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Мисли и АФОРиЗМи

Този свят не ми харесва:
– защото не обича човека;
– защото българинът е унизен;
– защото не раждаме деца;
– защото подменя духовни ценности с материал ни;
– защото иска всичко да продадем;
– защото трябва да обичаме Русия нелегал но;
– защото изстудява топлината в човешките отношения;
– защото брои само богатите за хора, а бедните за население;
– защото иска да ни откаже да търсим и намираме справедливост

та;
– защото подменя приятелства с предателства. Мислиш, че гово

риш с Христос, а той бил Юда;
– защото мачка мечтите;
– защото изтрива свети неща;
– защото хвърля огромни пари за опростачване на изкуството, 

само и само да направи хората поелементарни и полесно ма
нипулируеми;

– защото се опитва да вкарва в душите ни цинични лозунги;
– защото сблъск ва религиите, вместо да направи Млечния път 

икона на цялото човечество;
– защото ни завива с нищета;
– защото се опитва да зачеркне памет та;
– защото иска да ни убие надеждата.

Този свят трябва да се промени.

Николай Петев
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Честит юбилей!
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Теория
200 години от рождението на Карл Маркс
(Тема с продължение)

Историята трябва да се разглежда като „критиче-
ска история”. Тази знаменита мисъл на Хегел за-

пазва своята значимост и днес. По ред причини тя се 
пренебрегва от нео класическата теория, която се смя-
та за универсал на, за значима теория за всички вре-
мена. Всеки дръзнал да се обяви срещу нея се счита за 
старомоден. Теорията се абсолютизира – но история-
та опроверга това. Всяка теория е ограничена от вре-
мето, в което възник ва. Нео класическата икономиче-
ска теория обаче не признава тази теза, тя въздига себе 
си в ранг на всеобщност. В зората на демокрацията и 
по време на еуфорията тя бе на преден план. Портре-
тът на Маркс в карикатурен вид висеше по плакати 
и билбордове. Срещу него се сипеха хули и клевети, 
дамгосваха го с най-различни средства, теорията му се 
смяташе за грешна и лъжовна, нямаща нищо общо с 
действителност та, с една дума – за нежизнеспособна и 
безперспективна.

Тези реакции не са нещо ново в историята. 
Хиляди пъти Маркс е опровергаван и хиляди пъти 
възкръсва, особено в крути поврати на социал но-
икономическата мисъл, как вато е сегашната. Живо-
тът показа: Марксовата теория не е мъртва, трудове-
те му на Запад се преиздават много повече, отколкото 
в източните страни.

У нас обаче не е така. Политическата икономия 
изчезна като учебен предмет. Ставащото е плод не на 
преднамерени доктрини, а на много обстоятелства. Не 
трябва да се отрича всичко, а само това, което пречи 

ГРЕшНА И ЛъжОВНА ЛИ Е 
ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИЯ?

пеню михайлов

Пеню Михайлов – професор по по-
литическа икономия, доктор на ико-
номическите науки. Преподава ми-
кро- и макроикономика и икономиче-
ски теории в Икономическия универ-
ситет – Вар на. Работи в област та 
на общата икономическа теория 
и на пазарните отношения. Ав-
тор е на множество статии, сту-
дии и монографии, по-важни от кои-
то са: „Непроизводствената сфера в 
систе мата на обществените отно-
шения” (1987), „Икономическата сис-
тема в прехода към пазарна иконо-
мика” (1993), „Икономическата те-
ория пред нови предизвикателства” 
(1995), „Бягство от историята? По-
литическата икономия между кри-
тиката и омразата” (2005) и други.



8 бр. 9/10 – год. XXІ

Теория
200 години от рождението на Карл Маркс
(Тема с продължение)

на новото да се утвърди и да кристализира като същност. Историята не бива да 
се представя в превратна светлина, промените следва да се извеждат от промени-
те в нейния обект, „да се основават на биващото, да се основават на него и да се 
ръководят от него”1.

Знанието се състои в търсене на истината и на обективни верни научни 
тео рии. Нео класическата теория е чужда на този подход. Но животът не се по-
бира в схеми и шаблони, икономиката не е абсолютно неиз менна, тя е движе-
ние, излизащо извън предишните ѝ предели. Едностранчивият анализ не може 
да ни изведе на правилния път. Няма теория за всички времена, всяка е поро-
дена от обстоятелства, които я формират и утвърждават. Светът търси опора в 
теории, изведени от житейската практика, а не противоречащи на нея. 

От историята, подчертава Й. Шумпетер, ние може да извлечем изводи за 
своята наука. Тя ни позволява да разкрием полезност та и плодотворност та 
на противоречията, на лутанията, напразните усилия и периодите на застой¸ 
зависимост та ни от случайности. Учи ни как не трябва да постъпваме и как 
бихме могли да компенсираме неуспехите. Помага ни да разберем къде сме, 
защо сме там, а не по-напред. Състоянието на всяка наука, продължава той, 
във всеки момент предполага собствената ѝ история и не може да бъде изло-
жено добре, ако тя остане неизучена. Историята на науката трябва да разкрива 
нейната същност. Нео класическата теория обаче не го прави достатъчно. 

Историята не бива да се оценява партийно и идео логически. Маркс и Енгелс 
посочват: „Ние нямаме намерение в детайли да диктуваме окончателните 
закони на развитие на обществото, догматически да предугадим неговото 
бъдеще, а посредством критиката на стария свят да намерим новия свят.”2

Маркс не е критик на бъдещото общество, а исторически критик на бур-
жоазното общество. Капитализ мът е исторически преходна категория, а не 
край на историята, както се твърди. Теориите са поток от човешкото познание, 
а не венец на всеобщата истина.

Научната теория винаги отхвърля ония идеи, които не съвпадат с „тал-
вега” на историята, и приема ония, които спомагат за неизбежните промени. 
Научното познание трябва да се основава на строгата обективност на фактите, 
логически да ги обобщава и да извежда закономерностите, да представя в логи-
ческа форма историческия процес: от простото към сложното, от низшето към 
висшето, да поставя нещата, идеите в науката в определена йерархия. Животът 
изиск ва критична оценка на теориите и подходите, които го обясняват в тър-
сенето на алтернативи. Така истината става по-рационал на. Теорията може да 
обясни едни явления днес, утре – не може. Нео класическата теория обаче не 
ги отчита достатъчно, робува на прин ципи, отхвърлени от живота. Знанието е 
развиващо се и обогатяващо се, то не търпи схеми и шаблони. Нео класическата 
теория е частен случай на икономическата наука, а не всеобщ неин прин цип.
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Теория
200 години от рождението на Карл Маркс
(Тема с продължение)

Новите доктрини трябва да допълват старите, а не изцяло да ги отричат. 
Отрицанието е диалектическо, а не деструктивно, както е в много случаи днес. 
Икономическата наука не е синоним на политическата икономия, на микро- и 
макроикономиката или на нещо друго, всички те са части от нея. Тя не бива да 
е сляпа за социал но-икономическите процеси, призвана е активно да съдейства 
за разрешаване на техните противоречия.

Двете науки (политическата икономия и нео класическата теория) взаимно 
се допълват, едната изучава обективност та на производствените отношения, 
другата – тяхната субективна страна. Обективност та и субективност та не бива 
да се противопоставят, те са звено на едно цяло – икономическата наука.

Как во да се преподава –  
политическа икономия или икономикс?

Ако сме европейци по дух, следва да се преподават и двете. Познанието не 
бива да се свежда до т.нар. конвен ционализъм – нео б ходим, но недостатъчен за 
обяснение. Обективната истина не може да се разкрие само чрез него. Научната 
теория изиск ва, предполага и други методи на познание: логическа непротиво-
речивост, простота и яснота на мислите, съгласие с други теории, доверие към 
тях от страна на научната общност, евристични теории и прочее (Лебедев).

Ние не знаем как во може в бъдеще да остарее, но твърдо знаем, че има 
идеи, които не остаряват. „Марксиз мът не е благодат, слязла от небето, а естест-
вен продукт на историческите условия.”3 

Науката е единство от многообразие на теории, същност та се разкрива 
чрез тях, това ни предпазва от вулгаризация. Валтер Ойкен говори за „чиста 
икономика”, която съществува само в пределите на абстракцията, нео б ходима, 
но недостатъчна да обясни икономическия свят. От тази гледна точка не е все-
обща определеност на системата. Многообразието се отличава със своята пъс-
трота. Икономическата система е съвкупност от елементи, които притежават 
автономност, част от тях са по-близко до нейното ядро, други по-далеч и са 
производни на него. Тези, които стоят по-далеч от ядрото на системата, могат в 
недостатъчна степен да изразят основното, коренното ѝ качество.

Държавата е активен участник в икономиката, ролята ѝ не бива да се свеж-
да до спазването на т.нар. правила на играта. Чрез норми тя следва да се поставя 
в служба на обществения интерес. Грешките в икономиката се дължат не на 
държавната намеса, а на нео бузданата стихия на пазара. Ако не се вземат мерки 
за неговата регулация, ние ще бъдем хвърлени в бушуващо море, в което може 
да се удавим. Има нещо сгрешено в реформиращия се свят. Държавата е в пра-
вото си да притъпи противоречията, тя може да даде друга насока за тяхното 
развитие.
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Теория
200 години от рождението на Карл Маркс
(Тема с продължение)

Държавата, пазарът, човекът – като икономически субект, представляват 
едно цяло. Частите му не бива да се противопоставят, а трябва да се разглеждат 
в единство. Преходът към пазарна икономика не означава обществото изцяло 
да се подчини на пазарните механиз ми. При цялата им значимост, ролята на 
държавата не намалява, а се увеличава: призвана е да регулира икономиката, да 
създава условия за конкурентна среда, да отстранява дефектите на пазарната 
саморегулация. Свободен пазар съществува само в учебниците по икономикс.

Вярата в пазара днес е подкопана. Човекът не е сляпа играчка на обектив-
ното. Родните либерали обаче си затварят очите пред това, не виждат реал ност-
та такава, как вато е. Това напомня далечното минало: 

„Картаген трябва да бъде разрушен”

Нео граничената свобода на пазара засилва хаоса и отчуждението. „Трудът про-
извежда чудесни неща за богатите, но произвежда оголяване на работника. Създава 
красота, но и осакатяване на работника. Замества ръчния труд с машини, но от-
хвърля и част от работниците назад към варварския труд, а останалата част превръ-
ща в машина. Той произвежда ум и тъпоумие, кретенизъм за работника.” (Маркс)

Не бива да бъдем в плен на догмата, че пазарът, той и само той, може да пови-
ши ефективност та на икономиката. Либерализацията засилва диферен циацията 
на доходите. „Нищета сред изобилие” – такъв е неговият императив. Хората 
не могат да посрещнат текущите си нужди, обречени са на мизерия, засилва се 
отчужденост та им, отчужденост та от самата „родова същност”, превръщат се 
в добитък. Това е повелята на нео либерал ния подход, неприемлив и пагубен за 
обществото. Теорията не бива да има деструктивен характер от гледна точка на 
своите резултати, тя трябва да бъде с градивен характер. Няма неиз менни тео рии, 
всяка е продукт на времето. Участието на човека в икономиката не бива да се ос-
новава единствено на прин ципите на „икономическия човек” – егоизъм, алчност, 
корист, жажда за трупане на пари, корупция и прочее. Мястото му в обществото 
може да бъде разбрано само в историческите граници, в които той съществува. 
Човекът е продукт на обстоятелствата, които го формират и утвърждават като 
личност. Нео класическата теория не се съобразява с това. В страната се формира 
див, варварски капитализъм, сенчеста икономика и други рецидиви на капитализ-
ма. Икономиката се развива в интерес на върхушката и на грабителската полити-
ческа класа. Ние копираме архаични ценности на западното общество, основани 
на егоизъм и безнравственост, из мерител на човешката свобода стават парите. Не 
бива да се смята, че щом дадена теория е доминираща в търсенето на научното 
познание, как вато е нео класическата, значи тя е безпогрешна в научно отношение. 
Движението трябва да се основава на синтез от теории, а не на заблуди. От такива 
позиции трябва да се преценява и Марксовата теория.
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Теория
200 години от рождението на Карл Маркс
(Тема с продължение)

Ние се интересуваме от учението на Маркс не толкова заради събитията, които 
го съпровождат, а заради логиката и методологията на построяване на икономиче-
ската система. Това учение и днес не е изгубило своята актуал ност. Маркс разглежда 
историята от различни страни, не ги абсолютизира, а ги поставя в съответствие с ло-
гиката на историческия процес. Научното познание се абстрахира от несъществено-
то, очиства се от случайното, което няма отношение към историята. Това обаче не е в 
съзвучие с каноните на нео класическата теория и затова тя не може да бъде всеобща 
теория на икономиката. Теориите се пораждат от определена потребност и опреде-
лени обстоятелства. Никак ва икономика не може да бъде постигната вън от нрав-
ствените закони, тя трябва да бъде обвързана с тях. Пазарът обаче не позволява това 
да стане. Той има друга философия, противоречаща на нравственост та. Трябва да се 
опираме не само на пазарните прин ципи, но и на други постулати на икономиката.

Пазарът не об хваща всички страни на икономиката, някои от тях имат не-
пазарен характер, пазарът обаче ги издига в ранг на всеобщност. На тази осно-
ва се смята, че експлоатацията не съществува. Доколкото все пак е налице, тя 
е била явление на обръщението, а не на производството. Ако това схващане се 
приеме за истина, значи усилията на хората трябва да бъдат насочени не към 
промяна на социал ната определеност на системата, а към сферата на обръще-
ние. Проблемът се из мества в друга плоскост. 

Как во да се прави?

Нужно е да се отхвърли нео либерал ният модел на социал но-икономическо 
развитие. Западните модели не отразяват спецификата на страната ни. Икономи-
ката следва да се насочи към разрешаване на социал ните проблеми на общество-
то. Държавата не бива да се лишава от своята икономическа база, да се превръща 
в слуга на частния капитал, в играчка, оръдие и пр. Икономическото развитие 
трябва да се основава на синтез от теории, да извлича поуки от миналото, да ува-
жава и преоценява в достатъчна степен теоретичните постановки с добри прак-
тики за пазарното стопанство и да заработи всеотдайно за благото на страната.

На Запад теорията на Маркс се цени много повече, отколкото у нас: не се 
разрушават паметници, бюстове, портретите на Маркс са непокътнати, „Капи-
талът” се изучава, не се преследват инакомислещите. Промените в съвременния 
капитализъм не водят до отричане и отказ от Маркс, до отричане на класова-
та експлоатация, до налагане на капитализ ма като най-съвършената форма на 
икономическа организация на обществото. Това не отговаря на истината: при-
своява се чужд труд, подчинен на чужда воля, работната сила се заплаща по цена 
по-ниска от стойност та, която създава. Собственост та според нео класическата 
теория се изключва от предмета на икономическата теория, защото в противен 
случай ще изкара на бял свят недъзите и противоречията на капитализ ма.



12 бр. 9/10 – год. XXІ

Теория
200 години от рождението на Карл Маркс
(Тема с продължение)

Икономиксът поставя на преден план не производството, а потреблението, но 
може ли то без производство? Свободата на пазара е ограничена от диктатурата на 
монопола на производството, сферата на обръщение е опосред стващо звено между 
него и потреблението. Тези постановки обаче се отхвърлят от нео класическата тео-
рия. Тя смята капитализ ма за вечна и неиз менна форма на производство – влакът 
на историята отива и спира до т.нар. либерал на демокрация (Фукуяма). История-
та отхвърли тези определения като несъстоятелни. Животът изиск ва друг подход. 
Преходът към пазарна икономика не означава обществото изцяло да се подчини 
на пазарните механиз ми. Никак ва икономика не може да бъде поставена вън от 
нравствените закони, тя не бива изцяло да бъде подчинена на пазара. 

Пазарът не е цел, а средство за решаване на глобал ните цели на общество-
то. Светът търси нови алтернативи на капитализ ма и може би ще ги намери в 
т.нар. социал но пазарно стопанство. За такъв подход ратуваше и Маркс. Въ-
преки критиките си към стоковата форма на производство, той смяташе, че тя 
трябва да бъде в интерес на обществения прогрес. Маркс разглежда историята 
от различни страни в съответствие с логиката на историческия процес. 

Всяка едностранчивост е пагубна за науката. Теорията за „икономическия 
човек” игнорира морал ните прин ципи и поведение, тя го разглежда в рамките 
на всеобщия модел на икономическата изгода. Процесът продължава и днес. 
Мястото на човека в икономиката е по-различно от предписанията на нео-
класическата теория. За съжаление този факт не се отчита достатъчно. Новите 
доктрини трябва да са отворени, да издигнат познанието на по-високо равнище 
от гледище на историята и нейното бъдеще. Някой ще каже, че това се отнася и 
за нео класическата теория, но не е така. Историята не бива да се изопачава и да 
се представя в карикатурен вид. Тя следва своя обективен ход.

Не всяко възвръщане към Маркс е грешно и лъжовно, не всяко старо е 
лошо и не всяко ново е най-добро.

Теорията на Маркс не е нещо завършено, но на нея се гледаше така. Смя-
таше се, че е някак ва „свръхнаука”, която дава рецепти за всички социал но-
икономически процеси на обществото. Тя се идеализираше и догматизираше, 
откъсваше се от действителност та и не се съобразяваше с постиженията на съ-
временната икономическа мисъл.

Учението на Маркс възникна като историческо обобщение на процесите в 
капиталистическото общество през ХІХ век. То имаше за цел да разкрие преди 
всичко законите на развитието на капиталистическия начин на производство.

Всяка теория е незавършена и подлежи на развитиe

Отричането на дадена теория не е нещо ново в историята на икономи че-
с ка та мисъл, но най-осезаемо се проявява при определени социал ни сътресе-
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ния, особено революционни, как вото е днеш ното. Всяка теория е продукт на 
своето време, на определени потребности. С промяната им се из меня и самата 
теория, но от това не следва, че политическа та икономия трябва да се замени с 
нещо друго. Борбата с нея започва още в самата зора на нейното възник ване. 
Пръв употребява този термин А. Монкретиен. Той и много негови последова-
тели схващат политическата икономия не като теория, а като държавна иконо-
мическа политика. Впоследствие това разбиране се променя от класиците на 
политическата икономия – Фр. Кене, А. Смит, Д. Рикардо, Дж. Ст. Мил и др. 
Класическата школа според Маркс първа в историята на икономическата ми-
съл придаде теоретичен характер на политическата икономия.

Маркс приема названието „политическа икономия” от своите предшестве-
ници. Той обаче внася ново съдържание в нейния предмет. След като теорията 
му бе низвергната, се отрече и самата политическа икономия и се премина към 
нов термин – „икономикс”, което стана близо три века след нейната поява.

Австрийската школа първа се обяви за тази промяна – смяна на политиче-
ската икономия с т.нар. чиста икономика. Такава трансформация срещаме и у 
У. С. Джевонсън – „Теория на политическата икономия” (1871 г.), а също и в зна-
менития труд на А. Маршал „Прин ципи на политическата икономия” (1890 г.). 
Това схва щане се застъпва и в маржиналистката теория. Политическата иконо-
мия се превръща от наука, изучаваща социал ните закономерности на общество-
то, в наука за техническите закономерности на икономиката при ограниченост 
на ресурсите и на тяхното използване. Променят се целта и предметът на самата 
на ука. И днес наблюдаваме същото – икономическата наука се лишава от своя 
социален заряд, превръща се в своего рода иконометрия. Този подход е плод на 
идео логически съображения – отричане на трудовата парадигма и възхвала на 
теорията на пределната полезност и на нео класициз ма. Целта на този извод е да 
се разкрие единството и различието между тях. Да се покаже, че и двете имат 
място в икономическия анализ и в преподаването на икономическата теория.

Две алтернативи в научното познание 

Този проблем може да бъде предмет на самостоятелна разработка. Ние го 
разглеждаме в част та, която има отношение към формулираната преди това 
теза: няма веднъж завинаги установена универсал на теория. Всяка теория е 
незавършена и подлежи на развитие. Няма чиста теория и за икономическото 
развитие на обществото.

Според Кейнс постулатите на класическата теория са приложи ми не към 
общата теория, а само към особени случаи. Изследователите се натък ват на 
противоречиви уклони, тенден ции, които не подхождат на теорията. Щом ико-
номическата нео б ходимост се реализира по нееднозначен на чин, т.е. с нелиней-
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ност на историческата динамика, това означава, че са нужни раз лични подходи 
и теории за обясняването на тази същност, на самата историчес ка динамика.

Светът е многообразен и не може да се изрази (обясни) с една-единствена 
теория. Обществото според К. Попър е несъвършено, то е открито за усъвър-
шенстване и подобряване, което е въпрос не на синоптичен, обзорен проект, 
а на опита, на неговата проверка. В духа на това критиката на П. Сраф сре-
щу маржинали стката теория за ценност та и разпределението е оправдана. В 
труда си „Про изводство на стоки посредством стоки” (1960 г.) той се опита да 
възстано ви класическия подход към теорията за стойност та и да докаже, че 
подходът, основан на търсенето и предлагането, не може да реши този въпрос. 
По тези причини е нео б ходимо да се възстанови позабравена гледна точка на 
старите икономисти – от А. Смит до Рикардо. Аз бих добавил и Маркс.

Ренесансът на класическата политическа икономия е не само желан, но и 
нео б ходим. Все по-голям брой икономисти са разочаровани от постулатите на 
нео класическата теория. Скептициз мът към нея се засилва. Тази теория не дава 
обективна оценка на реал ност та, трябва да се търсят други теории.

Във връзка с това в наше време не може да се приеме тезата, че трудовата тео-
рия за стойност та е изчерпала своите въз можности и трябва да бъде заличена. Това 
се отнася и за пределната полезност. Причините за нейната актуал ност са следните:

•	 Първо, пределната полезност днес има нови из мерения и оценки.
•	 Второ, смяната на икономическата парадигма, извършва се преход 

в иконо мическия анализ – диктатът на производителя се подменя с 
диктата на потребителя.

•	 Трето, промяната в поведението на потребителя.
•	 Четвърто, по нов начин се разбира връзката между трудовата теория 

за стойност та и теорията за пределната полезност.
•	 Пето, старите теории могат да съдържат както отговори, така и 

алтерна тивно виждане за решаването на новите проблеми.
•	 Шесто, приписва се грях на марксистката доктрина – пренебрегва 

се полезност та при определяне на стойност та, дава се предимство на 
трудовата теория за стойност та.

•	 Седмо, двете теории (трудовата и пределната полезност) не отразяват 
адек ватно икономическата действителност и по тези причини между 
тях е невъз можен синтез. Опитът на Т. Барановски, А. Маршал и дру-
ги в това отношение се оказа несполучлив.

•	 Осмо, различията между двете теории са повече идео логически, 
отколко то икономически.

Според Н. Бухарин трудовата теория за стойност та винаги е била препъни 
камък за буржоазната политическа икономия, което наложи тя да бъде изгра-
дена на други основи – и това бе теорията за пределната полезност. Според ня-
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кои анализатори тя се оказа единствената, която мо жеше да се противопоста-
ви на марксистката теория4. Авст рийската школа се явява най-пълна анти теза 
на идео логията на пролетариата, най-силен враг на марксиз ма. Постиженията 
на представителите ѝ нямат познавателна стойност. Ценност та на Маркс няма 
никак ви съприкосновения с ценност та на Б. Баверк, подчертава Бухарин5.

