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 Престава да преподава на 86 години през август 2008 г. , планирайки 
да напише автобиография под заглавие “Спомени от един 
незабележителен живот”.

 На 13 февруари т.г. навърши 89 години, автобиографията още не е 
издадена.

 Единствения образователен курс по икономика в живота му са 
лекциите на Хенри Саймънс за студенти правници в Чикагския 
университет.  Като студент попада на току що издадената книга на фон 
Мизес “Човешкото действие” и за няколко месеца я прочита три пъти. 
Тълок използва метода на Мизес при написването на “Политика на 
бюрокрацията” (1965).  С  Мизес са приятели, но не работят заедно, 
поради Мизесовата антипатия към “кривата на безразличието [на 
потребителя при избора на еднакво полезни стоки – К.С.] и 
статистиката”. 

 През 2003 е номиниран за Нобелова награда. В едно интервю същата 
година той казва:  “аз към продукт на собственото си интелектуално 
образование, което започна с дипломацията и правото, но бе 
пренасочено от Чикагскята школа и фон Мизес към икономиката, в  
частност  - към нейното приложение към проблемите на политика”.



Изводът, с който завършва тази статия, е следния: 
“през последните десетилетия правителствата се 
разрастват, това не е било така по-рано, а 
икономистите всъщност не знаят защо се получава.”







 Войни (Пийкок и Уайзман) – не обяснява ниското равнище на правителствени 
разходи през предишните 150 години.

 Стремеж към контрол (Адолф Уогнър) – ако бе така, не би имали оттегляне 
след войни.

 Право пропорционална зависимост между производителността в частния 
сектор и тази в правителствения (Бил Бомол) – не обяснява ниските 
разходи преди ХХ век и спада на правителствените разходи в периоди на 
стопански подем.

 Обществени блага – например отбрана и полиция, но тези разходи нямат 
накова историческо поведение.

 Помощ за “бедните” – не обяснява нищо, защото преразпределението 
облагодетелства предимно онези, които живеят относително добре.  Това 
важи и за т.нар. “правителствени услуги” и “държавата на благоденствието”, 
но за Тълок това е тема от областта на хипотезата, основана на:

 “Съревнованието за привилегии” (самия Тълок , Крюгер, Бхагавати и др.) –
донякъде обяснява нарастването на правителствените разходи след войната, 
но е лоша теория и не обяснява нищо от периода на ниските разходи от 1790 
до 1929 г. В този ред на обяснения не е лошо да се има предвид, че 
“държавата на благодинствието” се въвежда в Германия през 70-те години на 
XIX век, в Обединеното кралство преди Първата световна война, а в Швеция, 
Австрия, Белгия и Дания – частично между войните и в първа степен след 
Втората световна. 



 През 1962 г.  Тълок и Бюкенън публикуват известния си 
труд “Изчисление на съгласието” (който доразвива 
размислите на Тълок за мажоритарния избор и 
търговията с влияние от 1959 и 1960 г.).

 [Тогава, като аспирант, той среща в Южна Каролина 
Джеймс Бюкенън, от когото научава “доста икономика” 
и комуто предава знанията си по “формален 
политически процес” – К.С.]

 Две статии [(1967). 'The Welfare Costs of Tariffs, 
Monopolies and Theft' Western Economic Journal, 5 и 
(1971). 'The Cost of Transfers' Kyklos, 24] дават друго 
обяснение:

 То е в неефективността на демокрациите да удържат 
привилегиите.



 Изследването на Дейвид Лабанд и Джорж Макклинток от 1997- 2001 – David N. Laband and 
George McClintock, The Transfer Society: Economic Expenditures on Transfer Activity, Washington, 
D.C., Cato Institute, 2001, дава обяснение на разрастващите се правителствени разходи чрез 
пресмятане на разходите за 

 Прякото (между частни лица) и непряко (т.е. през политиката) прехвърляне 
(преразпределение) на доход, което според консервативни допускания за САЩ през 1997 г. е 
било на равнището на 43-44% от БВП

 “Тайната на събирането на пари в политиката е в обещанието, че ще раздаваш 
пари”. Съревнованието за привилегии и помощи има своята алтернативна и 
обществена цена, която е равна разходите за участие на онези, които не 
“печелят” привилегии и помощи. “Лотарията на Тълок” е много добро 
онагледяване на този феномен.

 Съревнованието за привилегии и инвестициите в него създават и необходимостта от промяна 
на правилата, от т.нар. корупция, в чийто анализ Тълок също е  първенец:

 “Системата на завършена корупция на правителството е равнозначна на анархия, т.е. на 
отсъствието правителство.”  Но е вярно и това, че в такава ситуация няма защита на частната 
собственост: “отделните хора не могат да плащат подкупи, защото нямат сигурно имущество, 
което да използват за тази цел”. (Further Explorations in the Theory of Anarchy, 1974) 





В сътрудничество с Маккензи са направени, например, изследвания в 
следните области:

 “Брак, развод и семейство” (1975),
 “Производството на деца” (1975),
 “Икономически аспекти на престъплението” (1975),
 “Рационалността в човешките и нечовешките общества” (1985);
И самостоятелно:
 “Икономика на нечовешките общества” (1979),
 “Научна фантастика и държавен дълг” (1987),
 “Бисмаркизъм” [в САЩ – К.С.] (1986),
 “Емпиричен анализ на ръста на брутния национален доход” (1989, с 

Кевин Гриър),
 “Предоставяне на обществени блага чрез приватизация” (1996),
 “Икономическа теория на военната тактика” (1982,  с Джефри Бренан),
 “Игри и предпочитания” (1992).
В този списък не са включени първопроходческите работи на Тълок в 

областта на икономика на организациите.  



 По много от тези теми, днес вече са връчени нобелови награди по икономика.
 Поради това, че подходът на Тълок към тези вече традиционни области  на 

икономическото знание е уникален, другите изследователи не винаги го 
използват пряко и не го цитират.

Някои колеги на Тълок от Университета Джордж Мейсън и много други просто от 
само себе си продължават заложената от него традиция за разгръщане на 
икономическата херменевтика, ето няколко примера за световни бестселъри 
от последните години: 

 “Лудономика (Вироглави икономисти изследват скритата страна на всяко 
нещо от живота)” от Стивън Левит и Стивън Дъбнер  (2005), 

 “Икономист под прикритие” от Тим Харфорд (2006),
 “Цената на  всичко (разсъждение върху възможността и благосъстоянието)” от 

Ръсел Робертс (2008),
 “Открий икономиста вътре в себе си. (Използвай стимулите, за да се влюбиш, 

оживееш след неприятна среща и да мотивираш зъболекаря си)” от Тайлър 
Коен (2008),

 “Супер лудономика (за Глобалното изстудяване, патриотичните проститутки и 
за това,защо терористите самоубийци трябва си купят застраховка Живот” от 
Стивън Левит и Стивън Дъбнер  (2009).  
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