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АПСТРАКТ: Чланак има за циљ да објасни динамичан пе-
риод реформи које су спровођене у Бугарској 1958–1968. 
Поред поделе на фазе, рад покушава да објасни ток спро-
вођења реформи и конјункутру осталих соција ли стич ких 
земаља. Обрађени су и разлози због којих је врх поли-
тичког руководства бугарске компартије био принуђен да 
отпочне са спровођењем привредних реформи. Објашњава 
се и зависност Бугарске од СССР-а у матери јалном и тех-
нолошком погледу, али и прагматичност партиј ског руко-
вoдства, на челу са Тодором Живковим, које жели да се 
одржи на власти. 

Кључне речи: реформе, Тодор Живков, Јевсевије Либер-
ман, Алексеј Косигин, „велики скок“, трустови

Економиста Јан Адам је, говорећи о процесу реформи, навео 
два становишта. По првом, врло критичком, уколико у систему нису 
извршене суштинске промене, попут оних у сегментима својине и 
односа план и тржиште, не може се рећи да су у Источном блоку 
извршене било какве реформе. Међутим, уколико се погледа ближе 
и наведу све промене и начини пресек, онда се може говорити о 
одређеној динамици и променама које су настајале као последица 
спроведених реформи.1

*  Рад је настао у оквиру пројекта Традиција и трансформација. Историјско насле-
ђе и национални идентитети у Србији у 20 веку, (№ 47019), који финансира 
Мини старство просвете и науке Републике Србије.

1 Jan Adam, Economic reforms in the Soviet Union and Eastern Europe since the 1960s, 
St. Martin’s Press, 1989, p. 3.
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Сам рад ће бити подељен на неколико целина.2 У првој, 
уводној, биће речи о успостављању политичког и економског си-
стема по узору на СССР. Други део ће представити динамику тих 
реформи, док ће на крају подробније бити описана свака од фаза. 
Поред саме динамике реформи, покушаћемо да дамо одговор зашто 
су отпочеле, какав им је био карактер, колики је био утицај СССР-а 
и какве су биле последице реформи.

Успостављање државног социјализма у Бугарској

Долазак комуниста на власт у Бугарској 1944. године уз 
подршку Црвене армије означио је почетак револуционарне измене 
политичког и друштвеног система земље по совјетском узору. 
Додуше, борба за потпуну власт Комунистичке партије Бугарске 
(КПБ) потрајала је до 1948. године, а потом су уследиле чистке у 
самој партији, узроковане сукобом унутар Коминформа. 

Упркос борбама за власт и међустраначком трвењу, након 
1949. Бугарска је брзо усвојила свој први републикански устав и 
први петогодишњи план (1949–1953). Устав и политика развоја 
су били пресликани по совјетском моделу. Једнопартијска власт и 
убрзана индустријализација, електрификација и колективизација 
земље, уз претходно извршен процес национализације, имали 
су за циљ да земљу извуку из заосталости у врло кратком року. 
Изграђиван је аутархичан модел командно-планске привреде ста-
љинистичког типа – непараметарског економског система где је 
план само физички одређивао циљеве.3

2 Последњих неколико година изашло је више вредних књига бугарских колега у 
којима су обрађена како целокупна историја бугарске државе и друштва у хлад-
ном рату тако и нека кључна питања. Најважније синтезе у којима се обрађује по-
ред осталих важних процеса и домен привреде су: Е. Калинова, И. Баева, Блгар-
ските преходи 1939–2005, София, 2006; Г. Марков, ред., История на Българите: 
от Освобождението (1878) до края на Студената война (1989), София, 2009; Е. 
Кандиларов, Е. Турлаков, ред., Изследвания по история на социализма в Бълга-
рия 1944–1989, София, 2010; Ивайло Знеполски, ред., НРБ от началото до края, 
София, 2011. Незаобилазно, већ класично дело, представља књига И. Марчева, 
Тодор Живков – пътят към властта: политика и икономика в България 1953–
1964, София, 2000. Из области чисто економске историје најважнија дела су: М. 
Иванов, Реформаторство без реформи: политическата икономия на българския 
комунизъм 1963–1989, София, 2008; Д. Вачков, М. Иванов, Българският външен 
дълг 1944–1989: банкрутът на комунистическата икономика, София, 2008; Р. 
Аврамов, Пари и де/стабилизация в България 1948–1989, София, 2008. 

3 НРБ от началото до края, стр. 135–136.
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Тодор Живков осваја власт и покреће реформе у Бугарској

И поред уложене велике енергије и средстава, Бугарску је 
током целог периода 50-их пратила неразвијеност и висока стопа 
незапослености, која је почела да се смањује тек током друге по-
ловине 50-их и током 60-их. Уз привредне тешкоће пратиле, ту је била 
и борба за власт унутар врха КПБ-а.4 Као победник из овог сукоба 
са дотадашњим неприкосновеним вођом и својим некадашњим па-
троном Влком Червенковим изашао је Тодор Живков,5 генерални 
секретар КПБ-а, који је био на страни Никите Хрушчова током борбе 
за Стаљиново наслеђе. Промену у самом врху власти пратиле су и 
промене кроз целокупан систем наредних неколико година, док се 
Живков учвршћивао на власти, оставши једини на врху пирамиде 
1962. године,6 па све до његове смене 1989, такође уз благослов 
Москве. Иако је главна преокупација бугарских комуниста била 
бор ба за врховну политичку власт (1956–1962), од огромне ва-
жности је било стање и развитак државе и друштва, тј. питање 
модернизације. 

Покретањем процеса дестаљинизације на ХХ конгресу 1956. 
Никита Хрушчов, генерални секретар КПСС-а, омогућио је покрета-
ње реформи у Источном блоку. Рушење „стаљинизма“ ослањало се 
на „лењинизам“, централизам је требало олабавити давањем већих 
права и слобода кроз идеју демократског централизма.7 Међутим, 
на самом почетку, током друге половине 50-их, у Бугарској није 
било никаквих значајнијих промена. Заправо систем се нашао за-
4 Смрћу Георгија Димитрова (1882–1949) отпочела је борба за водеће место у 

бугарској компартији. Сам сукоб био је пре свега одраз онога што се дешавало 
у СССР-у. Влко Червенков (1900–1980) је успео да обједини фунцкије генсека 
КПБ-а (1949–1954) и премијера (1950–1956), али као штићеник Георгија Ма-
љенкова, изгубио је власт годину дана после смене свог патрона. О међупартиј-
ској борби и сукобима око власти најбоље поглeдати у наведеном делу Илијане 
Марчеве и у синтези групе аутора под руководством Ивајла Знеполског: Ивайло 
Знеполски, ред., НРБ от началото до края, София, 2011.