•	 Девето, подобни мисли се срещат и днес: синтез между двете тео-
рии е невъз можен: при едни случаи се прилага трудовата теория за 
стойност та, а при други – за пределната полезност6.

•	 Десето, смята се, че теорията за пределната полезност има същест-
вен принос за развитието на трудовата теория за стойност та и затова 
следва да излезе на предно място7. Други твърдят, че двете теории са 
обградени с кре пост, че се отнасят за различни неща и връзка между 
тях не може да има.

•	 Единадесето, съществува мнение, че трудовата теория недостатъчно 
отчита обществената потребност и затова трябва да отстъпи мястото 
на тео рията за пределната полезност.

Дали това е така?

Маркс бе критик на всяка философия на завръщането. Той се надсмиваше 
над онези, които искаха да се завърнат към Кант, даже и към Аристотел.

Теорията се развива заедно с историята. Връщаме се към Маркс, за да се 
осветли и преоцени по-добре доктрината от гледна точка на настоящето. Не е 
вярна тезата, че Маркс пренебрегва полезност та. В ранните си произведения, а и 
по-късно, той защитава полезност та, но не е имал време да я доразвие докрай, а 
може би и времето не е налагало това. Още в „Светото семейство, или Критика 
на критическата критика”(1844 г.) Маркс и Енгелс заявяват: „На стойност та от-
начало се дава наглед разумно определение – тя се определя от производстве ните 
разходи за една вещ и от обществената полезност. А впоследствие се оказва, че 
стойност та е чисто случайно определение, което не се намира в ни как во отно-
шение нито към производствените разходи, нито към обществената полезност.”8

Карл Маркс в „Към критиката на политическата икономия” (1844 г.), две 
десетилетия преди появата на маржиналистката теория, писа: „Полезност та на 
вещта е нещо чисто субективно, което съвсем не се поддава на определе ние в 
абсолютна форма: разбира се, тя не се поддава на определяне поне дото гава, до-
като хората още се лутат в противоположности.” Съгласно тази теория (на Сей) 
предметите от първа нео б ходимост би трябвало да притежават по-голяма стой-
ност, отколкото предметите за разкош9.

Дали дадена вещ трябва да се произвежда, или не, това зависи от нейна-
та полезност да покрива производствените разходи. „Никой няма да продава 
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по-евтино от онова, което е изразходвал. Ако производствените разходи на две 
вещи са еднак ви, полезност та ще бъде решаващ момент за определянето на тях-
ната сравнителна стойност.”10

Трудът е мерило за стойност та. Тя се определя от нео б ходи мите разходи 
за производство на продукта. Атаките срещу Маркс са насочени към това, че 
пренебрегва полезност та като фактор, обуславящ стойност та, приписва му се 
грях, че не разбира въздействието на търсенето и предлагането върху цената. 
Тези атаки са нео босновани. В третия том на „Капиталът” се раз глежда връзка-
та между обществената потребност и стойност та. Продуктът, който надхвърля 
рамките на тази потребност, няма нито потребителна стойност (по лезност), 
нито стойност. Трудът, вложен за неговото производство, не придоби ва об-
щественополезен характер.

Маркс не пренебрегва полезност та. За него тя е веществен носител на 
стойност та: продукт, който не е полезен, няма стойност. Аналогични мисли 
се развиват и в „Към критиката на политическата икономия”, където се под-
чертава, че стойност та се определя от разходите за производство на вещта и от 
обществената ѝ полезност.

Маркс не си поставя за цел да разкрие обществените свойства на полез-
ност та, спира се на тях пътьом. Задачата му е да формулира закона за движе-
нието на формацията (капитализ ма), да обясни експлоатацията на труда от 
капитала посредством отношенията наемен труд – капитал. Във връзка с това 
спекула циите около неговото творчество са огромни.

Много преди Маркс полезност та е била предмет на внимание в трудовете 
на Смит и Рикардо. В творчеството им има възгледи, близки до австрийската 
школа – зачатъци на субективна оценка на раз менните блага.

Теорията на Смит е противоречива, методът – дуалистичен, върти се в по-
стоянен кръг. От една страна, той е привърженик на трудовата теория, а при 
дру ги случаи я напуска – предпочитание дава на полезност та. Според него 
стойност та на сто ката има двояко значение: „Понякога тя изразява полезност-
та на даден предмет, а понякога въз можност за придобиване на други предме-
ти. Първата може да бъде наречена потребителна стойност, втората – раз менна 
стойност.”11 Раз менните пропорции на стоките се определят от количеството 
блага, които могат да се получат за тях при обмяна.

Рикардо е продължител на трудовата теория за стойност та на Смит. Тя 
обаче не го задоволява, той вижда противоречията, но не може да ги отстра-
ни. За него полезност та не е мярка на раз менната стойност, макар да е нео б-
ходима за нея. Той по-добре от Смит разграничава двете страни на стоката: 
потребител на стойност и стойност. Но при раз мяната на труд срещу капитал не 
можа да обясни закона за стойност та. Ако този закон се спазва, работникът би 
следвало да получи цялата стойност на създадения от него продукт, но в случая 
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получа ва възнаграждение много по-малко от създадената стойност. Това, което 
не направи Рикардо, бе сътворено от Маркс.

Трудовата теория за стойност та и субективната теория за ценност та раз-
глеждат един и същ проблем – стойност та, само че от различни гледни точ-
ки. Загадката е как се управляват раз менните пропорции и как се опре деля 
полезност та от гледище на субективната школа.

Първо, раз мяната се извършва по волята на участниците в сделката (търго-
вията), водени от психологически и икономически егоистич ни мотиви. Крите-
рий за раз мяната е субективната оценка на благото. Законът за стойност та не 
съществува, той е из мислица – плод е на човешката фантазия.

Второ, пропорцията в раз мяната наистина се извършва по волята на из-
вършващите сделката, но зад тях стои трудът. Това обаче не се отчита от су-
бективната школа. Всеки се стреми да извлече максимал на изгода, като обме-
ни по-малко количество продукт срещу по-голямо количество труд – продукт. 
Пазарната цена се формира не по волята на контрагентите, а по силата на кон-
курен цията, която е обективно дадена, в зависимост от нейните колебания 
ико номическите субекти формират своето поведение.

Трето, продуктите, които се раз менят, са плод на човешкия труд. Всеки 
се стреми да обмени по-малко количество собствен труд срещу друго, по-го-
лямо количество труд. Точно в това се състои изгодата от раз мяна та. Ако няма 
изгода, раз мяна не се извършва. Оценката може да бъде субек тивна, но тя има 
обективна основа. Субективната оценка присъства, но не е определящ прин-
цип на раз мяната.

Нима субектът при вътрешноотрасловата конкурен ция сам определя це-
ната на своя продукт, сам свежда индивидуал ната стойност до равнище на па-
зарна стойност и пазарна цена? Не стои ли така въпросът и при междуотрасло-
вата конкурен ция, където стойност та се превръща в производствена цена? Да 
не говорим за монопола – субектът ли определя цената?

Производителите в даден отрасъл не могат дълго време да продават сво ите 
стоки при по-изгодни условия в сравнение с други отрасли. В противен слу-
чай ще настъпи прилив на капитали от непечеливши към печеливши отрас ли, 
което ще продължи дотогава, докогато не се получи една обща балансира на 
норма на печалба, т.е. равни по величина капитали създават една и съща норма 
на печалба независимо в кой отрасъл са вложени. Продуктите от едно и също 
количество труд, независимо от отрасъла, имат една и съща раз менна стойност.

Четвърто, теорията за полезност та, намерила израз в теорията за пре-
делната полезност, произлиза от това: стоките се купуват не защото в тях е вло-
жен труд, а защото са ценни и полезни, т.е. по тяхната терминология имат цен ност 
(стойност). Самите теоретици не отричат, че стойност та се намира в оп ределено 
съотношение с разходите за производство, но самите разходи (земя, труд, капи-
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тал) се определят от полезност та и по-точно от своята пре делна полезност. По 
оценката на благото от субекта не може да се съди за вложения труд в стойност та 
на стоката, тъй като тя е строго индивидуал на. За да може то (благото) да се об-
меня по пределната полезност, субектът трябва да разполага с известен запас, в 
зависимост от който степенува своите потребности. Дори това да бъде валидно, 
пределната полезност за богатия ще бъде една, за бедния – съвсем друга. Продук-
тът обаче се продава по една и съща цена, но с тази разлика, че повишената цена 
няма да се отрази върху потреб лението на богатия, но на бедния – ще се отрази.

Ако вследствие на природно бедствие добивът на пшеница пострада, це-
ната ще се повиши, но пределната полезност и потреблението на хляба за бога-
тия няма да се промени, докато за бедния това не може да се каже. Но и в двата 
случая има една и съща цена независимо от различи ята в пределната полезност.

Пето, произведените блага за продавача на пазара нямат пределна полез-
ност, поради което той не може да ги оценява по нея и на тази основа да опреде ля 
тяхната стойност и цена. Щом е така, той е лишен от въз можност та да участва във 
формирането на цената, т.е. сляпо следва капризите и диктата на потребителя.

Реал ност та обаче е друга – продавачът се съобразява не толкова с предел-
ната полезност на купуваното от потребителя благо, а с разходите за производ-
ство. Той за дълго време не може да ги пренебрегва. Освен това не е вярна тезата, 
че потребителят винаги е господар и оказва диктат над производителя. Дик татът 
на производителя е не по-малко жесток от диктата на потребителя. Цената в мно-
го случаи се определя от производителя, да не говорим за монопола.

Недооценката на трудовата стойност и на теорията за полезност та е в това, 
че първата като че ли дава по-голямо предимство на производството, а втора
та – на потреблението. В действителност те вървят ръка за ръка и са  два ска-
чени съда.

Проблемът за стойност та не може да се реши на фона на търсе нето и пред-
лагането. Маржиналистката теория ги разглежда като нещо са мостоятелно, вън 
и независимо от стойност та, от разходите за производство, а би следвало да 
не бъде така. Според нея цената на дадено благо се опреде ля от търсенето и 
предлагането. Но ако съвпадат, тя как ще се определи? Търсе нето и предлага-
нето формират не цената, а нейната величина. При едно и също съотношение 
(евтини и скъпи стоки) ценовата разлика се увеличава, но това не определя съ-
държанието на цената. Противоречието се преодолява, ако цената се вземе като 
нещо предварително зададено, като паричен израз на стойност та, зависеща от 
разходите за производство.

Търсенето и предлагането формират цената само в краткосрочен пе риод, 
а в дългосрочен период тя зависи от разходите за производство (Рикардо). „Це-
ната на стоките в крайна сметка се регулира от разходите за производството, а 
не, както често се е твърдяло, от отношението между търсене и предлагане.”12 
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Разби ра се, отношението между търсене и предлагане ще повлияе върху пазар-
ната стойност на стоките, но това влияние ще има временен характер.

Алфред Маршал приема тази постановка на Рикардо и с това прави из-
вестен мост между трудовата теория за стойност та и теорията за пределната 
полез ност. Той разглежда влиянието на полезност та и на разходите за произ-
водство върху стойност та. По този повод той пише: „Като изяснява причините, 
обус ла вящи цената на предлагането, той щателно преанализира разходите за 
про изводство.”13 Колкото по-кратък е разглежданият период, толкова по-нале-
жащо е да се отчита влиянието на търсенето върху стойност та. Колкото този 
период е по-продължителен, толкова по-голямо значение придобива влияние-
то на разходите за производство върху стойност та.14

Разходите за производство, интензивност та на търсенето, пределът на 
производство и цената на продукта взаимно се регулират, всеки от тях изпит-
ва влиянието на другия. Пределните разходи са равни на пределните доходи и 
цената. Стойност та се регулира както от полезност та, така и от разходите за 
производство. Пределните разходи и пределната полезност са равностойни 
фактори, обуславящи ценност та (стойност та) на стоката; предлагането зависи 
не от цените на стоките на пазара, а от разхода за производство.

Алфред Маршал не откъсва пределната полезност от стойност та (ценност-
та) на благата. Напротив, макар и непоследователен в своята теза, той свързва 
тези две теории в едно цяло, смята, че кривата на пазарното търсене е сбор 
от индивидуал ните криви на търсене. Тя не е нищо друго освен проява на об-
ществена потребност, за която Маркс говори в третия том на „Капиталът”, а за 
Маршал е израз на обществената полезност, форми раща пазарната цена. Пре-
сечната точка между кривите на търсене и на предлага не определя пазарната 
(равновесна) цена, която съответ ства на нормал ните разходи за производство, 
а нео б ходимото количество блага – на обществената потребност.

Докато в теорията на Маршал има допирни точки между трудовата теория 
за стойност та и теорията за пределната полезност, за другите икономисти на 
субективно-психологическата школа (К. Менгер, Б. Баверк и др.) това не може 
да се каже. За тях стойност та не е обективна реал ност, а логическа конструк-
ция, нямаща нищо общо с обществените разходи за производство. Това в те-
орията на пределната полезност се илюстрира със следния пример. Пет про-
изводители произвеждат и продават на пазара пет брилянта. Шестият брилянт, 
намерен случайно, също се продава. Този, който го е намерил, не е вложил труд, 
но въпреки това го продава на пазара. Изводът е – продуктът е дело не на труда, 
стойност та не е обективна категория. Маржиналистката теория в слу чая смес-
ва индивидуал ната стойност с обществената. Раз менната стойност се определя 
от пределната полезност, от субективната оценка на икономическите субекти. 
Всеки се стреми да извлече максимал на изгода, в противен случай сделката не 
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може да се осъществи. Хората са и потребители, и производители. Оценката 
на благата следва да се извършва не само от по требност та, която те покриват 
(количеството запас), но и от труда, възстановя ващ тези блага.15

Ако благата са безгранични (Божи дар), те биха се оценили единствено от пре-
делната полезност, но ако са ограничени – оценката би следвало да е и от гледна 
точка на труда, който ги възпроизвежда. Пропорцията в раз мяната наистина се 
определя по волята на извършващите сделката, но зад тях стои трудът. Пазарната 
цена се формира не по волята на контрагентите, а по силата на конкурен цията, коя-
то е обективно дадена, и те, в зависимост от нейните коле бания, формират своето 
поведение. Следователно законът за стойност та не може да бъде заличен. Но таки-
ва опити съществуват както пре ди, така и сега. Карл Попър дава превратна пред-
става за Марксовата теория за стойност та. Той, както и много други икономисти, 
отъждествява раз менната стойност със стойност та, а закона за стойност та – със 
закона за търсенето и предлагането. Отрича търсенето и предлагането като проява 
на закона за дей ност та, като негов механизъм на действие.

Теорията за пределната полезност винаги е била предмет на оживени спо рове. 
Ние не се спряхме на нейните детайли, тъй като тя не е цел на нашето изложение. 
Но могат да се посочат два съществени факта: приносът на австрийската школа в 
икономическата теория се оценява по достоен начин16, търсят се до пирни точки 
между нея и трудовата теория за стойност та, т.е. въз можност за синтез. Други ав-
тори отричат тази въз можност под претекст, че двете тео рии (трудовата теория за 
стойност та и теорията за пределната полезност) са две разнородни теории, които 
не могат да се съединят в едно цяло. Съединява нето им прераства в ново качество, 
т.е. в качествено нова теория.

Методологическите основи, на които са изградени тези две теории, според 
нас са различни, но това не означава, че между тях не бива да се търсят допирни 
точки. Икономическата теория плати скъп данък за своята теза, че само едно-
родни явления се обогатяват, че при нееднородните такова обогатяване не е 
въз можно.

От тук и изводът: в едни случаи цената на продукта (масовото производство) 
се определя от разходите за производство, а при други (уникал ност, невъзпро-
изводимост, оскъдност) – от субективни фактори. В ход е Рикардовата доктри-
на: стойност та черпи своя източник от труда и редкост та на продукта. Цената на 
уникални произведения на изкуството – като картини на известни художници, 
се опре деля не толкова от труда за тяхното създаване, колкото от тяхната невъз-
производимост, от готовност та на потребителя да заплати висока цена, т.е. от 
индивидуал ната оценка. Вложеният труд за тях не се пренебрегва, не се отрича, 
той е от вис ше естество и затова е много по-ценен.

Така че оценката на благото зависи не само от свойствата, които му се 
предписват от субекта, но и от уникал ност та на труда, който го създава.
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Теорията за пределната полезност има не само силни, а и слаби страни. 
Силните страни – това са степента на потребление и насищането на потребнос-
тите като фактор, който влияе върху цената. Слабите страни са субективната 
оценка, определена от пределната полезност на купуваното благо, и изключва-
нето на ролята на продавача от формирането на цената. 

Това твърдение не може да даде задоволителен отговор защо цените на едни 
стоки (машини, автомобили, мотоциклети и пр.) са по-високи в сравнение с други 
(велосипеди, зърно и пр.), независимо че за някои пределната полезност е по-голя-
ма, но на пазара всички купуват стоката по една и съща цена на стойност та.

От тази теория Маркс изве де понятието „експлоатация”, незаплатения 
труд, принадената стойност и произтичащите от това категории – печалба, рен-
та, лих ва и прочее. В западната немарксистка мисъл не се споменава за експло-
атация, докато Смит и Рикардо говорят за нея много преди това.

В западната немарксистка мисъл при пазарната икономика няма и не може 
да има експлоатация. Доколкото съще ствува, тя е рядко явление, появява се 
при специфични условия.

Нещо повече, в тази насока се отива до крайност. Аргументът е такъв: 
прина дената стойност се извлича от живия труд; ако той изчезне или се намали 
в условия та на компютризацията, т.нар. трета вълна (А. Тофлър), изчезва или 
се нама лява и самата тази стойност, следователно и печалбата като нейна част. 
Тога ва остава едно – печалбата е плод изключително на капитала, трудовата 
тео рия изчезва, в днешно време тя повече не е валидна. Но ако се приеме такъв 
прин цип на разсъждение, би следвало и работната заплата да изчезне.

От тук е и изводът, че експлоатацията отмира, не са нужни стачки, не са 
нужни профсъюзи, налице е класова хармония, възражда се старата теория на 
Фредерик Бастиа.

Експлоатацията се разглежда като пазарен феномен, произходът ѝ тряб-
ва да се търси не в сферата на производството, а в сферата на раз мяната, в 
хода на която при неек вивалентен обмен трудът може да получи повече доход, 
отколко то е приносът му в създаването на продукта. Но ако това разбиране се 
следва строго, ще се стигне до довода, че не капиталът експлоатира работника, 
а напротив – работникът експлоатира капитала.

Тази теория обяснява неточно трудовата стойност. Нещо повече, тя я извраща ва. 
Променливият капитал е пропорционален не на принадената стой ност, а на стойност-
та на работната сила. Поради повишената производителност (относителна принадена 
стойност) стойност та на работната сила намалява, принадената стойност се увели-
чава. Що се отнася до сложния труд в автома тизираното производство, основано на 
компютризацията, там разходите на жив и овеществен труд нарастват. Там се прила-
га по-к валифицирана работна сила, с по-висока стойност, т.е. по-голямо количество 
променлив капитал, в резултат на което нараства и самата принадена стойност.
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Както се разбира, има два различни подхода по този въпрос. При пър-
вия Маркс извеж да експлоатацията от трудовата теория за стойност та и по-
специал но от прина дената стойност, а при втория – от факторите на производ-
ство и полезност та. Зна чи работникът изкарва своя хляб с пот на челото, но 
това не важи за капиталиста, който присвоява доход, без да се труди.

Може би някой ще възрази – капиталът присвоява доход, защото се въз-
държа. Но актът на въздържане не е акт на съзидание.

Трудовата теория, както всяка друга, има и достойнства, но и недостатъци. 
Тя с лекота обяснява стойност та с обществено нео б ходимите раз ходи за произ-
водство на продукта, но не дава задоволително обяснение за елементите на труда, 
за тяхното количество, за редукцията на сложния труд към простия труд. Освен 
това тази теория е трудноприложима при изчисляването на стойност та, на нео б-
ходимите разходи за труд, което на практика я прави трудноизползваема.

Това дава основание на някои известни икономисти да формулират своята 
теза по друг начин: не умозрителните разсъждения, а опитът решава съдба та на 
теорията. „Теория, която не може да бъде съпоставена с фактите или не може да 
бъде проверена количествено с помощта на данните от наблюдения, в действи-
телност е лишена от всяка научна ценност.”

Това още не е критерий за отричане на трудовата теория за стойност-
та. Може би посочената теза се базира на първия том на „Капиталът”, където 
стойност та се разглежда в нейния абстрактен вид, а цената – като паричен израз. 
Но в третия том на „Капиталът” Маркс анализира модификацията на стой ност та 
в производствена цена, стоките се продават не по тяхната стойност, а по тяхната 
производствена цена. Много западни икономисти не разбра ха про ти во речието 
между първия и третия том на „Капиталът”, от което правят по грешни изводи.

Противоречието между опита и теорията може да бъде чисто теоретич но, 
но това не значи да се отрича трудовата теория за стойност та. Имахме поводи 
да се позовем на Рикардо, ще напомним още веднъж: как експлоатацията при 
неек вивалентен обмен на наемен труд и капитал се съвместява с трудовата тео-
рия за стойност та, предполагаща ек вивалентен обмен (труд – капитал).

Трудовата теория за стойност та не може да бъде пренебрегната. Много 
въпроси днес остават открити: стойност в условията на новата икономика; 
самодви жение на стойност та, виртуал на икономика; модификация на труда и 
про мяна в неговата структура; промени във формата на обмяна и потребление 
(електронна търговия, потребление и пр.). Новата икономика не излиза извън 
предмета на политическата икономия. Старото определение на икономическа-
та система, както казва Хегел, трябва да се съдържа и съхранява в новото.

И в заключение – теорията и практиката трябва да се основават на здра-
вия разум. Трябва да се търси синтез от теории за обяснение и за из менение на 
света, а не строго да се придържаме към една или друга теория. Това важи не 



23

Теория
200 години от рождението на Карл Маркс
(Тема с продължение)

само за тео рията за пределната полезност, но и за марксистката теория. В това 
отношение Западът се оказа по-практичен и гъвкав – плурализъм в икономи-
ческите школи в преобразуване на социал но-икономическата действителност. 
Разсъжде нията показват – няма общовалидна теория за всички времена, нуж-
ни са други подходи.

Теорията се развива, ако влиза в спор със собствените си кон цепции, ако се 
„оспорва и фалшифицира” (термин, употребен от Карл Попър). Но тук има една 
особеност. Ние трудно се разделяме с установеното и мъчно свик ваме с новото. 
Нашето съзнание е приковано към съществуващото (нео класическата теория), 
безразлични сме към други теории и системи. Нито една теория не разполага със 
съвършен механизъм и средства да обясни реал ност та. Икономиксът не може да 
се смята за висша форма на обучение по икономи ка, тъй като не изчерпва иконо-
мическата теория. Всяка теория трябва да изли за извън кръга на своя обясните-
лен прин цип. Затворена в себе си, тя води към застой и непродуктивнoст.
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Ерата на евтината енергия приключва и об-
ществата трябва или да преосмислят своята 

енергийна консумация и инфраструктура, или да 
посрещнат последиците от досегашното си пове-
дение, предупреждава нов научен доклад, изготвен 
от ООН.

Докладът е написан от биофизици съвместно 
с изследователския екип „BIOS” във Финландия, 
който беше поканен от ООН да участва в проуч-
ването „Доклад на ООН за глобал ното устойчиво 
развитие”, чиято публикация предстои през 2019 
година.

