от АТР. За Япония този регион е възможно най-изгод-
ният обект за влагане на капитал, за пазар за нейните стоки и за закупуване 
на суровини. Изключително евтината работна ръка в останалите 11 държа-
ви от него осигурява висока ефективност на инвестициите. Така може да се 
обясни обстоятелството, че само за 1990–1991 г. вложеният в АТР от Япония 
капитал се е удвоил13.

В резултат от оживения стокообмен на новите индустриални държави от 
АТР не само със САЩ и Япония, а и с останалите развити държави при въз-
можно най-облекчени условия, те можеха да се индустриализират сравнително 
бързо. Вече години наред продават на международния пазар не само, както беше 
в началото, стоки за масово потребление в областта на битовата електроника и 
автомобили, а и електронни компютри, изчислителна техника, универсални ме-
талорежещи стругове и елементи от авиокосмическата техника. Най-голям пазар 
за тяхната продукция се оказаха САЩ и Япония. Създадените с помощта главно 
на тези две държави нови индустриални страни от АТР към средата на 80-те го-
дини станаха техен сериозен конкурент на международния пазар. Стигна се до-
там, че още през 1988 г. около една трета от външнотърговския дефицит на САЩ 
(46 млрд. долара) се падаше на тези държави. Това принуди САЩ да осъществят 
редица протекционистични мерки чрез системата на натиск, като намалят вноса 
на стоки от обработващата промишленост от тях. Много от тези държави бяха 
принудени да прибягнат до „доброволни“ ограничения на своя износ на стоки за 
американския пазар и да либерализират своята търговска политика.

Това е напълно в духа на същността на тяхната политика, особено ясно 
демонстрирана по отношение на всички държави, които не играят по тяхната 
свирка, какъвто е особено Китай. Добре е известно, че демонстрирайки поло-
жението си на свръхдържава, „САЩ се стремят да се намесват във вътрешните 
работи на Китай, като под предлога „нарушаване правата на човека“ да наложат 
модела на еднополярността в света и да провеждат унилатерализма – полити-
ка, основана само на егоистичната задача да постигнат своите собствени цели“. 
Изобщо „САЩ няма да се откажат от политиката, насочена към уестърнизация 
и към разкол на Китай, като непрекъснато ще оказват натиск, осъществявайки 
вмешателство, но това не значи, че те разглеждат Китай в качеството му на гла-
вен съперник“14.
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По-благоприятните условия, в които се намираха новите индустриални 
държави от АТР спрямо КНР, имат място и в редица други направления. Като 
значително по-малки държави с изключително важно стратегическо значение, 
те бяха, а и сега продължават да са привлекателен обект за световния капитал. 
Те чувстват това си предимство и в повечето случаи добре го използват. Налице 
са и богати традиции, и натрупан опит, особено в търговията, което им даде 
възможност много бързо да се възползват от благоприятната за тях междуна-
родна обстановка и да повишат своя икономически потенциал. Все пак в някои 
решаващи за ускореното им икономическо развитие направления те се оказват 
в значително по-неблагоприятно положение от КНР.

Преди всичко КНР е много пред новите индустриални държави от АТР 
с човешките си ресурси, със суровините си и изобщо с икономическия си по-
тенциал. Вярно е, че още задълго огромното население на Китайската народна 
република ще е не само нейно предимство, то ще й създава немалко трудности, 
взети в глобален аспект. Изключително сложен се оказва въпросът за издигане 
на жизненото му равнище до положението на населението в страните от АТР. 
Същевременно многообразието на състава му, на вероизповеданията, на тра-
дициите и т.н. внася голямо напрежение в неговото управление. Все пак в слу-
чая времето работи в полза на КНР. Не само в развитите държави и преди всич-
ко в Япония, а и в повече от новите индустриални страни от АТР проблемът за 
работната ръка още в края на миналия век се изостри твърде много, от което 
КНР се възползва. Тя успешно се готви да отговори на тази нужда на другите 
държави от квалифицирана работна ръка, срещу което ще получава значител-
но по-голям размер валута, отколкото всички други.

В същия смисъл трябва да се вижда предимството на Китайската народна 
република пред държавите от АТР и по отношение на суровините. Те са налице 
в цялата известна гама, преди всичко основните промишлени суровини. Даже 
взети като цяло, останалите страни от АТР са далеч след КНР. Това й осигуря-
ва възможност за максимална самостоятелност при определяне структурата на 
националния икономически комплекс, особено на промишлеността, а оттук и 
за голяма стабилност в икономическото й развитие. За всички тях този въпрос 
стои твърде остро още сега, но най-застрашително ще е положението в края на 
века. Чрез умелото използване на суровините КНР може най-добре да налага 
волята си на пазара както в дадения регион, така чрез него и на много други 
пазари в света.

Това обаче самò по себе си показва необходимостта от все по-пряко пос-
тавяне на икономическото развитие на Китай в зависимост от изискванията на 
световния пазар. С основание се заявява, че „Китай в своето развитие зависи 
и във все по-голяма степен ще зависи от външния свят, получавайки изгоди 
от сътрудничеството с международната система, и това прави безперспективна 
борбата срещу нея. Едновременно с това развитието на Китай е твърде полезно 
за самата система, което също снижава възможността за конфронтации“15.

Да не се забравя, че Китай разполага с доказани суровинни запаси от 153 
вида, което означава, че в неговите недра практически са налице всички извес-
тни елементи на периодичната система. Сумарно по запаси на полезни изкопа-
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еми Китай е на трето място в света. Той е на първо място в света по запаси от 
въглища, желязо, алуминий, олово, цинк и др. Запасите му от въглища възлизат 
на 1007,1 млрд. т, а на желязна руда – на 46,35 млрд. тона. По запаси от редки 
метали той е на първо място сред всички страни в света, взети като цяло16.

Не може да не се признае огромното предимство на КНР пред останалите 
страни от АТР – големият вътрешен пазар. В това отношение тя е твърде близка 
до САЩ и още няколко страни с подобни размери. Китайската народна репуб-
лика е в състояние да маневрира многократно по-бързо и със значително по-
малък риск от останалите държави при определяне размера и структурата на 
произвеждания национален продукт. Това от гледище на нейните капацитетни 
възможности за увеличаване на производството е от огромно значение. Но по 
тази линия не по-малко е нейното предимство пред другите и поради многок-
ратно по-голямата й привлекателност за чуждите капитали. И сега, но особено 
в перспектива, даденото положение ще се окаже може би решаващо за овладя-
ване от КНР на повече позиции на международните пазари, включително и в 
Азиатско-Тихоокеанския регион.

Но оттук не следва, че тези, както и още редица други предимства на КНР 
пред останалите страни от АТР сами по себе си са достатъчни, за да завоюва 
тя действително полагащото й се място на световна икономическа сила. Из-
вънредно много зависи преди всичко от това как и доколко ще се утвърди с 
очакваната висока икономическа ефективност новата стопанска система. Вяр-
но е, че по своята същност тя предполага избиране на оптимални варианти на 
размера и структурата на националния икономически комплекс, както и на 
моделите на стопански връзки с най-перспективните за КНР световни пазари, 
региони и страни. Но това е само предпоставка, обективно обусловена потреб-
ност в развитието на всяко национално стопанство. Решаващото в случая е до-
колко субективният фактор в лицето на китайската държава ще е в състояние 
да избира възможно най-ефективните модели. Доколко и в този случай няма 
да вземе връх субективното, с което да се намали ефективността в даденото 
направление. Изобщо ще може ли запазващото се значително централизирано 
направление на развитието на народното стопанство в КНР да се докаже като 
предимство на новата пред старата стопанска система.

Съвсем резонно е например да се предполага, че с особено внимание КНР 
ще се отнесе към пазара на АТР. Не само защото той е в непосредствена близост 
до нея, а и поради неговата голяма перспективност и поради предполагаемата 
ефективност от завладените на пазара позиции. Същевременно обаче реали-
зирането на тези цели е свързано с много трудности от различно естество и 
главно със силната конкуренция, която ще й оказват развитите държави, преди 
всичко Япония и САЩ.

Сега Япония държи основните възли в търговията със страните от АТР. 
От действащите още в края на 80-те години 50 най-големи чужди промишле-
ни концерна в региона 42 са японски, 4 – южнокорейски, 2 – австралийски, 1 
– американски и 1 – тайвански. А от 25-те най-едри чуждестранни банки 23 са 
японски, 1 е китайска и 1 – хонконгска. Но и това не удовлетворява Япония. 
Тя чувства огромния натиск на капиталите от останалите развити държави и 
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преди всичко от САЩ да я изместят от пазара в АТР. Тя бърза и поради над-
висналата реална опасност той да се овладее от Китайската народна република. 
Тъкмо с оглед на вероятността да се задълбочи господството на монополите 
от развитите държави на пазара в АТР, влизащите в него държави решително 
тръгнаха по пътя на обединяването. Още през 1989 г. възникна Организация-
та за икономическо сътрудничество между тях (АПЕК), в която освен Япония 
и шестте държави от АСЕАН (Малайзия, Сингапур, Индонезия, Филипините, 
Тайланд и Бруней) влизат Австралия, Нова Зеландия, Хонконг и КНР. Основ-
ната цел на новата регионална организация е икономическото сътрудничество 
по примера на ОЕСР. В нея вземат известно участие САЩ, Канада и Мексико. 
През 1991 г. АПЕК взе решение за период от 15 години да отмени за влизащите 
в нея държави митническите и нетарифните ограничения17.

Както се вижда, в Азия е в ход създаване на нова свободна зона, която ще 
бъде по-голяма от сега съществуващите. В нея са съсредоточени 55% от про-
извеждания в света БНП, 40% от международната търговия и от населението 
на земята. Особено важна, с решаващо значение за световния капитал е въз-
можността той да постигне в нея значително по-висока икономическа реали-
зация, отколкото другаде. Защото, както се отбелязва, заплащането на труда в 
страните от АТР е много по-ниско, отколкото в развитите капиталистически 
държави. През 1986 г. средночасовата работна заплата в обработващата про-
мишленост в Република Корея е била 9 пъти по-ниска, отколкото в САЩ и 7 
пъти – в Япония, в Тайван – съответно 8 и 6 пъти, в Хонконг – 7 и 5 пъти и в 
Сингапур – 6 и 4 пъти18.

От гледна точка на интересите на развитите държави по-голямото включ-
ване на Китайската народна република в Азиатската зона за свободна търговия 
е и желано, и нежелано. Желано е, доколкото заплащането на труда в нея е на 
още по-ниско равнище, отколкото в останалите държави на зоната. И такова то 
ще се запази за много продължителен период. Същото важи и за други нейни 
предимства, отнасящи се до големия размер на суровините и до необятния й па-
зар. В същото време развитите държави са много притеснени от размаха, с кой-
то се развива китайската икономика. За тези държави се получава своеобразен 
водовъртеж, без да му се вижда краят. Засега е известно само защо и те попад-
наха в него, а пътят за излизане не е намерен. Жаждата за трупане на печалба е 
толкова голяма, че в надпреварата те не само отменят наложените на КНР ог-
раничения в търговията, а навлизат все по-дълбоко и в нейното производство. 
Оттук следва, че конкуренцията между тях за настаняване на китайския пазар 
ще ги принуди да предоставят на Китай и значителна част от постиженията си 
в техническия прогрес. А това означава издигане на икономическия потенциал 
на КНР до равнище, все по-близко до постигнатото в развитите държави, и по 
същество увеличаване на конкурентоспособността й по отношение на самите 
тях приблизително така, както се получи с Япония.

Тъкмо в желанието си да достигне и надмине постигнатото специално от 
Япония Китай има да измине още доста дълъг път. Сега Япония закупува в 
Китай „15% от необходимото й продоволствие“. За Япония, която внася 60% от 
продоволствените стоки, въпросът за качеството и асортимента на купуваните 
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в другите страни, вкл. и в Китай, продукти е от особена важност. Като се има 
предвид високото качество на собственото й производство, нейните претенции 
по отношение на внасяните стоки са особено големи. С това се обяснява защо 
„в Япония през миналата година (2007 – бел. авт.) през системата на експертиза 
са преминали 203 хил. образци в областта на продоволствието, от които 1,5 хил. 
са обявени за несъответстващи на нормите за безопасност“. За съжаление тряб-
ва да се каже, че най-много от допуснатите нарушения се отнасят до внасяните 
от Китай стоки. Така се обяснява защо само 45 китайски компании имат лиценз 
за продаване на стоки в Япония19.

Много рано е да се даде по-определена прогноза кога Китайската народна 
република ще е в състояние да се изявява като напълно равностоен партньор 
на развитите държави на международния пазар. Едно обаче е безспорно, че ще 
зависи от това доколко и кога тя ще успее да наложи силата си на пазара в АТР. 
Чрез него, с всичките му предимства пред останалите регионални пазари вър-
ху основата на постиженията на държавите, които той обхваща, и главно на 
своите, Китайската народна република ще е в състояние да овладее желаните 
от нея позиции в международното разделение на труда. Оттук и първостепен-
ната задача, която стои пред нея: възможно по-бързо най-плътно да сближи и 
обвърже своя национален икономически комплекс с комплекса на останалите 
държави от АТР, и преди всичко с най-развитите в него. Това обаче също ще 
стане много трудно по редица причини.

Съвсем ясно е, че всички държави, които АТР обхваща, и преди всичко 
най-силните, влизайки в него, разчитат на същото или на близко до това, на 
което се надява КНР. И ако за някои от тях тези надежди са илюзорни, за Япо-
ния далеч не е така. Тя разчита, че не само ще удържи завзетите вече в дадена 
насока възлови икономически позиции в АТР, а и чрез приобщаването на КНР 
те ще се увеличават многократно. Засега тези основания са убедителни, но при 
положение че силата на китайския бизнес на пазара в региона не се изяви в 
предполагаемата степен. Така, както се развиват нещата досега, и то с помощ-
та фактически най-много именно на Япония, нейните очаквания да се окаже 
на този пазар по-конкурентоспособна от КНР може да не се сбъднат. В случая 
много зависи и от това, доколко държавите от региона, и преди всичко Япония 
и КНР, ще пресекат домогванията на останалите развити държави, главно на 
САЩ, да го овладеят или най-малкото да го минират. Опитите са в най-различ-
ни направления, но са насочени главно към разединяване и разбиване отвътре 
на замисленото обединяване на страните от АТР. Най-много усилия се полагат 
за ограничаване на ръководната роля, която има в този регион Япония, и осо-
бено за предотвратяване на опасността в бъдеще тя да принадлежи на КНР.

Вече се изнесе в печата, че САЩ не са били включили Япония в системата 
на страните, с които са смятали да започнат от 1993 г. търговия на по-свобод-
на основа, отколкото преди. Между тези страни са били и част от включените 
в АТР. Планирало се например в началото да се опрости търговското зако-
нодателство, прилагано в сътрудничеството на САЩ с Австралия, Хонконг, 
Нова Зеландия, Сингапур и Тайван, и да се даде предпочитание на многост-
ранното сътрудничество с тази „петорка“ като цяло. Те са били включени в 
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първата група, защото се предполагало, че преговорите с тях ще са по-леки, 
което би дало възможност да се стигне до договореност по важни въпроси 
като взаимното задължение да открият своите пазари за внасяните стоки и 
услуги, отстраняването на бариерите по пътя на инвестициите и защитата 
на интелектуалната собственост. Според японците създаването от САЩ на 
нова азиатска групировка е щяло да нанесе сериозен удар по интересите на 
Япония и да внесе безпокойство в редица други азиатски държави. Въпросът 
е, че страните от „петорката“ също не са били много сигурни, че САЩ ще се 
съгласят на голяма либерализация на своя пазар. Много е вероятно това да е 
бил само поредният опит те действително да увеличават препятствията във 
взаимоотношенията на тези страни с Япония и КНР20.

Китайската народна република вижда добре накъде са насочени маневри-
те на американския капитал в АТР. Той няма така лесно да се примири с явната 
перспектива за разширяване на сътрудничеството между Япония и КНР в този 
регион, което е против неговите интереси. Не бива да се забравя, че най-голе-
мият износител на капитал в АТР са били, а и сега са САЩ. Само за периода 
1946–1986 г. общата сума на американската „помощ“ за държавите от него е 
възлизала на 28,9 млрд. долара. Това прави 9,2% от всички заеми и кредити, 
предоставени от САЩ на други държави като държавна „помощ“. Основната 
част от тази „помощ“ е била за Република Корея – 51%, и за о. Тайван – 23%. 
Въпреки това държавите от АТР, повечето от тях израснали вече като индус-
триални, търсят пътища за излизане от прякото опекунство на американския 
капитал. Много показателна в случая е политиката тъкмо на най-облагодетел-
стваната от САЩ държава – Република Корея. Определено може да се каже, че 
главно поради тази причина в последно време тя търси възможности за извес-
тна преориентация в икономическите си взаимоотношения с други страни. Тя 
все повече се обвързва с останалите държави от региона и преди всичко с Ки-
тайската народна република, както и с Европейския съюз (ЕС)21, разчитайки, че 
това ще й даде възможност да компенсира понасяните загуби и поради големия 
външнотърговски дефицит с Япония22.

Подобни маневри за излизане от опекунството на чуждия капитал се пра-
вят и от останалите държави от АТР, особено след наблюдавания известен спад 
в икономическото им развитие. Няма го вече годишният прираст на БНП от 
10%, какъвто е бил той например през 1986–1988 г. Тяхната конкурентоспособ-
ност намалява, което се свързва с повишаването на работната заплата и рева-
лоризацията на националната валута. Растежът на износа до пика през 1987 
г. е преустановен. Икономическата криза в САЩ и Япония, където се изнася 
голямата част от стоките на тези страни, доведе до преустановяване увелича-
ването на износа. През 1990 г. нарастването на БНП в Република Корея достига 
9%. Поради почувствалото се прегряване сега темпът спада. Тайван разчита на 
по-висок темп, като разширява връзките си с Китайската народна република 
чрез Хонконг и т.н.23 Върху тази основа е и стремежът на тези държави да ста-
нат по-самостоятелни и с възможности за по-голяма маневреност. Затова във 
всички от тях все повече се чувства желанието в максимална степен да избягнат 
влиянието не само на САЩ, но и на Япония върху техния пазар. Доколко това 
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може да се постигне, ще зависи от Китайската народна република – доколко 
маневрена и приспособима към създаваната в региона икономическа ситуация 
ще се окаже, доколко в нея може да продължи да се поддържа висок темп на 
увеличаване на БНП. Със своята огромна икономическа мощ в условията на 
новата стопанска система тя може да приобщи към себе си всички останали 
държави, вкл. дори и самата Япония, за да стане този потенциално най-мощен 
в света регион реално определящ център в направляването на международните 
икономически отношения. Това вече е реална перспектива, като се има пред-
вид, че още през текущата година Китай „вероятно ще изпревари Германия и 
ще заеме 3-то място в света по размера на БВП“24.

През 2008 г. то вече бе постигнато. Въпреки настъпилата икономическа 
криза китайската икономика продължава своя възход.

Основанията за така категорично изразения оптимизъм са очертаните па-
раметри за предвижданото развитие на китайското народно стопанство през 
2009 година. Очаква се увеличаването на БВП през годината да е около 8% и 
народностопанската структура да е значително оптимизирана. Чувствително 
ще бъде увеличен размерът на заетата част от градското население – повече 
от 9 млн. човека, броят на безработните ще се движи около 4,6%, доходите на 
градското и селско население ще останат стабилни, цените на потребителските 
стоки ще се запазят около 4%, ще продължи да се подобрява международният 
платежен баланс на страната и т.н. Особено важно е, че вътрешното търсене 
на стоките от населението ще продължава да се увеличава и то с подчертан 
стабилитет, което ще оказва стимулиращо въздействие върху икономическото 
развитие на Китай. Продължава установилата се линия на непрекъснато по-
добряване на жизненото равнище на населението при максимално стимулира-
не на усъвършенстването на социалната хармония. С други думи, „колкото на 
нас и да ни става по-трудно (на китайския народ – бел. авт.), толкова повече е 
нужно да се грижим за живота на народа, толкова повече трябва да стимулира-
ме социалната хармония и стабилността“ на Китай25.
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Където трима копаят земята заедно, 
там е и богът на богатството

Китайска пословица

1. Защо само опит, а не анализ?

Простото пренасяне на опита или сравняване на 
реформите в Китай и в България е невъзмож-

но заради дълбоките различия в изходните условия, 
в геополитическата тежест на страните и в икономи-
ческата им структура.

В България сърцевината на аграрната политика 
и реформа е свободното и шоково саморазвитие на 
икономиката, което е диаметрално противоположно 
на планомерното и целенасочено преструктуриране 
на китайската икономика, водещо до плавни и устой-
чиви промени. Тези промени превърнаха страната, 
която е световен първенец по привличане на чуждес-
транни инвестиции, в една от най-бързо и динамич-
но развиващите се икономики в света.

Безпрецедентните успехи в развитието на ки-
тайското земеделие и икономика като цяло са сред 
най-важните явления в световната история.

Китай традиционно се асоциира с огромно насе-
ление и огромна територия. По-малко е известно, че 
орните му земи, които трябва да осигуряват прехра-
ната на една пета от човечеството, са на малка площ 
– едва 7% от световните. Неслучайно в началото на 
миналия век в глобалните аграрикономически тео-
рии сериозно се поставя проблемът „Кой ще нахра-
ни Китай“. Китайският народ и китайският селянин 
еднозначно отговориха на този въпрос – „Китайците 
сами ще се нахранят“.

ОПИТ ЗА СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА 
АГРАРНАТА РЕФОРМА И ПОЛИТИКА НА 
КИТАЙ И БЪЛГАРИЯ

Огнян Боюклиев
Божидар Иванов

Огнян Боюклиев – доктор по 
икономика, ст.н.с. в Институ-
та по аграрна икономика, НЦАН 
(Селскостопанска академия). Спе-
циализира във Франция и в Япо-
ния. Основни области на изслед-
ване: развитие на селските райо-
ни, селска икономика; икономичес-
ко моделиране на доходността 
на пазарните производствени 
структури и параметри за опре-
деляне на аграрната политика; 
доходи и трудова заетост в земе-
делието и др. Има над 73 научни и 
104 научнопопулярни публикации. 
Участвал е в над 30 международ-
ни проекта.
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България е малка страна и освен с футболиста 
Стоичков се асоциира предимно с шопската салата, 
киселото мляко, розовото масло и други земеделс-
ки продукти. До Втората световна война над 60% от 
тютюна в Европа е български. В някои европейски 
страни и досега се споменават българските зеленчу-
ци и българските градинари, а в Русия и днес опре-
делени сортове пиперки са известни в търговската 
мрежа като „болгарский перец“.

Настоящата публикация няма претенции да из-
черпи проблемите по гигантска тема като аграрната 
политика и реформите в аграрната област на двете 
несъпоставими държави – Китай и България. Нап-
равили сме само плах опит да проследим историчес-
ките елементи на аграрните реформи в двете страни, 
методите за пазарно реформиране и постигнатите 
резултати. Опитали сме се да очертаем и бъдещите 
предизвикателства пред развитието на аграрните им 
сфери.

2. Исторически елементи на 
аграрната реформа в Китай и в 
България

2.1. Аграрната политика в България до 
реформата през 1990 година

За един век две противоположни идеологии оп-
ределяха аграрната политика в България.

До 1944 г. в страната са съществували 885 хил. 
стопанства със среден размер на собствеността око-
ло 50 дка, а само 10% от стопанствата са притежава-
ли по повече от 100 дка земя. Максимален размер на 

поземлената собственост за страната е установяван на два пъти със Закона за 
поземлената собственост: през 1921 г. – до 300 дка и през 1946 г. – до 200 и 
300 дка. Тези ограничения са повлияни от „съсловната теория“, изповядвана от 
БЗНС – „средният стопанин е гръбнакът на земеделието и земеделските произ-
водители“. Около 75–80 процента от домакинствата в България са собственици 
на земеделска земя. Едрите земевладелци са по-скоро изключение и се намират 
само в някои райони. Почти 95% от собствениците обработват земята с труда 
на собственото си домакинство.

След 9 септември 1944 г. започва реформа на земеделието с обратен знак. 
На практика се национализират земеделската земя и средствата за производ-
ство. Започва изграждането на текезесета, впоследствие обединени текезесе-
та и накрая АПК. Характерното е, че се абсолютизира мащабът на производ-

Божидар Иванов – завършил е 
бакалавърски и магистърски курс 
по аграрна икономика в УНСС – Со-
фия, докторантура в универси-
тета „Кюшу” във Фикуока, Япо-
ния, специализирани и образова-
телни курсове в Унгария, Израел 
и Полша. Научен сътрудник в Ин-
ститута по аграрна икономи-
ка, НЦАН (Селскостопанска ака-
демия). Основни области на изс-
ледване: институционален ико-
номикс, транзакционни разходи, 
социален капитал, развитие на 
селските райони, прилагане на 
общата селскостопанска поли-
тика. Има над 20 публикации (мо-
нографии, статии, работни док-
лади) в български и в международ-
ни издания.
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ството, а водеща е идеологическата постановка за заличаване на разликите 
между града и селото и между земеделския и промишления труд. Българският 
селянин постепенно бе превърнат в наемен работник в града или върху соб-
ствената си земя. Така се забрави за неговите традиционни интереси и моти-
ви за земеделско производство. В средата на 70-те години управляващите се 
принудиха да възстановят индивидуалния интерес под различни форми на 
„социалистически бизнес“ – акорд, аренда, лично ползване, самозадоволява-
не и т.н. Към 1.І.1990 г. над 40% от зеленчуците, 36% от месото и т.н. се произ-
веждат в личното стопанство на селянина – в двора или на малките участъци 
земя, дадени за ползване.

2.2. Аграрната политика в Китай до реформата през 1978 година
До 1949 година Китай е предимно аграрна страна, в която земеделската 

земя е собственост на богатата аристокрация. Националистическото правител-
ство защитава правото на собственост върху земеделската земя в течение на 
целия период, в който е на власт – от 1911 до 1949 година.

В процеса на социалистически реформи през 1949–1951 г. земеделската 
земя е национализирана и раздадена на селяните под аренда. Тогавашната во-
деща идеологическа доктрина на китайското управление е, че неравенството 
е по-лошо от глада и нищетата. Напълно се споделя марксистката догма, че 
собствеността върху средствата за производство е вечното зло, особено соб-
ствеността върху земята като базово обществено богатство. Едва през 1963 г., 
разбирайки каква опасност представляват гладните селяни, правителството им 
разрешава де факто да владеят неголеми участъци земеделска земя. Културната 
революция през 1966 г. поставя страната на границата на оцеляването.