5 Тодор Живков (1911–1998), родом из села Правец. Био је штићеник Влка Чер-
венкова, који га је поставио за генералног секретара КПБ-а 1954, на којем месту 
се задржао до 1989, када су га сменили партијски другови. Живков је током бор-
бе за власт у СССР-у стао на страну Никите Хрушчова, што му је донело касније 
целокупну власт у Бугарској.

6 О смени тадашњег премијера Антона Југова (1956–1962), када власт преузима 
Тодор Живков и његови следбеници погледати детаљно у: И. Марчева, н. д., стр. 
149–159.

7 Демократски централизам је Лењинова замисао која је подразумевала да у 
партији постоји како слобода изражавања чланова тако и чврсто јединство при-
ликом доношења или спровођења одлука. A. Heywood, Political ideologies: An 
Introduction, New York, 2012, p. 122.



ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ  3/2012.

116

течен. Лоше стање у бугарској привреди изнео је 7. јануара 1958, у 
свом реферату, на седници Политбироа, тадашњи министар финан-
сија и државне контроле Кирил Лазаров. Положај је такав, да чак 
ако се искористе целокупне девизне резерве, не могу се исплатити 
два задужења према Државној банци СССР-а, са роковима 11. и 
15. јануара 1958. године... Рок за поновно успостављање девизних 
резерви се не може одредити, јер предстоје велика плаћања према 
капиталистичким земљама за које такође нису обезбеђена девизна 
средства.8 Након овог извештаја, Политбиро је одобрио предлог 
Кирила Лазарова да се исплати први зајам и да се замоли одлагање 
плаћања другог зајма, чија наплата је приспевала 15. јануара.

Отпочела је права потрага за новим кредитима, репрогра-
мом, бољим условима. Презадуженој држави са лошом привредом, 
која је све дубље тонула, ретко ко је изашао у сусрет.9 Решење је 
пронађено у продаји златних резерви у висини од 21 тоне злата 
совјетској Госбанци.10 Постало је јасно да се систем мора битније 
изменити како се земља не би поново нашла у истом положају. 

Седми конгрес КПБ-а је одржан 1958. године. Треба имати на 
уму да је овај конгрес био од значаја зато што је на њему истакнуто 
да је будућност у научно-технолошком напретку и интензивном 
развоју.11 Међутим, током целокупног постојања социјалистичке 
Бугарске развој је остао екстензиван и научно-технолошка дости-
гнућа никада нису била у правој мери укључена у привреду како би 
се извршио нужнан прелаз ка интензвиној привреди. Такође, важна 
одлука VII конгреса је била да се престане са праксом изградње 
великих постројења за индустрију за коју нема сировина у самој 
земљи, чиме се повећавао спољнотрговински дефицит.12

Командно-плански модел привреде

Овај период карактерише изградња стаљинистичког модела 
командно-планске привреде. Одликовала га је висока вертикална 

8 Реч је била о два краткоторочна зајма у конвертибилној валути од СССР-а. ЦДА, 
Ф. 1Б, оп. 6, а. е. 3510.

9 Д. Вачков, М. Иванов, н. д., стр. 108–110.
10 Први који је непобитно доказао продају, са свим документованим материјалима о 

процесу продаје злата био је новинар Христо Христов. Х. Христов, Тайните фа лити 
на комунизма, София, 2007, стр. 49–60. Питање је подробно и темељно обра ђено 
у: Д. Вачков, М. Иванов, н. д., стр. 116–120; Р. Аврамов, н. д., стр. 191–200.

11 ЦДА, Ф. 1Б, оп. 5, а. е. 338.
12 ЦДА, Ф. 1Б, оп. 5, а. е. 317.
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централизованост привредног система уз доминантну улогу плана. 
Бугарска је дословно копирала совјетски модел привредног систе-
ма и његовог развоја. Административни начин руковођења привре-
дом био је суштина његове логике управљања, одбацујући било 
какав облик утицаја закона вредности. План је представљао најва-
жнији инструмент у планирању и управљању привредом, а држав-
ни плански комитет (ДПК) са врховним привредним саветом нека 
врста економског суперминистарства. План је имао снагу закона 
и одређивао билансе укупне производње, расподеле, размене и 
потрошње. Командно-планска привреда је подразумевала да план 
представља једини акумулатор, алокатор средстава и регулатор 
система са минималним учешћем тржишта у том процесу. 

Такав систем је на самом почетку показао одлучност, си-
гурност и чинило се да је, упркос бројним тешкоћама, нађена 
формула за искорак из заосталости. Почетна висока концентрација 
средстава и моћи омогућила је да се покрене градња кључних 
објекта потребних за индустријализацију. Међутим, како се систем 
усложњавао, а свет се, упркос идеолошким запрекама, све више 
интегрисао, крутост командно-планске привреде и велика концен-
трација средстава и моћи на једном месту су од почетне предности 
прерасле у терет, онемогућавајући привредном систему да буде 
прилагодљивији.

Етапе развоја

Развој бугарског привредног система током наведених десет 
година можемо поделити у неколико целина. Прва целина (1958–
1960) доводи до спознаје да систем није у стању да сервисира своје 
обавезе и решење је тражено у форсирању постојећег привредног 
модела по узору на „велики скок“ у комунистичкој Кини. Други 
период (1960–1963) представља потрага за моделом, али овога 
пута заснованог на економски утемељеним начелима уз учешће 
економских и других стручњака. Овај процес пратио је реформе у 
СССР-у, које су заправо ударале смернице свим земљама Источног 
блока. Један од важних показатеља промене политике је чланак 
угледног совјетског економисте Јевсевија Либермана13 у Правди 9. 
септембра 1962. године, под насловом „План, профит, премија“. 

13 Јевсевије Григорович Либерман (1897–1981) рођен је у Славути у Украјини. Био 
је један од најистакунитијих совјетских економиста и творац концепта реформе 
из 1965. године.
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Упоредо са тим је ишао и покушај да се уведе већа дисциплина 
путем бољег вођења статистике и књиговодства. 

Трећи циклус (1963–1968) бисмо могли да наведемо као уте-
ме љивање новог економског механизма (НЕМ), пре свега кроз ства-
рање великих система по узору на капиталистичке трустове, који би 
обухватали готово целу једну привредну грану или њен велики део 
държавни стопански обединения (ДСО). Заправо ову фазу можемо 
сматрати почетком озбиљних реформи привредног система. Оне су 
ишле у два правца: реформе целокупног система, нови економски 
механизам (НЕМ), и реформе путем стварања ДСО-а.

