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Предприятия в обществен интерес и отговорно 

гражданство за младежите и жените



Спорни аспекти, свързани с общите блага –
заплахи и възможности



Трагедията, свързана с общите блага
● Разглежда отделни потребители, които имат отворен

достъп до ограничен ресурс
● Те действат независимо един от друг, следвайки

собствения си интерес.
● По този начин – противно на идеята за общото благо на

всички ползватели – те причиняват изчерпване на ресурса.



Контекст на спора
● Гарет Хардин е еколог, който през 1968 г. написва статия със

заглавието “Трагедията на общите блага “, която е масово
цитирана и до днес.

● Основната загриженост на автора е свързана с нарастването на
населението и потенциалните последствия, ако този процес не
бъде регулиран.

● Хардин реагира срещу следвоенните ходове, свързани с
репродуктивните права и увеличаването на благосъстоянието, 
които правят този растеж възможен. 



Контекст на спора

● В статията си Хардин използва общите блага като начин да
илюстрира виждането си за това как хората действат, 
когато няма наложена регулация.

● Той използва „трагедията“ в конкретен контекст.

“Същността на трагедията ... се крие в тържествеността на безмилостната работа
върху нещата, [където] безсмислието на бягството очевидно се проявява в

драмата”



Контекст на спора
● По-късно Хардин озаглавява есето си: „Трагедията на

нерегулираните общи блага“
● През Средновековието общите земи са били част от

имение и са се регулирали от собственика на земята.
● Хардин вижда регулирането отгоре-надолу с помощта на

закони и заплаха от санкции като единствена възможност
за съхраняване на общите блага.



Контекст на спора
Трагедията на общите блага е съдбоносна за човешката природа. Тя
се базира на предположенията, че:

● Действието не може да се саморегулира отвътре.
● Решенията не се направляват от високо ценените взаимоотношения.
● Личният интерес не се определя от споделените социални структури.
● Правилата не могат да са ефективни посредством обща инициатива

за създаване на добро институционално управление, договорено в
сътрудничество.



Хипотеза

Когато няма регулация, човешките същества са склонни да
действат, ръководени от собствения си краткосрочен личен
интерес, в контекста на ограничените ресурси - в ущърб на

общия и на техния собствен дългосрочен интерес.



Предизвикателството:

● Приемете ролята на юристи, които трябва да оспорят това
заключение – тъй като то е широко утвърдено.

● Помислете за стратегия по двойки за оспорване на визията
на хората, които неизбежно действат, ръководени от своя
индивидуален, краткосрочен „личен интерес“.



Дискусия

Разпределете се по двойки за 10 –15 минути, 
за да обмислите тази стратегия и да

подготвите Вашата.



Благодаря за вниманието!
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