Според повечето изследователи „именно в аграрната политика бяха допус-
нати стратегически грешки с въвеждането на „селските комуни“, които предиз-
викаха сериозни дефицити в снабдяването на китайското население с храни-
телни и други селскостопански продукти“1.

2.3. Аграрната политика на България след 1990 г. и резултатът от нея
След 1990 г. в България започна да се извършва „демократична“ аграрна 

реформа, която в началото имаше широка подкрепа в обществото. Основният 
политически лозунг, с който левицата спечели изборите за Велико народно съб-
рание, бе: „Земята на тези, които я обработват“. Тогава над 75% от гласовете в 
селските избирателни секции бяха за лявата партия.

Приетият от Великото народно събрание Закон за собствеността и полз-
ването на земеделската земя беше компромис. От една страна, той гарантираше 
възстановяването на собствеността на над два милиона домакинства, повечето 
от които не бяха ангажирани пряко със земеделско производство, а, от друга, 
даваше възможност на земеделските производствени структури да се рефор-
мират, за да могат да отговорят на изискванията на зараждащата се пазарна 
икономическа система. Предлагаше се кратък преходен период, в който всички 
стопански субекти можеха да обработват земеделска земя или да организират 
земеделско производство. Това е твърде опростеният смисъл на първата фаза 
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на аграрната реформа – реституция на земеделската земя. Заедно с нея обаче 
бе необходимо да се проведе втората част от реформата – създаване на пазарно 
ориентирани структури на земеделските производители.

През 1991 г. този процес бе спрян с измененията на закона, приети от 
дясното мнозинство в следващия редовен парламент. Върхът на волунта-
ристичната мисъл бе организирането на ликвидационни съвети, които 
трябваше в буквалния смисъл на думата да раздадат капиталите на бивши-
те кооперативи, а те едновременно с това да продължат да произвеждат до 
приключване на юридическата ликвидация. Както създадените през 80-те 
години АПК, така и ликвидационните съвети нямат аналог в страните със 
сходна историческа съдба.

Избраният модел на аграрна реформа и начинът на нейното прилагане не 
можеха да не доведат до негативни резултати. За дванадесет години бе разру-
шена основната част от производствения потенциал на земеделието. През 2000 
г. общият брой на притежаваните и експлоатирани трактори е 42% от общия 
им брой през 1990 г.; на комбайните – 37%; на сградния фонд – 38%; годните за 
напояване площи са 61% от годните за напояване през 1999 г., а реално напоя-
ваните са по-малко от 3%, и така нататък.

За същия период в животновъдството говедата са намалели на 37% спрямо 
говедата през 1990 г., овцете – на 38%, свинете – на 34%, птиците – на 45 про-
цента.

Брой на млечните животни в България (по данни на НСИ)2

Животни 1939 г.3 1990 г. 2000 г.
Крави 564 183 605 930 429 482

Овце 6 339 639 5 006 961 1 947 000

Кози 545 465 366 559 821 662

Биволици 163 479 11 238 5 880

В исторически план такова драстично намаляване на животновъдното по-
головие е бивало само след продължителни войни или след тежки природни 
бедствия. С каква икономическа логика може да се обясни намаляването на ов-
цете над два и половина пъти, на млечните крави със 176 хил. броя и т.н.! Как по 
време на преговорите за присъединяване на страната ни към ЕС се обясняват 
на агрочиновниците от Брюксел следните данни:

Производство на някои млечни продукти в т. (по данни на НСИ)

Млечни продукти (в тона) 1939 г.4 1990 г. 2000 г.
Бяло саламурено сирене 9 259 117 488 39 230

Кашкавал 3 350 35 142 2 870

Масло 812 21 586 1 007

Прясно мляко за консумация – 586 000 90 000
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Ако например тройното намаляване на производството на бяло саламуре-
но сирене или 20 (двадесет) пъти намалялото производство на кашкавал могат 
да се обяснят с ликвидирания износ за страните от бившия СССР и от Близкия 
изток, то шесткратното намаляване на производството на мляко за прясна кон-
сумация не е нищо друго освен израз на крайната мизерия, в която живее днес 
българинът.

Днес над 40% от обработваемата през 1990 г. земя пустее. Ликвидирани са 
над 57% от трайните насаждения (43% от лозята и 59% от овощията). Наличие-
то на над 40% пустеещи земи е национално предателство!

През 1916 г. страната е въвлечена в Първата световна война и вече е пре-
живяла няколкото балкански войни. Всички здрави мъже са на фронта. Моби-
лизирани са впрегатните животни. На село са останали само жени, деца и стар-
ци. Обработваемата земя е 36,8 млн. дка. Пустеят под 3% от нивите. Засети са 
над 14 млн. дка есенни зърнени култури: 9,5 млн. дка пшеница, 2 млн. дка ръж, 
1 млн. дка смес – пшеница и ръж, над 2 млн. дка ечемик. Тези данни показват, 
че въпреки преживените национални катастрофи и войната тогава България 
е имала сили да превъзмогне трудностите. Очевидно начинът, по който днес 
извършихме така наречените реформи в земеделието, е по-страшен от прежи-
вените национални катастрофи от началото на века, защото сега площите с 
есенни зърнени култури са с пъти по-малко.

2.4. Аграрната политика на Китай след 1978 г. и резултатът от нея
Селскостопанската реформа, която започва в Китай през 1978 г., е комп-

лекс от структурни, икономически, финансови, технологически, управленски и 
други промени. Но централната ос на промяната е преминаването към пазар-
ни механизми и към дългосрочна семейна аренда на земеделската земя – т.нар. 
система за отговорност на домакинствата (houseresponsibility system). Според 
тази система държавната земя се предава на селяните за постоянно ползване и 
се създават пазарни условия и стимули за ефективно производство. Сформира 
се двуслойна стопанска система чрез съчетаване на колективната собственост 
със семейната аренда.

Реформите запазват колективната собственост като юридическа катего-
рия, но заедно с това мотивират населението да се занимава със земеделие. Рас-
тежът до 2005 е 3,5% средногодишно. От 113,18 млн. тона зърно през 1949 г. 
добивите са се качили на 457,06 млн. тона, което е четири пъти повече при два 
пъти повече население през 40-те години. Сега КНР е на първо място в света по 
производство на зърнени култури, памук, рапица, тютюн, месо, яйца, морски 
продукти и зеленчуци.

Основата на селското стопанство са малките колективни селищни прера-
ботвателни предприятия. През 2005 г. в Китай има над 21,33 млн. такива пред-
приятия и в тях работят 132,88 млн. души. 4,8 хиляди предприятия правят сто-
кооборот от 100 млн. юана, като повече от 30 артикула от тяхната продукция 
носят етикета „минпай“ или на известна марка.

Най-големият скок в подобряването на жизненото равнище на земедел-
ските производители и най-големият прираст на земеделската продукция се 
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осъществява в първите години на реформите (1979–1984). За този кратък пери-
од на свръхинтензивно развитие обемът на производствените основни фондо-
ве на колективния сектор на село нараства от 94,9 млрд. до 179,7 млрд. юана при 
средногодишен растеж от 13%. Услугите (безплатни или евтини), предоставяни 
от колективния сектор на селските дворове, удовлетворяват ежегодно 60,5% от 
общите потребности от машинна обработка на земята, покриват 63% от ирига-
ционните работи, 66,1% – от защитата на посевите от вредители и болести, 42% 
– от необходимостта от сортови семена и посадъчен материал, 48% – от хими-
ческото торене, 35% – от борбата с болестите при домашните животни и птици. 
Всичко това способства за стабилното развитие на семейната арендна форма на 
стопанисване на земеделската земя.

През 1985 г. Китай е произвел по 400 килограма зърно на човек. Най-мно-
голюдната държава в света, където всеки четвърти жител редовно не си дояж-
да, за пръв път в историята си напълно си осигурява с продоволствие и дори 
изнася своите продоволствени излишъци. Китай влиза в ХХІ век с обем на про-
изводството на месо от 55 млн. т и 28 млн. т на риба и морски продукти. Една 
пета от човечеството консумира една четвърт от световното производство на 
тези продукти. При такива норми на хранене на всеки китаец вече са достатъч-
ни не по 400, а по 350 килограма зърно на година.

В заключение можем да констатираме, че в аграрната сфера на Китай са 
решени следните основни проблеми.

Първо. Чрез изменение в областта на предлагането и търсенето на аграрна 
продукция е ликвидиран дефицитът и в основни линии са балансирани произ-
водството и търговията на земеделските продукти.

Второ. Чрез изменения в сферата на трудоустройството на селската ра-
ботна сила в хода на реструктуризацията на селската икономика е ускорен про-
цесът на миграция към града.

Трето. Изменят се източниците за увеличаване на доходите на селските 
жители. Основен източник на доходи на живеещите на село продължава да 
бъде заетостта в земеделието, но едновременно с това нараства делът и на дру-
гите, неаграрни източници на доходи.

Четвърто. С повишаването на жизненото им равнище селяните започват 
да обръщат все по-голямо внимание на качеството на живота, включително и 
на екологията.

3. Сравнителен анализ на земеделската 
търговия на Китай и на България

Различията в земеделието на България и на Китай могат да бъдат просле-
дени и в областта на външната търговия със земеделски продукти и стоки. Тези 
различия се дължат на редица причини, по-важните от които са: географско 
разположение, ресурсна осигуреност и брой на населението, хранителни нави-
ци и политически фактор.

Географското разположение предопределя избора на търговски партньо-
ри, който е съобразен с търговските разходи, с достъпността до съответната 
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страна и с времето за осъществяване на доставките. Много често страните, спо-
делящи общо географско пространство, притежават и общи и допълващи се 
производствени и потребителски структури, което също повлиява при избора 
на търговски контакти.

Ресурсната осигуреност и броят на населението са предпоставка да се 
очакват различия в търговското поведение на България и на Китай. Според 
последното преброяване от 2003 г. обработваемата земя в България на човек 
от населението е около 3,4 дка5, докато респективното число за КНР е 1 дка на 
човек. Известно изравняване се наблюдава при разпределение на пасищата и 
ливадите. Следователно двете страни имат сходство в потенциала си за разви-
тие на екстензивното говедовъдство.

Различия се наблюдават и в хранителните навици, обособени от кул-
турните особености на двете страни. Населението в България набавя по-
голяма част от своя енергиен баланс чрез мазнини, олио и захарни изделия, 
докато в Китай това става чрез зърнени изделия (най-вече ориз), зеленчуци 
и плодове.

И политическите фактори водят до разминавания във външнотърговската 
структура на България и на КНР. Тези различия са пряка последица от външ-
нополитическите приоритети и ориентации и от отношението на страните със 
създадените в следвоенния период глобални организации (СТО, регионалните 
търговски споразумения – ЕИЗ, АСЕАН и др.). Докато за България членството 
в СТО не е предизвиквало проблем и се осъществява относително лесно, за 
Китай преговорният процес е продължителен и олицетворява мястото и тег-
лото му в световната икономика и политика. България връчва своята молба 
за присъединяване към Общото споразумение по митата и търговията (ГАТТ) 
през 1986 г. и през 1995 г. българското правителство заявява решението си да 
преговаря за условията за присъединяване към СТО. България е призната за 
член от 1 януари 1996 г. Китай успява да се присъедини към СТО на 11 декем-
ври 2001 г., което му отваря пътя за започване на преговори за интегриране в 
Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН), както и с основните й 
контрагенти Австралия, Нова Зеландия и Чили за създаване на свободни ико-
номически зони (СИЗ).

При разглеждане на външнотърговските баланси на двете страни в 
аграрния сектор трябва да се подчертаят различията в тенденциите. През 
последните години Китай се утвърждава повече като нетен импортьор, като 
от 1999 г. досега импортът е скочил повече от 3 пъти – от 12 млрд. долара 
(1999 г.) до 41 млрд. долара (2004 г.). Вследствие на това земеделската тър-
говия на Китай става отрицателна през 2003 г. и продължава да се влошава, 
достигайки 20,9 млрд. долара през 2004 г. В същото време българската аг-
рарна търговия се намира на другия полюс. Експортът, дори и през години-
те на прехода и въпреки задълбочаващите се проблеми с лавинообразното 
увеличение на пропастта между общия износ и внос, надминава импорта. 
Аграрният сектор се явява един от най-стабилните нетни източници на 
чуждестранна валута в нашата страна. 
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Аграрен износ Аграрен внос Търговско салдо
Общо в

‘000
долара

На 
човек в
долари

Общо в
‘000

долара

На
човек в
долари

Общо в
‘000

долара

На
човек в
долари

България 1 066 000 136 849 000 108 217 000 28

Китай 20 827 000 16 41 688 000 31 -20 861 000 -15

Източник: FAO, 2006

Данните в таблицата показват диаметрално противоположното ситуиране 
на двете страни в аграрната търговия, където на човек от населението България 
е нетен износител в стойностно изражение, равняващо се на 28 долара, докато 
Китай е нетен вносител на селскостопански стоки със салдо 15 долара. Друга 
съществена страна е и относително ниският стокообмен на КНР на човек от 
населението (47 дол. на човек) в сравнение с България (244 долара на човек), 
което показва, че България е много по-зависима от износа и вноса. 

Основните продукти, изнасяни от Китай, са готовите храни, различните 
плодови пулпове и пресните зеленчуци, докато във вноса преобладават соята, 
памукът и палмовото масло. Наред с това износът на селскостопански стоки на 
Китай съставлява едва 2% от брутния износ на страната. За България аграрният 
износ е 11% от брутния износ, което дава основание да се твърди, че тя е повече 
аграрна страна от Китай по отношение на ролята на външната търговия. 

При импорта данните сочат, че има известна прилика. Вносът на селскос-
топански стоки в Китай е 4% от брутния държавен внос, а в България респек-
тивно 6% (FAO, 2006).

Фиг.1
Движение на селскостопанския стокообмен на България и на Китай 

на човек от населението

Източник: Митническа служба, Китай и МЗГ, България
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В стокообмена на КНР със селскостопански стоки липсват сериозни сът-
ресения, докато в България в средата на 90-те години се стига до сериозен поч-
ти катастрофален спад (фиг. 1).

В Китай бурното развитие на тежката и леката индустрия наред с отва-
рянето на икономиката към външни пазари повлякоха след себе си промяна в 
аграрната търговия. Внасят се повече суровини и материали, които се прера-
ботват и след това се изнасят като високостойностни продукти. Например през 
1999 г., преди приемането в СТО, на суровините са се падали едва около 30% 
от вноса на Китай, а през 2004 г. – 60%. Най-голям дял заема памукът, където 
увеличението е над 20 пъти. Следователно Китай внася селскостопански суро-
вини и изнася стоки, произведени от тях, но те са с много по-голяма добавена 
стойност. Другата основна група от износа са зеленчуците (сушени и замразе-
ни) и плодовете – 69%. Само 10% от аграрния износ се падат на непреработени 
селскостопански стоки.

За разлика от Китай българският селскостопански износ е предимно от 
стоки с ниска добавена стойност6, нещо повече – при плодовете, месото, за-
харта и захарните изделия търговският ни баланс е отрицателен. 

Може да се отбележи, че в резултат на поетите от Китай ангажименти 
при влизането в СТО зърненият му пазар бе подложен на натиск, като само 
при пшеницата нискотарифната квота за внос е около 11 млн. т (1–10% мито) 
и български износ за този пазар би бил успешен. Тук трябва да се отбележи, 
че този пазар засега не е достигнат от нашите износители, но в същото време 
България е внасяла през отделни години маслодаен слънчоглед от Китай, което 
е основание да се вярва, че може да се стигне до задълбочаване на търговското 
партньорство.

Източник: Митническата служба на Китай

Фиг.2
Селскостопански стокообмен на Китай по географски направления през 2003 г.
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На фиг. 2 са показани основните дестинации на селскостопанската търго-
вия на КНР. Прави впечатление, че с изключение на АСЕАН страната е в дис-
баланс с търговските си партньори. Внася се основно от Южна и Северна Аме-
рика, а се изнася преобладаващо за Корея и Япония. Като се вземе предвид, че 
износът е доминиран от зеленчуци и плодове, е логично те да бъдат насочени 
към съседните страни, които се характеризират като платежоспособни пазари. 
Това гарантира висока възвращаемост.

От друга страна, Китай изобилства с човешки ресурси, но е ограничен от-
към селскостопанска земя в сравнение с американските държави, което обяс-
нява импортния натиск за доставка на зърно от тях. По отношение на АСЕАН 
Китай няма факторни разминавания, те се допълват взаимно. Китай изнася за 
тези страни зеленчуци, памук и соя, а внася оттам тропически плодове и ориз.

Успехът на китайския износ на зеленчуци за Япония се дължи на солидните 
инвестиции от страна на японски компании и организации. Това води до рязко 
повишаване на качеството на продуктите, защото те трябва да отговорят 
на най-строгите в света санитарни и екологични норми (Хуанг, 2002)7.

Китай е нетен вносител на памук и соя, най-вече от САЩ, където про-
изводството е силно субсидирано. Той обаче няма възражения, защото 
по-ниските цени на суровините правят още по конкурентни текстилните 
фабрики и рафинериите. От друга страна, субсидиите за зърнените култури 
притискат вътрешното производство и вредят на китайската концепция за 
самозадоволяване. Така Китай е изправен пред решаване на въпроса за суб-
сидиите въобще.

От фиг. 3 се вижда, че търговските партньори на България и на Китай са 
твърде различни. 46% от износа и 54% от вноса на България са с ЕС, където са 
и основните ни пазари.

Източник: МЗГ и Агенция „Митници“

Фиг.3
Селскостопански стокообмен на Китай по географски направления през 2005 г.
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За нас ЕС е нещо като АСЕАН за Китай и дори паритетните съотноше-
ния, които се забелязват в търговията с ЕС, са подобни на баланса в търгови-
ята на Китай с АСЕАН. Подобно на Китай България има интензивни търгов-
ски отношения със съседните си страни, като приблизително 18% от износа 
за ЕС е предназначен за Гърция, която за нас е нещо като Япония за Китай. 
България, подобно на Китай, е заинтересувана от създаването на зони за сво-
бодна търговия. Значението на тези зони за нас се увеличава, защото ние фор-
мираме положително салдо с почти всичките си преференциални партньори. 
Зоната за свободна търговия, която започва да функционира от средата на 
2003 г. между Китай и АСЕАН, е от много голяма важност за Китай. Тази зона 
се отличава като най-либералната в търговски аспект с 99% елиминиране на 
тарифните режими.

Що се отнася до търговските взаимоотношения между България и Китай, 
в аграрната област те са крайно неразвити и оскъдни, почти липсва какъвто 
и да е износ от България за Китай. Брутният стокообмен между двете страни 
нараства през годините, като през 2006 г. достига 210 млн. долара (с около 30% 
по-висок в сравнение с 2005 г.), но в търговското салдо съществува огромен 
дефицит от около 25 пъти в полза на Китай. България най-често внася от Китай 
ориз и тютюн, което е около 80% от аграрния внос от Китай.

4. Новите предизвикателства пред аграрната сфера на 
Китай и на България

Китай
Китайското земеделие сега е изправено пред нови сложни предизвикател-

ства. Според редица изследователи парадоксът е, че селското стопанство, което 
бе стартовата площадка на пазарната реформа, сега се превръща в нейна ахиле-
сова пета. Основните проблеми са:

• Задълбочаващото се имуществено неравенство между градските и сел-
ските жители. Средният годишен доход на селяните е 355 долара срещу 1000 
долара на градския жител. Наред с регионалната поляризация се изостря и со-
циалният контраст между работниците и селяните.

• В резултат на протичащия процес на модернизация част от селяните 
остават без земеделска земя, по този начин се лишават от доходи и преминават 
в категорията на мигрантите и безработните.

• Интензивното развитие на китайското земеделие и ускорената урбани-
зация заедно с извършената промишлена революция сериозно засегнаха еколо-
гичната стабилност на аграрната система. Непрекъснато се променя предназна-
чението на използваната земя. Това намалява и без това огра ни чения поземлен 
потенциал на земеделието.

Анализът на съвременното състояние на селското стопанство на Китай 
показва изостряне на проблемите на развитието на селото и селската икономи-
ка и усилване на социалното напрежение. 

Ръководството на страната, отчитайки опита от реформите и следвайки 
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философията на поетапно развитие, чрез експериментални проверки, се дви-
жи към решаването и на тези проблеми. На политическо и правителствено 
равнище вече е заявена приоритетността на решаването на проблемите „сань 
нун“ (агросфера, село, селска икономика и селскостопанско производство) като 
„най-важната от всички важни задачи, стоящи пред ръководството на страната“. 
След 2004 г. започна провеждането на редица мерки за подобряване състояние-
то на селската икономика – в повечето региони са отменени селскостопанските 
данъци, въведени са преки дотации на производителите на зърно, увеличени са 
инвестициите в селското стопанство. Сега върви процес на конкретизация на 
основните положения на новата аграрна стратегия на Китай. Имайки предвид 
опита и постигнатото след 1978 г. в аграрната политика и реформата в аграрна-
та област, преобладаващата част от изследователите изобщо не се съмняват, че 
Китай ще намери най-правилните решения в тази област.

България
България е пълноправен член на ЕС от 1 януари 2007 г. Това е нов шанс и 

едновременно с това ново предизвикателство пред аграрната сфера. Стойност-
ният обем на производството на единица стопанисвана земя е 25% от средния 
за EU-15, което, с известна условност е показателно за неефективното използ-
ване на земята като производствен фактор преди всичко поради ниските сред-
ни добиви и продуктивност. Почти същите стойности имат и показателите за 
производителността на труда – 27% от равнището на ЕС-15.

България е типичен пример за страна, която е бедна не защото земеделието 
й е неразвито, а обратно, земеделието е неразвито, защото страната е бедна.

Членството в ЕС поставя въпроса какви са перспективите за развитие на 
българското селско стопанство в рамките на европейския модел на земеделие. 
Често се казва, особено от нашите партньори, че положителният отговор за-
виси преди всичко от готовността ни да реализираме потенциала на нашето 
земеделие в рамките, определяни от ОСП на Съюза, т.е. от способността ни да 
оползотворим откриващите се възможности, като посрещнем предизвикателс-
твата на бъдещото членство. 

Въпросът е реални ли са тези възможности и преодолими ли са препятст-
вията. Аргументираният отговор би позволил да се избегнат разочарованията 
и да се концентрират усилията в необходимата посока.

Откриващите се възможности може да се сумират в няколко пункта:
• Стабилни икономически условия за развитие на сектора. Въпросът е от 

особена важност, защото една от главните причини за упадъка на земеделието 
през последните години са значителните годишни колебания на фермерските 
цени, както и непоследователната секторна политика.

• Достъп за българския селскостопански и преработвателен сектор до ог-
ромен вътрешен пазар от 500 млн. потребители със силна покупателна способ-
ност.

• Наличие на целеви средства за модернизация на селското стопанство 
от фондовете на ЕС за развитие на селските райони. По програма САПАРД за 
периода 2000–2007 г. бяха планирани по 53 млн. евро годишно, а финансовата 
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рамка за периода 2007–2009 г. предвижда 733 млн. евро.
• Подкрепа за селското стопанство и диверсификация на стопанската 

дейност в т.нар. необлагодетелствани (предимно планински) райони – въпрос 
особено актуален за България.

• Въвеждане и постепенно увеличаване на директните плащания за сел-
скостопанските производители, което ще подобри условията за стопанска дей-
ност.

• Институционално укрепване и подобряване на управлението с под -
крепата на ЕС.

Предизвикателствата са не по-малко впечатляващи:
• Несравнимо по-големият вътрешен пазар означава и по-силна конку-

ренция. Въпреки някои сравнителни предимства – по-ниска цена на земята и 
на труда и наличие на уникални условия за производство на някои продукти, 
в средносрочен план проблемите по отношение на конкурентоспособността са 
сериозни.

• Прилагането на стандартите за хранителна сигурност, за качество на 
продуктите и за опазване на околната среда ще изисква значителни инвести-
ции, вкл. и за квалификация на заетите.

• Като се вземат предвид изключителният обем и сложност на регулаци-
ите, чрез които се реализира ОСП, проблемът за изграждането на ефикасно 
функциониращи институции и държавна администрация не може да се под-
ценява – противното би означавало неусвояване на средствата за подкрепа на 
земеделските производители.

Докато предизвикателствата от членството са съвсем реални, реализаци-
ята на възможностите е хипотетична предвид предлаганите на новите страни 
членки условия за присъединяване.

България вече изпълнява общите условия за присъединяване, обявени от 
Европейската комисия8. Споразумението не отчита условията за развитие на 
земеделието в периода след 1989 година. Европейската политика в тази област, 
поне засега, е насочена към запазване на статуквото, което е силно неблагоп-
риятно за страната. Твърденията, че значителните помощи за земеделието са 
голям успех, е без реална основа. За страната е много по-важно изравняване-
то на условията за производство, т.е. на земеделските помощи, и премахването 
или предоговарянето на квотите за производство и подкрепа, отколкото обема 
на субсидиите. Подобна позиция на този етап би трябвало да бъде безусловен 
приоритет.

5. Оценка на целите и резултатите от аграрната 
политика и аграрната реформа в Китай и в България

За да се оцени обективно реформата, необходимо е преди всичко да се оп-
ределят основните критерии. Според Дън Сяопин9 преобразуванията могат да 
се считат за успешни, ако са способствали за:

• прогресивно развитие на производителните сили;
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• усилване на икономическата сила на националната икономика;
• повишаване на жизненото равнище на населението.
По тези критерии китайската аграрна реформа и политика могат да се оце-

нят като свръхуспешни, а българската – като неуспешна и по редица икономи-
чески параметри като национална катастрофа. 

Китай на практика демонстрира факторите на икономическия успех в ико-
номическата и в частност в аграрната политика: стабилност – като предпоставка, 
след това развитие – като основа и накрая – реформа, чийто успех се предопре-
деля от предишните два фактора. Правилното съчетаване на тези три фактора 
определя универсалната значимост на китайския опит – залог за успеха на аг-
рарната реформа в условията на преходен период в развитието на всяка страна. 
България със своя негативен опит от аграрната политика по време на прехода и 
с осъществената аграрна реформа доказа точно обратното; в самото начало беше 
нарушена производствената основа на съществуващите икономически субекти 
на село. Прекрати се развитието и започна упадък. Пазарната икономика като 
механизъм – юридически и икономически, е факт. Факт е и частната собственост 
върху земеделската земя и върху аграрния капитал, доколкото все още го има. 
Заедно със старите производствени структури са разрушени и пазарните ниши 
поради загуба на пазарни позиции и ниско равнище на вътрешно потребление.