У другој половини 50-их и током 60-их, поред укључивања 
закона вредности, питање слободе унутар привредног система је 
било најкрупније.14 Брзо се увидело да је систем сувише усправно 
централизован, док је водоравно био врло слабо повезан. Суштин-
ска слабост је проистицала из превелике строгости у подели рада 
и недовољној одговорности привредних субјеката, тј. из инсти ту-
ционалног недостатка који је приморавао/упућивао привредне 
субјекте да сарађују једни са другима. Први корак у решавању 
проблема је било појачавање партијске дисциплине, док је на крају 
извршено обједињавање различитих предузећа у трустове – ДСО. 

Тешкоће током реформи

Једна од главних препрека реформама било је становиште 
СССР-а да се улога плана као доминантног чиниоца привредног 
система не сме мењати. Нужда копирања совјетског модела такође 
је била незахвална за сателитске земље. Кључ ових проблема ле-
жао је у самом положају и потенцијалима СССР-а, који је био бо-
гат готово свим сировинама, имао огромна пространства и најмно-
гољуднију земљу међу чланицама СЕВ-а.15 То му је омогућавало 
да може себи дозволити коришћење технологија које троше вели-
ке количине сировина и енергије у производњи и да при том по-
седује сопствено велико тржиште. Овакве потенцијале није имала 
ниједна сателитска земља, а била је обавезна да прихвати совјет-
ски привредни концепт. На тај начин у целом источном блоку су 

14 Интерву аутора са Георгијем Петровим, септембар 2010.
15 Савет за међусобну економску помоћ је основан 1949, али је почео да функци-

онише тек крајем 50-их година, док је 60-их почела да се озбиљније дефинише 
његова политика и врши интеграција у циљу стварања заједничког тржишта ње-
гових чланица и утврђивања тела и правила ове организације.
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изграђивани аутархични/самодовољни привредни системи ко ман-
дно-планске привреде. Систем је претпостављао високе стопе 
улага ња, које би биле главне за убрзани раст. Како би се што пре 
при ку пила огромна средства, успостављен је наведени систем, 
који је у ценовној политици путем „маказа“ одређивао ниске цене 
пољо привредних производа и обавезне откупе по ниским ценама, 
док би оне привредне гране које су форсиране, попут металургије, 
машиноградње, тешке хемијске индустрије, имале високе цене 
и биле подстакнуте да производе и привлачиле велика улагања. 
Међутим, систем је био јак колико и његова најслабија карика. 
Уколико би на неки начин дошло до пада улагања/масовног дотока 
средстава, у овом случају од СССР-а,16 или би дошло до пораста 
стандарда радника/трошкова радне снаге које не би пропратило 
повећање продуктивности рада, дошло би до кризе и урушавања 
постојећег модела.17

Нова политика интеграција и стварања великог заједничког 
тржишта за земље државног социјализма била је покушај да се пре-
корачи ова аутархичност. Међутим, све се свело на поделу рада, а 
критеријуми су често били политички, а не економски. Одре ђено је 
током 60-их где и шта ће која земља производити. Ово не значи да 
је у једној земљи произвођен целокупан програм једне привредне 
гране, већ одређени делови коначног производа. Политичка руко-
водства су разумела да се мора извршити специјализација и коо-
перација, али и увођење једнаких стандарда како би кооперација 
била могућа тј. типизација. Заправо нова привредна политика пред-
стављала би изградњу економије обима на једном далеко већем 
тржишту, уз покушај ослонца на сопствене, источноблоковске тех-
но логије и коришћење светских цена за производе приликом међу-
собне размене. Као и увек, невоља са ценама у државном соција-
лизму, где преовлађује администрирање путем командно-планске 
привреде, јесте како оне треба да се мењају и шта треба да им 
буде ослонац. Додатну затвореност и неприлагођеност привредног 
система појачавало је то што се систем ослањао на светске цене 
као репер и мењао их је на сваких пет година,18 док ниједна од 

16 НРБ от началото до края, стр. 138–140.
17 Једно од најбољих објашњења зашто и како су привредни системи земаља 

држав ног социјализма са монопартијама на власти дошли у кризу је датo у 
књизи: Lj. Madžar, Suton socijalističkih privreda, Beograd, 1990, у којој професор 
Љубомир Маџар користи Харод–Домаровов модел, по којем је укупни привредни 
раст једнак најнижем расту једног од кључних чинилаца (карика).

18 B. Eichengreen, European Economy since 1945: Coordinated Capitalism and Beyond, 
р. 159.
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земаља није имала конвертибилну валуту, укључујући и рубљу 
која је била опште средство плаћања унутар СЕВ-а. Последица је 
био даљи опстанак неконкурентних предузећа, која без субвенција 
или одређених царинских заштита нису могла остварити извоз. 
Субвенционисање извоза било је нормална појава, али иако оправ-
дана на почетку када се индустрија изграђивала, показала се као 
врло скупо и неодрживо решење на дужи рок. Клиринг је био и 
остао доминантан начин плаћања у међусобној трговини СЕВ-а.19 

„Велики скок“

Због наведене затечености система, није се могло доћи до 
неких суштинских промена, јер је за то било потребно времена. 
Покушаји да се криза ликвидности реши новим кредитима нису 
уродили плодом и преостало је да се Бугарска ослони на сопствене 
могућности.20 Она није била једина земља у таквом положају, а 
блиски контакти са кинеским партијским руководством будили су 
наду. Заправо идеја је из Кине дошла преко Влка Червенкова,21 али 
је одбачена и сада поново извучена из запећка и представљена 
као решење врха КПБ на челу са Тодором Живковим. „Велики скок“ 
се сматрао успешном формулом за излазак из привредне кризе. 
Ново решење није било ништа друго до наивни приступ да се 
нагомилани дугови и дефицит спољнотрговинског биланса, као и 
за осталост, која је главни кривац за све то, могу решити кроз фор-
сирање постојећег модела командно-планске привреде. Политич-
ком одлуком циљеви плана су подигнути без икаквих опипљи вих 
критеријума. Логика се заснивала на повећању норми онолико ко-
лико је било потребно остварити додатних прихода да би се избегао 
банкрот земље, занемарујући или преувеличавајући могућ ности 
привредног система. 