Той съдържа някои отрезвяващи прогнози. Еки-
път защитава тезата, че днешните „доминиращи ико-
номически теории” и концепции за модерния капита-
лизъм са неадек ватни, защото погрешно допускат, че 
обществата ще продължат да имат достъп до евтина 
енергия като въглища и газ. Освен това  тези теории 
въобще не отчитат стойностите, които вече не могат 
да бъдат възстановени например поради промените 
в климата, неспособни са да отчетат и евентуал ните 
социо политически последици, които биха възникна-
ли вследствие на продължаваща нео граничена кон-
сумация и растеж.

„Понеже икономиките за първи път в човешката 
история преминават към енергийни ресурси, които 
са по-малко енергийно производителни, продукци-
ята на използваема енергия ще изиск ва повече, а не 
по-малко усилия от част от обществата, за да удо-
влетвори както базовите, така и небазовите човешки 
дейности”, пишат учените.

 
ДНЕшНИЯТ КАПИТАЛИЗъМ ТРЯБВА ДА УМРЕ
(Обръщение на учени към ООН)

Стивън джонсън

Стивън Джонсън – публицист, 
статиите му са печатани в „U.S. 
News & World Report”, „The Huffington 
Post”, „Eleven Magazine”, „Cheapism”, 
„Vox Magazine”, „The Missourian”.
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Екипът призовава обществата да започнат да се замислят за нови модели 
на управление и икономика.

„Може със сигурност да се твърди, че все още не са създадени широ-
ко приложими икономически модели за настъпващата нова ера”, пишат те, 
предполагайки, че за глобал ната икономика наближава преломен момент. 
„Нашият фокус е върху преходния период, върху няколкото следващи де-
сетилетия.”

Как во трябва да се направи? Учените подчертават няколко ключови ре-
шения:

Използвайте по-малко енергия  
и трансформирайте енергийната инфраструктура

Възстановимите енергийни източници могат да помогнат за смекчава-
не на ефектите от климатичните промени, но понастоящем съотношението 
между вложена в тях инвестиция и произведена енергия е ниско, което оз-
начава, че създаването им е по-скъпо, отколкото използването на евтина 
енергия като въглища или газ. Екипът предсказва, че „ще бъде изключител-
но трудно, ако не и невъзможно”, да се посрещнат нивата на днешните или 
на нарастващите в бъдеще енергийни нужди през следващите няколко де-
сетилетия чрез възстановими или нисковъглеродни енергийни източници. 
Поради тази жестока реал ност „съществува значим натиск за намаляване на 
енергийната консумация”.

Пътувайте по-малко и по-ефективно

Ходенето, карането на колело и електрифицираният публичен транспорт 
трябва да бъдат приоритет в градовете по света, пишат учените. Това ще изиск-
ва „промени в планирането на градовете” и „в производството на автомобили, 
в транспортната инфраструктура като железниците, пътищата и станциите за 
зареждане и в производството и съхранението на енергия” като допълнение 
към намаляването на международния физически транспорт по море, въздух и 
земя, както и в авиацията.

Обществата трябва да произвеждат по-голяма част  
от собствената си храна

Както богатите, така и бедните страни трябва да станат по-самодостатъч-
ни, що се отнася до производството на храни, защото ще бъде „твърде рис-
ковано в бъдеще да се разчита само на функционирането на няколко района, 
произвеждащи храни”, пише екипът. Той предполага, че „млечните и месните 
продукти ще трябва да отстъпят място на повече растителни храни”.
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Стройте дълготрайни дървени къщи

„В строителната индустрия сега доминират бетонът и стоманата, чието 
производство и жизнен цикъл са много енергоемки и предизвик ват значими 
вредни емисии и друго замърсяване”, пише екипът. Обратно, дълготрайните 
дървени къщи предоставят по-добро акумулиране на въглероди.

Постигането на тези промени ще изиск ва безпрецедентни действия, каз-
ват учените.

„Пазарноориентираните действия няма да помогнат – дори на висока 
въглеродна цена. Нео б ходими са всеоб хватна визия и взаимнокоординира-
ни планове. В противен случай бърза системна трансформация към глобал ни 
цели, основани върху постигането на устойчивост, е непостижима.”

Екипът пише, че всяко общество би трябвало да открие собствени реше-
ния за пътя си през прехода към устойчива икономика. Тези промени вероятно 
ще изиск ват правителствена намеса във всеки един случай.

„Най-вероятният вариант за започване на прехода към устойчивост би 
бил група прогресивни държави да поемат водачеството. Това би изиск вало 
икономическо мислене, което позволява огромни публични инвестиционни 
програми, от една страна, и строги регулации и к воти за замърсяване, от дру-
га. В днешната глобал на икономика държавите са единствените актьори, които 
имат легитимност та и капацитета да финансират и организират огромни по 
мащаба си трансформации.”

Докладът на финландския екип излиза по-малко от година след като 15 000 
учени съвместно със Съюза на световните учени публикуваха „Предупрежде-
ние към човечеството”, което описва различните начини, по които човешката 
дейност унищожава биосферата.

Учените тогава предложиха пет големи решения:
1. Ние трябва да поставим под контрол всички нанасящи вреда на околната 

среда дейности с цел да възстановим и защитим целост та на планетарните систе-
ми, от които зависим. Ние трябва например да преминем от източници на евтина 
енергия към по-щадящи, неизтощаващи енергийни източници с цел да премахнем 
парниковия ефект и замърсяването на въздуха и водата. Приоритет трябва да бъде 
даден на развитието на енергийни източници, свързани с удовлетворяване на нуж-
дите на страните от Третия свят, което не е голяма по обем работа и е сравнително 
лесна за изпълнение. Ние трябва да спрем обезлесяването, замърсяването, загубата 
на обработваема земя, загубата на земни и водни растения и животински видове.

2. Ние трябва да менажираме по-добре ресурсите, които са жизненоважни 
за човешкото благосъстояние. Ние трябва да дадем предимство на ефективно-
то използване на енергия, вода и други материали, както и на нарастването на 
консервацията и рециклирането.

3. Ние трябва да стабилизираме броя на населението. Това ще бъде въз-
можно само ако всички държави приемат, че постигането на подобна цел 



28 бр. 9/10 – год. XXІ

Теория

изиск ва подобрени социал ни и икономически условия, както и приемането на 
ефективно, доброволно семейно планиране.

4. Ние трябва да намалим и евентуал но да изкореним бедност та. „Аз вяр-
вам, че ние на всяка цена сме длъжни да имаме такива значими цели пред на-
шата страна”, каза директорът на Земния институт Джефри Сакс. „Нека към 
2030 г. намалим бедност та поне наполовина.”

5. Ние трябва да осигурим равенство на половете и да гарантираме на же-
ните правото им да решават сами своите репродуктивни проблеми. „Колкото 
по-образовани стават жените и момичетата, толкова по-малко деца раждат, и 
децата, които имат, получават повече ресурси, така че за тях се полагат повече 
грижи и те са по-успеваеми”, казва Бил Най. „Така че това, което искаме да на-
правим в моя свят на научно образование, е да има жени и момичета по целия 
свят, които са толкова образовани, колкото в най-добрия случай бихме могли 
да ги направим, да има жени и момичета, които са толкова образовани, колкото 
бързо в най-добрия случай бихме могли да го постигнем, така че да има повече 
ресурси за всеки отделен човек през следващите години.” 

29 август 2018 г.
Превел от английски: Иван Динков-младши
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Европейска левица  

Благодаря ви за това посрещане. Искам да за-
почна речта си с благодарности към работни-

ците, към екипите на Конферентния център и на 
хотелите, към екипа на партията, които направи-
ха всичко това възможно. Да благодаря и на хората 
на Ливърпул, които радушно ни посрещнаха и ни 
накараха да се чувстваме толкова добре през тази 
седмица.

Искам също да благодаря на моето семейство и 
особено на съпругата си Лаура. Ти си моята сила и 
моята подкрепа. Благодаря ти, Лаурита.

Поздравления за тази велика конференция на 
всички вас, присъстващите тук. Една конференция 
на Лейбъристката партия, която е готова да поеме 
водачеството и да започне работата по преобразява-
нето на нашата разделена страна.

През тази година ние отбелязваме стогодиш-
нината от приемането на Закона за промяна в из-
бирателните права на британския народ, което 
позволи на 8 милиона жени, както и на 5,5 милио-
на мъже от работническата класа да гласуват за 
пръв път.

Днес ние имаме повече жени – членове на Лей-
бъристката партия, отколкото е цялата членска маса 
– мъже и жени – на Консервативната партия заедно 
с Либералдемократите.

Ние отбелязваме тази стогодишнина с избора 
на Джени Формби за наш нов генерален секретар.

„ЗА ДЕМОКРАЦИЯ,  
СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ,  
СРЕщУ БЕДНОСТ ТА, НЕРАВЕНСТВОТО  
И ДИСКРИМИНАЦИЯТА”*

джеръми корбин

Джеръми Корбин – бри тан-
ски политик, лидер на Лей бъ-
рист ката партия от 2015 г. За-
поч ва политическата си ка рие-
ра ка то профсъюзен ак ти вист, 
по-късно е общински съ вет ник и 
депутат. Идео ло ги чески се само-
иден тифицира ка то де мо кра-
тичен социалист. Но си тел е на 
Международната на гра да за мир 
„Ганди” (2013 г.).

*  Реч пред конференцията на Лейбъристката партия в 
Ливърпул, 25.ІХ.2018 г.
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Аз познавам Джени от много години. Нейният интегритет и нейната ре-
шителност са истински предимства за нашата партия.

Откакто Джени беше избрана, ние сме свидетели на забележителни из-
борни успехи. През май видях ме как единственото синьо петно на електорал-
ната карта в Голям Манчестър се превърна в червено, след като Лейбъристка-
та партия си върна контрола върху Общинския съвет в Трафърд.

И само една добавка – тъй като знам колко голямо е съперничеството 
между Ливърпул и Манчестър: няма нито един общински съвет в Мърсисайд, 
доминиран от консерваторите, както няма нито един съветник консерватор в 
Общинския съвет на Ливърпул.

По цялата страна ние надграждаме успехите на лейбъристите от парла-
ментарните избори. На югозапад си върнахме Плимут, на север – Кърклейс 
и постигнахме най-добрия си резултат на общинските избори в Лондон от 
1971 г. насам.

В Шотландия лейбъристите също предлагат отново послание за надежда 
и за истинска промяна.

Днес изборът е ясен: инвестиции и по-справедливо общество при управ-
лението на лейбъристите или рестрикции при управлението на консервато-
рите, свенливо приети от Шотландската национал на партия.

Ние успяхме също да съберем повече пари за нашата партия. И нито 
едно пени не дойде от нечестен донор или от сенчест бизнес клуб. Нашите 
пари идват от стотиците хиляди хора от цялата ни страна, които вярват в 
това, зад което стоим.

Затова аз не съм длъжен да играя тенис с олигарх, за да поддържам функ-
ционирането на партията. Лейбъристите получават надежда от мнозина, но 
не правят услуги на малцина.

Нашата голяма членска маса не е просто източник на пари, разбира се.
Членовете ни и нашите милиони сдружени членове на профсъюзите са 

гласът на своите работни места и общности. С нашите нови партийни органи-
затори ние ще закотвим всичко, което правим, в ежедневния живот на хората.

Това е нашата сила. И ние заедно ще променим Британия.
Вие може би сте забелязали, че не всеки е щастлив от всичко това.
Оказа се, че милионерите, които притежават основната част от британ-

ската преса, въобще не ни харесват.
Изглежда това е, защото ние искаме да сложим край на бягството от пла-

щане на данъци. Или е, защото не им се умилк ваме по вечеринките с бели 
вратовръзки или по коктейл партита.

Или може би е защото Том Уотсън проведе кампания да бъде довършена 
втората част от разследването на медиите на Левисън. Нещо, което последният 
лейбъристки министър-председател обеща, но не успя да направи.

Ние трябва и ние ще защитим свободата на пресата да предизвик ва без-
контролната власт.
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Журналисти от Турция до Мианмар и Колумбия са хвърляни в затвора, 
измъчвани и понякога убивани от авторитарни правителства и могъщи кор-
поративни интереси само защото си вършат работата.

Но тук свободна преса твърде често означава свобода да се разпространя-
ват лъжи и полуистини, да се очернят безвластните и да не се допуска проти-
вопоставяне на властимащите.

Вие се изправихте срещу тяхната пропаганда на привилегиите, като из-
ползвате медиите на ХХІ век – социал ните мрежи.

Ние също ще го направим, и то по традиционните начини. По входните 
врати и в градските центрове – така че хората да знаят, че съществува Лей-
бъристка партия, която ще ги защити и е готова да преобрази и да трансфор-
мира Британия.

Следващата година ние отбелязваме двестагодишнината от клането в Пи-
търлу, когато петнадесет мирни демонстранти бяха убити и стотици бяха ра-
нени по улиците на Манчестър от войниците, пратени от консерваторите да 
потиснат борбата за демократични права.

Великият английски поет Пърси Шели написа поема за това клане. Тя 
лежи в основата на нашия лозунг: „За мнозина, не за малцина”.

Сред убитите в Питърлу бяха и един мъж на име Джон Ешуърт и една 
жена на име Сара Джоунс.

В следващото лейбъристко правителство нашият Джон Ешуърт, като ми-
нистър на здравеопазването, и Сара Джоунс, като министър на благоустрой-
ството, ще продължат борбата за защита и за увеличаване на демократичните 
права. Надявам се, без да се превръщат в мъченици на тази борба.

Ние ще отдадем почит та си към героите от Питърлу, като бъдем верни 
на каузата им. Лейбъристката партия ще се бори за демокрация и за социал на 
справедливост, срещу бедност та, неравенството и дискриминацията.

Ние ще се нуждаем от единство, за да претворим тези ценности в практи-
ката на правителството.

Нашето движение не е постигнало нищо, когато е било разделено. Един-
ствените победители са били богатите и партията на богатите: консерваторите.

Истинското единство се основава на свободата да не се съгласиш, да спо-
риш и след това заедно с всички да стигнеш до демократични решения, както 
ние направихме през тази седмица.

Ние трябва да насърчаваме една далеч по-висока култура на толерант-
ност. И да сложим край на злоупотребата – онлайн и лично.

Ние трябва да се научим да слушаме повече и да крещим по-малко.
Да сме фокусирани върху това, което ни обединява.
Да приемаме, когато загубим дадени избори, да отстояваме правото да 

повдигнем дебата отново.
Ние сме заедно на едно пътешествие и можем да го завършим единствено 

обединени.
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Нашата партия трябва да говори от името на огромното мнозинство в на-
шата страна. Лейбъристите са голяма църк ва и може да стане още по-голяма.

Аз съм водач в този дух. В края на краищата аз избрах Джон Макдонълд, 
въпреки че той е запалянко на Ливърпул, и дори Андрю Гуин, който е запалян-
ко на Манчестър Сити.

Уважаема конференция, ние печелим публичния дебат. Ние дефинирахме 
ново понятие за всеобщото благо и зад него нашата партия може да застане 
обединена.

Уважаема конференция, това лято беше тежко.
Нашето кредо е една партия за равенство на всички. Партия, която беше 

начело на всяка прогресивна инициатива, насочена да изкорени расизма от 
нашето общество.

Но, уважаема конференция, бидейки антирасисти, ние трябва да чуем 
общностите, страдащи от дискриминация и злоупотреби.

Аз вярвам, че всички ние сме по-силни, когато се слушаме един друг и се 
учим един от друг.

Евреите страдаха през една дълга и ужасна история на преследвания 
и геноцид. Аз се почувствах смирен пред мемориала, посветен на това 
страдание, когато преди две години посетих бившия нацистки концлагер в 
Терезин.

Скандалите около антисемитизма причиниха огромна рана и безпокой-
ство в еврейската общност и предизвикаха голяма тревога в Лейбъристката 
партия. Но аз се надявам, че заедно можем да преодолеем това.

Казах всичко това на еврейската общност: нашата партия, нашето движе-
ние винаги ще бъдат непоколебими противници на антисемитизма и расизма 
във всичките им форми. Ние сме ваш съюзник.

Следващото лейбъристко правителство ще осигури нео б ходимата под-
крепа, за да гарантира сигурност та на центровете на еврейската общност и на 
нейните синагоги, както ще постъпи и за всяка друга общност, която е жертва 
на омраза и физически атаки.

Ние ще работим заедно с еврейските общности, за да изкореним антисе-
митизма както в нашата партия, така и в обществото.

С вашата помощ аз ще се боря за това непрекъснато.
Антирасизмът е нео тделима част от нашето съществуване. Той е част от 

това, което всички ние сме, част е от това, което съм аз.
Така че, уважаема конференция, ние няма да се примирим с атаките на 

консерваторите лицемери, които днес ни обвиняват в антисемитизъм, а на 
другия ден одобряват крайнодясното управление на Виктор Орбан. Или кога-
то казват, че ние сме расисти, докато те се опитват да създадат враждебна среда 
за всички емигрантски общности.

Ние никога няма да останем безучастни към напаст та расизъм. Расовата 
омраза е нарастваща опасност, срещу която е нео б ходимо да се води борба. Не 



3333

Европейска левица  

само тук, в Британия, а и из цяла Европа и в САЩ. Крайната десница е в подем, 
обвинявайки малцинствата: евреите, мюсюлманите и емигрантите, за краха на 
една провалена икономическа система.

Нейните жертви включват „Уиндръш поколението”1, което помогна за 
възстановяването на Британия след войната. То беше захвърлено на произвола 
на съдбата от правителството, което си правеше сметка единствено как да пе-
чели гласове, съблазнявайки хората чрез предразсъдъци. Политиките на създа-
ване на „враждебна среда” – срамен продукт на въображението на настоя щия 
министър-председател, доведоха до скандала британски граждани да бъдат 
депортирани, задържани и оставяни да бедстват. Всичко това е отвратителна, 
цинична политика, която унижава нашата страна.

Консерваторите все още не са научили този урок. Тази седмица те получи-
ха благодарствено писмо от антисемитското и ислямофобско унгарско прави-
телство заради солидарност та си с него, докато останала Европа стоеше обе-
динена срещу него.

Нашата партия никога няма да остане мълчалива пред лицето на нара-
стващата ислямофобия, независимо дали тя идва от крайната десница на ули-
цата, или от срамните, наподобяващи подсвирк ване към куче подигравки на 
бившия ни външен министър по отношение на мюсюлманските жени. Лей-
бъристите ще работят, за да осигурят на общностите съвместен живот. Това 
е възможно единствено чрез обединение на всички хора, което ние можем да 
постигнем, като осигурим социал на справедливост за всекиго.

Уважаема конференция, промяната в нашата страна отдавна е закъсняла. 
С всеки месец, в който това правителство остава на власт, нещата стават все 
по-зле. Доказателства за провала на приватизацията и на аутсорсинга се тру-
пат с всеки изминал ден. Това, което дълго време беше просто една измама, 
днес е вече криза.

Само погледнете последните няколко месеца: затворът в Бирмингам, уп-
равляван от „G4S”, трябваше да бъде превърнат отново в публична собстве-
ност, след като главният инспектор на затворите го описа като най-лошия за-
твор, който той някога е посещавал. Приватизираната система за пробация е 
на ръба на рухването. Ричърд Бъргън, следващият министър на правосъдието, 
ще сложи край на този скандал.

В област та на железниците – отдаването на концесия на източния бряг 
се провали за трети път за последните десет години и беше спасено отново 
от данъкоплатците. Вие се качвате на влака на гара Кингс Крос и не знаете 
кой ще я управлява, когато слизате на гарата в Единбург. Анди Макдонълд, 
нашият бъдещ министър на транспорта, ще сложи край на този всеобщ без-
порядък.

И гигантският приватизатор „Карилиън” преживя банкрут, потъвайки 
в морето на безкрайна алчност и оставяйки наполовина построени болни-
ци, работници, захвърлени на милостинята, наречена помощи за безрабо-
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тица, и оставени в смъртна опасност пенсионери, докато директорите на 
компанията продължиха да тъпчат джобовете си с бонуси и дивиденти, а 
малките фирми по веригата доставчици претърпяха тежки загуби или на-
право фалираха.

Като говорим за банкрута, консерваторите днес го разширяват в собстве-
ния си заден двор. Консервативното правителство и консервативните общин-
ски съветници се съюзиха в опита си да фалират графство Нортъмптън, поста-
вяйки в риск жизненоважни услуги и хората, които разчитат на тях.

Осемте години деструктивна политика на рестрикции и вманиачен аут-
сорсинг оставиха други общински съвети да залитат по ръба на пропаст та. 
Ето защо това правителство трябва да бъде държано отговорно за своя со-
циален вандализъм. Само доминираните от лейбъристите общински съвети 
предприемат всяка възможна стъпка, за да защитят хората и услугите и ние 
трябва да им благодарим за това.

Приватизацията и аутсорсингът днес са зона на национал на катастрофа. 
Лейбъристите са готови да отброят оставащото време на това организирано 
мошеничество.

Ние ще пресътворим царството на публичното благо и ще създадем ис-
тински смесена икономика на ХХІ век. И след едно десетилетие на рестрик-
ции следващото лейбъристко правителство ще приеме предизвикателството 
да преобрази нашите публични услуги.

Тази година отбелязваме седемдесетгодишнината от създаването на 
славната Национал на здравна служба от лейбъристите и това свети като фар 
за тези, които и днес се борят за всеобщо здравно осигуряване, което да е 
всеобщо достъпно, когато е нео б ходимо. Нейният създадател, Най Бивън, 
вдъхновен от колективно организираното здравеопазване в родния си град 
Тредегар, описа това като „чист социализъм”. И то е такова. Ние всички участ-
ваме в него чрез нашите данъци, така че то съществува за всички, когато е 
нео б ходимо.

Но това консервативно правителство доведе Национал ната здравна служ-
ба до криза, карайки много хора да чакат дълго в Спешната помощ или да по-
лучат достъп до личния си лекар, както и включвайки над 4 милиона души в 
списъка на чакащите за болница.

Съществува криза и на психичното здраве, причиняваща истинска болка и 
страдание. Жена на име Ейнджела ми изпрати наскоро писмо, в което ми пише: 
„На моята психично болна дъщеря беше заявено, че трябва да чака 12 месеца, 
докато получи достъп до подходящ терапевт. Като майка аз съм на края на си-
лите си и не знам как повече мога да  ѝ помогна. Съжалявам да го кажа, но тя 
най-вероятно ще се превърне в част от статистиката като самоубийца.”

Това трябва да спре – и при управлението на лейбъристите то ще спре. 
Ние ще постигнем истинско равенство в услугите за психично здраве, за да 
помогнат и на хора като дъщерята на Ейнджела.
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Освен това консерваторите скандал но отрязаха 6 милиарда паунда от 
социал ните програми, намалявайки с 400 000 души възрастните хора, които 
получават помощи. Твърде много от нашите възрастни хора са оставени да 
живеят сами и изолирани, често завършвайки земния си път в Спешната по-
мощ поради пренебрежение.

Рестрикциите доведоха и до други деформации в Национал ната здрав-
на служба: всеки пети дом в Англия днес е негоден за човешко обитаване и 
120 000 деца живеят във временни к вартири.