Като цяло китайските ръководители в началото се концентрират върху 
главното: как да се увеличи производството в един отрасъл – селското стопан-
ство. У нас главното бе как да се унищожат старите структури още преди да са 
създадени нови. В България се поставяха преди всичко идеологически цели на 
прехода, а в Китай – икономически.

Сред основните фактори, които доведоха до успеха на пазарните реформи 
в китайското село, са:

• Китай съсредоточава силите си за създаване на нови структури, а не за 
разрушаване на старите и за критика на миналото.

• Реформата от самото начало е обърната към човека и неговите нужди. 
Задачите за удовлетворяване на основните потребности на населението от хра-
нителни продукти станаха приоритет в дейността на новите стопански струк-
тури. Това осигурява широка народна поддръжка на реформата още на първия 
й етап.

• Главният метод на реформиране е еволюционно, поетапно, с експери-
ментални проверки придвижване към пазара, а не шокова либерализация на 
икономиката. Този реформаторски алгоритъм е определен от Дън Сяопин като 
„преминаване на реката, напипвайки камъните“.

• Субектите на пазара се формират не чрез разрушаване и ликвидиране 
на съществуващите структури, а основно чрез запълване на празните ниши с 
нови бизнес структури, т.е. още с първите крачки реформата работи за намаля-
ване на дефицита и за балансиране на търсенето и предлагането.

• Стимулирайки стопанската инициатива на микроравнище, ръководст-
вото на страната за дълъг период контролира икономиката на макроравнище 
и в периоди на опасно нарастване или нарушаване на пазарния баланс веднага 
предприема конкретни мерки.
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• Внимателно изучавайки собствения си и чуждия опит, китайското прави-
телство решава да осъществи реформата, като се съобразява преди всичко с особе-
ностите на страната – „строителство на социализъм с китайска специфика“.

Приложение
Произведени количества аграрни продукти в България и в Китай (1000 тона)

България Китай

Аграрни
продукти

1990 г. 2005 г. 1990 г.
= 100%

1990 г. 2005 г. 1990 г.
= 100%

Зърнени 75,92 26,10 34,38% 1 910,52 1 338,60 70,06%

Пшеница 5 292,23 3 478,07 65,72% 98 231,94 97 445,25 99,20%

Ечемик 1 387,40 657,86 47,42% 3 000,00 3 444,00 114,80%

Царевица 1 221,14 1 585,70 129,85% 97 213,88 139 510,00 143,51%

Слънчогледово семе 388,56 934,86 240,60% 1 338,74 1 830,00 136,70%

Мляко 2 457,81 1 508,07 61,36% 7 036,74 32 179,48 457,31%

Месо от домашни птици 181,77 97,11 53,42% 3 766,27 14 755,98 391,79%

Свинско месо 408,03 74,53 18,27% 24 015,70 51 200,70 213,20%

Месо от едър рогат добитък 124,63 36,91 29,62% 1 301,92 7 135,80 548,10%

Овче и козе месо 71,13 24,43 34,35% 1 068,58 4 368,50 408,81%

Заешко месо 2,60 0,04 1,54% 96,00 500,00 520,83%

Пчелен мед 7,92 11,22 141,67% 197,50 298,00 150,89%

Яйца от домашни птици 138,40 97,55 70,48% 8 175,28 28 674,39 350,75%

Захарно цвекло 583,70 24,73 4,24% 14 524,51 7 881,00 54,26%

Грозде 731,38 266,18 36,39% 961,22 6 616,00 688,29%

Домати 846,08 90,68 10,72% 7 758,02 31 644,04 407,89%

Краставици 149,27 44,75 29,98% 6 789,73 26 559,60 391,17%

Патладжани 19,89 0,99 55,25% 4 606,13 17 030,30 369,73%

Картофи 432,74 375,46 86,76% 3 2031,19 73 461,50 229,34%

Моркови 16,55 4,18 25,26% 2 000,24 8 395,50 419,72%

Зеле и др. от рода brassica 114,69 69,31 60,43% 8 203,28 34 101,00 415,70%

Кромид лук 88,81 24,29 27,35% 5 257,12 19 793,00 376,50%

Чесън 26,69 3,70 13,86% 3 922,67 11 093,50 282,80%

Градински грах 14,21 1,37 9,64% 431,39 2 208,70 512,00%

Гъби 6,5 1,43 22,00% 363,65 1 410,54 387,88%

Ябълки 410,92 26,13 6,36% 4 331,92 24 017,50 554,43%

Круши и дюли 84,57 1,38 1,63% 2 486,81 11 537,00 463,93%

Кайсии 50,46 10,62 21,05% 85,01 90,00 105,87%

Праскови и нектарини 9,73 14,83 18,60% 1 279,14 6 030,00 471,41%

Череши и вишни 102,13 21,4 20,95% 17,00

Сливи 123,26 17,95 14,56% 945,46 4 635,60 490,30%

Ягоди 18,85 6,56 34,80% 4,83 13,00 269,15%

Малини и др. 4,17 3,90 93,53% 7,80 33,00 423,08%

FAOSTAT © FAO Statistics Division 2007 – 3 май 2007
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1.  Възникване на народната 
дипломация

Човечеството е единно цяло, обхващащо различ-
ни държави и нации. За да се изградят и да се 

развиват, всяка държава и всяка нация трябва, раз-
бира се, да разчитат преди всичко на себе си, но съ-
щевременно те не могат да избягнат връзките и обмя-
ната с другите държави и с другите нации.

Една държава, като използва на международна-
та сцена подхода на приятелски отношения, на търсе-
не на обединяващото въпреки съществуващите раз-
личия, ще спечели разбирането и приятелството на 
държавите и народите с различна социална система, 
с различни цивилизационни традиции. Ще спечели, 
ако в своята политика се ръководи от принципите 
на взаимно уважение, икономическо сътрудничест-
во, културен обмен и взаимно обогатяване, ако в об-
ластта на сигурността съществува взаимно доверие. 
Само такава държава може да напредва.

А за това между отделните държави, между от-
делните нации трябва да се развиват отношения, а 
следователно да се изграждат и дипломатически от-
ношения.

Ние наричаме народна дипломация развитието 
на отношения и осъществяването на връзки между 
народите.

Правителството на нашата страна последовател-
но се е отнасяло с внимание към народната дипло-
мация, винаги я е разглеждало като важна съставна 
част от общата система на държавната дипломация. 
Смятаме, че ако има сътрудничество само между 
държавите, без участието на народите, междудър-

НАРОДНАТА ДИПЛОМАЦИЯ НА КИТАЙ
Дзин Дунцюан

Дзин Дунцюан – завършил е Пе-
кинския университет за чужди 
езици. Бил е секретар в Посолст-
вото на КНР в Япония. От 1996 до 
2001 г. е началник на дирекция за 
Япония, от 2001 до 2005 г. – за-
местник-директор и директор на 
генерален кабинет и от 2005 г. – 
зам.-председател на Китайската 
народна асоциация за приятелс-
тво с чужбина.
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жавните отношения не могат да имат стабилна база.
В началото на 50-те години, когато Нов Китай беше съвсем млада държава, 

поради международната обстановка по онова време призивите на китайския 
народ за жадувания мир и за развитие не бяха разбрани от всички западни 
държави. В такава международна обстановка през 1954 г. беше създадена Ки-
тайската народна асоциация за приятелство с чужбина.

Основните цели на Китайската народна асоциация за приятелство с 
чужбина са: да развива приятелство между народите, да съдейства на между-
народното сътрудничество, да защитава мира в света, да тласка напред общото 
развитие. В традиционната китайска култура понятието „Хъ“ се разглежда като 
важен показател при вършенето на нещо. „Хъ“ означава мир, казваме „Хъ е 
скъпоценно“, а това значи да се усилят приятелството, доброжелателността и 
взаимната поддръжка между хората, а държавите да живеят в съгласие.

2.  Мястото и ролята на народната дипломация

Асоциацията за приятелство с чужбина е общодържавна обществена ор-
ганизация с дълга история. Тя представя китайския народ в осъществяваните 
от него отношения и връзки с приятелските организации и с представители на 
различни обществени кръгове в страните по света. За 30-те години на реформи 
и отваряне към света Асоциацията се превърна във важна сила в народната 
дипломация на нашата страна. Тя се стреми да разширява сферите на народ-
ната дипломация, да обогатява още повече нейното съдържание, да развива 
международната си дейност за побратимяване на градовете, в сферата на ико-
номическото строителство и на културния обмен активно да „дърпа конците 
зад завесата и да строи подпори за мостовете“, да разпространява по целия свят 
приятелство, да съдейства за подобряване на международния климат за Китай, 
изграждането на нашата страна да получи разбиране и подкрепа. Асоциацията 
изгради отношения на приятелство и сътрудничество с повече от 400 органи-
зации и структури в повече от 100 страни по света. Разширявайки работата 
на народната дипломация, ние сме създали повече от 300 местни дружества за 
приятелство във всички провинции на страната ни.

Развитието на народната дипломация е полезно, то засилва приятелството 
между народите, дава тласък на сътрудничеството и на връзките в икономика-
та и културата, полезно е за създаването на широка, солидна социална, масова 
база за развитието на междудържавните отношения. През различните истори-
чески периоди китайската народна дипломация е играла различна роля и заема 
важно място в дипломацията на нашата страна.

3.  Работата на нашата Асоциация по 
народната дипломация

В областта на политиката. Дипломацията по своята същност е полити-
ческа дейност. Народната дипломация може да намали политическия привкус, 
но в никакъв случай не може да бъде отделена от аспекта на защитата на дър-
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жавните интереси. Китай строго спазва петте принципа на мирното съвместно 
съществуване, не се намесва във вътрешната политика на други страни, но и не 
разрешава намеса на други страни в своята вътрешна политика. Народната дип-
ломация може да изиграе активна съдействаща роля за подобряване и развитие 
на отношенията между две страни. Чрез приятелски контакти между дейци от 
политическите кръгове тя ги запознава с това, което става в Китай, и го пропа-
гандира, тя може да разпространи приятелското доброжелателство на китайс-
кия народ, да разсее предубежденията и да разшири разбирането за Китай.

Един от основните аспекти на народната дипломация се състои в това – 
„чрез народа да се оказва натиск върху чиновниците“; в период на здравослов-
но развитие на междудържавните отношения народната дипломация следва да 
работи за укрепване и разширяване на обществената им база; когато между-
държавните отношения се натъкнат на препятствия, народната дипломация 
може да изиграе ролята на инструмент за разрешаване на конфликтите, а чрез 
народния глас, чрез народното мнение междудържавните отношения да се под-
тикнат към корекция.

В областта на икономиката. Светът вече навлиза в епохата на върховен-
ството на икономиката, а дипломацията стана продължение на вътрешната по-
литика на държавите, тя следва да се опира на развитието, да го обслужва, да 
му съдейства. Народната дипломация трябва да отговаря на изискванията на 
новата обстановка, активно да се хармонизира с икономическата дипломация 
на държавата чрез размяна на визити между организациите, чрез организира-
не на конференции, на значими срещи и други форми, тя трябва да изпълнява 
подобаващата й роля, да „дърпа конците зад завесата и да строи подпори за 
мостовете“ на икономическото сътрудничество на Китай с другите страни, да 
съдейства на стратегията китайските предприятия реално „да излязат навън“. 
През последните години нашата Асоциация, като се ръководеше от интересите 
на икономическото строителство в нашата страна, непрекъснато засилваше ра-
ботата си в тази насока, подобряваше механизмите на работата си, учреди Ко-
митет за икономическо сътрудничество и така създаде ново стъпало на иконо-
мическия обмен, на техническото сътрудничество, на търговския обмен между 
Китай и другите страни.

В областта на културата. Културата дълбоко прониква в сърцата и ду-
шите на хората, влияе върху моделите на поведението им, върху формите на 
общуване и стойностните тенденции, тя е най-съществената характеристика 
от спецификата на всяка държава и всеки народ. Ето защо дейците на народ-
ната дипломация трябва да разбират не само от дипломация и от приятелство, 
те трябва да разбират от култура. Историята познава немалко случаи, когато 
конфликтите между различни култури са били основна причина за възникване 
на сблъсъци между държавите. Ако обаче можем, следвайки същността и ос-
новните цели на народната дипломация, с помощта на културната обмяна да се 
превърнем в мост между културите, ние ще спомогнем да се увеличи взаимното 
уважение между различните страни и народи, да се разширят знанията им един 
за друг, ще спомогнем за хармоничното им съвместно съществуване. Същев-
ременно когато китайската култура попие най-ценното от другите култури, тя 
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също може да обогати своето кредо, да се възползва от многообразието и мно-
гоцветността на човешката цивилизация. Нашата Асоциация счита културната 
обмяна за важна част от работата си. Ние учредихме Институт за изкуство и 
творчество, за да може книгите и картините да станат приятели, за да може об-
мяната в областта на изкуството да увеличи приятелството между народите.

В областта на развитието на регионалното сътрудничество. Друг ва-
жен аспект в работата на нашата Асоциация е да координира и да ръководи 
побратимяването на регионите в Китай с градове в други страни, както и раз-
витието на тези връзки. Работата по побратимяването на градовете започна в 
Китай в началото на 70-те години и се разви бързо, като следваше задълбоча-
ването на политиката на реформи и отваряне към света. До днес нашата страна 
има установени връзки на побратимяване с 1586 града в повече от 123 страни. 
Побратимяването на градовете изигра ролята на платформа във връзките ни с 
чужбина. То тласна напред реалния обмен и сътрудничеството между побрати-
мените градове в Китай и в чужбина, съдейства за строителството в градовете, 
постави в центъра на вниманието общото развитие.

Да тласнем напред мирното обединение

Днес мирното обединение на родината е общото желание в сърцата на си-
новете и дъщерите на Китай, живеещи в страната и извън нея. Континентален 
Китай и Тайван принадлежат към един Китай. Съотечествениците ни в Тайван 
са наши братя и сестри. Ние подкрепяме борбата на съотечествениците ни от 
двата бряга за сплотеност, за обмен и сътрудничество, за общо развитие. Ние 
най-искрено желаем и ще положим всички усилия, за да се постигне перспекти-
вата – мирното обединение. В контактите на нашата Асоциация с приятелските 
организации и с приятелски настроените личности, в дейността ни в ООН и в 
Световната организация за сътрудничество между градовете и регионалните 
правителства (UCLG), в процеса на развитие на приятелски отношения там, 
където нямаме установени дипломатически отношения, ние активно разясня-
ваме политиката на нашето правителство спрямо Тайван, разобличаваме ярос-
тните опити за т.нар. независимост на Тайван, за да изпълним задачата – да се 
осъществи мирно обединение на родината.

4.  Отношенията ни с българския народ

Вече много години нашата Асоциация развива активно много добри отно-
шения на сътрудничество с българските организации за приятелство и особено 
с Федерацията за българо-китайска дружба. Делегации на приятелските орга-
низации от двете страни нееднократно си разменяха посещения, съдействаха 
за разширяване на обмена между учени, предприемачи, регионални органи на 
управление (местни власти) от двете страни, както и за контакти на дейци по 
линия на китайско-българската дружба. Организират се разнообразни мероп-
риятия, за да се отбележат празниците и значимите дати в България и в Китай, 
създават се контакти между личности от различни слоеве, между организа-
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ции и структури, развива се обменът между регионите и градовете. Огромна 
по обем работа се извърши за побратимяване на градове. Това изигра важна, 
стимулираща роля, за да може непрестанно да укрепват и да се развиват тради-
ционната дружба между китайския и българския народ, обменът и сътрудни-
чеството между двете страни във всички области.

Нашата Асоциация желае и занапред да има тесни приятелски връзки с 
Федерацията за българо-китайска дружба и с всички приятелски настроени 
към Китай организации и личности, заедно да не пожалим усилия, за да съ-
действаме за непрестанното развитие на взаимното разбиране и традиционна-
та дружба между народите на Китай и България, за непрестанното развитие на 
китайско-българските отношения. Във връзка с това предлагаме:

1. Активно да развиваме размяната на сътрудници, да увеличим приятел-
ството, да заздравим обществената база на приятелството между Китай и Бъл-
гария, особено да засилим обмяната на млади хора, да отгледаме следващото 
поколение на китайско-българската дружба.

2. Да „дърпаме конците зад завесата и да строим подпори за мостовете“, 
за да се осъществи реално сътрудничество между хората, занимаващи се с 
икономика, търговия и предприемачество в двете страни; чрез организиране 
на Камара на предприемачите да се обменя полезен опит как да се преодолява 
финансово-икономическата криза, да се обменя икономическа и търговска ин-
формация, да се разширява сътрудничеството между малките и средните пред-
приятия.

3. Да се разшири и регионалното (местното) сътрудничество. В сегашния 
момент Китай и България имат 7 побратимени градове и провинции, респек-
тивно области. Да се укрепи съществуващото между побратимените градове 
делово сътрудничество и същевременно активно да се побратимяват нови гра-
дове, да се разширяват сферите на сътрудничеството им.

4. Да се засилят контактите между културните дейци и журналистите, да 
се използват всякакви форми за запознаване на обикновените хора от Китай и 
от България с другата страна, с нейната култура, да се засили близостта между 
народите на двете страни.

Вярваме, че като съсредоточим заедно силите си върху развитието на при-
ятелските връзки между различните обществени структури и организации, от-
ношенията на приятелско сътрудничество между Китай и България и между 
народите ни ще могат да се издигнат на ново стъпало.
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Дълги години Западът неправилно разбираше Ки-
тай, който, макар и да премина към пазарна ико-

номика, страни от свободите по западен модел. А ки-
тайската мощ само расте.

Посещението на президента Барак Обама в Ки-
тай по своята динамика съществено се отличаваше 
от посещенията на неговите предшественици – пре-
зидентите Клинтън и Буш-младши. Този път китай-
ците дадоха ясно да се разбере, че не желаят даже да 
обсъждат въпроси като нарушаването на човешките 
права и свободата на словото. Защо? Промени се ха-
рактерът на взаимоотношенията между двете страни: 
Америка се чувства слаба, а Китай – силен в двуст-
ранните отношения. И това съвсем не е временен об-
рат, който може да се преобърне, когато Съединените 
щати се избавят от своя гигантски дълг. Той по-скоро 
изразява дълбоките и прогресиращи изменения в съ-
отношението на силите на двете страни, което засил-
ва чувството на самоувереност у китайците, въпреки 
цялата им предпазливост в предвижданията.

Не би трябвало да ни изненадва реакцията на 
китайците. Те може да изглеждаха по-сговорчиви 
при предишните посещения на американските ръко-
водители, но това беше повече за пред света. Китай-
ците имат силно чувство за своята идентичност и за 
цената си. Те никога не са се държали като просители 
в отношенията си със Запада, причините за което за-
падняците така и не успяват да разберат.

Винаги след сближаването между Никсън и Мао 
и при многобройните зигзаги в китайско-американ-
ските отношения през следващите четири десети-
летия на Запад преобладаваше вярата, че с времето 
Китай ще заприлича на нас: например че пазарната 

ДА РАЗБЕРЕМ КИТАЙ
Мартин Жак

Мартин Жак – професор, док-
тор, чете лекции в универси-
тети във Великобритания, Ки-
тай, Япония, Сингапур, писател 
и журналист, издава сп. „Marxism 
Today“ през 1977–1991 г., комен-
татор в английски и американс-
ки вестници. Изследователските 
му интереси са Източна Азия и 
по-специално Китай, Япония, Ма-
лайзия, расите и етносите в ре-
гиона. Автор е на книгата „When 
China Rules the World: the End of the 
Western World and the Birth of a New 
Global Order“.



92

МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА

бр. 1/2 – год. XIII

икономика ще доведе до демократизация и че е неизбежна свободата на сред-
ствата за масова информация. Този високомерен възглед е дълбоко погрешен, 
но все още господства както преди, макар че вече се появяват малки пукнатини 
на съмнение.

Въпросът тук е много по-дълбок от западните представи за демокрация, 
за свобода на средствата за масова информация и за човешки права. Просто 
Китай не е като Запада и никога няма да бъде като него. Изрично се допуска-
ше, че процесът на модернизация неизбежно ще доведе до „уестърнизиране“ на 
Китай. Но модернизацията се формира не само с помощта на пазарите, конку-
ренцията и технологиите, а и с помощта на историята и културата. А китайс-
ките история и култура много се различават от историята и културата на всяка 
западна национална държава.

Именно с това трябва да започнем, ако искаме да разберем Китай.
Неспособността на Запада да разбере китайците нееднократно му е пре-

чила да предвиди тяхното поведение. Нашите прогнози и представи за Китай 
постоянно се оказваха погрешни: че Китайската комунистическа партия ще се 
разпадне след 1989 г., че страната ще се разцепи, че тя няма да запази темпове-
те на икономически растеж, че данните за растежа са силно преувеличени, че 
Китай не е бил искрен, предлагайки „една страна, две системи“, когато приема 
Хонконг от Великобритания, и, разбира се, че постепенно ще се „уестърнизи-
ра“. Дълъг е списъкът на провалите ни поради неразбиране на Китай.

Фундаменталната причина за нашата неспособност правилно да прог-
нозираме бъдещето на Китай е, че не успяваме да разберем неговото минало. 
Макар че през цялото минало столетие Китай се самоопределяше като държа-
ва-нация, той всъщност е държава-цивилизация. Тя е най-продължителната в 
света непрекъсната форма на управление, която възниква през 221 година пре-
ди нашата ера с победата на династията Цин. За разлика от западните държа-
ви-нации, Китай формира своята идентичност върху дългата си история като 
държава-цивилизация.

Разбира се, има много цивилизации и една от тях е например западната 
цивилизация, но Китай е единствената в света държава-цивилизация. Опре-
делящите й характеристики са изключително дългата история, огромните гео-
графски и демографски размери и многообразието. Последиците от това са 
многозначителни: единството е главният приоритет, а многообразието – усло-
вието за съществуването на Китай (именно затова Китай беше способен да 
предложи на Хонконг формулата „една страна, две системи“, която е чужда на 
държавата-нация).

Китайската държава има съвсем различни отношения с обществото в 
сравнение със западните държави. Тя се ползва с много по-голям авторитет, 
легитимност и уважение, дори ако правителството не се избира. Причината 
е, че китайците възприемат държавата като защитник, крепост и олицетво-
рение на своята цивилизация. Дълг на държавата е да пази своето единство. 
Следователно легитимността на държавата има дълбоки корени в китайската 
история. Това е разликата от начина на възприемане на държавата в западни-
те общества.
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Ако искаме да разберем Китай, следва да излезем извън рамките на запад-
ните реалности и опит, на представите и концепциите, създадени, за да обяснят 
китайската история. Да направим това обаче се оказва извънредно трудно. В 
продължение на две столетия Западът, в началото Европа, а след това и Съеди-
нените щати, господстваше в света, без да изпитва нуждата да разбира другите 
или Другия. Ако се наложеше, винаги можеше да ги принуди да се подчиняват 
безусловно.

Превръщането на Китай в световна държава бележи края на тази ера. Сега 
ни се налага да имаме работа с Другия – в лицето на Китай – при все по-рав-
ноправни условия.

Китай също, както и Западът, е обсебен от своя собствена форма на уни-
версализъм. Той отдавна възприема себе си като „Поднебесната“, като център 
на света, превъзхождащ всички останали култури. Такава самоидентификация, 
пораждаща мощно чувство на самоувереност, се наблюдава устойчиво в про-
дължение на последните 40 години. С бурния растеж на Китай това чувство 
става все по-очевидно, тъй като се подхранва от нарастващото усещане за нап-
редък и възраждане на страната. С други думи, когато през 2019 година прези-
дентите на Китай и на САЩ се срещнат в Пекин, когато китайската икономика 
ще се е приближила плътно до размерите на американската, може да сме сигур-
ни, че високомерието на китайците съществено ще се увеличи в сравнение с 
2009 година.

Но далеч преди този момент ние трябва да се постараем да разберем какво 
представлява Китай и как се държи. Ако не направим това, отношенията между 
Китай и Съединените щати никога няма да излязат от рамките на официалната 
вежливост – а това ще е лошо предзнаменование за бъдещите отношения меж-
ду двете страни.

Превод: Димитър Войничански

Източник: Los Angeles Times, november 22, 2009
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І. Съвременен Китай – основна 
световна сила

Тази роля на Китай се дължи на икономически, 
демографски, политически, военни и цивилиза-

ционни фактори:
– Икономиката на Китай днес е: една от най-

големите по брутен вътрешен продукт, която заема 
трето място след САЩ и Япония и още през 2010 г. 
се очаква да излезе на второ място; тя е най-бързо 
развиващата се икономика през 30-те години на ре-
форми; поддържа висок и устойчив растеж – средно 
9,7% за този период и около 8% дори в условията на 
сегашната икономическа криза.

– Китайската цивилизация има 5000-годишна 
непрекъсната история.

– Китай е държавата с най-многобройно насе-
ление – над 1.3 милиарда.

– Китай е третата космическа държава след Ру-
сия и САЩ – със собствена космическа програма, ра-
кети и космонавти.

– Китай е един от постоянните членове на Съ-
вета за сигурност на ООН.

– Китай е една от малкото държави, които през 
последните две десетилетия се разширяват територи-
ално, за разлика от редица други, които се разделят. 
Макао и Хонконг се присъединиха към Китайската 
народна република на принципа „една страна – две 
системи“. Отношенията му с Тайван напоследък се 
характеризират с икономическо сближаване и по-
литическо успокояване. В същото време китайската 
диаспора се разпространява по света, особено по 
западното крайбрежие и в мегаполисите на САЩ, а 
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също и в Европа.
– Китай си чертае собствен път на развитие и последователно се движи 

по него.
Китай оказва силно влияние върху редица световни проблеми и тяхното 

решаване. Без него в момента са невъзможни: възстановяването на глобалната 
финансово-икономическа стабилност и на стопанското развитие; намаляване-
то на вредните въздействия върху климатичните промени; контролът върху 
разпространението на ядреното оръжие.

Делът на Китай в световната търговия, неговите финансови и технологи-
чески потоци, както и стремежът му към енергийни източници го превръщат в 
първостепенен играч от Азия през Европа и Африка до Америка.