Састављање нових измена и њихово доношење је имало 
још већи значај јер, као што је на самом почетку наведено, план 
није представљао само економску политику и пројекцију, већ и за-
конску обавезу! С обзиром на то да је за усвајање плана била по-

19 Исто, стр. 156–160.
20 О покушају да се пронађу бољи услови за финансирање бугарске привреде, за 

лакшу отплату кредита погледати у: Д. Вачков, М. Иванов, Българският външен 
дълг 1944–1989: банкрутът на комунистическата икономика, София, 2008, стр. 
103–108.

21 Нико Яхиел, Тодор Живков и личната власт: спомени, документи, анализи, Со-
фия, 1997, стр. 112–113.
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требна општа мобилизација свих могућих капацитета, све је било 
пропраћено великом медијском кампањом.22 

Услед оскудице средстава, која је такође постојала у кине-
ском случају, подстрек се покушао пронаћи без материјалног на-
грађивања, већ по Стахановљевом – ударничком принципу. 

Важно је нагласити да се нису сви у врху Партије слагали 
са оваквим решењем изласка из тешкоћа, али да се нико није смео 
отворено супротставити званичној политици. У сврху мобилизације 
и сузбијања неистомишљеника Тодор Живков је на пленарној сед-
ници 11. новембра 1958, поред наглашавања континуитета у бугар-
ској политици након његовог доласка на власт,23 казао да су лоши 
резултати у привреди у великој мери узроковани сумњом кадрова у 
испуњавање плана и да се „неверници“ налазе у самом ЦК КПБ-а.24 
На самом крају излагања навео је и ставку „непријатељи реформе“ 
чија жеља је да план пропадне и њихове разлоге је разврстао у три 
групе, од којих је прва била „невера у победу, несхватање каракте-
ра и правца ка испуњењу привредних задатака у скраћеним роко-
вима“. Почетком децембра, на састанку секретеријата ЦК КПБ-а, 
Живков је био још оштрији, захтевајући да се испуни циљ удвостру-
чавања националног дохотка без обзира на цену. Сматрао је да 
ко мунисти треба, као и цела држава, да буду „мобилисани за 
бој“ како би се план испунио.25 Зарад испуњења плана искован 
је комунистички „оче наш“: не кради, будно пази и умножавај 
социјалистичку имовину, која је за нас света и неприкосновена, 
као што је била света и неприкосновена приватна својина за 
капиталистичко друштво.26 

Наведени примери говоре о томе колики је идеолошки капи-
тал уложен у покретање посрнуле привреде, али и да је руковод-
ство веровало да је план одлично осмишљен, само се недовољно 
добро спроводи.

„Велики скок“ претворио се у „велики тресак“, привредна 
политика заснована на форсирању постојећег привредног модела, 
без подстрека радницима и са строгим органичавањем у нова ула-
гања, доживела је потпуни пораз. Резултати су били више него 
22 Работническо дело, званично гласило КПБ-а, отпочело је директивама и саве-

тима свакодневно да подстиче читаоце како би се извршила мобилизација свих 
потенцијала и спровео осмишљени план.

23 Мисли се на одстрањивање Влка Червенкова на априлском конгресу КПБ-а 1956. 
године.

24 ЦДА, Ф. 1Б, оп.5, а. е. 356.
25 ЦДА, Ф. 1Б, оп.5, а. е. 358.
26 ЦДА, Ф. 1Б, оп.5, а. е. 362.
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поражавајући. Бугарска је због повећања количине потребне за 
извоз нарушила кавалитет готово свих привредних грана и изгуби-
ла одређена тржишта за пољопривредну и дрвну индустрију које 
су увек сматране конкурентним на светском тржишту.27 Усле ди-
ло је даље изношење златних резерви ради исплате рата 1963. 
(3,835 тона) и 1964. године (4 тоне).28 

Прелазни период

Тодор Живков није био визионар, али је био прагматичан. Из 
„великог скока“ извукао је наук. Он се сводио на неколико ствари: 
1. у привредном систему мора доћи до значајнијих промена, нара-
вно, колико идеологија и СССР буду дозволили, али се мора ићи 
на већу ефикасност система; 2. Бугарска ни на који начин не може 
бити самодовољна, нити у погледу средстава, сировина и техноло-
гија и треба се чвршће везати за СССР како би се превазишла 
заосталост;29 и 3. очекивање да ће радници радити само за боље 
сутра 15 година након завршетка рата и трпети мере штедње било 
је превазиђено. Целокупан заокрет пропраћен је новом медијском 
кампањом, која је пратила све важније одлуке, како краткорочног, 
средњорочног тако и дугорочног карактера. О „великом скоку“ 
више није било помена.

Како би се обезбедила средства и тржиште за своју робу 
унутар СЕВ-а,30 Тодор Живков је извео један врло смео маневар. 
На партијском пленуму 4. децембра 1963. године он је као прву та-
чку дневног реда предложио разматрање блиске сарадње Бугарске 
и СССР-а, која би могла бити окончана политичким спајањем две 
земље. Од овог чина обе стране би, по Живкову, имале велику ко-
рист.31 Међутим, овај маневар се пре може протумачити као исказ 
верности СССР-у,32 како Хрушчов не би помислио да може имати 

27 ЦДА, Ф. 1Б, оп. стр. 5, а. е. 317.
28 Д. Вачков, М. Иванов, н. д., стр. 117–118.
29 У извештају о стању унутар СЕВ-а, премијер бугарске владе Антон Југов је навео 

да све земље Источног блока теже радије билатералној сарадњи са СССР-ом него 
између осталих чланица. Разлог вероватно лежи у чињеници да су сви тежили да 
остваре што бољи положај са најважнијим тржиштем и кредитором у СЕВ-у. ЦДА, 
Ф. 1Б, оп. 5, а. е. 338.

30 И. Марчева, н. д., стр. 243–254.
31 Ову идеју је током августа 1963. Тодор Живков предочио члановима политбироа 

што су они из различитих разлога одбили. Нико Яхиел, Тодор Живков и личната 
власт, 177–179.

32 И. Марчева, н. д, стр. 259.



М. ПИЉАК ОД „ВЕЛИКОГ СКОКА“ ДО „ЈУЛСКЕ КОНЦЕПЦИЈЕ“: РЕФОРМЕ БУГАРСКОГ 
ПРИВРЕДНОГ СИСТЕМА 1958–1968. ГОДИНЕ

123

поузданијег човека на челу Бугарске, и жеља да СССР подржи 
Бугарску која се налазила у тешким привредним приликама.33

Искуства суседних земаља лагера су била од велике кори-
сти из два угла. Прво, у себи су носила потврду да су спрове-
дене промене идеолошки исправне и друго, дала су одређене 
резултате. Такође, од огромног знаја је била и одлука да се за 
израду новог привредног система позову најбољи економски струч-
њаци, нарочито они школовани у СССР-у. Друга одлука врха КПБ-а 
је била од огромног значаја и у конјунктури са оним што су радиле 
готово све земље државног социјализма. Наиме, као студенти на 
специјализацији у СССР-у, сви странци су имали једну велику по-
вољност. Били су далеко од домовине, а совјетске власти нису толи-
ко строго гледале на њихово слободније мишљење. Наравно, након 
1956, када су се ови стручњаци усавршавали у СССР-у, питање 
закона вредности поново се појавило као једно од кључних, као и 
давање веће самосталности предузећима. Другим речима, било је 
то мало слободније учење политичке економије коју је прописивао 
тадашњи образовни систем у једном „слободнијем“ тренутку. 