Затова Джон Хийли се закле, че ние ще наложим данък за притежаване на 
второ жилище. Той смята, че тази стъпка ще доведе до създаване на солидарен 
фонд, в който тези, които притежават две жилища, ще помогнат на тези, които 
не притежават нито едно.

Лейбъристите ще се включат в най-голямата програма за строителство на 
жилища през последния половин век. Междувременно за много хора социал-
ната сигурност се превърна в система на институционализирана деградация и 
принуда.

Консерваторите създадоха „враждебна среда” за инвалидите. Стотици 
хора ми пишат за това всяка седмица. Хора като Ричърд, който казва: „Моята 
съпруга беше диагностицирана с прогресивна множествена склероза преди 20 
години. Преди няколко месеца ни беше казано, че тя трябва да кандидатства 
повторно за системата на Независими лични плащания2. Тя беше оценена от 
човек без медицинско образование и днес ни се заявява, че цялата  ѝ помощ ще 
бъде спряна.”

Ричърд добавя: „Аз се опитвах да бъда нейна опора, но стресът и страда-
нието, през които виждах да минава съпругата ми, бяха толкова жестоки, че 
бях принуден да започна да пия антидепресанти.”

Това са чисто човешките последици от управлението на консерваторите, 
които предпочетоха да намалят данъците на богатите вместо да се погрижат за 
инвалидите.

Лейбъристите са готови да поставят справедливост та и хуманност та от-
ново в сърцевината на нашите публични услуги. Както Даян Абът ни каза вче-
ра: „Не можеш да дадеш на хората сигурност на ниска цена, която може да ти 
позволи единствено некачествена услуга.” Всичко това рефлектира върху стра-
ховете на хора като Рут, която ми каза: „Ние гласувахме в общинския съвет за 
увеличение на данъците, за да плащаме за повече полиция, но нямаме полицей-
ско управление. Увеличено единствено е равнището на престъпност та и аз се 
безпокоя за сигурност та на своите възрастни родители в собствената им къща.”

Страховете на Рут не са безпочвени. Жестоката престъпност нараства, 
докато бройката на полицейските служители спадна до най-ниското си ниво 
за последните 30 години. Директорът на полицията в графство Бедфърд казва: 
„Ние нямаме ресурси да осигурим сигурност та на жителите и изглежда никой 
не ни чува.”
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Е, лейбъристите чуват. Ние ще назначим допълнителни 10 000 полицаи да 
патрулират по улиците, да играят жизненоважна роля в борбата с престъпност-
та и да направят живота на хората по-сигурен.

Но ако искаме да намалим престъпност та, повече полиция е само част 
от решението на проблема. Всяко изследване показва, че инвестициите в 
младите хора и в общностите са ключът за решението, защото престъпност-
та избуява сред икономическите провали. Така че при управлението на 
лейбъристите няма да има повече изоставени райони, нито забравени общ-
ности.

Ние знаем, че първите години са критично важни за житейските перспек-
тиви пред децата. Вчера посетих детските ясли в Грийнхауз в Ливърпул и чух 
разказ за техния опит. Из цялата страна яслите не могат да свържат двата края, 
юношеските клубове и яслите затварят врати.

В близките години има риск образованието да се превърне в привилегия. 
Семействата с деца, които са в най-голяма нужда, дори нямат право на обра-
зование и много от тях се борят да докажат това си право, защото системата е 
фрагментирана и недофинансирана.

Действащото правителство обеща безплатни грижи за децата, но те се 
оказаха „безплатни” единствено по името си. Днес аз мога да обещая, че лей-
бъристите ще въведат 30 часа седмично безплатна грижа за всички две-, три- и 
четиригодишни деца.

Ние ще предоставим върху разрешените безплатни 30 часа допълнителни 
субсидирани часове, които ще бъдат безплатни за хората с най-ниски доходи и 
с цена от 4 паунда на час за останалите.

Лейбъристите ще инвестират в хората, които се грижат за децата си и 
ги образоват. Ние ще повишим стандартите за детска грижа над досегаш-
ните нива с един 10-годишен план, за да преминем към образована работна 
сила и да подобрим заплащането и уменията на хората, ангажирани с оказ-
ване на грижи за децата. Ще създадем нова национал на скàла за заплащане 
на всички новопостъпили служители, започвайки с 10 паунда на час. Това 
е една инвестиция за нарастване на заплащането на работната сила, от коя-
то 98% са жени, от които 85% получават близки до минимал ната работни 
заплати.

Подкрепата за грижите за децата на парче връща назад твърде много ро-
дители и семейства. Всеобщодостъпните, безплатни и с високо качество гри-
жи ще облагодетелстват родителите, семействата и децата в цялата ни страна. 
Повишаването на стандартите за тези грижи ще доведе до жизненоважна раз-
лика в живота на милиони от нашите деца.

Лейбъристите предлагат отдавна закъсняла промяна, която ще преобра-
зи живота на хората и ще посрещне нуждите на Британия през ХХІ век като 
цяло. Ние говорим през тази седмица за преобразяването на Британия, но аз 
искам да отправя своя апел към по-старото поколение, което построи модерна 
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Британия. Вие възстановихте нашата страна след войната, рестартирахте на-
шата икономика, изградихте нашата Национал на здравна служба и създадохте 
нашата система за социал на сигурност.

Вашето поколение създаде системата на общински жилища, спечели на-
шите трудови права и направи от нашата страна едно по-добро място за всич-
ки. Вашата работа и вашите данъци осигуриха по-добра пенсия за тези, които 
са преди вас.

Ние дължим това на вас, на по-старото поколение – да преобразим Бри-
тания така, че да имате спокойствие на духа и достойнство. Ние ще изпълним 
това задължение чрез три ключови решения: защитени пенсии и допълнение 
към надбавката за гориво през зимата, безплатна автобусна карта и национал-
на здравна и социал на система, които да се грижат за вас и за вашите семейства 
с уважение. Това е солидарност та между поколенията.

Уважаема конференция, да изградим отново нашите публични услуги 
и нашите общности означава да построим отново и да трансформираме 
нашата икономика през ХХІ век. Ние не можем повече да толерираме едно 
състояние, в което реал ната икономика, в която са заети милиони, е просто 
нещо като добавка на лондонското Сити и на банките, фокусирани върху 
изсмук ването на печалби по целия свят.

Промяната, от която се нуждаем, изиск ва нови идеи и ново мислене, как-
то и да се учим от тези, които се трудиха в миналото, и от тези, които се тру-
дят в други страни. Ние трябва да опитваме нови форми на собственост и на 
публично партньорство и да се учим от креативни местни инициативи като 
предприетите от доминираните от лейбъристите общински съвети, например 
Престън. И нека послушаме генерал ния секретар на Федерацията на профсъ-
юзите в Англия и Уелс Франсис О’Грейди – да използваме новите технологии 
и автоматизацията като възможност за повишаване на жизнения стандарт и 
да дадем възможност на хората за повече контрол върху техния собствен жи-
вот, отколкото да ги възприемаме като заплаха.

Неравенството не е въпрос само на доходи. Трябва да имаш реал ното 
право твоят глас да бъде чут. Затова ние сме решени не само да преустро-
им отново нашата икономика, общности и публични услуги, но и да ги демо-
кратизираме и да променим начина, по който нашата икономическа система 
функционира, така че всичко това да е в интерес на мнозинството от хората. 
Предложенията на Джон Макдонъл за създаване на включващи собствениче-
ски фондове3 ще означава делът на работниците в печалбата на един успешен 
бизнес да бъде по-справедлив. Слушах внимателно думите на архиепископа 
на Кентърбъри Джъстин Уелби и прочетох отличния доклад на Комисията 
за икономическа справедливост, в който той участва, и където вярно пише: 
„икономическата справедливост трябва да пронизва начина, по който иконо-
миката работи”.

Чартисткият водач и поет от ХІХ век Ърнест Джоунс написа: 
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И това, което вземаме, и това, което даваме,
ние го знаем и знаем своя дял.
Ние не сме толкова ниско, че да тъчем плат,
но сме толкова ниско, че да го износим.

Той постави ударение върху това, че работниците разбират действителност-
та и не справедливостите на своето положение. Затова ние предлагаме да дадем 
на ра бот ната сила във всички големи британски бизнеси правото да избира ед-
на трета от членовете в борда на директорите и по този начин да предоставим 
на служителите правото на истински глас и истински дял. Така балансът се про-
ме ня в полза на създателите на богатството и се подобрява както вземането на 
решения, така и производителност та на труда.

Решенията, взети в кабинетите на управителните съвети, пряко се отра-
зяват върху заплатите на хората, върху техните работни места и техните пен-
сии. Работниците заслужават да получат реален глас при вземането на тези 
решения. В това няма нищо, от което бизнесът да се страхува. Той трябва да 
приветства експертност та и разбирането, с което работниците ще участват в 
управителните съвети.

Ние ще възстановим баланса на власт та на работното място, и още – аз зая-
вявам на малкия и едрия бизнес: лейбъристите ще осигурят това, което ви е необ-
ходимо, за да успеете да разширите и модернизирате нашата икономика. Повече 
инвестиции в нашия транспорт, в строителството на жилища и в дигитал ната ин-
фраструктура. Повече инвестиции в образованието и в придобиването на умения, 
така че работниците да са по-производителни. Действия за спасяването на „High 
Streets”4, както Ребека Лонг обеща вчера. И действия, за да се справим с измамни-
ческите сметки и надценки, които удрят по всички нас. Но най-вече – поемане на 
ангажимент за такъв Брекзит, който ще запази работните места, икономиката и 
търговията, и за решителна опозиция на тези, които не могат да го постигнат.

Преди десет години през този месец цялата конструкция на основания 
върху ценност та на алчност та финансов капитализъм, който беше възхва-
ляван като единствен начин за функциониране на модерната икономика, се 
сгромоляса с ужасяващи последици. Но вместо да бъдат направени истински 
промени в една провалена икономическа система, политическият и корпора-
тивният истаблишмънт напрегнаха и последните си сили, за да спасят и укре-
пят същата система, която ни доведе до катастрофа.

Цената за това беше не просто стагнация, намаляване на заплатите за 
най-дълъг период в документираната история и почти цяло десетилетие, нана-
сящо дълбоки вреди, орязване на публичните услуги. Тази система наля вода 
в мелницата на расизма и ксенофобията и доведе до криза на демокрацията у 
нас и в чужбина.

Хората у нас знаят, че старият начин, по който функционират нещата, 
вече не работи. И докато не предложим радикал ни решения, други ще запъл-
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ват дупката с политика на обвинения и разделение.
Ето защо лейбъристите говорят за ново мнозинство, ето защо през ми-

налата година ние постигнахме най-голямото нарастване на гласовете за лей-
бъристите от 1945 г. насам, ето защо нашите идеи „уловиха” „духа на нашето 
време”. И, уважаема конференция, не аз казвам това, а бившият консервати-
вен финансов министър лорд О’Нийл. Аз никога досега не съм преследвал 
такава цел – да уловя духа на един консервативен министър, но нека му кажа: 
„Вие сте добре дошли,  елате и се присъединете към нас в това ново полити-
ческо течение.”

Тази провалена свободна за всички икономика, която ни доведе до ката-
строфа преди десетилетие, предизвика също така и глобал на екологична криза 
и свирепо потискани международни опити за нейното преодоляване.

Не съществува по-голяма заплаха за човешкия вид от промените в 
климата и преди 21 години тогавашният заместник-председател на лей бъ-
ристите Джон Прескът изигра забележителна роля за запазването на про-
токола от Киото. Това обедини икономиките на всички най-големи страни 
в света зад ангажимента да намалят въглеродните емисии и ги задължи да 
предо ставят на бедните страни достъп до нисковъглеродни технологии. То-
ва беше продиктувано от солидарност, от разбирането, че въздухът, който 
дишаме, не признава национал ни граници и всички ние имаме интерес във 
всяка страна вредните емисии да намаляват.

Контрастът с първите изблици на Доналд Тръмп и неговото решение да 
напусне Парижкия договор за климата не може да бъде по-остър. Ние имаме 
само една планета, така че сме длъжни да върнем страните, които искат да 
напуснат Парижкия договор. Но при изпълнението на тази задача трябва да 
водим с личния си пример. Вчера Ребека Лонг изложи нашите планове за енер-
гията, разработени заедно с нашия секретар по екологията Сю Хеймън, пла-
нове, които са амбициозни и които ще създадат стотици хиляди нови работни 
места и ще направят Британия единствената развита страна извън Сканди-
навия, която ще започне да изпълнява своите задължения по отношение на 
промените в климата.

Това ще означава да работим заедно с профсъюзите, за да гарантираме запаз-
ването на работните места и придобиването на умения, докато вървим към ниско-
въглеродна икономика. Както и да работим заедно с индустриал ния бизнес, за да 
променим начина на обучаване на работната сила, което ще пригоди жилищата и 
работните места към основаните на новите видове енергия индустрии.

Аз мога да обявя днес, че нашата програма за инвестиции и трансфор-
мация с цел към 2030 г. да се постигне 60% намаление на вредните емисии ще 
създаде над 400 000 нови работни места, за високок валифицирани специали-
сти. Добри работни места, създадени тук и с колективно договорени заплати, 
което ще допринесе за постигане на нови умения и сигурност на общностите, 
които твърде дълго бяха държани в застой.
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По-нататък ще продължим с планове за намаляването до нула, към среда-
та на века, на емисиите парникови газове.

Знам, че това звучи амбициозно. То е амбициозно и ще бъде постигнато 
чрез най-дългосрочната програма за инвестиции и трансформация за послед-
ните десетилетия.

Лейбъристите ще започнат Революцията на зелените работни места, кое-
то ще помогне да се справим с климатичните промени, да осигурим устойчива 
енергия за бъдещето и да създадем работни места за високок валифицирани 
служители за всяка нация и регион в Обединеното Кралство.

Но не е само икономическата система, която е неустойчива. Отноше-
нията на Британия с останалия свят, нашата външна политика днес не е 
устойчива.

Ние навлизаме в нов бързопроменящ се и все по-опасен свят, включ-
ващ и безразсъдните атаки в Солзбъри, доказателствата за които, старател-
но събрани от полицията, недвусмислено посочват руската държава като 
отговорна за тях.

Когато президентът Тръмп изтегля САЩ от Парижкия договор, опитва 
се да унищожи договора за иранската ядрена програма, да премести амери-
канското посолство в Йерусалим и да провежда агресивен национализъм и 
търговски войни, той обръща гръб на международното сътрудничество и 
дори на международното право.

Ние се нуждаем от британско правителство, което не просто поддържа 
сигурност та в страната, но може и да защитава демократичните ценности и 
човешките права.

Днешното консервативно правителство продължава да участва тайно във 
водената от Саудитска Арабия пагубна война в Йемен, правейки се на сляпо за 
доказателствата за военните престъпления и за опустошителните страдания 
на милиони цивилни.

Аз имах чест та да присъствам тази седмица на бдението в Ливърпул, ор-
ганизирано от йеменската общност като протест срещу всичко, което се случ-
ва в тази страна.

Външната политика на лейбъристите ще се вдъхновява от прогресивните 
ценности и от международната солидарност и ще бъде ръководена от Емили 
Торнбери, Кейт Осамор и Ния Грифит.

Това означава – без повече безразсъдни интервенции като тези в Ирак и 
Либия.

Това означава поставяне на преговорите преди конфронтацията, на ди-
пломацията пред принудителните заплахи. Това означава върховенство на 
човешките права и демокрацията навсякъде, а не само там, където това е тър-
говски изгодно.

Нужни са действия, за да се премахнат световните несправедливости, а 
не да стоим безучастно или – още по-лошо – да наливаме вода в мелницата им.
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Уважаема конференция, понякога нашите надежди могат да бъдат преда-
дени. Мнозина от нас агитираха за освобождаването на Аун Сан Су Чи, хвър-
лена в затвора от военната хунта в Мианмар заради борбата си за демокрация. 
Днес правителството на Мианмар, оглавявано от Аун Сан Су Чи, е изправено 
пред обвинения за жестоки престъпления срещу рохингите.

Почти един милион души избягаха в съседен Бангладеш, а жени и моми-
чета в частност се сблъск ват с ужасяващо насилие.

Ние настояваме правителството на Мианмар да сложи край на потреса-
ващото етническо прочистване, което провежда, и да позволи на рохингите да 
се завърнат и да възстановят своите общности и живот.

И нека кажа няколко думи за продължаващото отричане на правото на 
справедливост и права за палестинския народ. Нашата партия е обединена в ос-
ъждането на стрелбата на израелската армия срещу стотици невъоръжени де-
монстранти в Газа и на приемането на дискриминационния израелски национа-
лен закон5. 

Продължаващата окупация, разширяването на незаконните селища и 
затварянето в затвори на палестински деца са престъпления. Ние подкрепя-
ме такова решение на конфликта, което включва създаването на две държа-
ви – Палестина и Израел: гарантиран в сигурност та си Израел и жизнена и 
сигурна Палестинска държава.

Но четвърт век след договореностите от Осло ние не сме по-близо до 
справедливост та или мира и палестинската трагедия продължава, докато 
външният свят гледа отблизо.

Както моят голям израелски приятел Ури Авнери, който почина през тази го-
дина, посочи: „Как ва е алтернативата на мира? Една катастрофа и за двата народа.”

С цел да помогнем за постигането на решение, основано върху създаване-
то на две държави, ние ще признаем палестинската държава в момента, в който 
поемем управлението.

Ние ще предприемем също далеч по-решителни опити да прекратим ужас-
ната война в Сирия, една война, която стана причина да има милиони бежанци, 
с някои от които се срещнах в Йордания през това лято и чийто обет Алф Дъбс 
описа толкова въздействащо вчера.

Сирийският конфликт беше подклаждан от военната интервенция на 
много външни сили. И е дълг на тези сили да постигнат договорен мир, с 
който да се сложи край на убийствата и да се позволи завръщането на бе-
жанците.

Но плановете на лейбъристите – да преобразят и трансформират нашата 
страна и нейните отношения с останалия свят, трябва да бъдат изпълнени на 
фона на огромната несигурност около предстоящия Брекзит.

Лейбъристите уважават решението на британския народ, взето на ре-
ферендума. Но никой не може да уважава поведението на правителството 
след вота.



4242

Европейска левица  

бр. 9/10 – год. XIХ

Ние всички се надявахме, че решението на хората ще бъде последвано от 
ефективни и отговорни преговори, които ще съхранят жизнения стандарт и 
работните места.

Вместо това основните преговори се оказаха между различни фракции 
вът ре в Консервативната партия и единствената грижа на това правителство е 
да се бори да запази своя министър-председател.

Тереза Мей обича да казва, че „липсата на сделка е по-добра от лоша сдел-
ка”. Дори днес, след две години нескопосани преговори, тя продължава да за-
плашва страната единствено с опасност та от лоша сделка или липса на сделка. 
Това е заплаха за цялата ни икономика, особено за промишленост та и за десет-
ки хиляди работни места, изиск ващи висока к валификация тук в Британия.

Днес времето изтича. Компаниите губят търпение. При липсата на как вато 
и да е яснота от страна на правителството те планират да се изнесат в чужбина, 
вземайки със себе си работните места и инвестициите. Някои вече започнаха – 
и аз се страхувам, че още много ще ги последват.

Консерваторите са наясно с това, но някои от тях виждат Брекзит като 
възможност да наложат шоковата доктрина на свободния пазар в Британия.

Министър-председателят е в Ню Йорк, където обещава, че Британия след 
Брекзит ще предложи най-ниската корпоративна ставка сред всички страни от 
Г-20. Подаяния за малцина, платени от мнозина, и една вече изпробвана и про-
валила се стратегия за нарастващи инвестиции.

Саид Джавит обяви своя план за по-големи данъчни облекчения и за уве-
личени пенсионни права на хората.

Лиъм Фокс изгаря от желание да хвърли на боклука правата на работни-
ците и да приватизира Национал ната здравна служба с допълнителна поръчка 
на хлорирано пиле.

И след това дойде Джейкъб Рийс-Мог, който обясни своята лична убеде-
ност как ва би била една напуснала ЕС Британия, като реши да премести своя 
нов инвестиционен фонд в Еврозоната.

Привържениците на Брекзит сред консерваторите са смесица от политици 
от 1950-те години с икономисти от ХІХ век, мечтаещи за една Британия, която 
владее морета и не спазва правилата.

Дълг на лейбъристите днес е да спечелят подкрепа за сделка, която да 
удовлетворява нуждите на страната, и заедно с това да е в съзвучие с нашия 
план да преобразим и трансформираме Британия чрез инвестиции в нашия 
народ и нашата икономика.

Нашият приоритет е ясен – ние се стремим да договорим най-добрия Брекзит 
по отношение на работните места и жизнения стандарт, за да подкрепим планове-
те си за надстрояване на икономиката и инвестициите във всяка общност и регион.

Това може да събере хората заедно и да успокои както тези, които гла-
суваха за напускане, така и тези, които гласуваха за оставане на Британия в 
Европейския съюз.
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Уважаема конференция, пътят напред е ясен. Ние ще гласуваме против 
всяко намаляване на правата, стандартите или гаранциите и ще се противо-
поставим на дерегулирания социален дъмпинг.

Затова нека кажа на страната. Лейбъристите ще гласуват против Плана 
Чекърс във вида, в който той е сега, или против това, което е останало от него, 
и ще се противопоставят на напускането на ЕС без сделка.

Немислимо е да напуснем победени Европа без сделка – това ще бъде 
национал на катастрофа.

Затова, ако парламентът гласува сделката на консерваторите или прави-
телството не успее да постигне някак ва сделка, ние ще настояваме за свик-
ването на избори. Не успеем ли в това, всички опции са на масата.

Затова нека благодаря на Кеър Стармър, човека, който би водил нашата 
правителствена делегация в преговорите за Брекзит. Щом вчера в тази кон-
ферентна зала се постигна споразумение по този въпрос, постигането му в 
Брюксел ще бъде лесна работа.

Но нека също така предложа помощта си на министър-председателя, кой-
то в момента преговаря.

Брекзит се отнася до бъдещето на нашата страна и до нашите жизне-
ни интереси. Той не се отнася до лидерски препирни или парламентарни 
позьорства. Ако вие постигнете сделка, която да включва митнически съюз 
и да няма твърда граница с Ирландия, ако Вие защитите работните места, 
трудовите права на хората, екологичните и потребителските стандарти, то-
гава ние ще подкрепим подобна разумна сделка. Една сделка, която би била 
подкрепена от по-голямата част от бизнеса и от проф съюзите.

Но ако вие не можете да договорите подобна сделка, тогава трябва да на-
правите път на партията, която може.

Уважаема конференция,
Лейбъристите предлагат реал на алтернатива за народа на Британия. 

Един радикален план да преобразим и трансформираме нашата страна.
Алтернатива на политиката на рестрикции, социал но разделение и меж-

дународни конфликти.
Там, където консерваторите разделяха и властваха, ние ще обединяваме и 

ще управляваме.
Ние олицетворяваме новата представа за всеобщо благо на нашето време. 

И сме готови да го осигурим.
Ние сме длъжни да говорим от името на хората, на които Тереза Мей обе-

ща толкова много, но даде толкова малко.
Нашето послание трябва да достигне до всеки град и село. Обединени и 

готови да спечелим, готови да управляваме, както вече го направихме през 
1945 г., 1964 г. и 1997 година.

Затова, когато се срещнем догодина по същото време, нека това бъде 
при едно лейбъристко правителство. Инвестиращо в Британия след години 
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на рестрикции и пренебрежение, обединяващо страната ни след десетиле-
тие на разделение.