ІІ. Геополитическата роля на Китай и отношенията му с 
други световни сили и региони

Китайската външна политика се формира предимно от националните прио-
ритети и от решаването на вътрешни задачи. Приоритетите на тази политика са:

– дългосрочно и устойчиво икономическо развитие с подчертаване на 
факторите за качество на растежа;

– поддържане на политическа стабилност;
– запазване на националното и държавно единство върху принципа „един 

Китай“;
– намаляване на различните видове диспропорции за постигане на хармо-

нично развитие;
– формиране на многополюсен свят.
Китай поддържа отношения с почти всички страни и региони в света. Оп-

ределящо значение за неговата политика имат отношенията в няколко направ-
ления:

Китай – драконът на Азия
Китай не може да бъде разбран и обяснен откъснато от азиатския регион. 

Страната активно участва в АСЕАН и в други регионални организации. Пове-
чето от процесите на азиатския континент се определят от триъгълника Китай 
(най-голямата и най-бързоразвиващата се страна) – Япония (най-развитата 
азиатска страна) – Индия (най-разнообразната страна, с най-големи противо-
речия).

Китай развива политически и икономически, включително търговски, от-
ношения с повечето азиатски държави.

Китай има ключова роля в търсенето на решения на проблемите: на Ко-
рейския полуостров и по контрола върху ядрената програма на КНДР; с Иран 
и други.

Китай – партньор и съперник на САЩ
Огромните финансови резерви на Китай превръщат страната в основен 

кредитор на световната финансова система. КНР е най-големият инвеститор 
в американски ценни книжа, т.е. най-големият кредитор на САЩ. 70% от ва-
лутния резерв на КНР е в американски долари. Следователно Китай не може 
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да не държи сметка за състоянието на американската икономика и за нейната 
стабилност.

Пекин все повече осъзнава необходимостта от разнообразяване на валу-
тите, в които да поддържа своя резерв – не само в американски долари, а и в 
евро. Заедно с това се стреми да придобива собственост и в други територии 
извън САЩ.

Избирането на Барак Обама за президент на САЩ отваря нова глава в 
американско-китайските отношения. Американците разбират, че се нужда-
ят от китайските средства, за да се измъкнат от дълбоката депресия. От своя 
страна Китай осъзнава, че инвестираните в САЩ финансови средства ще бъ-
дат изложени на риск, ако САЩ не възстановят икономическата си стабилност. 
Сега двустранната търговия е небалансирана – тъй като китайският внос на 
американския пазар значителното превишава американския внос на китайския 
пазар.

Най-голямото предизвикателство за САЩ е, че при запазване на сегашни-
те темпове на развитие Китай ще ги изпревари по БВП след 5–10 години. Вярно 
е, че по БВП на човек от населението и по стандарт на живот Китай все още е 
далеч след първите в света, но излизането му на челно място като обем на ико-
номиката ще има голямо значение за световната икономика и политика.

Китай – Русия: възстановяване на доверието
През последните години освен на двустранните контакти се залага и на 

създаването на нови организации. Такива са Шанхайската четворка, която е 
ориентирана към регионалната сигурност и сътрудничество; групата БРИК 
(Бразилия – водещата латиноамериканска страна, Русия, Индия, Китай), която 
е насочена към икономическо и политическо партньорство.

Възходът на Китай и новото самоутвърждаване на Русия са сериозно пре-
дизвикателство за постигнатия от Запада нормативен обрат по отношение на 
човешките права и международната интервенция през 90-те години. В инсти-
туции като ООН става все по-трудно да се събират коалиции срещу Китай по 
въпроси като демокрацията и човешките права.

Отношенията между Русия и Китай обаче не са безпроблемни заради ста-
ри териториални въпроси, заради китайската емиграция в Сибир и други.

Освен това опасенията на някои среди на Запада, тиражирани от влиятел-
ни средства за масова информация, че сближаването между Китай и Русия ще 
доведе до формирането на нова авторитарна ос, са преувеличени и в голяма 
степен спекулативни. Защото и Китай, и Русия са жизнено заинтересувани от 
регионалната и глобалната стабилност, както и от партньорството и сътрудни-
чеството със страните на Запада върху основата на равноправието, взаимното 
зачитане на суверенитета и националните интереси и ненамесата във вътреш-
ните работи.

Африка – новият китайски хоризонт
Китай гледа на африканския континент предимно като основен доставчик 

на енергийни и минерални ресурси и пазар с нарастващи и още неоползотво-
рени възможности.

Европейският съюз си остава най-големият партньор в преобладаващата 
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част от континента, но неговото влияние като тенденция намалява в полза на 
китайското. Годишно търговията на Китай с Африка нараства с около 1/3, а на 
Европейския съюз – само с 6%.

Целите на Китай в Африка обаче са не само икономически, а и политичес-
ки. Китай се стреми да получи подкрепа от африканските страни в ООН и в 
други международни организации по проблемите с Тайван, Тибет и човешките 
права.

Китай – Европейски съюз – към стратегическо партньорство
От наша гледна точка, като членове на Европейския съюз, е разбираем ин-

тересът преди всичко към анализ на отношенията между Китай и ЕС.
Китай подкрепя разширяването на Европейския съюз, за разлика от па-

сивната си съпротива срещу разширяването на НАТО. Според китайски оцен-
ки Европейският съюз е най-показателният пример за успешна регионална ин-
теграция.

Докато Европейският съюз и Китай имат редица общи интереси, САЩ 
гледат на Китай през призмата на конкуренцията и стратегическия баланс на 
силите. От китайска гледна точка политиката на Европейския съюз за постига-
не на глобално съгласие е за предпочитане пред актуалния поне доскоро аме-
рикански стремеж за надмощие. Китайски анализатори си представят Китай и 
ЕС като две сили, които са в процес на превръщане от регионални в глобални. 
Стремежът им към утвърждаване в съвременния многополюсен свят прави ед-
нопосочни техните стратегически интереси.

Европейският съюз и Китай отстояват мирния и демократичен характер 
на международните отношения и засилването на ролята на ООН в тях. Те се 
ангажират в борбата с международния тероризъм и за постигане на устойчиво 
развитие чрез ограничаване на бедността. И двете страни имат изгоди от ико-
номическото си сътрудничество. Европейският съюз е с развита икономика, 
модерни технологии и значителни финансови ресурси, а Китай е с висок иконо-
мически растеж, огромен пазар и неограничени трудови ресурси.

През октомври 2003 г. Китай обнародва документ за отношенията си с Ев-
ропейския съюз – първи и единствен засега в неговата международна практика. 
Тези отношения са определени като „всестранно стратегическо партньорство“.

Икономическите отношения между Европейския съюз и Китай се развиват 
още по-бързо след приемането на Китай в Световната търговска организация. 
Европейският съюз изпреварва САЩ и Япония като търговски партньори на 
Китай. От своя страна Китай остава вторият търговски партньор на Европейс-
кия съюз след САЩ. В този обмен обаче делът на новоприетите в Европейския 
съюз държави е незначителен (около 5%).

Големи перспективи дава инвестиционното сътрудничество между Евро-
пейския съюз и Китай, включително създаването на смесени предприятия в 
Китай с участието на водещи европейски компании. Приоритетна област е сът-
рудничеството в информационните технологии.

Въпреки този положителен стратегически хоризонт, отношенията между 
двете страни не са освободени от предразсъдъци и проблеми.

От страна на Европейския съюз отношенията с Китай все още не са прео-
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долели формирани стереотипи. Мнозина смятат, че под влияние на европейс-
ките ангажименти Китай ще се движи по западния път на либерализация на 
икономиката, на върховенство на правото и на плурализъм в политическия 
живот.

Китай се е научил да използва разделенията между европейските страни. 
Някои анализатори (вж. Анализ на Европейския съвет за външни отношения 
от 2009 година) определят неговите отношения с Европейския съюз като пар-
тия шах с 27 противници, струпани от другата страна на дъската и спорещи коя 
фигура да преместят и къде. В отстояване на своите интереси Китай е готов да 
се противопостави не само на отделни европейски страни, а и на Съюза като 
цяло. Пример за това е отменената в края на 2008 г. среща на върха Европейски 
съюз – Китай заради срещата на френския президент Никола Саркози с Далай 
Лама. При това Франция тогава председателстваше ЕС.

Според икономическия и политическия подход, който прилагат към Ки-
тай, и степента на сближаване страните – членки на Европейския съюз, могат 
да се обособят в няколко групи, но това е предмет на друг анализ.

Общата картина на отношенията Европейски съюз – Китай се характери-
зира с липса на основни противоречия между тях. Но поради определени раз-
личия, дължащи се на историческото и културно наследство, на политическите 
системи и икономическото ниво, естествено е, че между двете страни има раз-
лични гледни точки и дори несъгласие по някои проблеми.

Върху двустранните отношения тежат няколко спорни проблема:
– Наложеното от Европейския съюз оръжейно ембарго срещу Китай.
В Европейския съюз няма консенсус за отмяна на ембаргото. Китай про-

дължава да пледира за отпадането, но не го поставя като условие за развитие 
на отношенията.

– Въпросът за правата на човека.
Европейският съюз следва възприетия през последните години неконф-

ронтационен подход, който се характеризира с отказ от поддържане на резо-
люции срещу Китай в Комисията по човешките права. В същото време Евро-
пейският съюз отправя претенции към Китай в тази област. От своя страна 
Китай изтъква цивилизационните различия и отдава приоритет на социалните 
и икономическите права, без да отрича необходимостта от диалог и от отчита-
не на европейския опит.

– „Тайванският въпрос“. На всички срещи Пекин поставя този въпрос и 
изисква от европейските страни подкрепа за политиката „един Китай“, като от 
тази позиция се разглежда „тибетският въпрос“.

– Между Китай и Европейския съюз съществуват проблеми и в икономи-
ческата област. През 2007 г. търговският обмен между тях достигна 300 мили-
арда евро и Съюзът стана най-големият търговски партньор на Китай за сметка 
на САЩ. Но търговският излишък на Европейския съюз от 80-те години вече 
се е превърнал в дефицит от 160 милиарда евро. Това е най-големият търговски 
дефицит в историята на Европейския съюз, което предизвиква все по-голяма 
загриженост в Брюксел.

Китай изисква да получи признание за пазарните начала, по които функ-
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ционира неговата икономика. Около 2/3 от неговия БВП вече се създава извън 
държавния сектор.

Не са за подценяване острите търговски конфликти – спорът за вноса на 
текстилни изделия в ЕС, за търговията с промишлени стоки – обувки, велоси-
педи, телевизори и други. Проблем е също защитата на правата на интелекту-
алната собственост в Китай.

Част от тези проблеми са разрешими, а други могат да бъдат смекчени, така 
че да не възпрепятстват развитието на двустранните отношения. Европейският 
съюз и Китай са люлки на вековни цивилизации и средища на икономически 
живот. Те могат да се оформят като двата носещи стълба в изграждането на 
архитектурата на съвременна Евразия.

От страна на Европейския съюз постигането на по-голяма самостоятел-
ност и по-голяма вътрешна сплотеност на страните би осигурило на Съюза по-
вече успехи в задълбочаването на отношенията с Китай.

ІІІ. Китай – привлекателен модел за догонващо развитие

Китайският опит е полезен за много страни като модел за развитие в ня-
колко направления:

– той е един от най-успешните модели на ускорено догонващо развитие 
чрез политическо насочване на процесите на пазарно развитие;

– показва последователност и обвързаност на икономическите, социални-
те и политическите реформи;

– провежда национална регионална политика, която намалява диспропор-
циите;

– ограничава последиците от икономическата криза и допринася за ней-
ното преодоляване.

Ударението се поставя върху инвестиционните разходи, насочени главно 
в инфраструктурата, за стимулиране на търсенето и потреблението. За целта е 
предназначен финансов пакет от над 580 милиарда долара. Залага се на активна 
бюджетна политика и на сравнително мека парична политика.

Китайският път на развитие може да се определи като социалистически 
ориентирана модернизация с подчертана национална специфика. Китай предс-
тавлява един от трите клона на съвременния социализъм, заедно с европейския 
и латиноамериканския.

Китай в момента е най-голямата развиваща се страна. Дилемата пред Ки-
тай е как да продължи успешно да се вписва в съвременния свят – запазвайки 
своята идентичност и обогатявайки модела си на развитие. От решаването на 
тази дилема до голяма степен зависи какво ще е бъдещето на Китай и каква ще 
е неговата роля в глобалния свят.
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Отношенията между Китай и Евросъюза се опреде-
лят от тяхното място в световната икономика, по-

литика и цивилизация. И двете общности са в основата 
на човешката цивилизация, те са не само с хилядолет-
на история, за разлика от САЩ например, а са и пър-
востепенни световни сили, които след едно-две десе-
тилетия ще съперничат на САЩ за ръководната роля 
в света. Все по-очевидни са доказател ствата, че след 
няколко десетилетия Китай ще бъде на първо място в 
света не само по относително тегло на икономиката, а 
и по брутен доход на човек от населението. Възмож-
но е това да стане към средата на века, дори по-рано. И 
сега темповете са твърде високи. През 2005 г. Китай за-
емаше по общ обем на производството 6-о място, през 
2006 г. – 4-то място, а през 2007 г. той е вече на 3-то 
място след САЩ и Япония. Възможно е още тази го-
дина, или най-късно следващата, Китай да задмине и 
Япония. В близките години Китай ще се изравни със 
САЩ, още повече че за него кризата приключи. През 
2009 г. прирастът му ще бъде около 8%, при отрицате-
лен – на САЩ и може би нулев – на Европей ския съюз. 
През 2010 г. растежът му ще бъде 10%, на ЕС – минима-
лен прираст от 1%, а на САЩ – нулев. Кога ще на стъпи 
растежът в САЩ и в Европа, още не може да се каже, но 
в Китай е сигурен и ще се увеличава в близките годи-
ни главно поради възможностите на вътрешния пазар. 
През 2008–2010 г. Китай осигурява две трети от светов-
ния икономически прираст. Разбира се, намаляването 
на разликата между доходите на човек от населението 
на Китай, САЩ и ЕС е въпрос на бъдеще, защото наци-
оналният доход на човек от населението за Китай сега 
е 3000 долара, за ЕС – около 22 хил. долара, а за САЩ – 
около 26 хил. долара.

Отношенията Китай – ЕС се определят и от те-
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риторията и населението, които те имат. Китай има около 1,3 млрд. души, ЕС 
– около 500 милиона. Определят се и от политическата им роля – двете общно-
сти са суперсили: политически, икономически, военни и цивилизационни.

Китай е член на Съвета за сигурност на ООН с право на вето, каквото в 
Европа имат само Англия и Франция. Значи и в това отношение те са първо-
степенни величини.

Взаимоотношенията между двете общности придобиват ново звучене от 
1994 г., когато се сключват първите съглашения за сътрудничество. Дотогава спо-
разуменията са частични: през 1978 г. за търговия и след това от 1985 г. за тър-
говия и икономическо сътрудничество. От 1994 г. започват редовните срещи на 
високо равнище на министрите на външните работи и между председателя на 
Комисията на ЕС и министър-председателя на Китай. Сега вече има изградена 
структура на отношенията на двете общности. Ежегодни срещи на държавния 
глава и на министър-председателя с председателя на Комисията, ежегодни срещи 
на министрите на външните работи в рамките на ООН, срещи на отрасловите 
министри и на работни групи по различни въпроси от двустранен интерес. От 
2003 г. ЕС е обявил Китай за стратегически партньор както по двустранните въп-
роси, така и по всички глобални въпроси на световната политика. Това е офици-
ално признание, че Китай е световна сила от първа величина. Нито един световен 
проблем вече не може да се реши без мнението и участието на Китай.

На 20 май 2009 г. в Прага се проведе 11-ата среща на ръководството на Ки-
тай, представлявано от премиера Вен Цзябао, с председателя на ЕС Барозу. В 
Прага се преодоляха затрудненията, предизвикани от Саркози през второто три-
месечие на 2008 г., когато той прие Далай Лама, в отговор на което в последната 
минута Пекин отхвърли редовната за годината среща на високо равнище. Обсъ-
дени бяха китайско-европейските отношения, глобалната икономика, икономи-
ческата криза, екологичните проблеми в светлината на климатичните изменения 
и енергийните проблеми. Договорено бе привличането на европейски инвести-
ции в Китай, сътрудничеството между малки и средни предприятия на Китай и 
ЕС, увеличаването на вноса от Китай в ЕС на технологически стоки. Взаимоот-
ношенията между двете общности търпят и затруднения. ЕС настоява Китай да 
открие пазарите си за европейски стоки, като намали търговските и тарифните 
бариери, да защити правата на европейската интелектуална собственост, да га-
рантира правата на човека и да ратифицира приети международни документи, да 
се присъедини към международни документи за неразпространение на оръжия 
за масово унищожение. Охлаждане на взаимоотношенията настъпи по повод съ-
битията в Тибет и действията на Далай Лама по света по време на Олимпиадата. 
Китай отхвърля всякакви опити за намеса във вътрешните му работи и за смес-
ване на икономическите отношения с политическите и междудържавните, защо-
то търговията се осъществява главно между частни фирми. Нейният обем сега е 
400 млрд. евро, Китай е най-големият търговски партньор на ЕС. Както и ЕС – на 
Китай. ЕС трябва, принуден е, да се съобразява с това, защото все още не може 
да уравновеси вноса си в Китай с китайския износ за Европа. Какъв фактор във 
взаимоотношенията между двете страни е търговията личи от следния пример. 
Когато ЕС и по-специално Франция се опита през 2006 г. да ограничи вноса на 
китайски стоки чрез повишаване на митата, Китай закупи 150 „Еърбъса А320“ 
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за сумата от 6,5 млрд. евро и Франция клекна и забрави всичките си претенции. 
Китай направи огромна поръчка, каквато светът не познава.

Китай цени високо ЕС. Китай призна ЕС преди близо 35 години, още по 
времето на Студената война. Още тогава Джоу Енлай възприемаше ЕС като бу-
фер между двете световни сили – САЩ и СССР. И днес Китай продължава да 
възприема ЕС като световна сила, която не позволява на САЩ да доминират 
абсолютно в света. Затова Китай е за единна Европа, затова поощряваше раз-
ширяването на Съюза. Световната икономическа криза показа предимствата на 
китайската икономика пред икономиката на Европейския съюз и САЩ. Криза-
та избухна в САЩ и засегна и Европейския съюз. Както САЩ, където през 2009 
г. икономиката бележи спад от около 2.6%, така и Европейският съюз все още 
не могат да отбележат растеж въпреки очертаващия се оптимизъм. А Китай ще 
отбележи за 2009 г. растеж от 8%. Въпросът не е само в провала на либерализ-
ма, особено в САЩ. Въпросът е в ролята на държавата и на вътрешния пазар. 
Китай успя чрез държавата бързо да компенсира загубите от световната криза, 
осъществи спасителна програма за 586 млрд. долара и насочи своето внимание 
към вътрешния пазар, покупките на стоки за широко потребление нараснаха с 
16% в периода, в който Европа, САЩ и Япония поради финансови затруднения 
ограничиха покупките си от Китай. Преминаването на Китай през световна-
та икономическа криза по този сполучлив начин предизвиква много страни, 
особено развиващите се, да се поучат от китайския икономически модел. Това 
позволи на Китай да постави още по-сериозно въпроса за долара като световна 
валута. Защото той не може повече да играе тази роля и е твърде вероятно по 
икономически път Китай да наложи в близките години нова роля на еврото, а 
и на юана. Така се отварят нови перспективи пред европейско-китайското сът-
рудничество. Ако се опре на огромните природни богатства на Русия и Китай, 
на огромния пазар на Евразия, както и на тяхната работна ръка, ЕС може да 
заиграе нова историческа роля в света. Бъдещето на света ще се определя все 
повече от Китай и от неговите взаимоотношения с ЕС.

България, като член на ЕС, има перспектива в сътрудничество с Китай 
да се превърне за страните източно от нас – за Русия, а защо не и за Китай, в 
преден пост, в най-близка площадка до европейския Запад. Завършването на 
производствения цикъл на китайски полуфабрикати, сглобяването и пакети-
рането на китайски стоки, съвместното българо-китайско производство на ос-
новата на китайски суровини ще засили конкурентността на тези стоки, които 
ще може да се пласират без мито в ЕС. Това открива нови възможности и пред 
българо-китайското икономическо сътрудничество.

В Китай всичко е специфично, китайско. Специфична е и китайската об-
ществена уредба. Плуралистично стопанство, основано на крупна частна и 
крупна обществена собственост, и централизирана еднопартийна политиче ска 
система. Засега техните противоречия са уравновесени със специфични ки-
тайски методи, наследени от хилядолетия. Ще продължи ли това и в бъдеще? 
Свободата на пазара ще потърси ли и адекватна свобода в обществото? Това е 
решаващият въпрос на китайското бъдеще.
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Художествената литература изразява духовност-
та на народите. Литературният обмен между тях 

играе огромна роля за взаимното опознаване и за 
сближаването на хората от различните страни. В Ки-
тай се превеждат и издават в огромни тиражи произ-
ведения на писатели, поети, учени от почти всички 
страни и на почти всички езици по света.

Превеждането и издаването на българска лите-
ратура в Китай започва в началото на миналия век и 
обхваща три периода.

Първи период – от началото на ХХ век до създа-
ването на Китайската народна република.

Втори период – от основаването на Китайската 
народна република до началото на реформата и отва-
рянето към света.

Трети период от – от 1978 г., когато започват ре-
формата и отварянето към света, до наши дни.

В началото на ХХ век Лу Сюн (литературен псев-
доним на Чжоу Шузен), патриархът на съвременната 
китайска литература, превежда от есперанто разка-
зите на патриарха на съвременната българска лите-
ратура Иван Вазов „Една българка“ и „Вълко на вой-
на“ и ги публикува в том І на сп. „Модерна преводна 
белетристика“. Не е случайно, че патриархът на съв-
ременната китайска литература проявява интерес 
към творчеството на патриарха на съвременната 
българска литература и превежда два негови разказа 
на китайски език. Обяснението на този факт следва 
да търсим в засиления интерес в Китай към новите 
течения в световната литература в края на ХІХ – на-
чалото на ХХ век. Очевидно Лу Сюн е открил онези 
черти в творчеството на Вазов, които съответстват 
на идейните и естетическите търсения на китайските 

БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА В КИТАЙ
Ли Външуан

Ли Външуан – професор, препо-
давател по българска филология 
в Института по европейски ези-
ци и култури на Пекинския уни-
верситет за чужди езици.
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литературни творци по онова време.
През този първи период Мао Дун, друг голям китайски писател и преводач 

на чужда литература, превежда от английски разказа на Иван Вазов – „Иде ли“, 
както и разказа „Старият вол“ от Елин Пелин.

През втория период, от основаването на Китайската народна република 
до началото на реформата и отварянето на Китай към света, интересът към 
българската литература нараства и броят на преводите на произведения на 
български писатели и поети се увеличава. През този период в Китай се заражда 
и развива българистиката, сред основателите на която се откроява името на 
проф. Ян Йендзие. Огромни са заслугите и на големия китайски писател, ли-
тературен преводач и един от представителите на китайския модернизъм Шу 
Чжусен. Той не владее български език и превежда от английски. Негово дело е 
първата версия на „Под игото“ на китайски език, с което отваря нов и широк 
път за китайците да се запознават с българската литература и култура. Той пре-
вежда творби и на други български писатели, сред които Елин Пелин („Очите 
на свети Спиридон“ и „На оня свят“), обединява ги и ги издава в сборник. Не-
говите преводи се ползват с голяма популярност в Китай. Те се характеризират 
с вникване в съзнанието и психиката на обикновените хора и оказват влияние 
върху модерната литературна мисъл и върху художествената практика в стра-
ната, макар че тогава политиката доминира над проблемите на човека. Появя-
ват се две версии на превод на „Черните лебеди“ от Богомол Райнов, едната от 
които е дело на известния българист Ван Шун, който тогава работи в Академи-
ята за социални науки.

Голяма популярност получава преводът на книгата на академик Кирил Ва-
силев „Любовта“, дело на същия преводач. Това е постижение, защото до поя-
вата на тази книга в Китай рядко се обсъждаха публично такива въпроси. След 
публикуването на книгата започна широка и открита дискусия за любовта и за 
това трябва да сме признателни и на преводача, и на автора акад. Кирил Васи-
лев. Благодарение на тази книга китайското общество навлезе в нов психоло-
гически етап.

Третият период на приемане на българската литература се характеризира 
със съвременните преводи. Аз определям особеностите на този етап в следните 
три точки.

Първо, преводачите самостоятелно, в зависимост от личните си разбира-
ния и литературни предпочитания, а не по политическа или държавна поръчка, 
избират авторите и творбите за превод. Защото днес литературата е в служба на 
човека, а не само на политиката.

Второ, голям брой преводи, например на приказки и есета, се публикуват 
в поредици или в сборници, включващи произведения на световната художест-
вена литература. Преведени и издадени са много български фолклорни творби 
и творби за деца.

Трето, с развитието на българистиката в Китай се увеличават публикаци-
ите на китайски учени върху историята и панорамата на българската литера-
тура, а това значително улеснява преводачите при подбора и превеждането на 
творби от български автори, както и на народно творчество. Тук ще посоча 
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огромната роля на проф. Ян Йенидзе, който за съжаление почина миналата го-
дина, за развитието на българистиката в Китай.

През 50-те и 60-те години на миналия век китайското правителство из-
праща много китайски студенти на обучение в България. Един от тях е проф. 
Йенидзе, който, може да се каже, е основателят на българистиката в Китай. По-
вечето от китайците, получили образование в България, полагат усилия за раз-
витие на сътрудничеството и дружбата между двата народа.

Най-новите преводи на български художествени произведения на китайс-
ки език са известната творба на Николай Хайтов „Диви разкази“ и сборник 
стихотворения от български поети.

Ние, вдъхновявайки се от досегашните постижения на китайската бълга-
ристика ще продължаваме да работим за изучаването на българската литерату-
ра и култура и за популяризирането им в нашата огромна страна, включително 
чрез превеждане и издаване на творби на български автори.