Током општег полета и великих очекивања након ХХ кон-
греса КПСС-а, а нарочито током периода 1963–1967, долази до 
отопљавања и одличних веза између Источног блока и Југо сла-
вије.34 Нови, ХХII конгрес КПСС-а одржан је октобра 1961, на ко-
ме је поново дата подршка реформама система. Уследио је чла-
нак економисте Јевсевија Либеремана35 у Правди 1962. године. 
Сукоб СССР-а и Кине, процес дестаљинизације и прека потреба за 
пове ћањем ефикасности система утицали су на то да се решење, 
како у целом источном блоку тако и у Бугарској, тражи у давању 
веће самосталности предузећима унутар система и проналажењу 
решења у еластичнијој ценовној политици. Новембра 1962. одржан 
је Осми конгрес КПБ-а и дате су смернице за реформу привред-
ног система којима је требало доћи до решења за већу децентра-
лизацију привреде, уврштавања закона вредности како би се више 

33 По колегиници Илијани Марчевој, у писму упућеном Никити Хрушчову, а управо 
су прелдози у вези са привредним питањима најподробније објашњени и у њима 
се тежи тесној кооперацији СССР-а и Бугарске. И. Марчева, н. д., стр. 158.

34 Детаљније о отпољавању односа Југославије и Бугарске погледати у: Ђ. Трип-
ковић, „Југословенско-бугарски односи 50-их и 60-их година 20. века“, Токови 
историје, 1–2/2009, Београд, 2009.

35 Јевсевије Либерман (1897–1981) спада у реди најутицајнијих совјетских еконо-
миста. Својим чланком у Правди 1962. године дао је научну основу и означио 
почетак реформе привредног система у Источном блоку. Сматра се да је дао 
научне темеље за Косигинову реформу 1965. године у СССР-у. M. Caser, Soviet 
Economics, London, 1970, р. 227.
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искористили тржишни механизми понуде и потражње, увођења 
мера за већу материјалну заинтересованост и коришћења у већој 
мери технолошких достигнућа.36

План и његова апсолутна улога као регулатора свих сег ме-
ната привреде показали су се као главни камен спотицања. Будући 
да је било недопустиво у потпуности одбацити план или као у 
Југославији укинути његову обавезност, приступило се његовом 
„фином олабљивању“. Од подједнаког заначаја као „олабљивање 
плана“ било је и поменуто враћање у економска разматрања зако-
на вредности. Заправо закон вредности је виђен као решење које 
би испунило вакуум, пре свега у сегменту ценовне политике, која 
је била ноћна мора сваког планера.

Суштина противречности лежи у томе што су до 50-их годи-
на у економском искуству главни регулатори привредног система 
у савременом друштву били или тржиште или планска привреда.37 
Углавном су једни искључивали друге или их стављали на маргину. 
Међутим, прва од земаља државног социјализма која је отпочела 
са експериментом била је Југославија, њу је следила Пољска и 
временом остале земље Источног блока уз одобрење СССР-а.

У свим земљама покушај усклађивања ова два регулатора 
показао се болним и дестабилизујућим по привредни систем и пот-
пиривао је друштвене немире. Међутим, у Пољској, под идејним 
вођством Оскара Лангеа, почео се обликовати систем тржишне при-
вреде у планском систему уз неоспорна макро али умањена мирко 
овлашћења плана. Нови систем уносио је већи број параметара у 
постојећи крути систем командно-планске привреде и покушавао је 
да проблем ценовне политике реши уважавањем закона вредности 
колико је то план дозвољавао.

Добивши одобрење из Москве (поменути ХХII конгрес), Бу-
гарска је отпочела са припремама сопствених реформи, опрезније 
на мајском пленуму 1961, а затим након совјетског конгреса сме ли-
је. Децембра 1962. састављена је група партијско-привредног ак-
ти ва, која је требало да разради нов економски механизам (НЕМ). 

36 М. Иванов, н. д., стр. 65.
37 Готово у свим развијеним капиталистичким земљама, а нарочито у европским 

мешовитим привредним системима, Јапану и Јужној Кореји постојали су заводи/
комисије/дирекције/комесеријати за план. Међутим, постојање приватне имови-
не, вишестраначког система, тржишта, јаке улоге парламента битно су разлико-
вали привредни систем ових земаља од политичко-привредног система земаља 
државног социјализма. Планови у овим земљама су били пре као смернице не-
голи законска обавеза.
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Убрзо је уследио мајски пленум 1963. године на којем је дата 
подршка за разраду нових идеја.38 

Израда новог економског механизма (НЕМ)

У складу са захтевима за израду „новог економског меха-
низма“ (НЕМ), Политбиро Бугарске, на челу са Тодором Живковим, 
донео је долуку да се окупе најстручнији економисти, поделе по 
радним групама, како би се израдио нови механизам за управљање 
народном привредом. Важно је напоменути да су биле образоване 
или се издвојиле две групе. Прву је предводио тада најугелднији 
бугарски економиста професор Евгени Матејев, а другу „млађи“ 
економисти Гриша Филипов и Емил Давидов. Сви учесници су сма-
трани за тада најбоље бугарске економисте и људе одане соци-
јализму. Треба нагластити да оданост вредностима социјализма 
није нужно значила и потпуно „ићи уз длаку“ врху КПБ-а. Нај-
ра дикалнији пример је био економиста Георги Петров. Његова 
област биле су финансије, а виђење му је било да без одлучног 
увођења тржишних инстумената не може бити речи о суштинским 
реформама посрнулог привредног система. Међутим, његов став је 
био излован, иако је на самом почетку разраде система припадао 
другој групи заједно са Филиповим и Давидовим. Наиме, Георгије 
Петров није имао врло важну ствар на уму – СССР. У интервјуу са 
аутором навео је ову чињеницу и казао да му је тек његов колега 
из радне групе Борис Првулов, након једног од бурних састанака, 
„разјаснио“ улогу овог важног чиниоца.39 Убрзо је, по речима Ивана 
Илијева,40 постало јасно да власт на челу са Тодором Живковим, а 
по инструкцијама из Москве, неће прихватити водећу улогу плана 
у реуглисању привредног система. Током ових распарава група 
на челу са Евгенијем Матејевим је била за снажан централизам и 
максимално усваршавање планског система – Ланге 3 модел, док 
се друга група залагала за веће учешће тржишних инструмената 
и већу самосталност предузећа у планској привреди. С обзиром 
на то да је у реформама планске привреде југословенско искуство 

38 М. Иванов, н. д., стр. 63.
39 Интервју са Георгијем Петровим 2010.
40 Економиста и један од важних чланова радне групе, али за разлику од Георгија 

Петрова, Илијев је подржавао мишљење Евгенија Матејева. Интервју са Иваном 
Илијевим септембар 2010.