Уважаема конференция, нека във всеки избирателен район, във всяка об-
щина да знаят, че лейбъристите са готови. Уверени в идеите си, ясни в плано-
вете си, убедени да преобразят Британия.

Ние не искаме да живеем в общество, където нашите съграждани спят 
трудно. Силно общество е това, което дава на всички млади хора възможност-
та да реализират потенциала си и в което всички ние знаем, че ако нашите 
родители се нуждаят от грижа, те ще я получат.

Нашата задача е да построим тази Британия и заедно можем да направим това.
Благодаря ви.

БЕЛЕжКИ

1  Имигранти от Карибския басейн и Африка, установили се във Великобритания след Вто-
рата световна война в резултат на недостига на работна сила на Острова и наречени така 
по името на кораба, акостирал край Лондон с първата група от тях.

2 Създадена през 2012 г. с цел да помага на хората да се справят с допълнителните разходи, 
свързани с техните здравни проблеми и неспособност за полагане на труд.

3 Предложение на лейбъристите: всички компании с повече от 250 работници в рамките 
на 10-годишен период да отделят 10% от основния си капитал в специален работнически 
фонд, от чиито дивиденти работниците биха получили допълнително до 500 паунда го-
дишно.

4 План на депутата Ребека Лонг за спасяване на умиращите централ ни търговски улици във 
Великобритания, загубили повече от 100 000 работни места само от 2015 г. насам.

5 Особен закон, изиск ващ конституционно мнозинство, приет през 2018 г. и прокламиращ 
Израел за национал на държава на еврейския народ.

Превел от английски: Иван Динков-младши
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РУСКИЯТ ЗАВОЙ НА ИЗТОК  
И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА  
ПРЕД ЕВРАЗИЙСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ

Завоят на Русия на Изток не е въпрос на избор, а 
на обективна необ ходимост. Вълната от амери-

кански санкции и продължаващият конфликт в Ук-
райна ограничиха възможностите ѝ за политическо и 
за икономическо взаимодействие с Европа. Това по-
ставя под въпрос достъпа на Руската федерация до 
най-модерните технологии, а увеличаващото се при-
съствие на части на НАТО на западните ѝ граници 
е сериозна заплаха за нейната сигурност. При тези 
условия тя е принудена да търси алтернативни въз-
можности за ускорено икономическо развитие, както 
и да не допуска възник ването на други горещи точ-
ки в близост до територията си. Ключова е ролята на 
интеграционните процеси в евразийското простран-
ство, а успешното им осъществяване е определящо за 
сигурност та, за икономическото развитие и перспек-
тивите Русия да се превърне в един от центровете на 
бъдещия многополюсен свят.

В създалата се гео политическа ситуация за Ру-
сия много важно значение имат и отношенията ѝ с 
Китай. Дали те ще бъдат ползотворни, до голяма сте-
пен зависи от това ще съумеят ли Моск ва и Пекин да 
намерят оптималната формула за сътрудничеството 
между своите интеграционни проекти – инициира-
ния от Руската федерация Евразийски икономически 
съюз (ЕАИС) и китайската инициатива „Един пояс, 
един път”. Според плановете на Русия те не трябва да 
бъдат конкурентни, а взаимно да се допълват. Сянка 
върху перспективите за сътрудничество между двете 
държави хвърля фак тът, че китайските банки отказ-
ват да отпускат кредити на руски компании поради 

владимир трифонов

Владимир Трифонов – по ли то-
лог, докторант в СУ „Св. Климент 
Охридски", журналист, икономист. 
Из  следва проблеми в област та 
на гео политиката, икономиката, 
исто  рията и футурологията. Ав-
тор е на публикации по актуал-
ни политиче ски и икономически 
въпро си и е съавтор в научни сбор-
ници.
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страх от американски санкции. Но са налице и оптимистични тенденции – 
Моск ва и Пекин водят преговори, чиято цел е да започнат да търгуват помежду 
си в националните си валути.1

1. Руският завой на Изток е обективна необ ходимост

Драстичното влошаване на отношенията със Запада и въведените от него 
икономически санкции предопределят завоя на Русия на Изток. Доколко ус-
пешно тя ще изиграе картите си в Азия е от огромно политическо, икономиче-
ско, а и военно значение. Русия продължава да опитва да изглади противоре-
чията и да изгради партньорски отношения с водещите европейски държави. 
Но на този етап изглежда, че усилията ѝ имат малки шансове за успех поради 
силното противодействие на САЩ и огромното им влияние в почти всич-
ки страни, членки на ЕС. Американската политика се опира на желязна гео-
политическа логика. „Обединението на Русия и на Европа би създало сила, 
чието население, технологични и индустриални възможности, а не на послед-
но място и природни ресурси, биха били равни на тези на САЩ, а много по-ве-
роятно и по-големи. През XX век Съединените щати три пъти се намесват, за 
да предотвратят формирането на онова руско-германско съглашение, което би 
обединило Евразия и би застрашило в значителна степен американските ин-
тереси”, обобщава в книгата си „Следващите 10 години”2 директорът на Ана-
литичния център „Стратфор” Джордж Фридман. Затова Вашингтон нито за 
миг не изпуска от погледа си действията на Берлин и изглежда, че усилията 
му засега дават резултат. Готовност та на Германия и на други европейски дър-
жави да строят терминали за втечнен американски газ3 , независимо от оцен-
ките, че това няма да е рентабилно4, е показателна. За да постигнат целите си, 
американците умело използват богата гама от инструменти – от една страна, 
мейнстрийм медиите постоянно алармират за „руската заплаха”, а, от друга, 
въвеждайки санкции, те правят така, че европейските корпорации, които рис-
куват да поддържат икономически отношения с „врагове на Америка” – като 
Русия и Иран, се изправят пред опасност та да загубят пазарите си в САЩ, 
нещо, което би имало тежки последствия за бизнеса им. „Компаниите ще пра-
вят бизнес или с Иран, или с нас”, заяви държавният секретар Майк Помпео.5 
Засилва щият се натиск над Техеран, излизането на Съединените щати от ядре-
ната сделка и изключването на близкоизточната държава от платежната систе-
ма SWIFT са важни предупреждения за Русия – срещу нея също могат да бъдат 
приложени подобни мерки. Перспективата за още по-голяма изолация на Русия 
от икономиките на държавите в ЕС не бива да се подценява. Съществува вероят-
ност заплахата от американски санкции да откаже редица европейски компании 
от участие в проекта „Северен поток 2”.6

Руската федерация е принудена все по-често да гледа към Азия и особено 
към своя Далечен изток, чието развитие, според властите, е една от основните 
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ѝ национални задачи.7 През изминалите няколко години Русия развива транс-
континенталните железопътни маршрути, изгражда нови нефтопроводи и га-
зо проводи, модернизира пристанищата и летищата си в тази част от страната. 
Ви димо всичко това се прави с надеждата, че държавите от Азиатско-Тихо-
океан ския регион по-активно ще се включват в изпълнението на програмите 
и проектите в руския Далечен изток и така ще компенсират ограниченията за 
внос на технологии в Русия, въведени от САЩ и ЕС. Русия се надява на Изток 
да намери това, което не ѝ се дава от Запад, но едва ли ще заложи само на тази 
карта. Най-вероятно тя ще акцентира върху собствените си разработки. Освен 
гео политически причини за руския завой на Изток има и чисто икономическа 
логика – Азиатско-Тихоокеанският регион постепенно се превръща в иконо-
мически център на света. Логично е Русия да пренасочва търговско-икономи-
ческите си връзки и потоци, както и дипломатическите си усилия към държа-
вите от Източна, Югоизточна и Южна Азия. През последните десетилетия се 
очертава ясната тенденция – Азия да бъде не само «работилница» на света, но 
и гигантски пазар. Факт е, че стремително нарастват темповете на развитие 
на икономиките от региона, както и обемът на търговията между тях. Увели-
чават се градовете, както и броят на гражданите потребители. Логично е, че 
все по-интензивните политически, а и търговско-икономически отношения 
със страните от Азия вече са едно от ключовите направления на националната 
стратегия на Русия. Друг е въпросът, че отделни личности от руския политиче-
ски елит продължават да възприемат сътрудничеството със Запада като един-
ствената възможност за успешна модернизация. Те продължават да робуват на 
неолибералните парадигми, като характерен пример за това е председателят 
на Сметната палата Алексей Кудрин, който през октомври отправи призиви за 
гео политически отстъпки, опитвайки се да внуши, че те ще помогнат за бъде-
щото икономическо развитие.8 Както отбелязва главният редактор на „Россия 
в глобальной политике” Фьодор Лукянов: „Русия е само в началото на пътя 
към това да се възприема като ключова евразийска държава и съответно да се 
научи да използва откриващите се възможности.” И допълва, че „засега евро-
пейското направление е психологически баласт, който не носи никак ви перс-
пективи, а я отклонява от реалните неща”.9

2. Евразийската интеграция е приоритетна цел на Русия

За бъдещето на Русия от жизненоважно значение е и успешното развитие 
на интеграционните проекти в евразийското пространство, в които САЩ 
виждат опити за възраждане на СССР и предизвикателство към глобалната 
им хегемония.10 Усилията за реинтеграция на постсъветското пространство 
започват почти веднага след разпада на СССР в края на 1991 г., който Владимир 
Путин определя като „най-голямата гео политическа катастрофа през XX 
век”.11 Преди 27 години президентът Елцин и съратниците му пожертваха 
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националните интереси на Русия в борбата си за власт. Действията им изглеждат 
абсолютно ирационални и не се вписват в никак ва политическа логика. Но не 
бива да се забравя, че статистиката от края на 80-те години на  XX век сочи, 
че само две от съветските републики са произвеждали повече, отколкото са 
потребявали – РСФСР и БССР.12 Това донякъде обяснява защо значителна 
част от населението и от политическите елити в Русия през 1991 г. не си даваха 
сметка за гео политическите рискове, които носи разпадът на Съветския съюз, 
както и че в резултат на това под въпрос ще се окаже самото съществуване на 
Руската федерация.

Руските планове за реинтеграцията на постсъветското пространство при-
добиха реални очертания още в средата на последното десетилетие от миналия 
век. През 1995 г. президентът Елцин подписа официален документ за ОНД, в 
който бяха фиксирани целите на Русия. „Главната задача за руската политика 
към ОНД е създаването на икономически и политически интегрирана общност 
от държави, която ще бъде способна да претендира за подобаващото ѝ се място 
в световната общност. (...) Консолидацията на Русия в ролята на водеща сила 
при формирането на нова система за междудържавни политически и икономи-
чески отношения в постсъветското пространство.”13 В същия документ се зая-
вява, че „в държавите от „близката чужбина” задължително трябва да се гаран-
тира разпространението на програмите на руската телевизия и радио, трябва да 
се оказва подкрепа за разпространението на руските издания в региона и Русия 
трябва да подготвя националните кадри за страните от ОНД”.14  Пак там се под-
чертава, че е „необ ходимо младите хора в държавите от ОНД да се възпитават 
в приятелско отношение към Русия”.15

Времето показа колко дълбоко са се заблуждавали руските стратези за 
възможност та да изпълнят тези цели, но този документ е свидетелство, че 
реинте гра цията на постсъветското пространство е един от основните приори-
тети за руската външна политика, чието логично следствие е  формирането на 
Митническия съюз, а по-късно и на ЕАИС. В края на второто десетилетие на 
XXI век Руската федерация  се стреми към интеграция на Евразия по полити-
чески, военностратегически и икономически причини.

а) Политически
Изграждането на колкото може по-широка политическа коалиция е една 

от приоритетните задачи за Русия в усилията ѝ за формиране на многополю-
сен световен ред. В това отношение е показателна изключителната активност на 
Моск ва в различни международни организации и обединения. Като се започне 
с активната ѝ роля в ООН и усилията ѝ да се съхрани като регулатор на между-
народните отношения, възпиращ всевластието на глобалния хегемон, продължи 
се с форуми като БРИКС, включващ държави от четири континента, и с участие-
то ѝ в редица проекти в Евразийското пространство – ОНД, ОДКС, Митнически 
съюз, Евразийски икономически съюз, Съюзна държава Русия – Беларус, ШОС. 
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Всичко това е обяснимо – Русия полага усилия да намери партньори, търсейки 
пресечни точки и общи интереси, като особено внимание отделя на държави, 
които се чувстват застрашени от САЩ или се опитват да постигнат по-голяма 
политическа самостоятелност. След края на Студената война съществува само 
един политически блок с глобално влияние – САЩ плюс ЕС, чието военно из-
ражение е НАТО. Поради сложната ситуация, в която се намира, Русия залага 
на укрепване на двустранните си отношения с всички желаещи да работят с нея 
държави, а партньорството им би могло да се задълбочи в случай на криза. Обяс-
нимо е и специалното внимание, което тя отделя на „близката си чужбина” – има 
традиционно добри отношения с държави като Армения, Беларус, Казахастан и 
Киргизия, както и с други бивши съветски републики, с които има дългогодишно 
съвместно съществуване. На сериозно руско внимание се радват и Иран, и Тур-
ция, които се стремят към по-значима роля на глобалната политическа сцена и са 
разположени в много важен стратегически регион. 

б) Военностратегически
Заплахите за сигурност та на Русия драстично се увеличиха след разпада на 

СССР. НАТО се разшири на изток, об хващайки не само държави от бившия со-
циалистически блок, но дори и бивши съветски републики. Още в началото на 
XXI век САЩ излязоха от Договора за ограничаване на системите за противо-
ракетна отбрана (ПРО) и започнаха да изграждат ПРО в държави, разположени 
непосредствено до руските граници. През октомври тази година те обявиха, че 
напускат и Договора за неразпространение на ракетите със среден и малък об-
сег. Те обясняват решението си с обвинения, че „Русия го нарушава”.16 Но поради 
гео графското си разположение Руската федерация обективно има по-скромни 
възможности да застраши Съединените щати с подобен вид оръжие, тъй като 
няма достатъчно влияние в никоя от съседните им страни, за да го разположи 
на тяхна територия, докато американците могат да  поставят ракетите си на те-
риторията на свои съюзници, граничещи с Русия. 

И без този проблем Русия се чувства заплашена – по западните ѝ граници 
се увеличава военното присъствие на НАТО. Особено критично е положението 
в Украйна. Само на 600 километра от Моск ва се води война, а поради политиче-
ските тенденции в бившата съветска република и непримиримата враждебност 
на Киев се очертава Русия за дълги години да има съсед, който постоянно ще 
застрашава нейната сигурност.  Особено като се има предвид, че  САЩ и Вели-
кобритания активно участват в изграждането на украинската армия. Затова за 
Руската федерация е много важно да не допуска появата на нови огнища на на-
прежение по границите си. Засега тя контролира „вратите” от Южен към Севе-
рен Кавказ, които са на територията на приятелски настроени към нея държави 
– Аб хазия и Южна Осетия. Но това не означава, че не съществуват рискове 
за нова ескалация на напрежението в региона. Предпоставките за това са пре-
достатъчни – увеличаващото се американско присъствие в Грузия, нерешеният 
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конфликт за Нагорни Карабах между Армения и Азербайджан, нестабилната 
политическа обстановка в Армения, а и съседството с Близкия изток, където 
продължават да се водят бойни действия и все още не са решени проблемите с 
ислямския тероризъм.

В тази ситуация от изключително значение за Русия е стабилност та на 
Централна Азия. Разпадът на СССР доведе и до разпад на единната гранич-
на система. По външните граници на някогашния Съветски съюз се появиха 
уязвими зони. Немалко експерти определят целия Средноазиатски граничен 
регион като уязвима зона по границите на Руската федерация. Членуващите 
в ЕАИС Казахастан и Киргизстан са потенциална мишена на ислямския те-
роризъм. През последните три десетилетия всяка от тези страни, повече или 
по-малко, е имала проблеми в това отношение. Същото важи и за други дър-
жави в Централна Азия, намиращи се в близост до Афганистан – Узбекистан, 
Туркменистан, Таджикистан.

Това е причина при формирането на руската политика за укрепване на гра-
ниците да се отчита и съвместната работа в тази област на държавите от ОДКС, 
ШОС и ЕАИС. Президентът Путин разчита на това, че сътрудничеството между 
тях ще се разширява и задълбочава и ще включва взаимен обмен на информация, 
участие в съвместни операции, а в перспектива и създаване на цялостна система 
за гарантиране на сигурност та и стабилност та на външните граници на обеди-
ненията, които формират. „НАТО засилва военния си потенциал край нашите 
граници, предприемат се опити да се попречи на интеграционните процеси с 
участието на Русия, провокират се и се разпалват нови конфликти на постсъвет-
ското пространство и в съседни на Русия региони с всички произтичащи от това 
последици – военно-политическа нестабилност, нарастване на контрабандата и 
престъпност с тежки хуманитарни проблеми”17, отбеляза Путин на заседанието 
на Съвета за сигурност на Русия, състояло се на 6 април т.г. Замисълът е увелича-
ването на външната сигурност да съвпада със задълбочаване на интеграционни-
те процеси. „Трябва да сваляме бариерите по вътрешните граници в рамките на 
интеграционните обединения. Разбира се, това трябва да се извършва внимател-
но, без ущърб на интересите на страните, на нашия бизнес и на сигурност та на 
руските граждани”18, подчерта президентът.

За Запада централноазиатските държави са важни не толкова заради ре-
сурсите, колкото и значителни да са те, а най-вече заради огромното си гео-
политическо значение и възможност та чрез влияние върху тях да се възпре-
пятства развитието на Русия и на Китай. В случай на социално-икономическа 
криза в една или няколко страни от региона или при дестабилизация, рязко 
увеличение на терористичната активност и възник ване на бежански потоци 
основната тежест несъмнено ще падне върху Русия. Има достатъчно основа-
ние да се смята, че ЕС, САЩ и партньорите им не са особено загрижени за 
стабилност та и сигурност та на региона, а това може да доведе до опасни про-
вокации, тъй като от Казахстан до индустриалните центрове в Урал има не 
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по-повече от 300–400 километра. Това прави тази страна изключително важна 
за сигурност та на Русия. „Гео графската близост определя огромното значение 
на Централна Азия за сигурност та и външната политика на Русия. Значител-
ната отдалеченост на региона от Западна Европа, да не говорим за  САЩ, може 
да бъде причина съдбата на младите държави от бившата съветска Централна 
Азия да стане предмет на дипломатическа игра, която, както сочи миналото, 
невинаги се води отговорно от западните противници на Русия. Освен това 
този риск значително се увеличава в контекста на борбата на САЩ с Китай”,19 
отбелязва руският специалист по Централна Азия Тимофей Бордачов.

Още през 1997 г. Збигнев Бжежински подчертава, че „Съединените щати ще 
трябва да имат готовност да се справят с регионални коалиции, решени да изтлас-
кат Америка от Евразия, заплашвайки по такъв начин статуса на Америка като 
глобална сила”.20 Затова стратегическата им цел е на всяка цена да убедят страните 
от региона, че те могат да бъдат самостоятелна и независима от Русия и Китай 
общност. Тоест да не допуснат Моск ва или Пекин (или двете заедно в случай че се 
разберат как да си поделят отговорностите) да имат успех с интеграционните си 
проекти, превръщайки Евразия в един от центровете на евентуален бъдещ мно-
гополюсен свят. През изминалите почти три десетилетия лидерите на централно-
азиатските държави не влязоха в конфронтация с Русия, дори в най-тежките годи-
ни след разпада на СССР. През последните години се забелязват някои пукнатини 
в отношенията им с Моск ва. Пример е политиката на Казахстан, който продъл-
жава да бъде един от най-важните руски партньори, но предприема и недруже-
любни ходове: започна да променя азбуката си, преминавайки от кирилица към 
латиница, не дава на руското население в страната достъп до ръководни позиции, 
нееднократно подчертава, че ЕАИС е само икономически съюз и не желае да се 
ангажира политически с Русия и дори флиртува със САЩ – казахски военни спе-
циалисти се обучават в Америка. Тази тенденция стана особено забележима, след 
като в края на 2017 г. бяха блокирани сметки на Казахстан за около 22 милиарда 
долара, което бе следствие на иск на молдовски бизнесмен за значително по-малка 
сума.21 Сега САЩ полагат усилия санкциите им срещу Русия да не засягат пряко 
Казахстан22, макар че косвеното им влияние е неизбежно. 

За разлика от бившите съветски републики от Европа, външните на ре-
гиона играчи не могат да предложат на страните от Централна Азия да се асо-
циират в една или друга форма с вече формиращите се интеграционни обеди-
нения като ЕС. До известна степен това е благоприятно за Русия. За разлика от 
ситуацията в Украйна, на която Западът постави ултиматум – да избира между 
ЕС и ЕАИС, изключвайки възможност та от съчетаване на двата проекта, пред 
регионалните средни и малки държави не стои проблемът за решителен из-
бор на една от двете възможности. Но съществуват други рискове – например 
след частичното затихване на конфликта в Сирия има голяма вероятност екс-
тремистите да се насочат към близкия регион, в който съществуват условия да 
продължат дейност та си.
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За Русия и за всички централноазиатски държави сътрудничеството в рам-
ките на ОДКС (в който засега членуват още Армения, Беларус, Казахстан, Кирги-
зия и Таджикистан) е и вариант за защита от терористичните заплахи, идващи от 
Афганистан. Редовно се провеждат съвместни военни учения, в рамките на парт-
ньорските програми Русия доставя оръжие на Киргизия и Таджикистан, страни, 
в които има свои военни бази, а това също способства за повишаване на тяхната 
боеспособност. Например за Таджикистан членството в ОДКС е важна гаранция 
за неговата сигурност, така той би могъл да отрази атаки на екстремисти от те-
риторията на Афганистан. Борбата с наркотърговията също е предпоставка за 
сътрудничеството на Руската федерация с Таджикистан и Узбекистан. 

Предизвикателствата за стабилност та на Централна Азия остават. Те ид-
ват преди всичко от външни сили – присъствието на американски войски в 
Афганистан влияе на обстановката. Проблем е и наличието на агресивна анти-
евразийска позиция, предимно движения и партии, които са свързани с проза-
падните неправителствени организации, обявяващи се против увеличаването 
на присъствието на Русия в региона. Те открито са подкрепяни от местните 
посолства на САЩ. Всички те разглеждат възможност та за смяна на власт та с 
помощта на цветни революции. Русия няма как да бъде спокойна и ще търси 
всяка възможност, за да гарантира сигурност та му. Подписаното на 12 август 
т.г. Споразумение за разделянето на границите на Каспийско море бе стъпка 
към задълбочаване на интеграционните процеси. То бе парафирано от Русия, 
Иран, Азербайджан, Казахстан и Туркменистан и очертава принципите за по-
дялба на морската площ. За Русия и Иран бе много важно, че точка от Споразу-
мението съдържа забрана за присъствие на чужди военни сили в Каспийския 
регион.23 В замяна те се съгласиха, че Туркменистан може да прокара газопро-
вод по морското дъно към Азербайджан (стига да отговаря на екологичните 
стандарти) и така да се превърне в конкурент на Русия на европейския пазар. 
Очевидно сега за Русия въпросът за националната сигурност и за отдалечава-
нето на американската заплаха от Централна Азия е по-важен от евентуалните 
икономически загуби. Но пътят към по-широка интеграция на бившето съвет-
ско пространство минава през взаимните компромиси и отстъпки, а Русия има 
интерес този процес да продължи.