Според непълни статистически данни на китайски език са преведени и 
публикувани в отделни книги над 70 български художествени произведения. 
Освен това многобройни български стихотворения, разкази, повести, народни 
приказки са включени в различни сборници с творби от световната литература 
по региони. През различните периоди китайските преводачи проявяват раз-
лични предпочитания при подбора на произведения, автори и жанрове. Това 
отразява развитието на литературните вкусове и показва мястото на литерату-
рата в обществото, както и характера на времето.
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Като българин и бивш български посланик в Пе-
кин, се гордея с историческия факт, че Бълга-

рия е втората държава в света, признала Китайска-
та народна република, и то на третия ден от нейното 
обявяване. На 2 октомври 1949 г. китайското прави-
телство се обръща към българското правителство с 
предложение за установяване на дипломатически от-
ношения. Още на следващия ден, 3 октомври, Мини-
стерският съвет приема Постановление за признава-
не на Китайската народна република и за размяна на 
дипломатически представители. Телеграмата, с която 
министърът на външните работи Владимир Попто-
мов уведомява Пекин за взетото решение, е изпрате-
на същия ден. Много скоро след това, през септември 
1950 г., първите извънредни и пълномощни посла-
ници на двете страни – Цао Сянжън и Янко Петков, 
връчват своите акредитивни писма.

Тези събития, знаменателни в българо-китай-
ските отношения, стават част от серията диплома-
тически признания, идващи главно от тогавашния 
социалистически лагер, които оказват неоценима 
подкрепа за утвърждаването на Китайската народна 
република на международната сцена. Дълги години 
обаче мястото на Китай в ООН остава заето от око-
палия се на остров Тайван националистически ре-
жим. Едва през 1971 г. с приемането на КНР в ООН е 
възстановена справедливостта към многомилионния 
китайски народ. Преориентирането на международ-
ната общност към КНР като единствен законен пред-
ставител на китайския народ е ярко доказателство за 
правилността и далновидността на позицията, заета 
от българските ръководители към Нов Китай от зо-
рата на неговото зараждане.

ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ 
МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И КНР

Ангел Орбецов
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Установяването на дипломатически отношения дава силен тласък на бъл-
гаро-китайското сътрудничество във всички области през 50-те години на ХХ 
век. Негова кулминация става официалното посещение в Китай на българския 
министър-председател Антон Югов през 1957 г. по покана на неговия китайски 
хомолог Джоу Енлай. Сред най-важните постижения на сътрудничеството през 
този период е обучението в български вузове на десетки китайски студенти и 
специализанти, които залагат основите на българистиката в Китай. Макар и 
вече на преклонна възраст, тези наши верни приятели остават ентусиазирани 
радетели за българо-китайската дружба. Като посланик в Китай имах щастието 
да работя с тях и сега бих искал да се възползвам от възможността и чрез гос-
туващата у нас делегация на Китайската народна асоциация за приятелство с 
чужбина, където те активно членуват, да им предам най-топли поздрави и бла-
годарност за техния неуморен труд за развитието на двустранните отношения.

За съжаление трусовете в световната политика се отразяват и върху бъл-
гаро-китайските отношения, затова тяхното развитие не протича гладко. След-
ващият период от началото на 60-те години е белязан от охлаждане в двустран-
ните връзки вследствие от съветско-китайската конфронтация. По време на 
„културната революция“ в Китай отношенията са практически замразени, като 
през периода 1967–1971 г. дипломатическото присъствие е сведено до равнище 
временно управляващи.

От този период обаче са извлечени необходимите поуки. Новият курс към 
модернизация и отваряне към света, поет от китайското ръководство през 80-
те години на ХХ в., предизвиква постепенно преразглеждане на политиката към 
Китай в бившия Съветски съюз и в страните от Източна Европа. През втората 
половина на 80-те г. отношенията между България и Китай са възстановени 
в пълен обем с усилията на редица български и китайски политици, стопан-
ски дейци и дипломати, някои от които и до днес дават своя ценен принос за 
утвърждаване на партньорството между двете страни. Осъществени са важни 
посещения по държавна, партийна и правителствена линия, които залагат нова 
здрава основа на българо-китайското сътрудничество. Хвърляйки поглед към 
този плодотворен период, не е безинтересно да отбележим, че именно тогава 
някои китайски ръководители от „четвърто поколение“, които днес са поели 
управлението на страната, посещават България в състава на високопоставени 
китайски делегации. Сегашният премиер Вън Дзябао участва в делегацията, 
водена от генералния секретар на ЦК на ККП Джао Дзъян през 1987 г., а се-
гашният президент Ху Дзинтао, по онова време партиен секретар на Тибетския 
автономен район, е част от високопоставена партийна делегация начело с члена 
на ПК на Политбюро на ЦК на ККП Цяо Шъ в навечерието на демократичните 
промени у нас през ноември 1989 година.

Разтърсващите събития в България и в Китай през 1989 г., независимо от 
тяхната интерпретация и политически резултати, оказват значително влияние 
върху външните връзки на двете страни. Те се отразяват и на двустранните от-
ношения, които в началото на 90-те години изпадат в застой. Хубавото е обаче, 
че този период приключва бързо.

Постепенно в политиката и на двете страни си пробиват път прагматизмът 
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и разбирането, че различията в политическите системи не трябва да спъват раз-
витието на взаимноизгодното сътрудничество. Политическият диалог се акти-
визира; осъществени са редица знакови визити на най-високо равнище, които 
очертават продължаващия и до днес период на възходящо развитие на българо-
китайските връзки. Тук могат да бъдат изброени: посещението на президента 
Петър Стоянов през 1998 г. – единственото за последните 20 години официал-
но посещение на български държавен глава в Китай; размяната на премиерски 
визити – на българските министър-председатели Жан Виденов през 1996 г. и 
Сергей Станишев през 2006 г. и на председателя на Държавния съвет на КНР 
Джу Жондзи през 2000 г.; активизирането на парламентарните контакти с ви-
зити на председателите на Народното събрание Александър Йорданов (1993 г.), 
акад. Благовест Сендов (1996 г.), Йордан Соколов (1999 г.) и Огнян Герджиков 
(2002 г.), а от китайска страна – на председателите на ОСНП У Бангуо (2004 г.) 
и на ПКСКН Ли Жуйхуан (2002 г.) и няколко техни зам.-председатели. Можем 
да продължим с изброяването на рекорден брой посещения на вицепремиери, 
външни министри, ръководители на съдебната власт, на икономически и други 
ведомства, на партийни делегации, на представители на обществени организа-
ции и местни органи на властта, на бизнес асоциации, творчески съюзи, спорт-
ни федерации и много други. Само след месец в този внушителен списък ще 
впишем и визитата на китайския вицепрезидент Си Дзинпин, която, надяваме 
се, ще остави ярка следа в двустранното сътрудничество*.

В две съвместни декларации – от 1998 и от 2006 г., са залегнали принципи-
те на развитие на двустранните отношения, определени във втората деклара-
ция като всестранно сътрудничество и партньорство. Сред тях основно място 
заема принципът за „един Китай“, към който България се придържа строго и 
неотклонно, и това е декларирано многократно от български политици и дър-
жавници, принадлежащи към различни политически сили. Би следвало дебело 
да се подчертае, че тази наша позиция наистина е издържала изпитанията на 
времето – от установяването на дипломатически отношения до ден-днешен, 
независимо от приливите и отливите в тези отношения. Сега тя е изразявана 
във връзка както със сложното развитие на тайванския въпрос, така и със съ-
битията в Тибет и Синдзян. България подкрепя суверенитета и териториалната 
цялост на Китай и не приема действията на сепаратистки движения на негова 
територия. Малко известен факт в това отношение са например „добрите услу-
ги“ на българската дипломация през втората половина на 90-те години за убеж-
даване на нашите съседи в Република Македония да поправят грешката си с 
признаването на Тайван, която доведе до редица нежелани за тях последствия.

Членството на България в ЕС от 1 януари 2007 г. предпоставя ново изме-
рение в българо-китайските връзки, които стават част от стратегическото парт-
ньорство ЕС – Китай – едно от определящите взаимодействия в съвременния 
свят, разпростиращо се във важни глобални области като преодоляването на 
бедността и пандемиите, борбата с климатичните изменения, противодействи-

* Посещението на вицепрезидента Си Дзинпин се състоя през октомври 2009 г. – бел. ред.
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ето на тероризма и, напоследък, справянето със световната финансова и ико-
номическа криза. Едва ли можем да си представим, че всички тези проблеми 
могат да бъдат решени без участието на Китай – постоянен член на Съвета за 
сигурност, страна с огромен стопански, научен и демографски потенциал, с 
най-динамично развиваща се икономика, с най-големи валутни резерви в све-
та. Благодарение на членството си в ЕС България се включи и във Форума Азия 
– Европа (АСЕМ), който дава възможност за обогатяване на връзките с азиат-
ските страни, вкл. с Китай. Именно в Пекин за пръв път български държавен 
глава – президентът Георги Първанов, участва в срещата на върха АСЕМ-7 през 
октомври 2008 година.

Многостранното сътрудничество между България и Китай поставя нови 
задачи пред дипломацията на двете страни. Не става дума за решаване на по-
литически проблеми, те отдавна са преодолени. Дипломатическите ведомства, 
вкл. посолствата на двете страни в Пекин и в София, са призвани да полагат 
значителни усилия, за да бъдат в крак с динамиката на времето, да подпомагат 
и канализират галопиращия двустранен обмен, да излизат с разумни предло-
жения и инициативи, както и да анализират процесите в двете страни и в при-
лежащите им региони. През последните години бяха предприети важни стъп-
ки за засилване на присъствието на България в Китай и на Китай в България. 
През 2005 г. в Шанхай беше открито първото българско генерално консулство в 
Азиатско-Тихоокеанския регион, а през 2007 г. в София започна да функциони-
ра първият на Балканите китайски културен център „Конфуций“. Задачите на 
двете дипломации днес излизат далеч извън традиционните представи. Дейст-
вията и успехите на дипломатите все повече се измерват с начина, по който те 
способстват за реалния човешки обмен. 

Ще завърша с един пример от последно време. Всички си спомняме за 
опустошителното земетресение, разразило се през пролетта на миналата година 
в китайската провинция Съчуан и предизвикало искрено съчувствие към ки-
тайския народ. В този тежък момент малка България направи приятелски жест, 
който бе оценен високо от обществеността в двете страни и многократно спо-
менаван на срещи на различни равнища. Предоставихме хуманитарна помощ, 
приемайки за рехабилитация китайски дечица от пострадалата провинция. 
Успехът на това начинание бе осигурен чрез ефективното и излизащо извън 
обичайната практика взаимодействие между дипломациите на двете страни, 
както и с добре координираните усилия на няколко наши ведомства с Посол-
ството на КНР у нас. Бих искал този пример да внуши едно основно послание: 
дипломацията трябва да се обърне с лице към хората, да се превърне наистина 
в изразител на тежненията на народите и в мост за тяхното сближаване.
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Общи рамки и условия за разгръщане 
на българо-китайските отношения

Значимата роля на Китай на международната аре-
на като постоянен член на Съвета за сигурност, 

икономическите му успехи и огромният му потенци-
ал обуславят приоритетното място на българо-китай-
ските отношения в българската външна политика. В 
променящата се международна обстановка и в рам-
ките на реформите, протичащи в двете страни, дъл-
госрочното и стабилно развитие на двустранните от-
ношения, основано на взаимно зачитане, равенство, 
взаимна изгода и ненамеса във вътрешните работи, 
служи на фундаменталните интереси на България.

Съвременните българо-китайски отношения 
са освободени от идеологически предубеждения, те 
са приятелски и добронамерени по характер. Меж-
ду двете държави няма нерешени въпроси и поли-
тически противоречия. Китайската страна зачита 
осъществените у нас политически, икономически и 
социални реформи и интегрирането ни в евро-атлан-
тическите структури, оценява високо активната роля 
на България като стабилизиращ фактор в Югоизточ-
на Европа. Българската страна адмирира политиката 
на реформи и на отваряне на КНР към света, зачита 
нейната независима и мирна външна политика, при-
носа й за овладяването на финансовите кризи в Азия 
и в света и за запазването на мира и сигурността в 
региона и в света. България признава един и единен 
Китай, разглежда Тайван като неделима част от него-
вата територия и правителството на КНР като един-
ствено законно правителство на страната.

След известен застой, в началото на 90-те годи-

БЪЛГАРОКИТАЙСКОТО НАУЧНО И 
КУЛТУРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Димитър Цанев

Димитър Цанев – доцент, док-
тор по история. Преподава нова 
българска история в СУ „Св. Кли-
мент Охридски“. Автор е на мо-
нографии, студии и статии глав-
но в областта на историята на 
Българското национално възраж-
дане (ХVІІІ–ХІХ век). Бил е зам.-
министър на външните работи 
(1992–1993 г.), генерален консул в 
Сидни (1993–1997 г.) и посланик в 
Китай (1999–2003 г.).
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ни, в навечерието на третото хилядолетие двустранният политически диалог 
постепенно се активизира, включително и на най-високо равнище. В развити-
ето на двустранните контакти се откроява официалното държавно посещение 
на президента Петър Стоянов в КНР от 10 до 15 май 1998 г. Тогава бе подписана 
и съвместна декларация, която отразява принципите на развитие на двустран-
ните отношения и има непреходно и основополагащо значение.

През 1999 и в началото на 2000 г. отношенията между Република България 
и Китайската народна република продължават да се развиват успешно на осно-
вата на взаимния интерес и на двустранно подписаните документи. Подходът и 
на двете страни става все по-реалистичен и конструктивен. Тези характеристи-
ки на диалога се запазват и затвърждават през следващите години на разглежда-
ния период – 2001, 2002 и 2003 г. През 1999–2003 г. се реализират посещения на 
най-високо и високо равнище, периодични срещи на министрите на външните 
работи, контакти между парламентите, между обществени организации, поли-
тически партии и неправителствени организации. България утвърждава Китай 
в листата на приоритетните си външни партньори, а официалните посещения 
на видните китайски държавни ръководители и изтъкнати реформатори Джу 
Джундзи и У И в началото на новия век отбелязват може би най-високия връх 
на интерес и внимание към нашата страна и са израз на перспективност в нова-
та китайска външна политика на партньорство и изграждане на многополюсен 
свят, в който и България заема свое място.

Срещи и други мероприятия в 
научната и културната област

През август–септември 1999 година в навечерието на юбилейната 50-го-
дишнина на Нов Китай делегация, водена от председателя на Комитета по пощи 
и далекосъобщения А. Славински, посети КНР за участие в ХХІІ конгрес на 
Световния пощенски съюз и проведе срещи и разговори с представители на 
китайската пощенска и информационна система. По време на посещението в 
Пекин на делегация на Столичната община, водена от кмета Ст. Софиянски (26 
март–1 април 2000 г.), се състояха полезни търговско-икономически разговори, 
а придружаващата кмета група от 8 български журналисти посети Пекинската 
телевизия и проведе среща с представители на китайските средства за масова 
информация.

От 7 до 14 декември същата година на посещение в КНР бе делегация на 
Асоциацията за българо-китайска дружба, водена от нейния председател акад. 
Н. Попов. Подписано бе споразумение за сътрудничество с Китайската народна 
асоциация за приятелство с чужбина.

Китайска културна делегация посети България за тържествата за отбе-
лязване на 50-годишнината от установяването на дипломатически отношения 
между Китайската народна република и Република България (септември–ок-
томври 1999 г.). Работни посещения в България осъществиха още:

• Делегация на Държавното бюро за интелектуална собственост на КНР 
(октомври 1999 г.);
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• Делегация на Китайската народна асоциация за приятелство с чужбина, 
водена от нейния заместник-председател Чън Хаосу, по покана на Асоциацията 
за българо-китайска дружба с председател акад. Н. Попов (ноември 1999 г.);

• Делегация на Китайската академия за обществени науки, водена от Ян 
Дзиенгуо, заместник-началник на отдел „Европа“ в управление „Външни връз-
ки“ на КАОН, проведе в София преговори и подготви Споразумение за научно 
сътрудничество между БАН и КАОН (март 2000 г.).

Сътрудничеството и обменът в областта на културата, образованието и 
науката се развиват на основата на Спогодбата за културно сътрудничество от 
1987 г. и на периодично актуализираните и подписвани програми към нея. По 
време на посещението на президента П. Стоянов в Китай бе подписана програ-
ма за периода 1998–2000 г. Отделно има подписан Меморандум за сътрудниче-
ство между Министерството на образованието, науката и техниката на Репуб-
лика България и Националната фондация по естествени науки на Китайската 
народна република (1996 г.). При посещението на министъра на външните ра-
боти Н. Михайлова през юни 1999 г. в Китай бе подписано ново Споразумение 
за сътрудничество в областта на образованието между Министерството на об-
разованието и науката и Министерството на образованието на КНР за периода 
2000–2003 година.

По време на посещението на председателя на Държавния съвет на КНР 
Джу Джундзи се подписа Програма за културно сътрудничество за периода 
2001–2003 година.

От 22 до 29 април 2001 г. на официална визита в КНР бе министърът на 
образованието и науката на България Димитър Димитров. Тогава се проведе 
Деветата сесия на Комисията по научно-техническо сътрудничество и бе под-
писан Протокол за конкретни действия в областта на научно-техническото 
сътрудничество между КНР и България.

През 90-те г. китайската култура бе представена у нас чрез ансамбъла за 
песни и танци от гр. Фушан, бяха организирани изложби на китайска живопис, 
керамика и бронзова пластика, на художествена керамика и порцелан. Пред-
ставителен ансамбъл за песни и танци „Изток“ на КНР участва във фестивала 
Бургас-96. През същия период три пъти гост на Министерството на културата, 
на СБХ и СБЖ бе китайският журналист, художник и фотограф Юй Си, чиито 
книги и изложби на фотографии и картини от България са представяни мно-
гократно в гр. Ухан и в българското посолство в Пекин в края на миналия и в 
началото на сегашния век.

В Посолството на Република България в Пекин бе организирана излож-
ба „Глаголически знаци“ на българския график и художник А. Гешев, живеещ 
в Пекин. Извън институционалната програма за сътрудничество посолството 
организира и изложба на българския театрален плакат, както и прожекции на 
български филми пред китайските българисти и китайските студенти, изучава-
щи български език, в сътрудничество с Катедрата по български език в Универ-
ситета за чужди езици. В края на 90-те г. в гр. Гуаджоу чрез местна импресарска 
къща бяха организирани представления на Казанлъшката фолклорна група. По 
случай Деня на българската култура и писменост 24 май, съвместно с Мини-
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стерството на културата на КНР, в пекински изложбен салон бе организирана 
представителна изложба отново на българския художник Гешев.

По инициатива и с активното участие на покойната вече г-жа Сун, съпруга 
на българския художник-приложник проф. М. Върбанов, бяха организирани 
посещения на неговото ателие в гр. Ханджоу и презентация на негови китай-
ски ученици и последователи. За дипломатическия корпус в Пекин периодично 
бяха организирани срещи за популяризиране на българската книжовност, като 
се използваха форумите на франкофонските държави и Клубът на съпругите 
на посланиците в Пекин.

За взаимното опознаване на двата народа важна роля играеше и сътруд-
ничеството между електронните медии. Подписани бяха споразумения меж-
ду Българската национална телевизия и китайското Министерство за радио, 
телевизия и филморазпространение, между Българското национално радио и 
Китайското национално радио, както и между Българската телеграфна агенция 
и Синхуа. Осъществи се обмен на телевизионни програми, главно около Нова 
година, както и на музикални радиопрограми, предимно по повод национални-
те празници на двете страни. Българска музика бе излъчвана по някои провин-
циални радиостанции, както и български филми по регионални телевизионни 
студиа. Радио „Пекин“ правеше традиционните си предавания, които имат оп-
ределена аудитория у нас, и на български език. Ежегодно в Китай отиваха бъл-
гарски журналисти, организирани в делегация на Съюза на българските жур-
налисти, а китайска журналистическа група редовно връщаше посещението.

Добро бе сътрудничеството и в областта на образованието. Ежегодно се 
отпускаха по 25 стипендии за студенти, аспиранти и специализанти за всяка 
страна. България усвояваше напълно своята квота, докато китайската изпра-
щаше от 5 до 8 души годишно. Същевременно на свои разноски в български 
учебни заведения се обучаваха около 50 китайски студенти, а неуточнен брой 
български младежи и девойки предпочитаха да учат в китайски университети 
на собствени разноски. В Пекинския университет за чужди езици и култура 
през година се приемаха по 10–15 китайски студенти за изучаване на български 
език. Китайски език се изучаваше редовно в Софийския и във Великотърнов-
ския университет, разменяха се преподаватели.

Споразуменията за сътрудничество в областта на науката осигуряваха 
значителни възможности за безвалутен обмен на посещения. Споразумението 
за научно сътрудничество между Българската академия на науките и Китайска-
та академия за обществени науки, подписано през 2000 г. в Пекин от българска 
страна от акад. К. Косев, заместник-председател на БАН, предостави условия за 
формиране на съвместни научни екипи, за размяна на научни посещения, за ре-
ализиране на научни конференции и подготовка на краен научен продукт. Ин-
ститутите по история и по социология и Етнографският институт с музей при 
БАН осъществяват сега ползотворни връзки на основата на този документ.

През 2002 г. двама китайски научни работници – проф. Ма Сипу и дъл-
гогодишният представител на агенция Синхуа в София Ю Джъхъ, издадоха 
книга, посветена на България. Двамата съавтори публикуваха многобройни 
оригинални трудове и преводи, които са ценен принос в запознаването на ки-
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тайската общественост с България и с българите. Заслужена награда – орден 
„Св. св. Кирил и Методий“, получиха други двама изтъкнати българисти, дъл-
гогодишни преподаватели и изследователи – проф. Ян Дзяндзие и Лиу Джабай. 
Връчването на наградите в българското посолство се превърна във вълнуващо 
тържество с участието на внушителната група китайски възпитаници на бъл-
гарски университети от времето на 50-те и 60-те г. на ХХ в., както и на китайски 
студенти, изучаващи български език.

Отношенията между Китайската народна република от времето на нейно-
то създаване през 1949 г. и Република България (която през 1949 г. е все още в 
своята младенческа възраст, а в по-голямата част от периода е също “народна“) 
до наши дни не са се превърнали в ИСТОРИЯ.

1989 година е знаменателна както за двете държави поотделно, така и за 
характера на двустранните им отношения. Десет години след началото на про-
мените, към 1999 г., вече се очертават техните насоки и има първи помнещи се 
резултати. В Китай реформите се интензифицират; в България т.нар. преход 
към плурализъм в политическата и в икономическата сфера и към пазарно сто-
панство има необратим характер. Двустранните отношения се деидеологизи-
рат и стават все по-прагматични. Прокарва се постепенно и концепцията за 
мястото на всяка от двете държави в системата на приоритетите на външната 
политика на всяка от тях.

Все още е рано за научно издържан анализ, за обосновани оценки и в края 
на краищата – за изграждането на една ретроспекция, претендираща за адек-
ватност. Все още натрапливо присъстват субективните фактори, неизбежните 
лични пристрастия, както и разбираемо силната връзка между вчерашния и 
днешния ден.

За създаването на пълноценна картина на отношенията между Китай и 
България съществуват и други трудности – ограничен достъп за изследователи-
те и интересуващите се до все още необработените и непредоставени за научно 
ползване архивнодокументални масиви на дипломатическите и на другите дър-
жавни институции за определен период назад; разминаване в оценките на фак-
ти, персонажи и събития, застъпени в книжовната продукция, и т.н. Отново 
трябва да се подчертае, че особено деликатно за историческата истина е, когато 
картината на миналото се реконструира по “вчерашния ден“, без задължител-
ната дистанция във времето, която е условие за обективен разказ и оценка, още 
повече – когато се привеждат сведения и впечатления на непосредствени участ-
ници в нея, какъвто е и настоящият разказ. Единственият възможен изход е 
любезният читател да се довери на добросъвестността и добронамереността на 
автора, свидетел на изложените събития и участник в тях, поставил си задача 
да предостави градиво за по-нататъшните научни дирения.
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Фу Баоши
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Със засилването на процеса на глобализация в 
световен мащаб, с укрепването и развитието 

на международните връзки във всичките им аспек-
ти, както и с навлизането на новите технологии и 
интернет във всекидневието интересът към изуча-
ването на чужди езици нарасна много. Паднаха ба-
риерите в общуването между народите и особено 
между младите хора, разшириха се възможностите 
за контакти – лични и интерактивни, което засяга 
в най-висока степен и нашата страна. Съвсем естес-
твено е да се търсят начини и пътища за по-добра 
комуникация. Най-прекият път за общуване между 
хората е езикът.

Изучаването на чужди езици в нашата страна 
не е ново явление. От десетилетия в общообразо-
вателната система и във висшите училища се про-
вежда обучение предимно по европейските езици 
– руски, немски, английски, френски, испански и 
пр. Промените в света обаче насочиха вниманието 
към страните от Изтока и по-специално към не-
говия колос – древния и социално-икономически 
проспериращ Китай. Стремежът да се изучава ки-
тайски език нарасна неимоверно много. В основа-
та на този бум са както икономиката и бизнесът, 
така и желанието на много хора да се докоснат до 
древната и съвременната китайска култура, наука, 
изкуство, спорт и пр. Всичко това провокира инте-
реса на българите от всички поколения и особено 
на младите към разширяване на познанията за Ки-
тай и на връзките с него. Предпоставката и мостът 
към това взаимно опознаване и сътрудничество е 
езикът.

ИЗУЧАВАНЕТО НА 
КИТАЙСКИ ЕЗИК В БЪЛГАРИЯ

Яна Шишкова

Яна Шишкова – завършва „Ки-
таистика“ в СУ „Св. Климент Ох-
ридски“ и в Нанкинския универси-
тет, град Нандзин, КНР. Докто-
рант в СУ „Св. Климент Охридски“ 
по методика на преподаването 
на китайски език. Владее руски, 
китайски и английски език. Пре-
подава китайски език в столично-
то 18 СОУ „Уилям Гладстон“, хоно-
руван асистент в СУ „Св. Климент 
Охридски“. Създател и модератор 
на сайта „Всичко за Китай“. Има 
над 50 публикации по темата 
„Китай“.
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І.  Кратка характеристика на китайския език

Китайският език принадлежи към сино-тибетското езиково семейство, го-
вори се от 1 милиард и триста милиона души в Китайската народна република, 
Тайван и Сингапур, както и от над 30 милиона чужденци. Той е един от шестте 
работни езика в ООН.

Основите на СККЕ (съвременния китайски книжовен език) са поставени 
в края на ХІХ – началото на ХХ век. „Бащата“ на СККЕ е прочутият писател Лу 
Сюн (1881–1936 г.), който разбива практиката литературният език да се раз-
личава дотолкова от разговорния, че да са необходими специални речници за 
отделните литературни произведения. За нас това звучи абсурдно, но аз лично 
съм виждала двутомен речник по един от четирите представителни китайски 
романа „Речни заливи“, в който на съвременен китайски език са обяснени оста-
релите думи и изрази, дори ястията, описвани в романа.