Давид Давидов.

неће одустати од водеће улоге плана
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било најбогатије, Емил Давидов и Гриша Филипов су посетили Ју-
гославију 1963. године.41 

Отпори реформама су били велики унутар Политбироа, 
иако је Осми конгрес дао подршку променама. Како би се дубље 
разрадио целокупан пројекат реформи система, састављена је 
октобра 1963. радна група коју су чинили најугледнији бугарски 
економисти и правници. Априла 1964. одређени број предузећа у 
индустрији, грађевини, трговини, транспорту прешао је на НЕМ. 
Званични подаци говоре да су ова предузећа остваривала више 
успеха од оних у претходном систему.42 

Почетак стварања трустова у бугарском привредном систему

У немогућности да се систем коренито реформише, поку ша-
но је да се кроз стварање великих привредних система, који би 
обухватили читаве гране или подгране у привреди, умањи надлеж-
ност плана над тим гранама. 

Долазак високе совјетске делегације и давање подршке 
врху руководства КПБ-а за даље реформе имали су за последицу 
пленум новембра 1965, након чега су објављене тезе за економске 
реформе. Како се може приметити, целокупна динамика прати оно 
што се дешава у СССР-у са Косигиновим/Либермановим реформа-
ма. Што се бугарске стране тиче, преломни тренутак, када је већ 
постало јасно куда иде Источни блок, био је априлски пленум 1966. 
године. Мало пре тога Тодор Живков је дозволио да се у марту 
објаве у Работническом делу, гласилу КПБ-а, основне смернице 
кретања реформи, односно срж питања које је одобрило политичко 
руководство Бугарске, 1963–1966, а за које је добијено и одо-
брење Политбироа КПСС-а. На априлском пленуму Тодор Живков 
објављује „основни положај новог система планирања и руковође-
ња народном привредом“. До средине 1966, НЕМ је обухватао 43% 
предузећа и бележио је стални пораст.43

Током периода 1965–1966. основни систем се разрађује и 
даје се предлог за нови начин руковођења народном приведом. Од 
ве лике важности су замерке врха политичког руководства КПБ-а 
на дотадашњи привредни систем: претерани централизам при 

41 Интервју са Георгијем Петровим 2010.
42 НРБ, стр. 293.
43 Искра Баева, н. д., стр. 153.
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планирању, командно-административан приступ решавању при-
вред них питања, занемаривање основних еконмских полуга прили-
ком управљања системом (цена, зарада, кредита, камата и др.), 
нереалност планских задатака и циљева, непостојање и спутавање 
личне иницијативе и заинтересованости радника. Скуп ових замер-
ки може дати јасну слику како је систем изгледао и да је само путем 
великих одрицања радника и грађана могао постизати успехе, али 
да је почетни елан одавно нестао. Предложене мере требало је да 
задрже планирање, али да више користе економске полуге, које би 
биле повезане са законом вредности. Систем самог планирања је 
требало усавршити користећи најновија научна достигнућа на овом 
пољу и уз вођење рачуна о рентабилности приликом управљања 
предузећем, односно привредним системом.44 

Да укратко сведемо до каквих промена је дошло или требало 
да дође, могли бисмо да констатујемо да доминација плана никада 
није долазила у питање, већ да се борба водила око тога да ли и 
у којој мери треба користити администрирање, односно економске 
полуге (камате, кредите, зараду, цене и др.). 

Прагматичност и околности (обавезујућа улога плана) 
утицале су на то да се тадашње југословенске реформе, без обзира 
на поменуту посету бугарских економиста Југославији, нису могле 
дубље искористити. На крају је победило компромисно решење 
Филипова и Давидова. НЕМ је представљао компилацију искустава, 
пре свега чехословачког,45 али и источнонемачког, пољског и ма-
ђарског. На тај начин режим је покушао да изнађе најбоље реше-
ње за сопствене потенцијале. Сва наведена искуства су пре тога 
одобрена од СССР-а, а супрематија плана је задржана. Из тога је 
произашла такозвана „јулска концепција“ 1968. године, иако су 
одређени делови привреде (поједина предузећа) још од 1963/64. 
већ радили у склопу ДСО-а или под одређеним условима који су им 
давали већу слободу.

Први створени ДСО био је „Родопа“, који је покривао све 
делове у области производње, прераде и трговине месом и месним 
производима. Његов пандан у пољопривреди био је ДСО „Булгар-
плод“, док су најважнија предузећа у трговини била „ТЕКСИМ“, 
„Булет“, у фармацији и хемији „Фармахим“ и други. Заправо до 
1965. око 40% бугарске привреде већ је било у екперименталној 

44 Реферат Тодора Живкова на новембарском пленуму 1965. године. ЦДА, Ф. 1Б, 
оп. 34, а. е. 30.

45 ЦДА, Ф. 1Б, оп. 34, а. е. 13.
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фази.46 У складу са тим, августа месеца Бугарску је посетила 
висока совјетска делегација на челу са Михаилом Андрејевичем 
Сусловом47 и другим високим званичницима из области привереде, 
док је Суслов покривао идеолошка питања.

Разговарало се пре свега о темама из области привреде, а 
Тодор Живков је надахнуто образложио настале промене и повољне 
резултате, при том се дистанциравши од југословенског искуства, 
подвлачећи потпуну оригиналност бугарског приступа. Он је навео 
да је систем тек у повоју и именовао само неколико најважнијих и 
најуспешнијих фирми. Додао је да ће се експеримент проширити 
и обухватити готово све привредне гране, изузев екстрактивне 
индустрије и црне металургије.