Моск ва е заинтересована от стабилност та на политическите режими и 
системи и от ограничаването на присъствието на външни сили в Централна 
Азия. Това не може да бъде постигнато без консенсус с държавите от региона. 
Като ключова роля могат да изиграят институциите на вече съществуващите 
регионални площадки за многостранни преговори.

в) Икономически
Със създаването на Митническия съюз Русия, Беларус и Казахстан напра-

виха първата стъпка към формиране на наднационален център на икономи-
ческа сила на евразийското пространство. На базата на това обединение през 
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2015 г. бе учреден Евразийският икономически съюз, чиято амбиция е да се 
превърне в глобален фактор. 

Целта на евразийската интеграция е преди всичко създаване на пълноцен-
но икономическо обединение, призвано да защити интересите на всички свои 
участници във все по-конкурентния свят, да стане гарант за тяхното успешно 
социално-икономическо развитие и да способства за повишаването на жизнено-
то равнище на хората, като бъдат реализирани  четирите свободи на движение 
– на стоки, на услуги, на капитали и на работна сила. Очак ванията в Русия бяха, 
че чрез Евразийския икономически съюз ще се постигне уникален синергически 
ефект и добър резултат в борбата за инвестиции, за създаване на работни мес-
та, за разработване на нови технологии и за развитие на най-авангардни произ-
водства. Важен момент е, че в ЕАИС може да се включи всяка държава, която 
отговаря на определени критерии, при това става дума не само за страните, вли-
защи в ОНД. Евразийският икономически съюз не е опит да се възкреси СССР, а 
стремеж да се създаде нов, различен, високоефективен модел за сътрудничество, 
основаващ се на взаимната изгода и на уважението на всички права на своите 
членове. Ето защо тази интеграция има за цел запазване на икономическия су-
веренитет на участниците в този процес. В съвременния свят това може да се 
постигне само посредством задълбочаване на икономическото сътрудничество. 

Основната задача на Русия като най-голяма и водеща сила в ЕАИС е излиза-
нето на Съюза на качествено ново ниво, което в съвременните условия означава 
превръщането му от търговски блок в инструмент за нова реиндустриа лизация 
на Евразия и в средство, чрез което страните в евразийското и свързаните с 
него икономически пространства да бъдат в състояние да осъществяват само-
достатъчни производствени цикли.

В зародиша си Евразийският интеграционен проект не бе опит да се съз-
даде някак ва закрита за другите страни икономическа зона. Напротив, една от 
целите му бе да спомага за ефективно сътрудничество между основните игра-
чи в съвременната глобална икономика. Очак ваше се, че това ще способства 
за по-равноправно сътрудничество и за избягване на крайностите, свързани с 
доминирането на отделните центрове на икономическа сила, а в крайна сметка 
– за постигане на баланс в световната икономика, за да стане тя по-устойчива и 
по-стабилна. Още при учредяването му бе популярна идеята за изграждане на 
„Голяма Евразия” от Атлантическия до Тихия океан, инициатива, която неедно-
кратно е огласявана от руския външен министър Сергей Лавров.24

Събитията след 2013 г. сложиха кръст на тези планове. Днес перспективите 
за сътрудничество между ЕАИС и ЕС изглеждат скромни, независимо от гео-
политическата логика, според която е естествено те да бъдат партньори.  Сега 
по-оптимистични изглеждат перспективите за сътрудничество между ЕАИС и 
Китай и страните от Югоизточна, Южна Азия и Близкия изток. 

В условията на силния гео политически натиск на Запада Русия трябва да 
търси възможности да модернизира икономиката си. За да постигне тази цел, е 



54 бр. 9/10 – год. XXІ

Международна политика

изключително важно да включи повече страни в едно общо икономическо прос-
транство, за да бъде формиран икономически макрорегион, в който да бъде за-
творен пълният инвестиционен цикъл. По мнение на редица авторитетни иконо-
мисти той трябва да включва приблизително към 500 млн. потребители.25 

Русия все още е далеч от изпълнението на тази задача, но може да се говори 
за известен прогрес. На 14 май т.г. в Сочи се състоя среща, в която  участваха 
лидерите на пет те членки на ЕАИС – Русия, Беларус, Казахстан, Армения и 
Киргизстан. На нея бяха обсъдени осигуряването на комфортни условия за 
пред приемачите, формирането на общ пазар, още по-широко и активно съ-
труд ничество в икономиката, медицината, усвояването на Космоса и други. 
На белязаха се нови амбициозни планове и пътища за тяхното реализиране. 
Не зависимо от всичките външни и вътрешни причини за забавяне на инте гра-
ционните процеси в ЕАИС, той обединява 182 млн. потребители на територията 
на пет те страни. Вече е постигнато свободното движение на стоки, услуги, 
капитали и работна сила, а съвкупният БВП достига над 2 трилиона долара 
годишно. Молдова отдавна се стреми да се присъедини към Съюза, а тази година 
получи статут на наблюдател. Виетнам и Иран вече имат зона за свободна 
търговия с него.26 Президентът Путин анонсира, че се работи по изготвяне 
на споразумение за търговско-икономическо сътрудничество с Китай.27 
Това са индикации за нарастващия авторитет на ЕАИС. Той вече показа, че е 
в състояние да гарантира сигурност та на деловите връзки и нарастването на 
стокооборота и да предоставя възможности за икономически растеж на всяка 
от страните, които участват в него. „За кратък срок ЕАИС успя не само да стъпи 
на крака, но и да се реализира като пълноценно интеграционно обединение”28, 
смята президентът на Казахстан Нурсултан Назарбаев. „Договорноправната 
база на Съюза значително се усъвършенства”29, отбелязва лидерът на Беларус 
Александър Лукашенко. 

Силно впечатление прави инт тензивното икономическо сътрудничество 
между Русия и Узбекистан. През октомври Владимир Путин направи посещение 
в Ташкент, където се срещна с президента на бившата съветска република 
Мирзийоев. Двамата подписахаи редица икономически споразумения на 
стойност около 27 милиарда долара. Бяха постигнати и договорености за 
задълбочаване на търговските отношения, на културното и образователното 
сътрудничество, за коопериране в земеделието и др. 30

 Все по-очевидна е и необ ходимост та Русия да се освободи от зависимост та 
си от долара като световна резервна валута. Но за да го постигне, е необ ходимо 
да се сформира достатъчно голяма икономическа зона извън доларовата, което 
може да стане с помощта на евразийската интеграция и преминаването към 
търговия в националните валути. Председателят на колегията на Евразийската 
икономическа комисия (ЕИК) Тигран Саркисян смята, че условия за прехода на 
разчети в националните валути между страните от ЕАИС ще бъдат създадени 
към 2025 година. „Мисля, че след като при нас се осъществи синхронизация на 
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финансовите пазари, към 2025 г. това ще създаде необ ходимата законодателна 
база, която от своя страна ще сформира преди всичко благоприятни условия 
за бизнеса.”31 Саркисян привежда данни, според които през последните чети-
ри години разчетите за търговията в националните валути между държавите 
от ЕАИС са се увеличили от 60% до 75% от общия им обем. Според него това 
е сериозен прогрес, но за пълно преминаване към тях е необ ходимо да се на-
правят разчети, които да са изгодни за бизнеса. „Това означава, че в центъра 
на вниманието ни трябва да бъде синхронизацията на финансовото законо-
дателство – по-конкретно към 2025 г. ние трябва да формираме общ финансов 
пазар”32, убеден е Саркисян. Още през декември 2016 г. президентите на държа-
вите от ЕАИС възложиха на централните банки, съвместно с правителствата 
си, да разработят концепция за формиране на общ финансов пазар, която да 
представят за утвърждаване. Сега предизвикателството е да изработят нови 
финансови инструменти в националните валути, които да са съгласувани и съ-
образени с бизнеса, да се създаде по-благоприятна финансова инфраструктура 
и разчетът в националните валути да стане изгоден за използване. 

В хода на този процес и с развитието на съвместните дейности между от-
делните държави би трябвало да се увеличат контрактите между тях, а съответ-
но ще се разширява и пространството за разчети в националните валути. Все 
още съществуват икономически сфери, в които стоките на държавите от ЕАИС 
се предлагат в долари, като на газовия пазар например.

Осмислянето на случилото се през последните няколко години дава ос-
нование да се обобщи, че  ЕАИС е устойчива организация, независимо от пе-
риодичните кризи. Усилията другите му членове да се настроят срещу Русия 
чрез политически манипулации засега не дават съществени резултати. Но 
и няма изгледи в Брюксел той да бъде припознат като партньор, достоен да 
води преговори с ЕС, който предпочита да разговаря поотделно с членовете 
му. Фактът, че ЕАИС налага минимални ограничения на икономическите ма-
неври на страните, членуващи в него, и им оставя възможност да развиват 
свои политически алианси, има както положителни, така и негативни страни. 
Именно това способства той да бъде формиран, но, от друга страна – по ес-
тествен начин се поставят граници на интеграционното поведение.

3. Проблеми и предизвикателства пред опитите  
за интеграция на Евразия

Русия и партньорите ѝ видимо нямат намерение да възраждат Съветския 
съюз, но всички те имат интерес от задълбочаване на сътрудничеството в 
сферата на икономиката, в сферата на сигурност та и от цялостно увеличаване 
на политическата тежест на страните – членки в интеграционните обединения. 
Въпреки несъмнените постижения е очевидно, че интеграционните процеси в 
Евразия можеха да бъдат и значително по-ефективни. Неизбежно трябва да се 
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отбележат някои от основните проблеми. Първо. Съществуват редица инте-
гра ционни проекти, чиито функции частично се припокриват – ОНД, ОДКБ, 
Евразийският икономически съюз, Съюзната държава Русия – Беларус. Всички 
те съдържат сериозен бюрократичен апарат и по-скромна от очак ваната досега 
ефек тивност. Заслужава внимание идеята – интеграционните проекти да се 
обеди нят в един, който има съответно политическа, икономическа и военна 
подор ганизация. Съответно държавите, членуващи в него, биха могли да се 
опре делят – дали ще участват напълно, или частично, само в икономиката на-
пример. Заслужава внимание идеята на президента на Беларус Александър 
Лукашенко – работата в ОНД да се синхронизира с интеграционните проекти в 
Евразия.33 Второ. Все още има сериозни търкания по редица проблеми между 
от делните държави в обединенията. Така Русия и Беларус участват в почти 
всички изброени интеграционни проекти, но все още не са синхронизирали 
до статъчно взаимодействието между националните си институции. Понякога 
раз ногласията се решават едва след лични срещи между президентите Путин 
и Лукашенко. Трето. Противодействието на Запада. Предвид изострянето на 
отношенията на Русия  със САЩ и ЕС и предприетия от тях курс към ико-
но мическа изолация на Моск ва би било наивно да се мисли, че западните 
„парт ньо ри” на Русия няма да се опитат да възпрепятстват интеграционните 
процеси в Евразия. Четвърто. Русия не използва в достатъчна степен 
„меката сила”. Про валът в Украйна е червена светлина – сигнал, че тя трябва 
фундаментално да промени подхода си към съседите си, или по-точно – да 
формира адек ватна по ли тика, а не само да се задоволява с това да опитва да се 
договаря с местните ели ти. Осезаема е необ ходимост та да започне да работи 
с цялото общество, да си изгради по-привлекателен образ, с който да може да 
печели симпатиите на обик новените хора. Пето. Все още част от руския елит 
гледа предимно в за пад ното направление. Показателни за това са огромното 
внимание, което се отделя в руската преса на вътрешнополитическите борби в 
САЩ, както и постоянните компромиси, които се правят (например в Донбас) 
в опит да се угоди на западните „партньори”. За целта понякога се жертват 
руските геополитически интереси и интересите на руснаците, живеещи извън 
територията на Руската федерация. Засега значителна част от политическия 
елит в Моск ва не изглежда способна да се откаже от прозападния си мироглед, 
това обяснява и защо отношението към ЕС е като към „старши партньор”. 
Елитните групи го възприемат като източник на инвестиционен капитал. 
„Гео икономиката понякога е нещо по-жестоко, отколкото гео политиката”, 
отбелязва руският политолог Дмитрий Евстафиев.34 Все пак има тенденция 
към осъзнаване, че именно отношенията с дър жа вите в евразийското 
пространство и успешните интеграционни процеси значително ще увеличат 
тежест та на Русия в преговорите със САЩ и ЕС, нещо, което не може да се 
постигне с помощта на едностранните отстъпки – опитът на Горбачов и Елцин 
е достатъчно красноречив.  
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4. Русия и Китай – в търсене на оптимална форма  
за сътрудничество

Стратегическото сближаване между Русия и Китай е в ход по много на-
правления, независимо от съществуващите спорове и противоречия.35 Вероят-
но това ще бъде дългосрочна тенденция, защото и двете държави се стремят 
да отслабят глобалната хегемония на САЩ. Най-вероятно приоритет ще има 
сътрудничеството им в сферата на сигурност та, тъй като Вашингтон усилва на-
тиска както над Моск ва, така и над Пекин, но е логично политическото и ико-
номическото взаимодействие също да се задълбочава.

Усилията за координация на действията на Моск ва и Пекин са от важно 
значение за бъдещия световен ред, но е рано да се правят генерални изводи и 
да се говори за формиране на алианс между тях. Лидерите Владимир Путин и 
Си Дзинпин се срещнаха няколко пъти от началото на годината, интензивна 
комуникация тече и между военния министър на Русия Сергей Шойгу и ки-
тайския му колега Уей Фънхъ. Знаково е, че Русия все по-често продава висо-
котехнологично оръжие на Китай, както и че 3000 китайци и представители 
на монголската армия участваха в провежданите в Забайкалието учения „Из-
ток 2018” през септември. Това бе най-голямото учение с руско участие от на-
чалото на 80-те години, когато все още съществуваше СССР. Но по въпросите 
за икономическото сътрудничество между двете страни има как во да се желае. 
Така след като САЩ въведоха санкции срещу някои руски предприятия и бан-
ки, китайските банки, опасявайки се от проблеми, започнаха да отказват съ-
трудничество с юридическите лица, които са в американския „черен” списък.36 
Напоследък се увеличават и случаите китайски банки да отказват да обслужват 
дори руски компании, които не са обект на санкции. Първо възник ват пробле-
ми с неотдавна регистрирани в Китай руски юридически компании или лица. 
Китайските банки изиск ват изваждане на средствата и закриване на сметките, 
а тенденцията се разпространява и към регистрирани по-рано руски фирми, 
дори такива, които са на повече от 10 години.37 Очевидно преодоляването на 
този, а и на други проблеми е задължително условие за развитието на руско-ки-
тайското партньорство. Все още няма споразумение и по въпроса за премина-
ване на двустранната търговия от долари в юани и рубли, но вече са направени 
някои стъпки в тази посока.38

Ако Русия и Китай намерят взаимноизгоден формат за сътрудничество и 
хармонично съчетават двата си интеграционни проекта, ще възникне реална 
перспектива EАИС да се превърне в ядро на голямото евразийско партньор-
ство, обединяващо ключовите държави, участници в ШОС, а така се форми-
ра взаимното преплитане на руско-китайските интереси, около които във все 
по-голяма степен се изгражда гео икономическата и гео политическата инфра-
структура на голяма Евразия. Засега политическите отношения между Моск ва 
и Пекин са на неизмеримо по-високо ниво, отколкото икономическите. Китай 
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е наясно, че държавите от ЕАИС са зависим от вноса на негова продукция и 
опитва да се възползва от това, за да изтъргува максимално изгодни условия 
за себе си.  Проблем за Моск ва са опитите на Пекин да се договаря поотделно 
с всяка от държавите – членки на ЕАИС. Потенциална ябълка на раздора меж-
ду двете страни е и увеличаващото се китайско политическо и икономическо 
влияние в Централна Азия, което предизвик ва смесени реакции както в Русия, 
така и в други бивши съветски републики от региона. Инвестиционната му ак-
тивност и начинът, по който той си взаимодейства с местните власти и общ-
ности, дават обективни поводи на недоброжелателите да обвинят Китай в „нео-
колониализъм с китайска специфика”. Вероятно този проблем изкуствено се 
преувеличава от външни сили, но в страните от Централна Азия страхът да се 
попадне под китайско влияние е не по-малък от опасенията, че Русия ще опита 
да възстанови империята. Засега Моск ва вярва, че противоречията с Пекин мо-
гат да бъдат разрешени, и продължава да се стреми към синхронизация между 
ЕАИС и китайската инициатива за изграждане на Нов път на коприната (Един, 
пояс, един път). 

За Русия ще бъде опасно, ако Китай остане неин безалтернативен партньор 
в Азия. Затова е от жизненоважно значение тя да развива добри политически и 
икономически отношения и с други държави от континента – Индия, Япония, 
Южна Корея, Виетнам и др. Проблем за Русия е, че Япония и Южна Корея са 
силно зависими от Съединените щати, а това означава, че дори да си партнират 
с Русия, нещата могат да се променят в случай на натиск от Вашингтон. Показа-
телно е, че японският премиер Шиндзо Абе отказа предложението на Владимир 
Путин да бъде сключен мирен договор между двете страни, като Токио продъл-
жава да има териториални претенции към Руската федерация, изиск вайки да 
му бъдат предадени някои от Курилските острови. Подобен сценарий едва ли 
ще бъде приет от Русия, тъй като това ще ограничи възможностите на нейния 
тихоокеански флот. 

Не по-малка тревога за Моск ва е възможност та страхът от влиянието на 
Пекин да подтикне централноазиатските страни да активизират сътрудничест-
вото си с външни играчи или сами да опитат да организират устойчиви макро-
регионални конструкции (форматът 5 плюс 1 (пет централноазиатски държави 
плюс САЩ), проектите за интеграция на Централна Азия).

Като противовес на този сценарий за Русия е перспективна идеята да раз-
шири членския състав на ЕАИС и ОДКБ. Не бива да се изключва и вариант да 
опита да въвлече по-активно Индия в процесите в Централна Азия. Проблем 
може да бъде реакцията на Пекин, но, от друга страна, противоречията могат 
да се смекчат чрез преговори за търсене на взаимноприемливи решения на фо-
руми като ШОС и БРИКС, в които членуват и трите страни. Основание да се 
смята, че е възможно задълбочаване на партньорството между Моск ва, Делхи 
и Пекин, са и преговорите, които трите страни водят, за да търгуват помежду 
си в националните си валути.39
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5. Евразийската интеграция – ключов елемент  
в руските усилия за създаване на многополюсен свят

Санкционната война и нарасналото военно присъствие по руските гра-
ници на САЩ и партньорите им принуждават Русия все по-често да гледа 
към Азия и да търси начини за задълбочаване на сътрудничеството си с дър-
жавите от този континент. Независимо от неизбежната съпротива на САЩ 
и съюзниците им може да се очак ва, че Руската федерация ще предприеме 
сериозни действия, за да разшири състава на ЕАИС и ОДКС и така да ук-
репи позициите си в Централна Азия. Моск ва разчита и че членството на 
държавите от Централна Азия в ЕАИС и ОДКС ще уравновеси силното вли-
яние на Китай в региона и ще бъде преграда за опитите на САЩ да увеличат 
присъствието си там. Но за да имат успех начинанията ѝ, тя трябва по-ак-
тивно да работи за усъвършенстването на съществуващите интеграционни 
институции и да търси възможности за увеличаване на тяхната ефективност 
и привлекателност.

Независимо от трудностите, с които се сблъск ва Русия, интеграционните 
проекти имат всички шансове да се развият и задълбочат. Много от държавите 
в региона гледат на тях като на нещо безалтернативно предвид глобалните ико-
номически проблеми и опасенията за собствената си сигурност. 

Именно Евразийският икономически съюз встъпва в качеството на необ-
ходимо интеграционно ядро, като отношенията между държавите членки се 
характеризират с все по-голяма дълбочина и взаимно сътрудничество, включи-
телно до реализацията на четирите свободи на движение – на стоки, на капитали, 
на услуги и на работна сила. Предпазливост та към интеграцията на другите 
държави от Евразия (предвид опасенията им от сериозна конфронтация със 
САЩ) правят неизбежно търсенето на по-гъвкави форми на международно 
взаимодействие.

Поддържането на стабилност в евразийското пространство е приоритет-
на цел за Русия. Само така може да бъде ускорено икономическото развитие и 
да се създадат условия за осъществяването на пълния инвестиционен цикъл 
и съответно за изграждане на високотехнологична икономика, която ще бъде 
жизнено необ ходима на Русия в борбата за отстояване на националния ѝ су-
веренитет и за формирането на макрорегион със собствена валута, който да е 
способен да се превърне в един от полюсите в бъдещия свят.

8.ХІ.2018 г.
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v-nacvalyutah 

39 Where It Hurts: Why Russia, India and China Are Growing Non-Dollar Trade.  
https://sputniknews.com/business/201811081069630532-russia-india-china-against-dollar/
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БАЛКАНИТЕ – БОЛНОТО СъРЦЕ  
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ОРГАНИЗъМ 
(Различен поглед за срещата  
„EС – Западни Балкани”, 2018)

любен петров

Любен Петров – доктор по фи-
лософия, старши научен сътруд-
ник ІІ степен. Работи в област та 
на международните отношения. 
Ав тор е на монографията „Нов” 
ин тер национализъм – критичен 
ана лиз” (1981), както и на реди-
ца публикации по проблемите на 
меж дународното работническо 
и на цио нал ноосвободително дви-
же  ние, на външната политика на 
България, на европейската и бал-
канската сигурност. Участвал е в 
колективни монографии на ЦСИ 
по проблеми на Балканите. Бил е 
зам.-министър на външните ра-
боти и посланик.

„Не може да се изгради здрав европейски 
организъм, без да се излекува болното сърце 
– Балканите.”

Катрин Лалюмиер, 2004 

На 17 май 2018 г. в София се проведе срещата „Ев
ропейски съвет – Западни Балкани”. Това беше 

приоритетно мероприятие в рамките на българско-
то председателство на Европейския съюз. Напра-
ви ми впечатление, че в информациите, анализите, 
коментарите липсваше историческият контекст. А 
тази среща има история. Тя е сложна, многоаспект-
на, противоречива не само с регионал ните, а и с меж-
дународните, гео политическите си измерения. И още 
нещо много съществено – в нея водеща роля имаше и 
България като инициатор и конструкт на процеса на 
многостранното балканско сътрудничество. Тази ис-
тория е интересна не само за политици и дипломати, 
а и за неизкушените в политиката. И заслужава да се 
припомни за нея, защото е и поучителна.

Преди да продължа обаче, искам да предупредя 
читателите на сп. „Понеделник”, че от 22-годишното ѝ 
развитие (1996–2018) съм избрал три епизода, които 
са свързани исторически и тематично с Балканите и 
с България: българската инициатива от 1996 г., Со
лунската среща на Евросъюза 2003 г. и Софийската 
среща „ЕС – Западни Балкани 2018”. 