В китайския език до ден-днешен са обособени група на северните диалек-
ти и цели седем групи (шест, според друга класификация) на южните диалекти. 
Те дотолкова се различават помежду си, че двама души, говорещи на различни 
диалекти, може изобщо да не се разберат и се налага да си пишат йероглифи по 
ръцете. Това е така, защото независимо как се произнася йероглифът в Южен 
и в Северен Китай, в Япония или в Корея, той има константно значение и е 
универсален като запис.

Поради това многообразие от диалекти след създаването на нов Китай 
през 1949 г. се стига до важното решение да се наложи един общ официален 
език за всички китайци, който да бъде преподаван във всички училища в стра-
ната. Този език се нарича „путунхуа“, в превод – „общ език“, и всъщност е ези-
кът, който в целия свят се изучава и е известен като китайски. Създаден е върху 
лексикалната и граматична база на северните диалекти и върху говора на обра-
зованите пекинци, като за писане се използват йероглифи.

Путунхуа е известен още и като „мандарински“, което няма нищо общо с 
плода мандарина, а е свързано с китайското наименование на висшите чинов-
ници от последната манджурска династия Цин (1644–1911 г.). Те били нарича-
ни „мандажън“ – „високопоставен човек, манджурец“, което чисто фонетично 
на незнаещите езика чужденци звучало като „мандарин“. Говорът на мандажън, 
или мандарините, е залегнал в основите на СККЕ.

За запис на произношението на йероглифите са изпробвани многобройни 
системи. През 1958 г. след половинвековни опити и търсения се приема фоне-
тичната система „пинин“. Тя е на базата на латиницата и засега се очертава като 
най-добрата и лесна за овладяване система. През 1977 г. Обединените нации 
признават системата пинин като официална транскрипция на китайската пис-
меност и едва оттогава тази система влиза в учебниците за чужденци. Изучава-
лите китайски език преди края на 70-те години на ХХ век не могат да използват 
новите речници, нито да набират на компютър йероглифи, ако не са минали 
курс по овладяване на системата пинин.

Най-изучаваният диалект на китайския език, освен путунхуа, е т.нар. кан-
тонски диалект. На него говорят китайците от Сянган (бивш Хонконг), които 
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най-рано започват да емигрират в чужбина и да разпространяват китайската 
култура. Повечето сериозни инвеститори бизнесмени все още са от Сянган и 
затова особено в САЩ наред с мандарински се изучава и кантонски, тъй като 
тези бизнесмени са от старата школа и обикновено не знаят путунхуа.

Граматична структура
Ако приемем, че граматиката са корените и стволът на дървото, което 

трябва да изградим, изучавайки чужд език, китайският в граматичен аспект 
може смело да бъде наречен най-лесният за овладяване. В него липсват обик-
новените „препъни камъни“ на останалите езици – няма глаголни времена, от-
съства промяна в структурата на самата дума. Липсват още род, число, падеж, 
спрежение, склонение.

Решаваща роля в граматичната структура играе словоредът. Освен това 
в много по-голяма степен трябва да се съобразяваме с контекста, в който се 
употребява дадена дума.

Фонетична структура
Китайският език, както и виетнамският, е тонален. Той се състои от при-

близително 400 срички. Фонетичната транскрипционна азбука пинин (pinyin 
zimu) изцяло обхваща тези срички. Тъй като тя е на базата на латиницата, писа-
нето на компютър става бързо и лесно. Достатъчно е да се набере сричката и се 
появява списък с йероглифи, които се произнасят с дадената сричка. Пишещи-
ят просто избира чрез цифра от 0 до 9 необходимия йероглиф.

За четири хиляди години история и непрекъснато развитие лексикалният 
запас е нараснал на около 140 000 думи. А сричките са едва 400. Това най-мал-
кото означава, че се наблюдава омофония в огромен мащаб. Една и съща сричка 
може да означава на практика неограничен брой неща и да се записва с множе-
ство различни йероглифи.

За да се обогати фонетичният запас на езика, в китайския съществуват 
т.нар. тонове. Те са четири на брой, като се добавя и един нулев (сричка в нулев 
тон произнасяме без всякаква интонация).

Какво представляват тоновете?
Една и съща сричка, произнесена по пет различни начина, означава съв-

сем различни неща. Най-популярен е примерът със сричката „ma“:

Първи тон: mā мама
Втори тон: má коноп; житно растение
Трети тон:  mă кон
Четвърти тон: mà ругая
Нулев тон: må въпросителна частица

Всъщност още по-сложно е да произнасяш абсолютно всяка сричка с оп-
ределена интонация, колкото и трудно да изглежда. Защото със сричка в един и 
същи тон съвсем не се записва само един йероглиф, а множество йероглифи.

Например със сричката „shi“ в четвърти тон в тълковния речник на ки-
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тайския език са записани цели 41 йероглифа. Йероглифът от своя страна съв-
сем не е една-единствена дума, а цял комплекс от понятия. Тези 41 йероглифа с 
четене shì поотделно имат поне по 3–4 основни значения.

Ако смятате, че четирите тона са прекалено сложни за овладяване, чисто ин-
формативно ще добавя, че в един от южните диалекти съществуват девет тона.

Китайската писменост
Поради различни исторически причини китайският език се развива в две 

основни посоки: писмен и устен. Писменият запис на китайския език се извър-
шва изцяло чрез йероглифи. При първия сблъсък с подобна писменост все-
ки човек реагира с известен ужас и учудване, започва да възприема китайците 
като извънземни същества, а към всеки владеещ езика изпитва респект.

Когато разберат, че пиша на китайски, винаги ме питат колко йероглифа 
е необходимо да владее образованият човек, за да може да чете и да пише. При 
отговор – около пет хиляди, интересът се засилва, но вярата, че е възможно 
подобен език да бъде овладян, рязко намалява.

Всъщност положението се променя, ако се знае, че йероглифите структур-
но се състоят от едва двайсетина черти и не съществуват йероглифи, които да 
включват други освен тези черти. Изключително важно е да умеем да разпозна-
ваме правилно от кои точно черти се състои даден йероглиф, защото търсенето 
в речник става по броя им. Когато изучаваме съответния знак обаче, изобщо не 
е нужно да броим и да помним чертите, а само елементите, които го изграждат. 
По този начин йероглиф от 12 черти например може да се състои от два или три 
елемента, които ние знаем отпреди, тъй като непрекъснато ги виждаме повта-
рящи се в състава на други йероглифи.

Още по-лесно можем да овладеем китайското писмо, ако изучаваме исто-
рията на йероглификата и проследяваме развитието на понятието още от пик-
тограма.

Например йероглифът слънце   rì изглежда почти по същия начин, както 
са го записвали преди 4000 години –  , с тази разлика, че кръгът с точка е пик-
тограма (схематизирана рисунка), а   е вече съвременен йероглиф.

Ако изучаваме и пиктограмите, най-добре ще овладеем логиката на мисле-
не и съставяне на йероглифите и от един момент нататък ще можем да наизус-
тяваме без особен проблем по 40–50 знака на ден.

При йероглифите отсъства връзката знак–произношение. Произношени-
ето трябва да се знае предварително, което изключително много затруднява 
обучението. Поради тази специфична особеност на езика в началото се изучава 
транскрипционната азбука пинин (pinyin zimu), която обхваща целия фонети-
чен състав на езика, като преходът към пълно овладяване на йероглификата се 
извършва плавно и постепенно. Така пинин и йероглифите до един етап трябва 
да се използват паралелно.

В Китай вече съществуват литературни издания и интернет страници, из-
цяло записани с пинин. Държавната стратегия за ограмотяване на населението 
в КНР предполага след период от около петдесет години да отпадне необходи-
мостта от йероглифното писмо. Този грандиозен преход обаче може да бъде 
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осъществен частично поради множеството омофони. Съществуват толкова 
много йероглифи, които се произнасят по един и същ начин, че без прочит на 
знака просто няма как да се разбере смисълът.

Все пак напълно е възможно да се овладее разговорно китайският език, 
без изобщо да се изучават йероглифи. Този подход е подходящ за обучение на 
служители във фирми, които имат партньори китайци.

Реформата на йероглифната писменост
Вече видяхме, че от пиктограми китайските писмени знаци са се развили 

в йероглифи. Това е ставало постепенно, като формата се е променяла цели че-
тири хиляди години.

В таблицата са представени разнописите на йероглифа   lóng „дракон“ от 
пиктограма до съвременен опростен йероглиф (дясно горе).

Сложните йероглифи съдържат в себе си всички логически елементи, ко-
ито изграждат понятието. Опростените йероглифи се появяват вследствие на 
реформа в писмеността и са приети за официално писмо на КНР през 1955 г. с 
цел намаляване на неграмотността. Опростените йероглифи всъщност са съ-
щите сложни йероглифи, но с намален брой черти. 

Тази реформа, направена с цел улеснение на изучаващите писмеността, 
според мен е твърде несъвършена. Езиковедите наистина са успели да съкратят 
броя на чертите, но така логиката на йероглифа напълно се губи и поради това 
се налага опростеният йероглиф да бъде зазубрян без възможност за асоци-
ация. В сложните йероглифи се запазва логиката на пиктограмата и дори без 
да се знае значението на даден йероглиф, само по връзките между елементите 
му може да се предположи неговото значение, докато при опростените това е 
невъзможно.
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Освен поради отсъстващата логика опростените йероглифи са неефектив-
ни и по следната причина: в Сянган, Тайван и Сингапур пишат само със сложни 
йероглифи. Тъй като бизнес средите все още работят много със Сянган и Тай-
ван, преводачите следва да владеят задължително и сложните йероглифи.

А китайското кино доскоро беше представяно предимно от сянгански 
продукции, актьорите говорят на кантонски диалект, а субтитрите са изписани 
със сложни йероглифи.

Още едно обстоятелство задължава китаистите освен опростени йероглифи 
да изучават и сложни. А именно фактът, че има сериозна научна и популярна 
литература, отнасяща се до всички аспекти на китайската култура, както и по-
интересни и насочени към чужденци, изучаващи китайски език, учебни пома-
гала от Тайван и Сянган. Всички материали са написани със сложни йероглифи. 
Същото се отнася и до интернет страниците с китайско съдържание, написани 
със сложни йероглифи и с произход Сянган и Тайван, които предлагат по-богата 
и безплатна информация за страната, отколкото сайтовете в самата КНР.

И не на последно място, в последните години с намаляването на негра-
мотността в Китай се наблюдава любопитна тенденция да се обособява елитна 
класа от интелектуалци, които държат да блестят с познанията си по китайски 
език. Тези млади хора тенденциозно изучават старата писменост и предпочитат 
да пишат със сложни йероглифи. Комуникацията и завързването на по-тесни 
връзки с тях става по-лесно чрез владеенето на сложни йероглифи. Владеенето 
на старата писменост изобщо носи голям престиж, който е съществена част 
от образа на чужденеца в Китай и задължителен елемент при дългогодишна 
работа с китайци.

В България, дори и при обучението на ученици и курсисти без претен-
ции за дълбоко навлизане в езика, е желателно да се проследява връзката пикто-
грама – сложен йероглиф – опростен йероглиф още от първия момент. Макар и 
у��дарен като доза китайски език в началото, този метод позволява пълноценно 
усвояване и е огромно улеснение в по-напреднал стадий на обучение.

Лексикален обем
Поради дългата си и непрекъсната история китайският език се състои от 

огромен брой думи, богат е на фразеологизми (пословици, поговорки, идиоми 
и др.), които се използват в ежедневното общуване. Фразеологизмите във всеки 
чужд език се отнасят към висшата степен на овладяване. В китайския език оба-
че още в средното равнище на овладяване изучаващият следва да разпознава и 
да владее богат запас от изрази, за да може да разбира и сам да говори.

Китайският език изобилства и със синоними, като особено трудни за усво-
яване са глаголите, тъй като се използват непрекъснато.

В китайския език, както и във всеки друг, с отварянето към света и гло-
бализацията в огромно количество нахлуват нови понятия. Не може обаче 
да бъдат измисляни и съставяни нови йероглифи, поради това дадени йеро-
глифи биват натоварвани с нови значения. Така, изучавайки един йероглиф, 
чужденецът се сблъсква с необходимостта да наизустява и осмисля всичките 
значения, а не само едно.
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Изводи
Така представен, китайският език изглежда неовладяем. И наистина, както 

казва ръководителят на катедра „Китаистика“ доц. Александър Алексиев: „Не-
знанието на китайски език съпътства китаиста през целия му живот.“

Утешителното е, че не е необходимо да се знае перфектно езикът, за да е 
възможна добра комуникация. Обикновено владеещият езика се специализира 
в определена област (например бизнес китайски, вестникарски, медицински и 
др.).

Другото успокоително обстоятелство, което трябва да се знае, е, че едва 
20% от китайците разпознават в путунхуа свой роден език. Всички останали, а 
това са милиард души, изучават официалния език като втори чужд.

Това означава, че ние можем да бъдем и в редица случаи сме по-добри от 
самите китайци в изучаването на този език!

ІІ.  Изучаването на китайски език в България

Не са минали и двайсет години, откакто Китай се отвори към и за света, а е 
извършена грандиозна работа за представяне на страната в чужбина и за попу-
ляризиране на китайския език и култура. България, като част от света, също се 
присъединява към тенденциите за все по-задълбочено изучаване на Изтока. В 
САЩ китайският вече е вторият предпочитан за изучаване чужд език след ис-
панския. В Русия отдавна има традиция в изучаването на Китай, в Европа във 
всеки централен университет вече има специалност китаистика или китайска 
филология.

В България изучаването на китайски език има 50-годишна история – в на-
чалото чрез курсове, за да се стигне през 1991 г. до създаването на специалност 
„Китаистика“ към ФКНФ (факултет „Класически и нови филологии“) на СУ 
„Св. Климент Охридски“.

Противно на общоприетото мнение за китайския език като изключително 
труден за овладяване и въпреки описаните трудности, изучаването му за нас, 
българите, на едно добро комуникативно равнище се оказва лесно и сравнител-
но бързо.

Както и всеки друг език по света, китайският изправя обучавания пред 
четири компонента за овладяване: слушане с разбиране; говорене; четене с раз-
биране и писане. От тези компоненти ние се справяме успешно с говоренето, 
което е може би най-трудният за усвояване компонент. Помагат ни твърдите 
звуци в българския език. За нас е лесно да овладеем звуците на този чужд език, 
по-трудни се оказват тоновете. При добра концентрация и учител, който успя-
ва да убеди обучаваните в изключителната важност на тоновете, този проблем 
престава да бъде толкова сложен. 

Писането е логично и забавно, въвежда се бавно и постепенно, затова и се 
овладява сравнително безпроблемно, но са нужни упоритост и упражняване на 
вече наученото, тъй като лесно се забравя.

Четенето е по-труден компонент, доброто му овладяване предполага ста-
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билни основи, запас от около 10 000 думи, които съответстват на около 4000 
думи от европейски език, както и разпознаване на поне четири-пет хиляди йе-
роглифа.

Слушането и разбирането на китайската реч е изключително трудно – най-
вече поради крайно ограничения ни достъп до медии на китайски език като 
радио и телевизия, както и поради невъзможността или ограничените възмож-
ности за комуникация с носители на езика. Другата трудност е, че твърде малко 
китайци говорят чисто и добре путунхуа. Южните китайци, които са научили 
официалния език в училище, често намесват диалектни фрази. Северните ки-
тайци, които смятат путунхуа за свой роден, са още по-трудни за разбиране, 
тъй като имат свой собствен говор и акцент, който за нетренираното ухо е не-
разбираем. Естествено не е редно да кажеш на китаец, че не знае добре китай-
ски. Затова в практиката си добрият преводач се научава на множество говори 
и се нагажда към начина на изказ на китайците, с които работи.

За усвояването на компонента слушане с разбиране много помагат учебни-
те касети, които могат да се намерят в трите центъра за изучаване на китай ски 
език в България или директно да се купят в Китай във всяка специализирана 
книжарница.

Обучението по китайски език по възрастови групи
Езиковедите и методолозите различават три възрастови групи, когато се 

отнася за изучаване на чужд език. Това са: деца до 12-годишна възраст; юноши 
от 13- до 16–17-годишна възраст и възрастни.

Началното езиково обучение (І–ІV клас) по китайски език се дискутира 
през последните две години и се търси начин да се заеме от опита на японски-
те паралелки в 18 СОУ, които успешно стартираха подобно обучение от първи 
клас. За да започне обучението и по китайски език, са необходими китаисти, 
които да са не само академично подготвени, с перфектен китайски, а и да при-
тежават атестат за завършена начална педагогика. Известно е, че обучението 
на малките деца изисква специален подход, форми, дозировка и т.н. Друг проб-
лем е липсата на стратегия за финансиране на развитието на подобни уникални 
кадри. Заплатите в бранша са неадекватни на труда, положен за усвояването на 
език като китайския, липсват и възможности за развитие.

Най-успешно е обучението по китайски език в средната възрастова група.
14–15-годишните вече имат изградени езикови умения, асоциативно мис-

лене и теоретична езикова подготовка. В същото време не са претоварени с ин-
формация и интензивното обучение от 21 часа на седмица, което се прилага в 
18 СОУ, се оказва изключително подходящо. Постиженията могат да се измерят 
най-вече чрез системата за външно оценяване HSK, за която ще стане дума по-
нататък. Факт е, че от четири години насам неизменно поне двама ученици до-
стигат такова равнище на знанията, че наред със студентите печелят стипендии 
за Китай. Стипендиите се отпускат от Пекинския университет за китайски език 
и култура, който е най-доброто учебно заведение по тази проблематика в стра-
ната. Проведените в Китай изпити показват най-високо равнище на овладяване 
на езика от изпратените български специализанти – студенти и ученици.



125

ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И КНР

При студентите и възрастните се наблюдават следните особености: ана-
литичен подход към езика, формиране на индивидуална система на усвояване, 
по-трудно отпускане в разговор на китайски език. За по-възрастен човек като 
цяло не е достатъчно обучението само в България и е препоръчително да спе-
циализира поне година в КНР. Това е желателно за всекиго, който изучава чужд 
език. Все пак, както беше споменато, китайската граматика е изключително лес-
на и овладяването на първо равнище на китайския език не е голям проблем, 
затова дори без специализация в Китай е възможно езикът да се научи на много 
прилично ниво.

ІІІ.  Равнища на изучаване и методи за 
проверка на знанията

Както при всеки друг език, и тук има три равнища на изучаване – начално, 
средно и висше.

Началното равнище предполага овладяване на около 4000 думи и 1500–
2000 йероглифа. То е достатъчно за всекидневна комуникация, но не дава зна-
ния, достатъчни за преводачески умения. Покрива се за около 900 часа обуче-
ние.

Средното равнище засяга по-широк спектър от теми, предполага усвоява-
не на определено количество фразеологизми, както и познания в по-специфич-
ни езикови области като икономически и публицистичен китайски език.

Висшето равнище предполага широки познания както във всякакви об-
ласти, така и по-специално в областта на литературата и древнокитайския 
език, който има пряка връзка със съвременния китайски език. Предполага се 
писмено и устно владеене на бизнес кореспонденция, съставяне на документи, 
както и специализиране в определени области.

В България има твърде малко китаисти, които могат да издържат изпитите 
за владеене на висшето ниво на езика. Обикновено такива кадри не остават в 
страната, а работят в Китай или в чужбина поради ниското заплащане на тех-
ния труд у нас.

Като цяло владеещите наистина добре китайски език в България са около 
20 души, а от тях преподаватели по езика са още по-малко.

Съществуващата форма за определяне на равнището на владеене на ки-
тайски език е изпит, подобен на TOEFL, наречен HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) 
– изпит за ниво професионално владеене на китайски език. Той е национален 
стандартизиран тест за владеене на китайски от хора, които не разпознават ези-
ка като роден. Разработен е през 1984 г. от Пекинския езиков институт (сега Пе-
кински университет за китайски език и култура). За първи път е проведен през 
1990 г. в границите на КНР. Още на следващата година излиза извън пределите 
на Китай и сега се провежда в над 120 страни по света, а явилите се до декември 
2005 г. са около 1 млн. души.

HSK е система от тестове за различни нива на владеене на китайски език. 
Разделена е на четири равнища (базово, начално, средно и висше), а всяко от 
тях се разделя на три степени. Общият брой степени на владеене на езика е 
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единайсет, а не дванайсет, тъй като третата степен се застъпва и в базовото, и в 
началното ниво. „Дзичу“, или изпитът за базовото ниво, се провежда два пъти в 
годината. В него са включени три компонента: слушане с разбиране, граматична 
част и четене с разбиране. „Чуджун“ обединява цели две нива – начално и сред-
но, като дава сертификат за трета до осма степен, според постигнатите резул-
тати. Към трите компонента от базовото ниво е добавен и четвърти – вписване 
на пропуснати йероглифи. „Гаодзи“, или висшето ниво на владеене на китайски 
език, дава сертификат за 9-а до 11-а, последна степен. Издържалите успешно 
този изпит имат право да кандидатстват за стипендия в китайски универси-
тет. Тестът е разделен на три дяла: писмен изпит (слушане с разбиране, четене 
с разбиране и граматична част); съчинение и устен изпит. Явилите се на този 
тест трябва да имат теоретични и практически умения в областта на китайския 
език, както и сериозни познания в области като политически, икономически, 
вестникарски и др. жаргон.

Освен гореописаните има и още едно ниво, също разделено на три сте-
пени. Нарича се „Панда“ и е разработено специално за деца до четиринайсет 
години, които изучават китайския език като чужд.

Извън общоезиковите съществуват още три теста за професионално 
владеене на китайски език в рамките на изпитната система HSK. Те са за биз-
нес, секретарски и туристически жаргон. За тези три изпита е разработена 
отделна система на тестване с критерии, различни от HSK, за определяне на 
езиковото ниво. Всеки от тези изпити се разделя на пет степени на владеене 
на съответния жаргон. От 2003 г. в България съществува изпитен център по 
HSK, който е към СУ „Св. Климент Охридски“, ФКНФ, специалност „Китаис-
тика“ с ръководител Ал. Алексиев. В него се провеждат изпитите за базово, 
начално и средно ниво. От май 2006 г. се провежда и изпит за висше ниво на 
владеене на китайски език. За кратко време броят на явилите се от трима през 
2003 г. нарасна до над 40 през май 2006 г., което отговаря на тенденциите в 
световен мащаб.

ІV.  Центрове за изучаване на китайски език в България

Главният център за изучаване на китайски език в България е специал-
ността „Китаистика“, която се намира в Центъра за източни езици и култури 
(ЦИЕК), ФКНФ, към СУ „Св. Климент Охридски“. Специалността официално 
съществува от 1991 г. Досега общо над 100 студенти са завършили бакалавър-
ски, магистърски и докторски степени.

Основите на преподаването на китайски език в България обаче поставя 
известният китайски езиковед Джу Дъси, който пристига в Софийския уни-
верситет и през март 1953 г. започва да преподава езика на български сту-
денти. По онова време около 500 души посещават неговите лекции. С изклю-
чителен принос е и г-жа Джан Сунфън, омъжена за българин, лекар, която е 
написала най-много помагала за българи, включително учебник с текстове, 
както и единствения досега Българо-китайски тематичен речник. Проф. Бора 
Беливанова и проф. Снежина Гогова са водещите специалисти в България в 
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областта на китайското литературознание и езикознание. Софка Катърова е 
блестящ специалист по древнокитайски език, Русинка Русинова е основният 
преподавател по публицистичен, политически и икономически китайски. В 
областта на произношението, което е много по-съществен компонент в ов-
ладяването на китайския език, отколкото при другите езици, най-добрият 
специалист в България е завеждащият катедра „Китаистика“ в СУ „Св. Кли-
мент Охридски“ Александър Алексиев. Младите специалисти преподаватели 
в специалността са: Евелина Вацева – фолклор и китайска култура; Веселин 
Карастойчев – литература; Георги Илиев – икономика; Десислава Иванова 
– литература, публицистичен жаргон, практически китайски език; Антония 
Цанкова – практически китайски език; Мария Маринова – практически ки-
тайски; Мариана Малинова – история.

Интересът към езика е повишен, но поради сложността му голяма част от 
студентите не завършват. Средно на година випускниците са 5–6 души. Неза-
висимо от това качеството на обучение е доказано високо. При всяка специ-
ализация в Китай на място се организират изпити за проверка на знанията и 
българите неизменно показват най-високо равнище на овладяване.

Освен Софийския университет други центрове за изучаване на китайски 
език са Великотърновският университет (ВТУ) и столичното 18-о средно общо-
образователно училище (СОУ) „Уилям Гладстон“.

От 1993 г. във ВТУ стартира специалността „Приложна лингвистика“ с два 
езика, като втори език е китайският. Екипът преподаватели е съставен както 
от светила в българската китаистика начело с проф. Бора Беливанова, така и 
от младите амбициозни специалисти, възпитаници на ВТУ – Искра Мандова и 
Полина Венкова. Освен тях преподаватели са още Мария Маринова и китайски 
специалист с двугодишен мандат.

От 1992 г. в столичното 18 СОУ „Уилям Гладстон“ съществува китайска 
паралелка, основана от университетските преподаватели Софка Катърова и 
Русинка Русинова и от водещия преподавател по фонетика на китайския език 
на Пекинския езиков институт, сега Университет за китайски език и култура, 
г-жа Лиу. Завършилите паралелката са 50, в момента се обучават 117 ученици. 
Основен учител от шест години насам е Яна Шишкова (практически китайски 
език, странознание и култура), лектор по философия, религии и литература е 
Иво Димитров.

Освен в посочените три учебни звена – Центъра за източни езици и кул-
тури (ЦИЕК) към СУ „Св. Климент Охридски“, специалността „Приложна лин-
гвистика“ във ВТУ за висшисти и 18 СОУ „Уилям Гладстон“, за завършилите 
средно образование, съществуват и други учебни центрове – езикови школи, 
свободноизбираема подготовка (СИП) в училища в София, Велико Търново, 
Русе и Бобовдол.

Търсенето на центрове за изучаване на китайски език е голямо, и то не 
само от ученици и студенти. Все повече ръководни кадри в частния сектор ре-
шават да вложат средства в обучението на собствен персонал за работа и за 
връзки с Китай. Неслучайно и от държавните институции през изминалата го-
дина беше организиран курс по китайски език за държавни служители.
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V.  Реализация на попрището на китаистиката

При избора на специалност всеки човек си задава въпроса за перспекти-
вите и реализацията. Пред китаистите в България този въпрос на практика не 
стои. 