Из стенограма са састанка стиче се утисак о самоуверености 
домаћина и знатижељи совјетске делегације, али без напетости 
и односа истражитељ–испитаник. Бугарска и Тодор Живков су 
били међу најоданијим сарадницима СССР-а и новог колективног 
руко водства Леонида Брежњева/Алексеја Косигина.48 Поред 
тога, цео покрет реформи одобрио је СССР ХХ конгресом, а затим 
Либермановом/Косигиновом реформом отпочетом 1965. године.49 
Ради се о серији закона између 1965. и 1968. Стварање еко но-
мије обима, већа али и даље симболична самосталност предузећа и 
образовање трустова ради боље интегрисаности система чинили су 
језгро спроведених реформи.

Врхунац реформаторског процеса у Бугарској представљају 
одлуке донете на јулском пленуму 1968. године. Главни реферат 
имао је Тодор Живков: „Основна становишта за даљи развитак 
система у управљању нашег друштва“.50 По новом систему плани-
рање је остало главни регулатор, али је сада требало да се огра-
ничи само на макроекономске пропорције, то јест да смањи дубину 
контроле у привреди. План је и даље одређивао структуру привре-
де и показатеље које су предузећа морала да испуне, попут обима 
робне производње, крајњег обима улагња, темпа раста итд. Са 
друге стране, у недостатку тржишног механизма, повратна ин фор-
мација се добијала кроз планове самих предузећа, које је потом 
разматрала Државна комисија за план (ДКП).51 Сматрало се да ће 

46 ЦДА, Ф. 1Б, оп. 34, а. е. 13.
47 ЦДА, Ф. 1Б, оп. 34, а. е. 8.
48 Алексеј Косигин (1904–1980) био је премијер СССР-а 1964–1980. 
49 Опширније о реформи видети у: M. Caser, n. d., str. 226–230.
50 ЦДА, Ф. 1Б, оп. 58, а. е. 7.
51 НРБ, стр. 293–294.
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на тај начин доћи до уравнотежења између претпоставки планера 
шта треба урадити и могућности предузећа. Претпоставка је била 
да предузећа буду искрена у својим плановима, што није увек 
био случај, јер свако пребацивање норме у једном плану било би 
полазна основа у другом, а страх од неиспуњавања је био већи од 
подстицаја за пребацивање норме. Нарочито када се има у виду да 
су на пленуму изнети показатељи који су били двоструко већи у 
односу на 1966. годину.52

Договорни систем је требало да оствари децентрализацију 
у планској привреди и попуни рупу која је настала смањивањем 
надлежности плана. Предузећа су била носиоци децентрализације 
и договарала се међусобно на општу корист, имајући могућност да 
сама бирају партнере докле год воде рачуна о макро слици – плану. 
Избор у сарадњи представљао је простор за стварање конкурен-
ције. Поред покушаја да се уведе конкуренција, децентрализаци-
јом је требало повећати одоговорност привредних субјеката, јер 
већи избор је повећавао сопствену одговорност.

Држава је покушала да смањи субвенције и примора преду-
зећа да буду самодовољна и живе од своје зараде. Међутим, по-
што практично није постојао банкрот и затварање неуспешних 
предузећа и привредних грана, систем није заживео. 

Радници су морали бити плаћени за допунски рад и повећа-
ње зараде предузећа морала је пратити и зарада радника. Међу-
тим, повећање радничке плате строго је било везано за повећање 
зараде предузећа.

Смањивање субвенција пратило је и смањивање улагања 
од стране државе. Предузећа су од своје зараде улагала у нове 
технологије или проширење капацитета, обуку кадрова итд. Од 
тада су могла узимати кредите за модернизацију од банака, а ка-
ма та је била стимулативни чинилац који је водио рачуна да се 
средства наменски и рационално троше. Банка је, са друге стране, 
сматрало се, имала интерес да улаже само у оне послове који су 
по процени били исплативи. Упитно је колико се то поштовало, 
с обзиром на само један тип имовине, монопартијску политичку 
струк туру и традицију53 политичког и државног интервенционизма 
у привреди. 
52 Мартин Иванов износи да је сама полазна основа, ограничења у потрошњи де-

фицитарних сировина и девиза, као и других норматива била високо подигнута. 
Тако да, колико год да је „јулска реформа“ била корак напред, она је дубоко у 
себи садржала суштину старог руковођења привредом. НРБ, стр. 294.

53 Мисли се на традицију од настанка савремене бугарске државе (1878). Нови 
режим је надаље учврстио ову праксу и широко је упражњавао. О континуитету 
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Из немогућности да се путем тржишног механизма регулишу 
цене, одлучено је да се користе цене оних светских берзи које су 
сматране најмеродавнијим за поједине групе производа. Држава 
је на основу њих прописивала цене одређених производа. Само су 
цене појединих производа могле бити договаране између привед-
них субјеката, али је и њима већ унапред био утврђен горњи и 
доњи праг. Постојала је и трећа група цена, оне које су биле фик-
сиране и углавном су се тицале примарне индустрије.

Како би се ојачала децентрализација и већа самосталност 
предузећа, уведени су привредни комитети у сваку привредну ор-
ганизацију. Руководиоци предузећа су били обавезни да узимају 
у обзир њихове предлоге. Колико год ова одлука имала узора у 
југословенском привредном моделу радничког самоуправљања, 
она је имала за циљ да се у предузеће инсталира независна (од пре-
дузећа, а директно одговорна Партији) структура која би контро-
лисала испуњавање плана.54 Заправо реч је о додатном контролном 
механизму, надгледног и саветодавног карактера.

Проблем имплементације тржишних инструмената

Највећа препрека у коришћењу тржишних инстурмената 
био је сам план. Његова супрематија и обавезност, упркос мањим 
де таљима и нормама, онемогућавала је да се искористи главно 
преимућство тржишних инстурмената – еластичност. Заправо иако 
су одређене цене узимане на основу светског нивоа, а другима 
(врло малом броју) дозвољавано да их тржиште обликује, то је било 
могуће само у одређеном временском периоду. Дакле, непрестане 
и врло честе флуктуације у привредном систему никада нису могле 
бити благовремено испраћене, што је задавало огромне главобоље 
планској привреди, а само делимично усвајање одређених искуста-
ва тржишне привреде није било довољно да се реши „ценовни 
проблем“. Жеља твораца плана да планска привреда без муке 
контролише кључне тачке привредног система: стабилност цена/

интервенционизма у Бугарској погледати у капиталном делу Румена Аврамова, 
Комуналният капитализъм: из българското стопанско минало, I, II, III, София, 
2007.