Обикновено за начало на интегрирането на 
Балканите в ЕС се приема срещата на върха на Евро-
пейския съвет в Солун на 19 и 20 юни 2003 г. Но ако 
копнем по-дълбоко, ще стигнем до последното десе-
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тилетие на ХХ век, където според мен са неговите корени. Това са размирните 
години на Балканите, белязани от разпада на Югославската федерация – кръ-
вопролитни войни между югорепублики, намеса на външни сили за запазване 
на свои позиции и влияние от миналото, включително на САЩ като начало 
на експанзия и трайно настаняване в региона. И в същото време на усилия за 
намиране на пътища за умиротворяване. Като своеобразен водораздел в създа-
лата се опасна ситуация е подписването на Дейтънското мирно споразумение 
за Босна и Херцеговина в Париж (14 декември 1995 г.). Босна и Херцеговина 
бе най-тежко засегнатата страна в югоконфликта. Тя изпитваше въздействие-
то на всички събития в региона и сама влияеше на тези събития, превърна се 
в център на внимание за целия свят, в потенциал на заплаха за европейската 
сигурност. Така споразумението се трансформира в обща повеля за освестява-
не на противоборстващите си, за прекратяване на конфликта и за съвместно 
обсъждане и решаване на назрелите проблеми от общобалкански интерес. А в 
по-широк план – и за интегриране на държавите от региона в Евросъюза.

За българската инициатива

В тази нова следконфликтна обстановка се роди инициативата на българ-
ското правителство за среща на министрите на външните работи от балкан
ските страни за регионал на стабилност, сигурност и сътрудничество (1996 г.). 
Българската дипломация откри в Дейтънския документ ниша за тази своя ини-
циатива. Споразумението засягаше не само колизиите и конфликтите в бивша 
Югославия, но предлагаше и подходи и средства за постигане на стабилност в 
регионален аспект. То подсказа и идеята, в която се претвори българската ини-
циатива. Замисълът бе да се възроди процесът на многостранното балканско 
сътрудничество, прекъснат след 1990 г. от югославските събития.

Държа да отбележа, че това бе оригинал на, българска инициатива, не е 
подсказвана отвън – от Европейския съюз или от друга външна сила. Хрумна 
на български дипломати. 

Българската дипломация започна серия от контакти и сондажи. Идеята 
срещна одобрение от управляващите в балканските страни и готовност за учас-
тие, получи и активна международна подкрепа.

На 6 и 7 юли 1996 г. срещата се откри в София. Участваха Албания, България, 
Босна и Херцеговина, Гърция, Румъния, Сърбия и Черна гора, Турция. Те бяха 
представени от свои министри или заместник-министри на външните работи. (1) 

Като гости на срещата присъстваха представители на: Австрия, като пред-
ставител на Централ ната европейска инициатива (ЦЕИ); Хърватия; Франция; 
Германия; Унгария; Ирландия, като председателстваща Европейския съюз (ЕС); 
Италия; Руската федерация – в качеството си на председател на Черноморското 
икономическо сътрудничество (ЧИС); Словения; Швейцария, като председател 
на ОССЕ; Великобритания; САЩ; както и върховният представител Карл Билд; 
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генерал ният секретар на Съвета на Европа Даниел Таршис; представители на 
ООН, ИКЕ, ЕБВР и Световната банка.

Послания към срещата са получени от: руския президент Борис Елцин, 
американския президент Бил Клинтън, генерал ния секретар на ООН Бутрос 
Бутрос-Гали, френския министър-председател Ален Жюпе, председателя на 
Европейската комисия Жак Сантер, руския министър на външните работи и 
председател на ЧИС Евгени Примаков, австрийския министър на външните ра-
боти и председател на ЦЕИ Волфганг Шюсел.

Припомням тези протоколни подробности не случайно. Те дават предста-
ва за интереса и вниманието на най-авторитетни политически дейци и орга-
низации към едно регионал но събитие, при това позабравено; свидетелстват 
за неговата значимост и широк международен резонанс. Те са и историческо 
свидетелство за приноса на България в един съдбовен момент за народите в 
нашия регион, принос на първопроходец по дългия и труден път към мирни ев-
ропейски Балкани. Този принос не бива да се подценява или премълчава. Това е 
политически капитал за България.

Участниците в срещата доловиха самородния привкус на идеята и я оце-
ниха по достойнство. Дадоха ѝ не куртоазно-дипломатична, а дълбоко съдър-
жателна оценка. Според едни инициативата има особена стойност, понеже е 
лансирана от страна в самия балкански регион, което може да осигури актив-
на поддръжка от съседните страни за постигане на желаните цели. Други поз-
дравиха правителството на България за конструктивната роля в регионал ното 
сътрудничество. Трети провидяха в нея призив към държавите от региона за 
европейска интеграция. Четвърти допълниха, че европейската интеграция ни-
кога няма да бъде завършена, ако част от Европа бъде оставена изцяло извън 
този процес. И още: европейският опит показа, че пътят напред минава през 
помирението на исторически врагове, през преодоляването на неразбирател-
ствата и стереотипите на недоверие и подозрителност; че българската ини-
циатива предлага едно ново начало и перспективи за постигане на траен мир, 
добро съседство и сътрудничество в Югоизточна Европа. А как да не припомня 
и следната разумна мисъл: няма място за съперничество в стремежа ни към съ-
трудничество. То трябва да стартира с активната подкрепа и участие на всички 
страни – както на държавите от региона, така и на финансовите институции. 
Тази среща ще бъде стъпка напред към по-активно регионал но сътрудничество 
и координация. Тя заслужава пълната ни подкрепа. (2)

Срещата в София завърши с единодушно приета „Софийска декларация за 
добросъседски отношения, стабилност и сътрудничество на Балканите”. Това 
е основополагащ документ, който синтезира началото на всеоб хватно, много-
странно, регионал но сътрудничество между балканските държави. 

Ще щрихирам някои от основните му положения. Преди всичко те офор-
миха политическия облик на българската инициатива и ѝ дадоха трайно наи-
менование – Процес на сътрудничество между страните от Югоизточна Ев
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ропа (ПСЮИЕ). Разшифровано, това означава многостранен форум на високо 
политическо равнище за консултации и инициативи по балканските проблеми 
в новите реал ности с цел да подпомага формирането на нова балканска поли
тика, на европейски Балкани. Тогава не съществуваше гео графското понятие 
„Западни Балкани”.

Определянето на проблематиката, с която ще се занимава ПСЮИЕ, беше 
един от първите въпроси, обсъждани от министрите. Те се договориха да за-
почнат многостранното сътрудничество в следните области: заздравяване на 
добросъседските отношения, включително мерки за укрепване на доверието и 
сигурност та; развитие на икономическото сътрудничество чрез трансгранич-
ното сътрудничество, развитие на транспортната, телекомуникационната и 
енергийната инфраструктура; насърчаване на търговията и инвестициите; раз-
витие на хуманитарните, социал ните и културните контакти; сътрудничество 
в област та на правосъдието, на борбата с организираната престъпност, с неза-
конния трафик на наркотици и оръжие и в лик видирането на тероризма. (3)

Философията, залегнала в основите на тази проблематика, е следната: раз-
витие на сътрудничеството в онези области, в които съществува общ интерес, 
като се оставят настрана откритите въпроси и всичко, което пречи на разбира-
телството и сътрудничеството; доминиращи да бъдат прагматизмът и здравият 
разум; сътрудничеството да се развива на базата на европейските критерии и 
стандарти и да подпомага създаването на предпоставки за включване на бал-
канските страни в европейските структури.

Както определените проблеми, така и подходът към тяхното решаване 
изиск ваха освен воля и разум също и време, за да се превърнат в дела. Това не 
можеше да се постигне още на другия ден. Трябваше да се осигури континуитет. 
Участниците в срещата го разбраха и се заеха с това.

Още в София се стигна до договореност за провеждане на ежегодни сре-
щи на министрите на външните работи на държавите от региона като основен 
форум на многостранния политически диалог за обсъждане на състоянието и 
перспективите на сътрудничеството. И особено важно – за натрупване на опит 
и умения за съгласуване на позиции и предлагане на регионал ни инициативи. 
С течение на времето те се утвърдиха като ефективен инструмент на много-
странното сътрудничество на Балканите.

В продължение на 22 години се проведоха 20 такива регионал ни форуми. 
Както те, така и приетите документи са източник за историята на ПСЮИЕ в 
този период. Тя е изложена в Юбилейната декларация от София „ПСЮИЕ – 20 
години ключ към регионал ното сътрудничество”, приета на 1 юни 2016 година. 

Тази история е кратка, тя още не е завършена, но и в тази си част е наситена 
с много и важни събития, със смели решения, които утвърдиха ПСЮИЕ като 
автентичен глас в региона и в европейската политика.

България участваше активно и инициативно през следващите години в 
реа лизацията на мероприятията на ПСЮИЕ, за което получи заслужено при-
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знание в Юбилейната декларация от 2016 г. В нея конкретно се посочват бъл-
гарските приноси в различните области. 

Солунската среща на високо равнище  
„Европейски съвет – Западни Балкани 2003”

Как се стигна до тази среща? Тя е свързана със събитията в Косово. По 
сполучливото определение на проф. Антон Първанов: „задейства се т.нар. 
принцип на скачените съдове – това, което ставаше в Косово, се „излива” и се 
реализира в Македония”. 

Как во се излива? Първо. През 1998–1999 г. се излива втора бежанска вълна 
(първата е от началото на 90-те години) от над 300 000 албанци, подгонени от сръб-
ските войски към Македония, което допринася съществено за промяна на етниче-
ското съотношение, както и за радикализиране на албанските политически сили в 
Македония. Второ. По същото време членове на Армията за освобождение на Ко-
сово (АОК) се прехвърлят в Македония с въоръжението си и се самообявяват за Ар-
мия за национал но освобождение (АНО). Трето. Заедно с масовата бежанска вълна 
се прехвърлят и много активисти от албанския политически елит, активни участни-
ци в политическите борби в Косово през 80-те и началото на 90-те години. (4)

Изменилата се ситуация в Македония предизвик ва активната намеса на 
онези мощни външни сили, които по историческа традиция са използвали бал-
канските народи като пешки по шахматната дъска в името на собствените си 
интереси (ЕС, НАТО, САЩ, Русия).

През 2001 г. в Македония се очертава реал на опасност от гражданска вой-
на. Армията за национал но освобождение активизира партизанските си дейст-
вия – предприема ескалиращи нападения, престрелки и експлозии. Те радикал-
но променят политическата ситуация и живота в страната. Истинската цел на 
тази организация е създаване на албанска независима държава, включваща 
(поне) Косово и населените предимно с албанци части на Македония. Маке-
донската армия отговаря на тези действия на косовските албанци с оръжие и 
започва да ги притиска.

В тази ситуация Западът реагира нео хотно и бавно, без ясен план и без 
разбиране на онова, което става. Макар че НАТО разполага със свои части в 
Македония, те нямат и не получават мандат за намеса. В крайна сметка, на За-
пад предприемат към Скопие политика на натиск за провеждане на реформи.

В последния момент сред албанските политически фракции и македон-
ските власти надделяват чувството за самосъхранение, политическият разум 
и прагматизмът. За това допринасят и включването, и посредничеството на 
външните фактори. Стига се до преговори и намиране на компромисни реше-
ния. Резултатът е подписване на известното Охридско споразумение на 31 ав-
густ 2001 г., с което се запазват суверенитетът, териториал ната цялост и между-
народното признание на македонската държавност.
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В такава ситуация се вписва и инициативата на ЕС за Солунската среща.
На 19 и 20 юни 2003 г. в Солун се провежда среща на върха на Европей-

ския съвет и представители на Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Ма-
кедония, Сърбия и Черна гора. Обсъжда се въпросът за установяване на евро-
пейски партньорства в рамките на процеса за стабилизиране и асоцииране. В 
приетия документ „Споразумения за стабилизиране и асоцииране на страните 
от Западните Балкани” Европейският съвет потвърждава своята решимост за 
подкрепа на европейската перспектива за страните от Западните Балкани, като 
заявява, че те ще станат неразделна част от Европейския съюз, след като изпъл-
нят установените критерии. В специален документ „Солунският дневен ред” са 
разписани нео б ходимите условия за подготовка на страните за започване на 
преговори за присъединяване. (5)

Нео б ходимо пояснение. Заслужават внимание две важни техни особености. 
В понататъшната еволюция на процеса на разширяването един от тези кри
терии остава непроменен – разширението е винаги обвързано с някак ви усло
вия, които се изменят, допълват се и се превръщат в инструмент за отлагане 
на еврочленството на дадена държава. Това е първата особеност. И втората 
– Копенхагенските критерии за членство в ЕС са задължителни и при неизпъл
нение кандидатстването се забавя или се прекратява. Освен това сред тях 
има и такива, които накърняват суверенитета на страната кандидат.

Как во ново внесе Солунската среща в развитието на процеса? Главното е: 
категорично потвърди перспективата пред тази група балкански страни и 
народи за пълноправното им интегриране в ЕС. Решението внесе у тях успоко-
ение и увереност. За това допринесоха още две обстоятелства: приемането още 
на 1 май 2004 г. на 10 нови страни за членове на ЕС; като част от това разши-
рение в Заключителната декларация се потвърждава и ангажиментът на ЕС за 
приемане на България и Румъния през 2007 г. и е очертана европейската перс-
пектива за държавите от Западните Балкани. (6)

Солунската среща фактически не получи адек ватна оценка за своето зна-
чение в развитието на интеграционния процес. Основания за това ми дават 
изказвания на водещи европейски дейци през 2004 г., в които те признават 
публично някои недостатъци на водената от тях дотогава политика и нео б-
ходимост та от нова балканска политика.

Крис Патън, еврокомисар по външните отношения, в реч пред Европар-
ламента през 2004 г. заявява: „Постигането на мир и сигурност в този район 
ще означава мир и сигурност не само в „задния двор”, но и в собствения ни 
двор. Европейският съюз може да изгради надеждна обща външна политика и 
сигурност само ако усилията му за стабилизиране на Балканите се увенчаят с 
успех.” Хавиер Солана, върховен представител на Евросъюза за общата външ-
на политика и политиката на сигурност, в свое изказване на 9 януари 2004 г. 
признава, че в миналото Европейският съюз не е отговарял по адек ватен начин 
на многобройните предизвикателства (на Балканите) и често отговорите му 



69

Международна политика

са били слаби и ненавременни. От тогава е и цитираното по-горе изказване на 
Катрин Лалюмиер, зам.-председател на Европейския парламент, за Балканите 
като „бол ното сърце на европейския организъм”.

Тези оценки и признания позволяват да се направи изводът – трябваше да 
се стигне до войната на НАТО срещу Сърбия за Косово, та ЕС да преразгледа 
своята политика към Балканите. Мисля, че няма да сгреша, ако кажа, че това се 
случваше за пръв (и за последен!) път в историята на евроинтеграцията. 

Как во се крие зад признанието, че ЕС не е отговарял по адек ватен начин 
на многобройните предизвикателства на Балканите и т.н.? Честният отговор е 
следният.

Западът не можа да изработи своя ясна позиция спрямо процесите на 
разпад на бивша Югославия и да намери адек ватно решение за интегрирането 
на балканските страни в ЕС. Той не беше подготвен за такова драматично и 
динамично развитие на събитията. Решенията на ЕС от този период показват 
колебания, неяснота и разногласия между отделните страни – членки на ЕС. 
Въздейства и предубеденост та към Балканите, която не е изчезнала и до днес. 
Намесвали са се и външни сили за запазване на свои традиционни позиции и 
влияния. Приемали са се погрешни решения, които са забавяли и дори прекъс-
вали за определен период интегрирането. Това официал но се е признавало от 
водещи дейци, но грешките са се повтаряли. 

Не мога да не отбележа обаче с положителен знак два компонента в реше-
нията на Солунската среща.

Първият. Европейският съюз беше стигнал до разбирането, че стабилност-
та на Западните Балкани не би могла да бъде осигурена освен чрез интегрира
не на района като цяло, т.е. чрез включването на всички страни. И от тогава 
споразуменията се разглеждат като „интеграл на част на процеса на разширя-
ването”. В това си качество те се обогатяват с нови изиск вания като европей-
ски партньорства: достъп до програми и общо финансиране с изменения в 
условия та съобразно с развитието на ситуацията и т.н. В това те си приличат с 
пред ходните споразумения на страните от Централ на Европа

Вторият компонент. Европейският съюз се ангажира с процес на инте-
грация на държави, които имаха нерешени териториал ни, етномалцинствени 
и други проблеми. Споразумението за стабилизация и асоцииране с Македония 
беше подписано още през април 2001 г. не защото страната изпълняваше пред-
видените икономически и политически критерии, а за да се даде европейска 
перспектива на една страна, заплашена от разпадане. Сърбия и Хърватия също 
имаха подобни проблеми. (7) 

Но, както често става с европейски решения за Балканите, и този път тях-
ното изпълнение започна да се протака, блокира, променя. Балкански и евро-
пейски политически дейци и интелектуалци, анализатори и коментатори пре-
дупреждаваха Брюксел, че отказът от обещанието за интегриране на всички 
държави от Западните Балкани или забавянето му „би имало „фатал ни после-
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дици”, които биха довели до „страшни разочарования”, „надигане на национа-
лизма”, „засилване на евроскептицизма” и че Евросъюзът трудно ще се справи 
с кризите, които се задават.

Тогава някои изследователи се опитваха да стоварят отговорност та за съз-
даването на такава ситуация върху държавите кандидатки. Това е само част от 
истината, а цялата истина бе, че отговорност та е взаимна – тяхна и на Съюза. 
Да, у някои страни кандидатки желанието за членство не се съпровожда с поли-
тическа воля за изпълнение на критериите. Приемаше се едва ли не като даде-
ност, като обективна историческа неизбежност, която ще се наложи от само себе 
си, автоматически. Нещо повече, наблюдаваше се парадоксал но явление: вместо 
стремежът към европейска интеграция да ги сплотява, да ги стимулира към из-
работване на обща стратегия за постигане на общата цел, те го разглеждаха като 
нова възможност за решаване на останали от миналото проблеми в двустранни-
те отношения и съсредоточаваха върху тях сили и внимание. Потвърждаваше се 
старата изстрадана тъжна истина: Балканите не са узрели да отстояват солидар-
но своите общи интереси пред Европа, да ѝ влияят за решаване на балканските 
проблеми в интерес на народите от региона. Двата най-фрапантни примера: те 
не можаха да изработят обща позиция по Косово, дълго време не се постигна и 
взаимноприемливо споразумение за името на Македония. Постигнатата догово-
реност в Преспа през 2018 г. на правителствено равнище, под външен натиск, не 
се приема от широки кръгове на общественост та на двете страни.

Но и Евросъюзът вече не беше същият, и той се измени. След провала на 
референдумите за Европейската конституция във Франция и Холандия през 
2005 г. ЕС сериозно се замисли над въпроса за целесъобразност та от по-ната-
тъшно разширяване на Съюза. По това време България и Румъния вече бяха 
подписали договорите за присъединяване, така че за тях въпросът не стоеше, 
но бъдещето на Западните Балкани, като част от ЕС, беше отдалечено във вре-
мето. А последвалата световна финансова криза и кризата на еврото, която се 
фокусира върху Гърция, още повече отдалечиха европейската перспектива на 
Западните Балкани.

В изменилата се балканска ситуация – сложна, напрегната, взривоопасна – 
Брюксел не намери най-подходящия начин да продължи процеса на присъеди-
няване. Не се чуха гласове, че той не гледа на Балканите като на периферия, а че 
ги приема като част от себе си. Вместо това се прибегна до тактика, към която 
той се придържа и днес – да предявява още нови изиск вания към страните кан-
дидатки от Западните Балкани, като сътрудничество с Международния нака-
зателен съд в Хага, завръщане на бежанците и регионал но сътрудничество. (8)

Срещата в София „ЕС – Западни Балкани 2018”

Тази среща се проведе с участието на държавните или правителствените 
ръководители на страните – членки на ЕС, и на лидерите на 6-те партньори 
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от Западните Балкани – Албания, Босна и Херцеговина, Македония, Сърбия, 
Черна гора и Косово.

За нея се писа много и навярно още ще се пише, защото щафетата е вече 
предадена на следващия ротационен председател – Австрия. България успя да 
наложи своята инициатива в дневния ред на ЕС и е заинтересована да следи и 
да съдейства за по-нататъшното ѝ развитие. През 2020 г. ще се проведе следва-
ща среща „ЕС – Западни Балкани” по време на хърватското председателство на 
Съвета на ЕС.

Според мен изборът на Западните Балкани като приоритет на българското 
председателство беше правилен. Не само защото се вписва в Солунския дне-
вен ред и възкресява неговата същностна ориентация, а и защото е логично 
свързан с българската инициатива от 1996 г. И други обстоятелства правят 
избрания приоритет навременен. През първите години на новия век в този 
субрегион наши съседи (Албания, Македония, Сърбия, Турция) предприeма-
ха системни и конкретни политико-дипломатически ходове, които засягаха 
наши интереси. България със своята пасивна политика тогава сама се бе по-
ставила в изолация. Мигрантската вълна, която от 2015 г. започна да залива 
Западна Европа през Западните Балкани, напомни за важност та на района за 
стабилност та на Съюза. И още: през тези години активизираха дейност та си и 
гео политическите фактори – Русия, Китай, Турция, които предприеха инициа-
тиви в интеграционните процеси, в инфраструктурните проекти, енергетиката 
и др. Това предизвика интереса, по-скоро безпокойството на ЕС – външни сили 
се намесваха все по-активно в неговия „резерват”. С една дума – обстановката 
доказваше, че Западните Балкани ще продължават да бъдат изпитание и лакмус 
за регионал ната политика на България. Ако премиерът Борисов е имал предвид 
тази обстановка и този конкретен момент, за да заложи на Западните Балкани, 
неговите основания са били политически обосновани.

Как ва цел си поставяше българското председателство? Накратко: да по
стави в дневния ред на Брюксел приемането в обозримо бъдеще на останалите 
страни от региона в Евросъюза. Тази цел, без претенции, че това е автентична 
„българска инициатива за Западните Балкани”, е със стратегическо значение.

 През февруари т.г. Европейската комисия в Брюксел огласи своя Страте-
гия за Западните Балкани: „Надеждна перспектива за разширяване на Западни
те Балкани и за засилен ангажимент на ЕС към тях”. Основна цел на Страте-
гията е да предложи значително увеличаване на подкрепата на ЕС за реформи в 
региона, без да се допускат компромиси с условията за членство.

Така за пръв път, след 15 години от срещата в Солун, отново на среща на 
върха на Европейския съвет и на лидери от страните на Западните Балкани, се 
обсъждат стратегически идеи по проблемите на балканския регион. Този факт 
е от знаково значение. Друг е въпросът за резултата и за последиците от него. 
Той изиск ва отделен анализ и обективна оценка.



72 бр. 9/10 – год. XXІ

Международна политика

Няколко думи за българската позиция

Тя не е разработена и не е представена като официален документ. Отдел-
ни нейни основополагащи идеи са излагани спорадично в изказвания на бъл-
гарския премиер по различни поводи у нас – в двустранни срещи с балкански 
ръководители и на международни форуми. Доколкото ми е известно, никоя 
институция не ги е обсъждала. Но ако се вникне внимателно в тях, ще се уста-
нови поразително сходство и връзка с българската инициатива от 1996 г. Без 
опростяване: обстановката на Балканите, в Европа и в света днес е друга, по-
явиха се нови проблеми. Но ме впечатлиха и изненадаха използваният сходен 
подход и мотивацията – прагматизъм, сътрудничество в онези области, в които 
съществуват общи интереси, като се остави настрана всичко, което пречи на 
разбирателството, и така нататък. 