В страната ни официално пребивават около 3000 китайци, малка част от 
тях имат някакви познания по български език, поради това преводачите са тър-
сени и високо ценени.

България отскоро се превърна в „одобрена туристическа дестинация“, а 
проблемът с визите за китайски граждани почти отпадна с присъединяването 
ни към Европейския съюз. С увеличаването на потока от китайски туристи към 
България нарасна и нуждата от подготвени гидове с китайски език.

В областта на бизнеса – все повече фирми търгуват с КНР, Тайван и Син-
гапур. Китаистите с търговски умения са изключително ценени и търсени кад-
ри. Възможностите са на практика неограничени – китаистите могат да бъдат 
служители в частни фирми, в държавната администрация, в организациите, в 
производството или да се занимават със свой бизнес.

Друга посока на възможна кариера е самият Китай. Много от завърши-
лите китаисти намират там добре платена работа – дори само като учители по 
английски език те получават много добри доходи, несравними със заплатите в 
България.

Възможности за работа има и в Европейския съюз, САЩ, Канада, Австра-
лия и навсякъде, където се работи с Китай. Достатъчно е освен китайски да се 
владее и английски или езикът на държавата, в която желае да работи българ-
ският синолог.

С отварянето на Китай към света поради търговските интереси и любо-
питството към китайската култура обучението по китайски език може само да 
се развива. Още сега се наблюдава много по-голямо търсене, отколкото преди 
три години.

VІ.  Постижения и развитие на 
обучението по китайски език

Постигнатото в тази област за периода 1991–2007 г. никак не е малко.
Благодарение на успешното сътрудничество с Посолството на КНР в Бъл-

гария бяха постигнати следните по-важни успехи:
1991 г. – Основана е специалност „Китаистика“ към ФКНФ, СУ „Св. 

Климент Охридски“. През годините с помощта на посолството бе оборудван 
фонетичен кабинет – с всевъзможна техника, с богата библиотека и учебни 
пособия.

1992 г. – Стартира обучение по китайски език в столичното 18 СОУ „Уи-
лям Гладстон“. В сътрудничество с Посолството на КНР в България е оборуд-
ван фонетичен кабинет, дарени са техника, литература и учебни помагала. През 
2005 г. десетчленна делегация от ученици и учители осъществи едноседмична 
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визита в Пекин.
1993 г. – Основана е специалността „Приложна лингвистика“ във ВТУ с 

втори чужд език китайски.
Чрез различни обменни програми много от студентите, обучавани в спе-

циалност „Китаистика“ и „Приложна лингвистика“, получиха възможността за 
различен период да специализират във висши училища в КНР.

2003 г. – Създаден е изпитен център по HSK, който е към СУ „Св. Климент 
Охридски“, ФКНФ, специалност „Китаистика“ с ръководител Ал. Алексиев. 
Оттогава насам всяка година за най-добре представилите се участници се от-
пускат едномесечни стипендии в най-доброто висше учебно заведение – Пекин-
ския университет за китайски език и култура.

2004 г. – Българските студенти китаисти се включват в световното състе-
зание по китайски език Hanyu qiao – Китайски езиков мост, което се провеж-
да в два тура. Първият тур се организира в съответната държава, в учебните 
заведения, в които се изучава езикът. Вторият тур е в Пекин, в него участват 
спечелилите първия тур. През 2006 г. студентка от СУ спечели Наградата на 
зрителите.

2006 г. – Основан е център „Конфуций“ – първият в Европа център за ки-
тайски език и култура. Той ще разполага с библиотека, аудио- и видеоматериа-
ли, предвиждат се и културни дейности.

За желаещите да изградят педагогическа кариера от учебната 2005–2006 г. 
като избираем предмет в специалност „Китаистика“ към СУ се предлага пред-
метът „Педагогика“. Промените в условията за придобиване на педагогическа 
квалификация обаче обезсмислят избора на студентите, тъй като се въведоха 
условия, които могат да бъдат изпълнени само с избор на втора специалност 
„Педагогика“. Без подобна правоспособност китаистите, които пожелаят да 
преподават китайски език в средно училище, ще получават само 80% от запла-
тата си. Предвид твърде ниските заплати, тези условия и неадекватност в раз-
поредбите ще поставят обучението по китайски език в България в положение 
на невъзможност за кадрово подсигуряване.

С повишаването на интереса към езика ще расте и нуждата от:
– подготвени кадри с педагогическа правоспособност, които да имат въз-

можността периодично да специализират в Китай и да обогатяват знанията си;
– методисти китаисти, които да унифицират учебното съдържание и да 

инспектират центровете за обучение по китайски език, така че да бъдем дър-
жава не само със засилено обучение по езика, а и с качество на преподаването 
на китайски;

– китайци, доброволци преподаватели, които да подпомагат обучението 
по езика в центровете за преподаване на китайски (до момента такава програ-
ма е изградена и китайски специалисти преподаватели има в СУ „Св. Климент 
Охридски“, във Великотърновския университет и в 18 СОУ „Уилям Гладстон“);

– центрове в столицата и в провинцията за обучение по китайски език;
– учебни помагала; сателитни канали на китайски език; интерактивни и 

мултимедийни помагала; наред с това ще са необходими и материали на бъл-
гарски език, което е една от основните задачи пред българските китаисти в 
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близкото бъдеще;
– преводна художествена и информационна литература от китайски език;
– обмен на студенти и специалисти с бакалавърска, магистърска и доктор-

ска степен, както и на ученици за специализации и посещения в КНР;
– срещи с чуждестранни китаисти и засилване на обмена на информация 

между световните центрове по изучаване на китайски език с цел следене на 
тенденциите и повишаване на квалификацията на българските преподаватели 
по езика;

– спешно създаване на китайско-български и на българско-китайски реч-
ник;

– не на последно място – по-добро сътрудничество между българските ки-
таисти, обмяна на знания и работа по общи проекти.

Като страна, която втора е признала създаването на Китайската народна 
република и от петдесет години има традиции в обучението по китайски език, 
ние притежаваме сериозна натрупана база и опит, които тепърва ще доведат до 
повече преводна литература и до изработване на методически помагала, под-
помагащи процеса на обучение. Ще се приспособим към все по-големите нуж-
ди от бързо усвояване на китайския език.

Сигурна съм, че в най-скоро време ще се развият нови системи за обучение 
в кратки срокове по китайски език, за овладяването му като средство само за ко-
муникация. Убедена съм, че макар и малко на брой, специалистите синолози ще 
бъдат винаги добре подготвени да отговорят на нарастващите потребности.

В заключение бих искала да споделя наблюденията си върху липсата на 
държавна стратегия в областта на обучението по китайски език. Необходимо 
е на най-високо равнище да се осмисли нуждата от кадри с китайски език и 
от преводачи, които да владеят протоколен китайски жаргон, тъй като досега 
на преговори на високо ниво, с малки изключения, присъстват само китайски 
преводачи българисти.

Неведнъж се е случвало български китаисти да бъдат наемани от китайска 
страна, което е срамно, защото представя страната ни в лоша светлина.

С малко инвестиции, със загриженост и средства за адекватно възна-
граждение на труда на синолозите преподаватели обучението по китайски език 
ще може по право да заеме достойно място сред другите езици, преподавани в 
университетите и в средните училища. Така ще се наредим сред далновидните 
държави и ще помогнем на бъдещите поколения да бъдат конкурентоспособни 
и успели хора.
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Китай е голям. Китай е друг. Китай е Китай. Само 
на картата може със сигурност да се обхване, 

друг начин – няма. Вече три години, откакто се завър-
нах оттам, но нито пространствената, нито времева-
та дистанция ми помагат да фокусирам Китай – опи-
там ли се да го „вкуся с ума си“ (метафора на Алън 
Уотс), все се разпада на противоречиви, разбирае-
ми и неразбираеми, а в същото време много сетив-
ни гледки: истински азиатски калейдоскоп. Целостта 
на китайската култура изобщо не може да се постиг-
не описателно, както ме убедиха всички пътеписни 
опити досега. Тя не е застинала картина (подобно на 
японската), а движение и промяна на непроменимо-
то. Ето, вече заговорих в парадокси, но това е езикът 
на китайската култура. Уверих се още, че темата, ко-
ято ме занимава, е непосилно да бъде разработена в 
кратък обем, но ще се опитам да не я лишавам поне 
от примерите.

Не са ми съвсем ясни механизмите на рушене-
то и създаването, на помненето и забравянето в една 
култура, но нека започна от по-добре познатата кул-
тура.

Българският поглед е свикнал да гледа руини. В 
думата „руини“ ние, българите, внасяме нещо сладко, 
българско и родно. Обикновено това са каменни ос-
татъци, доказателство за съществували твърдини, но 
някак твърде мъгляви и миражни, от тях днес виж-
даме само части от стени и основи – сякаш оставени 
на фантазията да ги досъгради и да си ги представи в 
някогашната им цялост. Турците още помнят бълга-
рина като добър дюлгерин, но той си знае и има мно-
го примери за разрушителните си инстинкти.

Как да забравя разочарованието си, когато видях 
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за пръв път Великата китайска стена – тъй цялостна, сякаш току-що построе-
на, изметена, няма едно камъче за спомен да си вземеш (но се намират търгов-
ци, които ти предлагат да си купиш). Къде са руините, къде е автентичността? 
Вървиш и стигаш до едни запречени дъски – дотук е ре ставрирана стената, не 
може да се продължи. Добре, че пазачите там са пазители на стената (а не на 
руините), разбират от западно любопитство – пускат желаещите да се насладят 
и на руини. Три пъти от различни подстъпи ходих до Великата китайска стена, 
докато не намерих дървета да растат върху нея, и си казах – тя е. Сигурна съм, 
че нито един китайски крак няма да стъпи на тази част – няма да му е естетич-
но, няма да му е смислено.

Руините патинират културното пространство, да, там сигурно е съществу-
вала стара култура, но и го „подивяват“ – разрушената култура е намек за вто-
рично избуялата природа, за немилостиво надмогнатото човешко дело. Тук си 
спомням миниатюрата на Пенчо Славейков „Богоугодник сред гората“ – подоб-
но противопоставяне на природа и култура, в полза на естеството, много по-
богоугодно от всичките човешки съзидателни опити да бъде постигнат Бога: 
срещу мъртвия поглед на порутената чешма е противопоставено веселото ви-
тално клокочене на извора.

 Богоугодник сред гората
 чешма за спомен е сградил:
 порутена е тя – под нея
 път изворът си е пробил.
 И весело си той клокочи,
 извит надолу по рида –
 и мъртвий поглед на чешмата
 не му смущава радостта.
Представям си това стихотворение в китайски вариант. В действителност-

та никой китаец не би оставил чешмата да се порути, а всъщност не би и изгра-
дил чешма, а камъчетата, които ще оглажда изворът, ще бъдат подредени едно 
по едно, може и от нефрит да бъдат. А китайският поет би следвал примерно 
„предписанието“ на старокитайския поет Дай Шу’Лун от VІІІ в.: „Природата в 
поезията трябва да е (...) с неясни очертания като съвършения нефрит, да мо-
жеш да я наблюдаваш отдалеч, но да не можеш да я сложиш пред очите си.“1 И 
би се взрял във водата.

Противопоставянето на природа и култура в стихотворението на Славей-
ков безспорно съдържа знака на романтизма – въпреки просветителските фи-
лософски схеми и „справянето“ с Природата, западният човек не придобива 
особена увереност в себе си. Знае се също, че романтизмът обръща погледа на 
западната култура към Изтока, към ирационализма като светоусещане, и не би 
трябвало да се дивим как един европейски модернист чак от ХVІІІ, ХІХ, ХХ век 
прави мост с един старокитайски поет от ІІІ, ІV, V век. Да си представим, че 
в учебната програма в училище някак се досетят да включат древнокитайска 
поезия и да я наредят до модернизма – тогава няма да е толкова трудно обясни-
мо понятието „съзерцание“ като вглъбяване в неназовимата същност на света, 
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безспорен патент на Изтока. Когато в началото на ХХ в. западната философия 
обявява Залеза на Европа (метафората на О. Шпенглер) и П. П. Славейков ра-
боти върху пейзажните си миниатюри, представям си как от векове, та чак до 
нас са заседнали на залез слънце мъдреците Чан Дзю и Дзие Ни2 – седят, по-
топили крака в бистра планинска река, гледат как слънцето потапя лъчите си 
едновременно във водата и чая или виното и си мълчат, и не им минава и през 
ум да правят чешми.

Дотук се оформят следните две съждения: културата е преходна, приро-
дата е вечна (западно съждение) и културата е вечна, защото следва вечната 
природа (източно съждение). Изтоковедът Алън Уотс превежда китайското 
значение на думата природа от йероглифа дзъ-джан като „ставащо така, от само 
себе си“3. Според него на природата се гледа като на самозараждащ се жив орга-
низъм, без създател, закони и причинно-следствени връзки. Интересно е, че на 
въпроса ми „Защо?“ много често любезно повтаряният отговор на китайците е: 
„Няма защо.“ От своя страна те много рядко задават този безсмислен въпрос. 
Западният монотеизъм и рационализмът като начин на мислене предпоста-
вят „причинител“, „сътворител“, „моделчик“ на природата, който може да бъде 
творчески имитиран и следван.

Китайската култура е природата, повдигната на постамент – такова опре-
деление можем да дадем, когато видим един камък просто сложен на поставка, 
едно дръвце в саксия (също вид поставка). Търговците правят пари от това, 
като продават камъни, и то скъпо, но задължително поставени на постамент 
(една дървена стойка върши добра работа). Така натурата вече е култура, ка-
мъкът е енергия, но и скрито послание – не е важно какво, важно е, че той го 
„излъчва“. В китайски дом няма нито един просто донесен от планината камък. 
Изобщо всичко, поставено на поставка (сцена), се превръща в изкуство. В за-
падната култура камъкът щеше да бъде дялан, оформян, извайван по вид и по-
добие на духа на творческия Аз. Целта би била Аз-ът да пребъде през вековете, 
а не камъкът-природа. С други думи, западният човек се дистанцира от веч-
ната Природа (Бога) и се стреми да я репликира със свои оригинални форми. 
Китайците се вдават в нея и се стремят да я продължат, репликират отвътре, 
например като създават миниатюрни бонзаи, горички с миниатюрни ябълкови 
дръвчета, които обаче раждат нормален размер плодове, оминиатюряват цели 
културни паметници и ги „преместват“ на друго, по-достъпно място (както са 
го направили с тибетския храмов ком плекс Потала), дори нозете на конкуби-
ните на императорите са смалявали изкуствено, за да направят от жената про-
изведение на изкуството.

Така смяната на мащаба се оказва другият сигурен начин да бъде „правена“ 
природата на култура: образът на природата е запазен, но приведен в „удобен“ 
размер. И точно тук западната ми представа за хуманизъм се оказва в напре-
жение: да се постави природата в прокрустово ложе за моето западно съзнание 
означава да се коригира Бога; означава липса на Ренесанс. А според Уотс естес-
твеният ред в природата, наречен от китайците ли (дума, която първоначално 
е означавала шарки по нефрит, линии по дърво или влакно на мускул), не е 
строгият ред, доведен до закон в западното мислене. Ето, от тази гледна точка 
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той пък говори за „определен хуманизъм, който много осезателно присъства в 
тези култури“4, за разлика от нашите.

Третият начин е да бъдат сраствани културата и природата. Няма китайска 
планина, която да не е проходена от стълби. Влизаш, да кажем, в Благоуханната 
планина, но влизаш през вход, под арка от изкуствени цветя, а цялата планина 
е опасана от ограда (поне не й виждаш края). Да се доукраси, и то планинската 
природа – това като идея ме порази. У нас или изкуствени цветя, или естествени: 
представете си един букет от изкуствени и естествени цветя едновременно. Точно 
както през февруари от Китайската стена виждам следното: голи храсти и извед-
нъж розичка – една-единствена и затова натрапваща се. Вглеждам се и схващам, 
че тя е изкуствена – сякаш в тази гледка някому не е достигало точно цветчето на 
розата и той е „помогнал“ на природата по-бързо да цъфне цветето й.

В полите на планината виждам малката горичка с ябълковите дръвчета 
джуджета, натежали от плод, пред които китайците в захлас се снимат – именно 
пред постижението на човешката намеса, чудно видоизменила природата, нап-
равила нещо „по-съразмерно“. И традиционна китайска музика звучи в полите 
на планината, като че ли музиката на природата също не е достатъчна. Но раз-
береш ли малко повече за китайската култура, ще знаеш, че най-характерните 
звуци идват от инструмента гуцин, наподобяващ течението на водата или шума 
на вятъра във високата планина („прозвънва пак цин седмострунен, сякаш вя-
търът в скрежни ели“ – стих на Лиу Чан’Цин от VІІІ в.). Т.е. срещаш се с нещо 
като „артефакти“ на самата природа.

После започва изкачване на стъпалата (възтесни, поради което спъват 
крачките на по-високия) – догоре, където на най-последната точка чака не ня-
какъв връх, отбелязан с плоча или с няколко струпани камъка, както е у нас, 
а храм – най-високият културен венец на природата. Там вярващите палят 
благовония и се молят, но застанали не пред природния олтар, а пред напра-
вения от човешката ръка. Не човекът, а сякаш покривът на храма е разперил 
поглед към висинето. Просто не е възможно да пропуснеш тези извити като 
фуния стрехи да излязат от обектива на камерата ти, стремяща се да хване 
китайската природа. В седмицата на червените листа през есента, когато за 
късмет трябва да си занесеш няколко у дома, неизброимо множество се вие 
нагоре по стълбите – едни слизат, други се качват, но никому не хрумва да на-
пусне стъпалата и да тръгне накъдето му видят очите. Как да не си помислиш, 
че за китаеца и ритуалът на постъпателното стигане до храма е също толкова 
важен; или може би китаецът просто не е свикнал да щурмува върховете без 
път. Но това не го прави повече прогнозируем или повече разбран за запад-
ния чужденец – не е толкова лесно за човека, който вижда единствено приро-
да там, където има и толкова култура. А червените листа? Тях ги продават в 
подножието пресни или хербаризирани – ясно е, че няма да стигнат листата 
от крайпътните дървета за всички.

Едно друго преживяване в китайската природа-култура. В пролетната ва-
канция, след китайската лунарна Нова година, хиляди хора тръгват през нощта 
към върха на планината Тайшан (една от петте свещени планини), за да пос-
рещнат изгрева точно на върха. Тук се събират три неща: изток, планина и Кон-
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фуций (недалеч се намира мястото, където е живял той). Това са хора от всякак-
ва възраст и социален произход, събират се на групички, плащат си билетите 
и влизат в сакралната планина. Върви се почти тихо и много се внимава дори с 
помислите си да не оскверниш планината, а и самия себе си. Стъпалата се вият 
нагоре, разбира се, осветени от прожектори. Китайците намират това преживя-
ване за страховито и смятат, че стълбите са прекалено стръмни в тази планина. 
Покрай стъпалата, на всички равнища, са сергиите, където търговците прода-
ват сувенири и хапване, а някъде миг преди да започне тялото да зъзне от студ, 
вече се предлагат под наем и ватенки (като войнишките). Пристигаме още в 3 
часа и трябва да тракаме със зъби до изгрева – иначе за какво сме дошли.

Горе буквално няма къде да се стъпи на два крака. На развиделяване виж-
дам: върхът е залят от човешка маса в зелени ватенки, сякаш обрасъл в мъх, и 
си мисля – сънувам ли, или съм на възстановка на самата революция. Никога 
през живота си не съм проследявала така промяната на всеки нюанс на небето, 
в очакване на появата на слънцето. И когато при вида на изгряващото слънце се 
изтръгва френетичен вик от гърлата на всички, изведнъж разбираш, че в този 
момент си участник в един голям соларен ритуал и не можеш за нищо на света 
да се дистанцираш. После научих, че в търсене на най-доброто място за наблю-
даване и сливане с изгрева имало дори паднали от скалите хора, но невидели 
слънцето – не.

Представям си същата тази човешка обща енергия при строежите на вели-
ките начинания на Китай. Китайците са научени как да строят заедно – Велика-
та стена, Великия язовир, сега Великата железница до Тибет или пък тунелите 
– водни канали, достигащи до 110 м дълбочина под земята и 5100 км дължина, 
за пренасяне на вода от планината (ето такива тръби за чешми строят китайци-
те). Започнати са преди около 2500 години.

В Китай не видях руини, нито да е сменено предназначението на някоя 
древна постройка. Като гледам днешен Китай как се променя буквално с ча-
сове, древните паметници са действително арматурата на града, която никога 
няма да се помръдне. Всичко, което стане история в Китай, то моментално се 
съотнася с вечността. На площад „Тянанмън“ може да се види как се поддържат 
древната и новата вечност. Огромният портрет на Председателя Мао, закрепен 
на първата врата на Забранения град, където е обявен социалистически Китай, 
се реставрира на определен период от време, така че винаги изглежда като току-
що нарисуван, едва ли не по-жив от живите. Винаги съм се чудила как в днешно 
време се признават историческите грешки на Мао Цзедун и го критикуват, но 
портретът му не увяхва дори в буквалния смисъл. Освен това, като доволно 
символизиран, часовниците с тиктакащата, махащата за поздрав ръка на Мао, 
значките и статуетките му се продават на чужденците ведно със старите ки-
тайски пари (един китаец историк ми каза, че по време на културната револю-
ция бюстът на Мао е бил единственият подарък за всякакви поводи, а особено 
за сватби). Митичният Жълт император и Мао, живото конфуцианство и жи-
вият марксизъм – всякакви амалгами може да предложи Китай и всичките те 
умеят да се превръщат в печелещи.

И тук идва най-странната амалгама за мен: между служенето на властта и 
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отшелничеството в природата. Въплъщават я старокитайските поети и изоб-
що хората на изкуството в древен Китай. У нас си знаем: „Кесаревото кесарю 
и Божието Богу“, но в Китай друго се практикува. Става дума за историята на 
държавната администрация, създадена тъкмо в Китай, разпространена като 
идея в Европа едва през ХVІІІ в., със специално разработената сложна изпитна 
система Къджу по времето на династия Тан, използвана и в Сун, усъвършен-
ствана при Мин династията, когато се създава протоколната наука – Ли Дзяо, 
продължена и през Цин династията, чак до ХХ век5. В изпитите за държавен 
чиновник (служебната йерархия достига до 20 степени) изключително място 
заемат грамотността, учеността и изкуството. Последният и най-труден изпит 
бил разговорът със самия император – той можело да протече така: императо-
рът казва стих и кандидатът трябва да го продължи. Някои от най-известните 
днес поети не са успели в изпита.

Биографиите на древните китайски поети са всъщност биографии на тях-
ното чиновничество. Ако дори и ред да не е съхранен от живота им, поне ще 
е известно дали са се явявали на изпити за висши чиновници, или не (както 
нищо друго не се знае за Джао Гу). Те или са на служба при императора, или като 
шамани бродят по китайските земи и пишат носталгични произведения, пият 
вино с приятели – също като тях отшелници; някои стават духовни наставници 
на по-млади ученици, други умират на път към поредното си чиновничество6. 
Например Тао Хун‘Дзин (VІ в.) е известен като „императорския съветник от 
планината“, защото даже и като отшелник продължава да служи на императора; 
Уан Уей (VІІІ в.) ту живее като отшелник, ту се връща отново на работа в сто-
лицата; Лиу Чан‘Цин (VІІІ в.) има стихотворение със следното заглавие: „Пак 
изпращам придворния чиновник Пей, който е понижен в длъжност и изпратен 
в Дзиджоу“, и така нататък.

Стигаме отново до уникална китайска спойка – на социума и природата. 
Как така конфуцианството като „религия“ на държавността се споява така уни-
кално с даоизма, който по същността си има отшелнически характер? Разбира 
се, конфуцианството и даоизмът като мисловни системи съществено се разли-
чават, но едно и също лице може да има поведение и мислене ту на образцов 
конфуцианец, ту, застанало на пътя – Дао, да възприема света в системата на 
Лао Дзъ. Старокитайските поети, особено от династия Тан, се оказват тези, ко-
ито свързват естеството, морала и властта. Властта е силно митологизирана и 
съответно ритуализирана – императорът е средоточие не само на социални, а 
и на космически сили, фокус на световния кръговрат, застанал в самия център, 
което предопределя и пасивната му роля. Огромната административна маши-
на свързва огромната империя (административните области дори отговарят на 
небесните съзвездия), прохожда и прочиства каналите в живия организъм на 
обществото, което, разбира се, е далеч от гражданското общество. То се крепи 
на моралния договор между императора и народа и всеки изпълнява ролята си 
в този естествен, биологичен организъм7.

Традицията на учеността и артистичността на държавния служител про-
дължава и до днес: известна е поезията на Мао Цзедун; Дън Сяопин и Цзян 
Цзъмин са били добри калиграфи.
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В днешните тестове за държавната администрация преобладават въпро-
сите от логиката и математиката, а не толкова от литературата и древните ка-
нонически текстове. През 2006 г. 1,16 млн. души са се записали за участие в 
тези изпити, а 530 000 души са се явили за 12 700 места (по 40–50 души за едно 
място). Само за работа в дирекция „Културна индустрия“ за едно място са се 
състезавали 700 души8 (тук са надминали династия Тан, когато за едно място 
са се състезавали 100 души). Можем ли да си представим такава конкуренция 
за място за държавен чиновник у нас, като най-често се казва, че неуспелият 
професионалист у нас става администратор. Разбира се, че не можем. Можем 
ли да си представим у нас подобен авторитет на по-висшестоящия или на учи-
теля например? Не. Така си обяснявам до известна степен и днешното китайско 
субординирано и проспериращо общество.

Ще завърша с края на един разговор между двама колеги, китаец и турчин: 
Как така Турция е толкова малка държава, а имате политически и социални 
проблеми?

А какво да кажем за България?
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ПОСТИЖЕНИЯТА НА 
КИТАЙСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА В 
ОБРАЗОВАНИЕТО

Александър Смочевски

Преди 90 години големият европейски писател 
хуманист Стефан Цвайг пише: „Откриването на 

Изтока е последното от трите велики разширения на 
европейския хоризонт. Първото голямо откритие на 
европейския дух беше по време на Ренесанса – отк-
ритието на античността, на собственото велико ми-
нало. Второто, почти едновременно, бе откритието 
на бъдещето: Америка изплува иззад океана, който 
дотогава се смяташе за безкраен. (...) Третото откри-
тие, най-близкото, за което всъщност не можеше да 
се разбере защо става толкова късно, беше, че Евро-
па откри Изтока.“ Днес продължаваме да се радваме 
на своето откритие, а то остава все така непознато, 
неразбираемо и загадъчно, както е било и преди 90 
години. Но ако приемем все пак, че малко по малко 
опознаваме Изтока, дали е сигурно, че опознавайки 
го, същевременно го и разбираме? Другояче казано: 
носи ли ни познанието за Китай разбиране на специ-
фично китайското?