54 Иако је о југословенском самоуправљању било и раније речи, на новембарском 
пленуму 1965. оно је видније истакнуто (Тодор Живков у свом уводном рефера-
ту) мада ни тада није било у пуном фокусу. Разматрало се увођење радничких 
савета који ће за разлику од југословенских имати утицаја на руковођење при-
вредом. ЦДА, Ф. 1Б, оп. 34. а. е. 30.
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инфлацију, привредни раст, (не)запосленост и спољнотрговински 
биланс, показала се илузорном.55 Угледни мађарски економиста 
Јанош Корнаи је показао да је „економија дефицита“, тј. недостатак 
робе и оскудица, чиме се одликовала свака привреда државног 
социјализма, заправо друго огледало инфлације. Дакле, инфлација 
је постојала као законитост, али је њена манифестација у посебним 
условима командно-планске привреде била другачија – робе, сиро-
вина и других артикала није било у довољним количинама или их 
није било уопште.

Стварање ДСО-а, који су у ређим случајевима интегрисали 
целокупне привредне гране или чешће само одређене делове, био 
је покушај да систем добије на већој еластичности, а привредне 
јединице на већој самосталности. Главна преимућства ДСО-а су била 
што су ингеренције над њима биле умањене, иако не откло њене. 
То је био пут да ДСО-и самостално воде своју ценовну политику уз 
тенденције, које им никада нису биле у потпуности дозвољене, да 
буду самостални и у трговинској политици. Заправо, као довољно 
велики, најбоље би знали какво је стање што се њиховог удела 
у привреди тиче, а са друге стране били би довољно моћни да 
парирају другим институцијама, иако су им биле надлежне. Затим 
би прерастали у велика монополна предузећа, која би у будућности 
вероватно гушила сваки напредак. На тај начин бугарски модел, 
користећи искуства из Источне Немачке (ДРН), Мађарске, Пољске и 
Чехословачке, на одређени начин је покушао да „изигра“ совјетско 
инсистирање на супрематији и обавезности плана.

Закључак

Када сагледамо промене које су се одграле у бугарском 
привредном систему у периоду 1958–1968, можемо утврдити да је 
нужда та која је натерала врх политичког руководства да пре узме 
одлучне кораке ка реформи привредног система. Дакле, спољни 
показатељи неефикасности постојећег економског модела: немо-
гућност отплате кредита и уравнотежења спољнотрговинског би-
лан са били су главни аргумент да се отпочне са реформом система. 
Не треба заборавити ни идеолошки благослов из Москве након ХХ 

55 У свом капиталном делу Мартин Иванов наводи нацрт реферата Тодора Живкова 
из 1987, у којем се каже да су били узалудни покушаји планске привреде да се 
обуздају економски закони, а пре свега закон вредности, и подреде циљевима 
плана. М. Иванов, н. д., стр. 56.
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конгреса, Косогин–Либерманове реформе 1965. у СССР-у, али ни 
жељу Кремља да социјални немири због тешког стања у привреди 
не захвате и највернијег совјетског савезника. Из угла СССР-а, иако 
је дата слобода кроз процес дестаљинизације, помно су праћени 
сви експерименти, па је тако висока совјетска делегација на челу 
са Сусловом боравила 1965. у Софији. Супрематија плана онемогу-
ћила је значајније реформе, али стварањем ДСО-а бугарско руко-
вод ство је успело да у једном делу привреде умањи тај недостатак. 

Уочљив је и сам приступ врха КПБ-а реформском процесу, тј. 
ишло се далеко колико је СССР то допуштао и док то не би угрозило 
положај КПБ-а као сувереног центра моћи у Бугарској. На почетку 
кинески модел је послужио као матрица, али је напуштен пре свега 
због лоших резултата и могућег каснијег сукоба СССР-а и КП Кине. 
У крајњој фази реформи, узор су биле остале земље Источног бло-
ка, а пре свега Чехословачка и Источна Немачка. Иако је југосло-
венско искуство били привлачно, оно се није могло користити због 
идеолошких разлика, јер је у југословенској привреди Завод за 
привредно планирање имао статус мало озбиљнијег статистичког 
завода, а не економског суперминистарства као у свим земљама 
унутар совјетске сфере утицаја. 

Давање коначне оцене о ефектима реформи привредног си-
стема у Бугарској, као и у другим земљама Источног блока, неза-
хвално је јер нису потрајале да бисмо имали могућности да их 
испратимо до краја. Оне су пресечене због дешавања у Пољској 
и Чехословачкој 1968. године. Привредне гране или предузећа 
захваћена „експериментом“, који је касније проширен на цео си-
стем, пре су деловала повлашћено унутар система, што отежава 
сагледавање и извођење закључка. 

У сваком случају уочљиво је да је бугарско искуство пре 
слично неголи различито од оног у осталим земаљама света у 
погледу духа реформаторства током 60-их година. Међутим, утицај 
СССР-а је у знатној мери давао рам могућим променама, а неретко и 
значајан део њихове садржине. Бугарско руководство се понашало 
прагматично и покушавало је да пронађе решење које би омогућило 
већу ефикасност привредног система, задржавши улогу у држави и 
друштву и оставши одано идеологији марксизма и лењинизма, као 
и СССР-у, уз чију подршку је и држало постојеће функције, али и 
добијало велику материјалну и техничку помоћ, без које убрзана 
модернизација не би била могућа.

Упркос одређеном континуитету појава – недодирљивости 
пла на као главног привредног регулатора – систем се мењао. Ме-
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њао се јер је то био једини начин да преживи, али чим је био дове-
ден у питање опстанак политичког система због дешавања 1968. 
године, изгубио је елан и надаље наставио да усавршава модел 
који га је довео у кризу 50-их и 60-их, али сада без већих „врато-
ломија“.
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This article is an effort to explain complexity of economic 
position in which was Bulgaria during the 50s and 60s. Main argument 
was that all countries of state socialism were in deep economical crisis 
which triggered reforms. Main issues were decreasing role of a plan, 
but not eliminating it as main regulatory mechanism, recognizing the 
importance of law of value (importing market mechanisms into plan 
economy) and increasing the independence of enterprises within the 
system. New system was more alike to Yugoslavian one (1952–1960), 
which Yugoslavia at that time wanted to abandon due to its ineffi ciency. 
Main difference from Yugoslavian model was that Plan remained to be 
obligated and that enterprises were merged into a huge trusts that 
would solve integration problems within one whole branch of industry 
or just part of it. Unlike to majority thinking Bulgaria was coping in 
reformation period as almost any other socialist states with, naturally, 
hers own specifi cs. It also ended whole program when it as at the peak 
due to events that shock Eastern Block in 1968.