В европейската културна традиция разбирането 
и познанието не са идентични понятия. Разбиране-
то на нещо радикално, качествено различаващо се 
– каквото е за нас, европейците, китайската култура 
– става чрез особената способност за себенадмогва-
не. В този смисъл разбирането на китайската култур-
на специфика, на мисловната и духовна архитектони-
ка на китаеца, на китайската менталност изисква от 
европееца надмогване над европейските културни и 
ценностни основания, излизане отвъд европейската 
култура и навлизане в китайската. С други думи: за 
да разбереш Китай, трябва да започнеш да мислиш 
по китайски, т.е. да съчетаеш в едно цел и средство, 
ценности и прагматика.

Александър Смочевски – сту-
дент ІІІ курс, специалност „Фи-
лософия“, Философски факултет 
на СУ „Св. Кл.Охридски“. Лауреат 
на ХVІІІ и ХІХ национални олим-
пиади по философия. Автор е на 
над двайсет публикации в научни 
сборници и списания, както и на 
десетки публикации в централ-
ния всекидневен и периодичен пе-
чат. Интересите му са в област-
та на онтологията, критичес-
ката социална теория, спекула-
тивната логика, рецепциите на 
немския класически идеализъм в 
руската философия, теорията 
на комуникацията, историята на 
българската философска мисъл и 
др. Член е на УС на форума „Бълга-
рия–Русия“.
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Задачата, която съм си поставил тук обаче, е далеч по-скромна – бидейки 
си в рамките на европейския мисловен и културен стереотип, да насоча своя 
поглед към една ограничена (но ставаща все по-неограничена) сфера на ки-
тайския обществен живот – образователната, и към нейната системна обвърза-
ност с постиженията на останалите основни сфери на китайската обществена 
действителност.

Един от най-мощните трамплини по пътя на информационното развитие е 
постоянно оптимизиращото своите възможности образование и знание. Проб-
ният камък на постиндустриалната епоха за това кой е успял и кой – не, е образо-
ванието – дали си образован, колко си образован и какво правиш за повишаване 
и разширяване на своята образованост. Освен критерий за отделния човек, това 
е много важен критерий и за всяка държава, за всяко общество в съвременния 
свят. Включването в или изключването от магистралния път на информацион-
ната епоха, включването в или изключването от глобалната постиндустриална 
революция зависят в голяма степен от действията на държавата в сферата на 
образованието и науката. За това е необходимо създаване, разгръщане и утвър-
ждаване на мащабна държавна стратегия за развитие на образованието. Един 
от най-забележителните примери в съвременния свят за инвестиции в сферата 
на образованието е възприетата от Китай дългосрочна стратегия за неговото 
развитие – условие и предпоставка за изграждането на китайско общество на 
знанието като един от стълбовете на общественото благоденствие.

Успехите на Китайската народна република в образователната сфера са 
следствие от органичното единство на традиция и съвременност, на хилядолет-
ния исторически опит и постиженията на информационната епоха. В китайс-
ката култура е дълбоко вкоренено убеждението, че общественото благоденст-
вие зависи от образованието, което създава единен човешки образ, оформя и 
изгражда активни, знаещи и можещи хора. Тази философия е чудесно изразена 
в един от любимите на Дън Сяопин древнокитайски афоризми: „Ако искаш 
да бъдеш щастлив една година – сей зърно, ако искаш да бъдеш щастлив десет 
години – сади дървета, но ако искаш да бъдеш щастлив сто години – подготвяй 
хората.“ Инвестицията в човека е инвестиция в бъдещето – това основополо-
жение е залегнало дълбоко в китайската култура. Днес, двадесет и пет века след 
епохата на Конфуций, продължава да ни удивлява стройната система на обуче-
ние, която е имала древната китайска държава, несравнима с нито една друга 
от древните цивилизации. Нещо повече, западната цивилизация, която днес 
претендира да представя своите образци на образователни системи, започва 
този процес едва през ХVI–XVIII век.

В древен Китай имало три вида училища: родови (Шу), общински (Ян), об-
ластни (Сюй) и столични (Сюе). Желаещите да учат постъпвали всяка година, 
но изпити държали през година. През първата година проверявали умението 
да се четат извадки от класиците (Конфуций, Лао Дзъ и т.н.) и желанието на 
обучаващите се да се учат. След три години проверявали какво е отношението 
на ученика към науката и как се вписва в социалната общност. След пет години 
проверявали широтата и дълбочината на знанието и близостта на ученика с 
наставника. След седем години проверявали способността му да разсъждава и 
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да се ориентира в различните науки, както и да избира своите приятели. Това се 
наричало малко ставане (образование). След девет години се смятало, че уча-
щият се вече може да прави умозаключения, да следва твърдо науката и да не 
изменя на предписанията на учението. Това се наричало велико образование 
– най-високата степен в древнокитайската образователна система. Правят впе-
чатление практическата насоченост на преподаването и неговият колективен 
начин на провеждане.

Едно от големите постижения на древен Китай е отворената изпитна сис-
тема, създадена при император Уди (140–86 г. пр.н.е.). Веднъж годишно всеки 
поданик можел да кандидатства за административен пост чрез полагане на оп-
ределени изпити. Така в цялата държавно-административна система на Китай 
се назначавали чиновници според личностните и професионалните им качес-
тва. Заемането на длъжност в йерархията зависело от образователната степен. 
Естествено се смятало, че онези, които са преминали всичките три степени на 
обучение, са най-подготвени и могат да заемат високоотговорни длъжности. 
Тази демократична практика съдържала висока мотивация за знание, за лич-
ностно усъвършенстване и повишаване на компетенциите. 

Образованието в древен Китай играе изключителна роля за формирането 
на китайската култура, за изграждането на материалната и духовната база на 
китайската цивилизация. Може да се каже, че образованието преобразява Ки-
тай. Голямо изоставане в тази сфера настъпва след 1840 г., когато той придобива 
статута на полуфеодална държава. До 1949 г. образованието е на много ниско 
равнище. През 1946 г. например в страната има едва 1300 детски градини, 289 
000 начални училища и 4266 средни училища при население от 541 млн. души. 
Със създаването на Китайската народна република през 1949 г., наред с другите 
промени от социално-икономически, политически и културен характер, които 
се извършват в страната и които преобразуват качествено обществото, настъп-
ва обрат и в образованието. В средата на XX век неграмотността на населението 
е била над 80%, а след продължителни и всестранни реформи днес тя е сведена 
под 5%. Към днешна дата повече от 98% от китайските деца в ученическа възраст 
посещават училище, а над 90% от тях продължават да учат в средно училище. В 
съвременния свят процентът на грамотност е важен показател за степента на 
социалния прогрес, за икономическото развитие и за жизненото равнище. Като 
отчитаме огромното население на страната – 1/5 от световното, постиженията 
на Китайската народна република в тази област са изключителен успех.

Китайската образователна система може да бъде разделена условно на чети-
ри степени. Първата степен е предучилищната подготовка, която включва децата 
под шест години. В нея влизат както яслите и детските градини, така и предучи-
лищното обучение. В градските райони предучилищното образование се получа-
ва в три-, две- или едногодишни детски градини; може да е целодневно, седмично 
или почасово. В селските райони – главно в ясли и сезонни детски градини. До 
края на 2001 г. в Китай има общо 111 700 детски градини с общо 20 218 400 деца.

Втората степен на китайската образователна система е деветгодишното за-
дължително образование, което включва началното и основното образование. 
С началото на реформите от 1978 г., с издаденото от ЦК на ККП през 1985 г. „Ре-
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шение за преструктуриране на образованието“ и със Закона за задължителното 
образование в КНР от 1986 г. държавата осигурява солидна законова основа на 
образованието. Образованието на децата от 6- до 14-годишна възраст е задъл-
жително. Началното образование е шестгодишно. Броят на началните училища 
днес е 491 273 с общо 125 434 700 ученици. Средното образование се дели на два 
етапа: основно и гимназиално. Първият етап на средното образование е триго-
дишен (в някои случаи четиригодишен). Шестте години начално и първият етап 
на средното (основно) образование спадат към задължителното образование. 
Вторият етап (гимназиален) на средното образование трае три години. Сега в 
Китай има 65 525 средни общообразователни училища с общо 64 310 500 уче-
ници и 14 907 гимназии с общо 140 497 000 ученици. От 1985 г. насам системата 
на китайското средно образование е в значителна степен децентрализирана. 
Финансирането на началното, основното и гимназиалното образование става 
от местните правителства. Отговорностите на провинциалните правителства 
включват осигуряване на основното образование в районите под тяхна юрис-
дикция, изготвяне на планове за развитие на местните училища, организиране 
на оценителната система в задължителното образование, осигуряване на обра-
зователни фондове за подпомагане на бедните райони и други.

Особено място в системата на средното образование заема специалното 
(професионално) образование. Според статистиката днес в Китай има 14 500 
средни специални училища, в които се обучават над 13 млн. ученици. Тези учи-
лища задоволяват потребността от подготвени млади кадри за местната индус-
трия, за занаятите и земеделието.

Развитието на средното образование е задължително условие за успеш-
ното развитие и на висшето образование, което именно създава конкурентос-
пособни и висококвалифицирани кадри. В утрешния ден те ще бъдат основен 
двигател на постиндустриалното информационно общество, те ще бъдат осъ-
ществяващата сила на проекта на новата (социалистическа) модерност на XXI 
век. Китайското ръководство отделя особено внимание на висшето образова-
ние. Китайските висши учебни заведения предлагат три степени на обучение: 
бакалавър за четири години, магистър за две (или три) години допълнително 
обучение и докторска степен за три или повече години обучение. Вследствие 
на цялостната стратегия за развитие на висшето образование то е подложено 
на динамични промени, като обхваща все по-голям процент от завършващите 
гимназиално образование и като разширява броя на различните специалности. 
Например докато през 2001 г. броят на вузовете в Китай е бил 1911, от които 
1225 за редовни студенти, а 686 за възрастни, през 2004 г. той е 2236. Тоест само 
за три години ръстът е с над 300 вуза. Докато през 1999 г. студентите са набро-
явали 1,6 млн., през 2003 г. те вече са 3,82 млн. Показателно е също така същес-
твуването на специални вузове за възрастни – това разкрива съвременната ви-
зия на китайското ръководство: според него – в типично постиндустриален дух 
– образованието и постоянната преквалификация са начин на живот, без който 
човек не може да успее в бързо променящия се свят. Това обяснява и големия 
брой студенти, регистрирани като обучаващи се за следдипломна квалифика-
ция – през 2004 г. те са общо над 2 млн. души.
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В хода на реформите и на отварянето на Китай към света степента на цент-
рализация на китайското висше образование е намалена значително. В образо-
вателната сфера са въведени пазарни елементи. Общите цели на реформата на 
висшето образование са насочени към изграждане на тристранна връзка меж-
ду правителството, обществото и вузовете. За да бъде постигнато това, старата 
система на правителствено финансиране на висшето образование е променена, 
новата система търси и набира средства и чрез други канали.

Към края на 2000 г. общо над 566 университета са слети в 232. Сливането 
им позволява по-бързо осъществяване на дълбоките промени в системата на 
висшето образование, оптимизиране и рационално използване на педагоги-
ческите ресурси, повишава качеството на преподаване и на учебния процес. 
В резултат от реформите днес китайското висше образование получава заслу-
жено международно признание – по доклад на ЮНЕСКО от 2003 г. Китайската 
народна република е на първо място в света по мащаба на своето висше обра-
зование. 30 от китайските висши учебни заведения са на специална държавна 
издръжка и влизат в числото на най-престижните вузове в света.

Социалистическият характер на КНР обуславя и определя политиката на 
страната към бедните студенти, към студентите от нискоразвитите провинции 
или в неравностойно положение. Умелото съчетаване на пазарна децентрализа-
ция и относителна автономност на вузовете, от една страна, и централно плани-
ране – от друга, прави възможно държавното подпомагане на по-бедните сту-
денти. Въведено е държавно студентско кредитиране. Политиката на студентски 
кредити започва през 1999 г. и от тогава до днес повече от 1,15 млн. студенти са 
се възползвали от възможността за финансиране на образованието си.

Процесите на икономическа глобализация налагат глобализация и в оста-
налите сфери на обществения живот. Китайското правителство отдава голямо 
значение на все по-интензивното и динамично международно сътрудничество 
и обмен в областта на висшето образование. През последните 20 години КНР 
установи сътрудничество и приятелски контакти със 154 страни и региони в 
света. През 2003 г. в Китай се обучават 77 000 чуждестранни студенти от 175 
страни и региони на света. Все повече китайски студенти учат в чужбина. За 
2004 г. те са 114 663 в 164 страни по света. Китай издържа най-много студенти 
извън граница.

Един от трудните проблеми за китайската държава е развитието на обра-
зованието в селските райони, където живее преобладаващата част от китайско-
то население. Поради това през 2005 г. Китай значително увеличи финансира-
нето на образованието на село. Към днешна дата за 30 млн. ученици от бедни 
семейства са напълно осигурени учебни пособия, а на децата, живеещи в ин-
тернати, държавата дава специални помощи за образование. От началото на 
2006 г., в продължение на три години, Китай отделя 10 млрд. юана за развитие 
на съвременните телекомуникационни средства за обучение в селските райони. 
През 2006 г. са оборудвани с телевизори, видеомагнетофони и видеоматериали 
110 хил. селски начални училища.

В началото на ХХІ век китайското правителство прие амбициозна програ-
ма за създаване на система от китайски университети на най-високо световно 
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ниво. В плановете на китайското Министерство на образованието се предвиж-
да до 2020 г. на всеки 100 хил. човека да се падат по 13,5 хил. специалисти с 
висше образование и по 31 хил. човека със средно.

От голямо значение е и процесът на интеграция на производството, обуче-
нието и научните изследвания в единна система. Той способства да се ускорява 
трансферът на научно-технически открития и да се появяват нови наукоемки 
отрасли. Към сегашния момент 43 от китайските университети имат свои на-
учно-технически центрове, някои от които се превръщат във важни образци за 
внедряване на наукоемките постижения в икономиката и в производството.

С развитието на информационно-комуникационните технологии расте 
значението на новите съвременни специалности – автоматизацията, компю-
търните технологии, информатиката и информационните технологии и др. Ки-
тайската държава отделя особено внимание и на перспективните специалности 
като атомна енергетика, молекулярна физика и химия, ядрена физика, биохи-
мия, физико-химия и други.

Обобщавайки постиженията на Китайската народна република в сферата 
на образованието от 1949 и особено от 1978 г. до днес, можем да направим след-
ните няколко извода:

1. В резултат от изпълнението на цялостна, последователна и дългосрочна 
стратегия за развитие на образованието в Китай за по-малко от четвърт век 
неграмотността на населението е сведена до непознат до днес минимум, а сис-
темата на задължителното образование обхваща практически цялото населе-
ние в детска възраст.

2. Като разширява възможностите на висшето образование, като увели-
чава броя на вузовете, като повишава качеството на обучението, децентрали-
зира образователната система и финансира приоритетно наукоемките и висо-
котехнологическите специалности на бъдещето, ръководството на КНР вече е 
направило първите значителни стъпки за включване на страната в глобалната 
постиндустриална революция, за общество, основано на знанието и информа-
цията.

3. Успехът в развитието на китайското образование е едно от задължител-
ните условия за превръщането на Китай във водеща суперсила на XXІ век и в 
един от полюсите на световната икономика, геополитика и култура в многопо-
люсния глобализиращ се свят.

Постиженията на Китайската народна република в образователната сфе-
ра като водеща сфера на съвременния обществен живот са залог за бъдещето 
на страната и гарант за нейния просперитет и лидерско място в съвременния 
свят. Една от любимите на Дън Сяопин древни китайски мъдрости гласи: „Да се 
учиш – това означава да вървиш напред. Учението – това е движение напред.“ 
Инвестирайки в образованието, Китай инвестира в своето бъдеще.
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НЯКОЛКО ДУМИ ЗА 
ТРАДИЦИОННАТА 
КИТАЙСКА ЖИВОПИС „ГОХУА“

Дончо Дончев

Китайската традиционна живопис има 5-хилядо-
годишна история. Нейните уникални национал-

ни особености са в това, че тя се е развивала заедно с 
китайската култура и с историята на Китай, във вза-
имодействие с философията, литературата и други-
те изкуства – като калиграфията. Характерна за нея е 
силната символика в картините. Луна или свещ нап-
ример символизират дълбока нощ, различни рас-
тения – четирите сезона на годината или различни 
понятия (божурът е символ на богатство и процъф-
тяване, бамбукът на твърдост, цъфтящата китайска 
слива „мейхуа“ – на нежност, хризантемата, орхиде-
ята и лотосът съответстват на представата за „дзюн-
дзъ“, или „истински благороден човек“). Често от 
едната страна или в горния край на картината има 
калиграфски надпис, представляващ стих на худож-
ника или на известен китайски поет. Например отст-
рани на нарисувано цъфтящо клонче мейхуа, огряно 
от луната, е изписано калиграфски: „Лекият аромат 
на мейхуа се разтваря в бледната светлина на луната.“ 
Друга особеност е търсенето на съучастие към кар-
тината от страна на зрителя, на единство на чувства-
та и мислите на твореца и на съзерцаващия.

Китайските художници работят с туш и четки 
върху коприна или оризова хартия. Картините се 
оформят като вертикални или хоризонтални свитъ-
ци, които или се закачат някъде, или се съхраняват 
в специални калъфи. Главното сред многочислените 
изисквания към художника е „умението да владееш 
четката“.

В китайската традиционна живопис, наречена в 
отличие от западната в края на ХІХ – началото на ХХ 
в. „гохуа“ („живопис на нашата страна“, „китайска 
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живопис“), има два стила – „гунби“ („старателна четка“) и „сеи“ („предаване на 
идеите“). Най-характерно за стила гунби е старателното изписване на контур-
ните линии, ясното очертаване на предметите и детайлите (на картината може 
да се види например всеки един косъм от брадата на стареца или от козината на 
тигъра). При стила сеи отсъстват точните контурни линии, картините са рису-
вани направо с нанасяне на туша, художникът мисли не за точното предаване 
на детайлите, а за подчертаване на емоционалното, душевното настроение. До 
ХІІ в. от н.е. художниците са творили главно в стила гунби. През следващите 
векове и до наши дни преобладава стилът сеи.

Жанровете в китайската традиционна живопис са разнообразни. Худож-
ниците от династия Хан (202 г. пр.н.е. – 220 г. от н.е.) до династия Тан (618–907 г. 
от н.е.) са рисували главно хора. Периодът от Петте династии (907–960 г. от н.е.) 
до династия Северна Сун (960–1127 г. от н.е.) е „великата ера на китайския пей-
заж“. Съвременната гохуа запазва традиционните средновековни жанрове, като 
ги обогатява с нови, чисто китайски техники и веяния от западното изкуство. 
Водещ е пейзажът „шан–шуй“ („планини и води“). В този жанр художникът из-
ползва способите на „разсеяна перспектива“ – от птичи поглед се виждат, сякаш 
от различни места, високи стръмни планини, с разположени върху тях къщич-
ки, кули или причудливи дървета сред плуващи облаци и полупрозрачни изпа-
рения от течащите в подножието реки. Китайският пейзаж е изпълнен с висок 
философски смисъл. Други жанрове на традиционната китайска живопис са 
„жену“ (изображения на хора), „хуа–няо“ („цветя и птици“),“цао–чун“ („треви 
и животни“). В тях е въплътена философско-естетическата идея за „великото в 
малкото“. Именно в малкото пиленце, в нищожното насекомо, скаридката или 
трептящото на вятъра цвете е според китаеца концентрираният израз на безг-
раничната красота на заобикалящия ни свят. Разбира се, китайските художни-
ци рисуват не само дребни животни. В много картини на т.нар. анималистичен 
жанр те пресъздават кучета, тигри, биволи, коне и други.

В настоящата книжка на списанието са поместени репродукции от карти-
ни на четирима от най-известните китайски художници, живели през миналия 
век и творили в стила гохуа: Ци Байши, Сюй Бейхун, Фу Баоши и Ли Къжан.

Ци Байши (1863–1957) – роден в с. Синдзу, околия Сянтан (пров. Хунан) 
в бедно семейство. От 15-годишна възраст чиракува и учи дърводелство и дър-
ворезба, включително и резба на печати. На 20 години започва да рисува сам, 
отначало лица на красиви девойки. Пише стихове и изработва гравюри. На 40 
години напуска родните места, обикаля различни провинции, а през 1917 г. се 
заселва в Пекин, където рисува и преподава живопис. През 1953 г. е избран за 
почетен професор на Централната китайска академия за изящни изкуства, през 
следващата година – за президент на Общокитайската асоциация на художни-
ците. През 1954 г. е избран за депутат в Общокитайското събрание на народни-
те представители, а през 1955 г. е удостоен с Международната награда за мир. 
Умира на преклонна възраст на 16 септември 1957 година.

Ци Байши оставя след себе си огромно творческо наследство. Външно кар-
тините му продължават традициите  на древните майстори, защото съчетават 
живопис, калиграфия, поезия и гравьорско майсторство (китайските печати), 
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но същевременно в тях, особено в по-късните му творби, се чувства неговата 
самобитност и оригиналност. Самият той казва за себе си: „Аз се учих да ри-
сувам с пръсти като юноша, пейзажна живопис – след 30-ата си година и се 
специализирах в рисуването на цветя, насекоми и птици след 40-ата си година.“ 
Прекарал част от живота си на село, той с удоволствие рисува селски пейзажи, 
плодове, зеленчуци, насекоми, риби. Творчеството му е близко до народа и раз-
бираемо за него.

Творбите на Ци Байши са в стила сеи – лаконична композиция и отсъствие 
на помпозност, свободен полет на четката, гъсти щрихи с туша. Най-добрите си 
произведения създава на 70- и 80-годишна възраст.

Сюй Бейхун (1895–1953) – роден в Ицин, пров. Дзянсу, в семейството на 
самоук художник. От баща си получава първите уроци по рисуване. Достигнал 
пълнолетие, той заминава за Шанхай, за да изучава западна живопис. Скоро 
обаче е принуден да се завърне у дома заради заболяване на баща си и да стане 
учител по рисуване. През 1919 г. спечелва стипендия в Националната висша ху-
дожествена школа в Париж. Пътува и до Германия, Белгия, Швейцария и Ита-
лия, където се запознава с платната на великите европейски майстори.

През 1928 г. Сюй Бейхун се завръща в Китай  и става професор в катедрата 
по живопис на Централния университет в Нанкин, а по-късно – декан на Ху-
дожествения факултет на Пекинския университет. Полага усилия за реформи-
ране на преподаването по художествено майсторство, за въвеждане в учебния 
курс на западноевропейската техника на живописта. По негова покана за про-
фесор в Нанкинския университет е назначен Ци Байши. След обявяването на 
КНР през 1949 г. се създава Централна художествена академия, на която пръв 
ректор става Сюй Бейхун. Бил е и председател на Общокитайската асоциация 
на дейците на изкуството.

С новаторските си идеи Сюй Бейхун оказва голямо влияние върху мла-
дото поколение художници в Китай. Целият му творчески и преподавателски 
път е свързан с идеята за обновяване и развитие на националното реалистично 
изкуство. Той е ярък представител на течението от първата половина на ХХ век 
„сто школи и направления“, т.е. за съществуване на различни стилове и насо-
ки. Едни художници продължавали да творят, строго спазвайки традициите на 
миналото, други все повече се поддавали на нови, включително и на западни 
веяния. Сюй Бейхун твори в различни жанрове – и пейзаж, и анималистични 
сюжети. Рисува и в класическия китайски стил гохуа, и с маслени бои. Светов-
ноизвестни са неговите рисунки на коне, в които той съчетава китайските и 
европейските маниери на живопис.

Фу Баоши (1904–1965) – един от най-значителните китайски художници 
на ХХ век. Роден в Синюй, пров. Дзянси. През 1933 г. по препоръка от Сюй 
Бейхун отива в Япония да учи история на източното изкуство в Токийския ко-
леж за изящни изкуства. Той превежда много японски изкуствоведски книги и 
пише собствени изследователски трудове. Завръща се в Китай и твори активно, 
като внася редица нови визуални елементи от японската живопис в китайско-
то традиционно художествено изкуство. Става директор на провинциалното 
рисувално училище в Нанкин. Избран е за зам.-председател на Федерацията 
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на китайските художници. Преподава във Факултета за изящни изкуства на 
Нанкинския централен университет. Рисува пейзажи шан–шуй и портрети на 
известни китайски личности от древността. Фу Баоши е голям почитател на 
големия китайски художник Ши Тао (1642–1707) от ранния период на  динас-
тията Цин. Той дори променя още на младини името си, назовавайки се Баоши, 
което означава „прегръщам Ши (Тао)“.

Ли Къжан (1907–1989) – роден в гр. Сюйджоу, провинция Дзянсу. От дете 
проявява голям интерес към рисуването. На 16 години постъпва в частен ху-
дожествен колеж в Шанхай. През 1929 г. е приет за слушател в изследовател-
ското отделение на известната художествена академия „Сиху“ в гр. Ханджоу. 
Завършва с отличие. По покана от Сюй Бейхун през 1946 г. става преподавател 
в Пекинското художествено училище, където преподават неговите учители, 
именитите художници Ци Байши и Хуан Бинхун.

Ли Къжан изучава и китайската традиционна живопис, и западните тех-
ники и ги съчетава много умело в творчеството си. През 50-те години рисува 
главно пейзажи. Той пътува много из цялата страна, прави зарисовки и като се 
връща в Пекин, на тяхна основа създава великолепни картини в жанра шан–
шуй. Особено известни са рисунките му на биволи, които изглеждат така, ся-
каш са живи и всеки момент ще излязат от картината. Особено популярен и в 
Китай, и в чужбина Ли Къжан става през 80-те години на миналия век. До края 
на живота си е зам.-председател на Китайската асоциация на художниците и 
президент на Изследователския институт за китайско художествено изкуство.
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