Известно е, че в навечерието на срещата българският премиер посети 
всички балкански страни, води разговори с президенти и със свои колеги, в 
които са били разиск вани най-остри проблеми в духа и с аргументи, подобни 
на онези, които са в документите на Софийската среща от 1996 г. Първият 
резултат бе – осигурено присъствие на всички най-отговорни балкански дей-
ци в София. На една маса седнаха Александър Вучич и Хашим Тачи, Алексис 
Ципрас и Зоран Заев, Ердоган и Меркел. Това бе оценено като успех. От ин-
формации в електронната мрежа стана известно и за присъствието на бъл-
гарския премиер като гост на традиционните срещи на ПСЮИЕ в Хърватия и 
Словения, където в свои официал ни изказвания той е лансирал идеи от своя-
та визия за Балканите пак в духа и в смисъла на документите от София през 
1996 година.

На срещата в Хърватия (30 юни 2017 г. в Дубровник) премиерът, подчер-
тавайки в своето слово, че процесът и днес е актуален формат в Югоизточна 
Европа, заявява, че за да се ускори европейската перспектива на страните от 
Западните Балкани – Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Македония, Чер-
на гора и Сърбия, – политическите им елити трябва да „надраснат историята”, 
да се отърсят от противоречията, наследени от миналото. Според него това 
предполага повече солидарност, разбирателство между балканските държави, 
прекратяване на говоренето за конфликти, войни и етническо прочиставне и 
увеличаване на усилията за по-добър бизнес и партньорство. (9)

В Словения, на среща на върха на ПСЮИЕ (24 април 2018 г. в Бърдо), 
само месец преди Софийската среща, Бойко Борисов определя диалога и до-
бросъседството като критично важни условия за укрепване на стабилност-
та, за постигане на икономически растеж и успешно развитие на страните от 
региона. Но онова, което ме порази в неговото изказване, са думите: „Поли-
тическият елит осъзна, че само ние сами можем да си помогнем ... да дадем 
пример в Европа, че сме способни сами да решаваме конфликтите си.” И още: 
„В момента Балканите имат политически елит, който мисли за мир, проспе-
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ритет за своите народи, за своята младеж, а не както преди 20 години къде и 
колко хора да заколим.”  (10)

Цитираните мисли на прeмиера Борисов ми напомниха за казаното от 
ми ни стър Иван Башев на срещата му с неговия турски колега Исхан Сабри 
Чаглаянгил през август 1966 г. „По наше убеждение, колкото повече балканските 
стра ни се учат да живеят в мир и стабилност, да уреждат по доброжелателен 
и мирен път своите проблеми, толкова повече ще се учат и други държави да 
ува жават техните интереси и да прекратят опитите си да се месят в техните вът-
решни или междубалкански работи. Така Балканите ще станат фактор за мир и 
стабилност в Европа.” (11)

Питам се: защо премиерът Борисов е избрал за пример модела на бал-
канската политика на НРБ в аналогична ситуация от миналото? Въпросът ми 
не е заядлив, търся обяснение и стигам до следното: премиерът Борисов е 
политик с прагматична нагласа на мислене, с политически нюх при избор на 
решения. Първото, което навярно го е заинтригувало, е, че идеята е самород-
на, българска, прагматична, разумна. Освен това в конкретната регионал на 
ситуация тя е съзвучна с интересите на всички балкански страни, особено 
със заинтересованост та им от евроинтеграцията, вписва се и в дневния ред 
на ЕС; предлага за решаване назрели проблеми по пътя на диалога и т.н. До-
ловил е и още една важна нейна особеност – формирането и практическото ѝ 
провеждане са свързани с ръководното и лично участие на държавник от ка-
либъра на Тодор Живков. Не се съмнявам, че си е давал сметка за очак ващите 
го трудности (Косово – Сърбия, Гърция – Македония и др.), но е разчитал на 
подкрепа от някои политици в ЕС. Крайният резултат показа, че той е надце-
нил възможностите си и не е получил очак ваната подкрепа от приятелите си 
в Брюксел.

Проблемът има и още една страна. По време на председателството пре-
миерът се вживя в ролята на политик ако не от европейски, то поне от балкан-
ски мащаб. И тук той пак заимства – съзнателно или не – от един политически 
постулат на дипломацията и външната политика на НРБ: нашата държава не 
може да има водеща роля в световната политика, но може да има ключова 
роля на Балканите; ние можем да бъдем носители на стабилност и ново гео-
политическо мислене в региона, основен фактор за реализация на страте-
гията за Нови европейски Балкани. Този постулат се доказа като успешен в 
българската балканска политика през 60-те и 70-те години на миналия век. 
Тази политика направи България двигател и незаобиколим фактор на бал-
канското разбирателство и сътрудничество. Изборът на модела от премиера 
беше сполучлив, но за осъществяването му бяха нужни освен желание, ам-
биции и самочувствие и други качества. И не по-малко важно – обективни 
предпоставки. А обстановката на Балканите, в Европа и в самия Съюз не беше 
благоприятна.
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Попарени надежди

Приетата Декларация на срещата в София попари надеждите. Да взе-
мем ключовия проблем за разширяване на ЕС с приемането на нови членове 
от Западните Балкани. Повтаря се клишето от Солунската декларация, че ЕС 
подкрепя европейската перспектива на Западните Балкани, но в осакатена 
форма – липсва продължението за интегрирането на района като цяло, т.е. за 
включване на всички страни. Пропускът не е случаен, защото някои страни 
– членки на ЕС, не са убедени, че един ден всички страни от Западните Балка-
ни могат да се присъединят към Съюза. Това първо. И второ – декларирана-
та подкрепа на европейската перспектива не направи поне една символична 
стъпка напред с решението да се даде „зелена светлина” през юни т.г. за започ-
ване на преговори за присъединяване към ЕС на Македония и Албания, след 
положителните препоръки на Европейската комисия през април т.г. За успо-
коение им бе казано, че ако продължават да правят исканите от тях реформи, 
то преговорите могат да започнат през юни 2019 г., но само при отбелязан 
напредък.

Интересен подход са намерили авторите на „Приоритетната програма 
от София”, приложение към Декларацията. В нея са набелязани цели и проекти 
от важно значение за социал но-икономическото развитие на Западните Бал-
кани, за сигурност та и миграцията, за трафика на хора и борбата с тероризма, 
за енергийни проекти, цифрови технологии и др. И след тяхното изброяване 
в последното изречение на текста се заявява, че въпросните приоритети са с 
„неутрален статут” спрямо преговорите по бъдещия бюджет на ЕС. Това озна-
чава, че ЕС не се ангажира предварително с допълнителни средства за тяхното 
финансиране.

Защо са толкова предпазливи страните – членки на ЕС, по въпроса за раз-
ширяването? Съюзът е обременен с екзистенциал ни проблеми и сегашните му 
ръководители не са наясно какъв път да поемат, за да го извадят от тресавище-
то, в което го натикаха. Косвено признание за тази безпътица се съдържа в „За
ключенията на Съвета на ЕС” от 26 юни 2018 г., в които освен че се посочва, че 
всяка нова страна членка трябва да докаже, че е достойна за приемане в Съюза, 
разширяването се поставя в зависимост от „способност та на ЕС, във всичките 
му измерения, да интегрира нови членове”. (12)

На обикновен език това означава:  докато ЕС не си подреди собстве-
ния дом, не може да става дума за нови разширения. Това обяснява нео т-
давнашното заявление на президента на Словения, че: „Слабият ЕС не може 
да се разширява в региона на Западните Балкани”. Още по-ясен и категоричен 
е президентът на Франция Еманюел Макрон пред журналисти на срещата в 
София: „Това, което видяхме през последните 15 години, е, че всеки път, ко-
гато разширявахме Европа, ние я отслабвахме... Аз не съм за това да вървим 
към разширяване, преди да са направени истински реформи, които да поз-
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воляват задълбочаване и по-добро функциониране на ЕС... Аз съм за това 
страните от Западните Балкани да имат засилен стратегически диалог с ЕС и 
перспектива, а ние ще следим реформите, които те предприемат, и ще ги оку-
ражаваме, но без лицемерие.” (13)

Стратегията на ЕК не беше предмет на обсъждане на срещата. В нея са 
изложени вижданията на Комисията в Брюксел, тя имаше за цел да подпомогне 
ръководителите на делегациите. Някои елементи от нея са намерили място в 
Декларацията, други – не. В част та на Стратегията: „Подготовка на ЕС за по
срещане на новите членки”, ЕК откроява две групи въпроси. На първо място 
се напомня предложението за гласуване с к валифицирано мнозинство в повече 
области, за да се улесни вземането на решения в ЕС. И още две предложения: 
за механизъм за национал ните езици на новоприетите държави от региона и 
за мерки, които да не позволяват на новоприети държави да попречат на при-
съединяването към ЕС на други държави от Западните Балкани. В допълнение 
– инициатива за засилване на прилагането на върховенството на закона в ЕС с 
оглед да се установи по-ефективен механизъм за справяне със системни запла-
хи с върховенството на закона.

На второ място, ЕС следва да осигури нео б ходимите финансови средства 
за успешно присъединяване на нови страни към Съюза, най-вече по линия на 
предприсъединителните помощи. По всички тези въпроси очевидно още няма 
постигнато общо съгласие.

Сега никой не може да каже как во ще представлява ЕС към 2025 г. Но има 
вече настроения сред широки кръгове на европейската общественост, а и в ня-
кои правителства, против сегашния Европейски съюз.

На този фон звучат като неуместно самохвалство оценки, че „Срещата на 
върха „ЕС – Западни Балкани 2018” е едно от най-големите постижения ... съз-
даде солидна основа за подкрепа и свързаност в региона.” (14)

По-близка до реал ност та би била следната оценка: България успя да на-
ложи проблема за Западните Балкани в дневния ред на Брюксел. Такава оцен-
ка намира основание в Декларацията от София, в която в края е записано: 
„ЕС приветства намерението на Хърватия да бъде домакин на среща на върха 
между ЕС и Западните Балкани по време на председателството си през 2020 г.” 
След България и след Австрия, която като следващ ротационен председател 
включва в дневния си ред Западните Балкани, Хърватия ще бъде третият по-
реден председател, който ще се занимава с този проблем. Да, разбира се, за 
това допринесоха и други важни събития от регионален, европейски и све-
товен характер. Но, подобно на случая от 1995 г., след Дейтънското споразу-
мение пак България намери в създалата се обстановка оная ниша, в която 
нейното предложение се оказа полезно и приемливо за много страни.

Ако погледнем през далекогледа на историята, ще видим, че в годините, 
когато се раждаше Евросъюзът, начело на държавите стояха, образно казано, 
великани. Тогава Съюзът беше в добро здраве и процъфтяваше. Днес начело 
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на същите държави стоят лилипути и Съюзът е пред разруха. Ще станем ли 
свидетели на мрачното предсказание на Освалд Шпенглер в „Залезът на Запа-
да”, че ХХI век ще бъде последният „европейски век”?

Натрапва се изводът: нужни са нови лидери, с по-големи възможности, 
способни да формират и провеждат нова политика. Пак европейска, но друга, 
по-добра, която да върне на Европа ролята ѝ на център на световната култура 
и цивилизация.
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На 8 ноември 2016 г. милиардерът Доналд Тръмп 
спечели надпреварата в президентските избо

ри на САЩ срещу кандидата на Демократическата 
партия Хилъри Клинтън. Трябва да се подчертае, че 
още когато се включва в предизборния процес, Тръмп 
се сблъск ва с остра реакция на доминиращите в поли
тикоикономическия живот на Щатите нео либерал
нинео консервативни кръгове във връзка с издигна
тата от него икономическа програма. 

От тогава минаха почти две години, което 
дава повод да се направи равносметка на икономиче
ската политика на президента Тръмп  – как во обе
щаваше, как во изпълни и как во не изпълни от своята 
програма....

Въведение 

Проблемите на икономическата политика на 
САЩ, включително промените в нея са изключител-
но важни и актуал ни, защото САЩ играят огромна 
роля в глобален план като влияние и въздействие на 
световната политико-икономическа динамика, осо-
бено след края на Студената война. 

Целта на това изследване е да се разгледат:
•	 измененията в политико-икономическия 

курс на САЩ, настъпили с идването на До-
налд Тръмп на власт;

•	 факторите и причините, предизвикали тези 
промени;

•	 съдържанието на промяната и силите, 
стоя щи зад нея.

„ТРъМПОНОМИКАТА” 
(Икономическата политика на президента Тръмп)

нако Стефанов

Нако Стефанов – професор, д-р 
на философските науки, д-р по ис-
то    рия, японист, изследовател на 
стра   ни  те от Източна, Южна и 
Юго    източ на Азия. Специализи рал е 
управ  ле ние и икономика. Ръководи-
тел е на ка тедра „Езици и култури 
на Източ на Азия”, СУ „Св. Кл. Охрид-
ски”. Автор e на над 80 мо нографии, 
учеб ни ци и кни ги: „Ино ва ционно раз-
ви тие на стра ни   те от Из точна 
Азия – Япония, Ко    рея и Ки тай” 
(2011), „Държавно-по ли ти чес ко ус-
тройство на Япония” (2014), Ен ци -
кло  педия „Нипоника" (2015), както 
и в съавторство с Е. Кан  ди ларов на 
„Япо  ния – икономи ка, технология, 
ино   ва ция и управ ление” (2012) и с А. 
Ко лева на „Со ци ал но-ико но мическо 
раз  ви  тие на Китай – от древ ност-
та до наши дни” (2015) и други.
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Четвъртата, последна, цел е да се направи опит да се оцени американската 
икономическа политика през последните почти две години, която в Щатите на-
ричат вече „тръмпономика”.

Поставените в изследването цели се осъществяват чрез ключовите задачи, 
структурирани в основните му раздели, а именно:

1. Нео либерал ният модел на стопанска динамика като икономически курс, 
предшестващ „тръмпономиката”.

2. Предпоставки за търсене на промяна на нео либерал ния модел. 
3. „Тръмпономиката” – заявления и обещания, осъщественото до днес и 

резултатите от тази реализация.
4. За силите и ресурсите, които стоят зад „тръмпономиката”.
Вместо заключение – опит за оценка на „тръмпономиката” и прогнози за 

нейното бъдеще.

1. Нео либерал ният модел на стопанска динамика  
като икономически курс, предшестващ  „тръмпономиката”

Началото на нео либерал ния курс като модел на политическо и икономи-
ческо действие и взаимодействие в САЩ може да открием в едно интелектуал-
но движение от 60-те години на ХХ век. Тогава група икономисти в Лондон, а 
също и в Чикаго, формират теоретично ядро, което критикува използването на 
кейнсианските методи в стопанската практика на Запада. 

Тук ще припомним, че кейнсианството, по името на английския икономист 
Джон Мейнард Кейнс, се проявява в Съединените щати във формата на т.нар. 
New Deal, т.е. Новия курс, на президента Франклин Делано Рузвелт. То предста-
влява държавна намеса в икономиката. Този „държавен интервенционизъм” 
става ключов механизъм за преодоляване на Великата депресия от 1929–1933 г. 
Великата депресия е криза на доминиращия по онова време на Запад либерален 
модел на капитализма. Засилването на ролята на държавата в управлението на 
стопанските процеси след 1933 г. дава възможност чрез определени структурни 
решения да се преодолее сериозната системна криза на капитализма в края на 
20-те и началото на 30-те години на ХХ век.

Така или иначе, като интелектуал но движение нео либерализмът започва 
да кристализира чрез критиката на държавната намеса в икономиката. Така се 
създава известната Чикагска школа, дала няколко Нобелови лауреата по иконо-
мика. Сред ключовите ѝ представители са М. Фридмън, Ф. Найт, Дж. Стиглер и 
други. На върха на това интелектуал но-теоретично ядро се утвърждава класи-
кът на нео либерализма Фридрих фон Хайек – британски икономист и социо лог 
от австрийски произход. 

На кейнсианството като съвкупност от регулативни мерки, провеждани 
от държавата с цел стимулиране на стопанските процеси, те противопоставят 
„чистия” пазарен механизъм. Монетаристи свързват икономическите кризи не 
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с противоречия на възпроизводството, а с нарушения в парично-кредитната 
сфера. Затова те разглеждат като най-главен инструмент за въздействие върху 
икономиката варирането на размерите на паричната маса. 

Първа сериозна победа в развитието си нео либерализмът постига през 80-
те години на ХХ век. Тогава, интегрирайки се с идейно-политическото течение 
на нео консерватизма, нео либерализмът започва активно да влияе върху поли-
тико-икономическия живот най-вече в англосаксонските страни чрез президен-
та Роналд Рейгън в САЩ и чрез премиера на Великобритания Маргарет Тачър. 
Именно посредством „зак васката” с нео консерватизма като „политико-пропа-
гандистки миш-маш”, съставен от традиционни ценностни установки – семей-
ство, държава и т.н., но погледнати от позициите на англосаксонските общества, 
нео либерализмът се форматира като конкретен стопански модел. Той става из-
вестен като „рейгъномика” в САЩ и „тачъризъм” на Британските острови. 

„Рейгъномиката” и „тачъризмът” започват силно да променят стопанска-
та картина в САЩ и във Великобритания, а по индукция – и в други страни 
в Западна Европа и Япония. Стартира решително преодоляване на кейнсиан-
ските и нео кейнсианските модели на функциониране, завоювали приоритет в 
стопанската динамика на страните на развития капитализъм след Втората све-
товна война. Рязко са снижени нивата на корпоративните данъци и прогре-
сивните скàли на данъците на физически лица. Тръгва се към приватизация на 
цели отрасли. Инициира се мащабно ограничаване на държавното регулиране 
на стопанските процеси. Не бива да се забравя, че зад всичко това стоят инте-
ресите на най-крупния, преди всичко финансов капитал, най-вече на САЩ, но 
също така и на Западна Европа и на Япония. Той отдавна работи в режим не 
толкова на износ на стоки, колкото в режим на износ на капитали. За него ви-
соките корпоративни данъци и държавните регулации са тежко бреме, от което 
трябва да се освободи. 

Важен момент в нео либерал ната политика в икономиката е, че тя е съпро-
водена с такъв ключов компонент като курса на „money supply”, т.е. на парично-
то предлагане. Този курс представлява безконтролно печатане на пари, стана-
ло възможно поради факта, че доларът е основната резервна валута на света. 
Новият елемент в курса на „паричното предлагане” е активно кредитиране не 
само на производството, но и на потреблението. Стартира епохата на потреби-
телството, която за Запада има както положителни, така и отрицателни ефекти. 
Политиката на увеличаващото се потребителско кредитиране, осъществявано 
от банките на Запад стимулира разширяващо се търсене. 

И тъй като то е насочено към потребителски продукти в сферата на елек-
трониката, то тласка напред феномена, който днес на Запад наричат Трета 
индустриал на революция, т.е. микроелектронния етап на технологическо 
развитие. 

В крайна сметка всичко това създава убеждението за видим успех на нео-
либерал ния модел. Той се разглежда като двигател на техническия прогрес, но 
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и като механизъм, осигуряващ подобряване на материал ното благосъстояние 
на широки маси от населението, на т.нар. средна класа, наричана още „2/3 на 
обществото”. Ражда се митът за пазара, т.е. за търсенето и предлагането, как-
то и за конкуренцията в рамките на това търсене и предлагане, като демиург 
на обществения прогрес. От тук идва пропагандата за „пазарната свобода”. На 
„кантара” на човешките ценности „пазарната игра”, пазарът надхвърлят по зна-
чимост съвкупност та на всички останали човешки ценности. Всякакъв опит да 
се търси обединяваща човешкото общество етика се разглежда от теоретиците 
на нео либерализма като „път към робството” (Фридрих фон Хайек). 

Формираната на основата на нео либерал ните идеи социо културна парадиг-
ма поставя въпроса за човешката нравственост през призмата на максимата – 
„всичко, което е пазарно неефективно, е безнравствено”. По този начин измери-
тел на човешкото и на човека става пазарът. Ако, не дай боже, пазарът (т.е. тези с 
парите) не те приема, ти нямаш право на съществуване. Такива възгледи взривя-
ват цялата конструкция на човешкия живот, чийто основен принцип, потвърден 
от хилядолетната човешка практика, е, че „всичко, което е нравствено, е социал-
но ефективно”. Затова всяка култура, включително класическата буржоазна кул-
тура, се е старала да ограничава свободата в определени етични рамки. За да не 
се превърне тя в нещо, което добре се изразява с българската дума „слободия”. 

Друг важен момент в развитието на нео либерализма като базова площадка 
за стопанска динамика е трансформирането му като „модел за експорт извън 
световните центрове на капитализма” във втората половина на 80-те години на 
ХХ век на базата на т.нар. Вашингтонски консенсус. В условията на „перестрой-
ката”, инициирана от М. Горбачов в бившия СССР, отричаща и заклеймяваща 
цялата позитивна практика на СССР до този момент, редица лидери на страни 
от т.нар. Трети свят, т.е. бившите колонии на Запада, се обръщат към предиш-
ните си метрополии за помощ. 

Поддръжката, която Западът оказва, се състои в това, че на Третия свят е 
предложен (по принципа на приказката, че не трябва да се дава на бедния риба, 
а е нужно той да бъде научен да лови риба) нео либерален модел като начин 
за „процъфтяване”. Ключовите понятия на „експортния нео либерален модел” 
остават същите: „край на държавната собственост и държавното регулиране в 
икономиката”, „приватизация на всяка цена навсякъде и във всичко”, „безгра-
нична свобода на частната инициатива”.

В края на 80-те и началото на 90-те години на ХХ век в резултат на поли-
тиката на „перестройката” на Горбачов системата на „държавния социализъм” 
в бившия СССР и в Източна Европа е съзнателно и целенасочено срината. 
Чрез ключови фигури на „новите демократи” от Запад, но и чрез значима част 
от „реформиралата се” стара държавно-партийна номенклатура, като база 
за социал но-икономическо развитие на бившите социалистически страни е 
предложен именно експортния вариант на нео либерализма. Още тук трябва 
да се отбележи, че сривът на съветския и на източноевропейския социализъм 
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спасява нео либерал ния модел на Запад от провал още в края на 90-те годи-
ни. Източването на ресурси, средства и хора, безпрепятственото отваряне на 
пазари и подаряването на пазарни ниши из просторите на бившия СССР и 
на източноевропейските страни вкарват не „конска”, а „слонска” доза стимули 
за по-нататъшното продължаване на живота на нео либерализма с поне още 
30 години.

С края на Студената война в началото на 90-те години САЩ се превръ-
щат в нео спорим за това време глобален лидер. Същевременно още един 
ключов компонент в мисленето и практиката на американския елит ста-
ва „глобализацията по американски” (американският глобализъм). Трябва 
да отбележим, че този т.нар. глобализъм, не е естествен процес на взаимо-
действие между различните човешки общности, какъвто протича от самото 
начало на възник ването на цивилизованото човечество. Това е целенасочено 
осъществяван глобален проект за създаване на Нов световен ред, преформа-
тиращ национал ните държави и общества в безформена потребителска маса, 
пренебрегваща собствените си, включително национал ните и държавните си 
интереси, и приемаща с „възторг” глобал ния хегемонизъм на САЩ. Затова 
този проект успешно „жонглира” с американския нео консерватизъм, изразя-
ващ нескривания стремеж на щатския истаблишмънт да използва „твърда” и 
„мека” сила за постигане на глобал на хегемония. 

Всичко това се основава на нео либерализма като икономически модел, 
предаващ в ръцете на корпорации и финансови институции – мегабанки и 
различни видове фондове, изключителното право да се разпореждат с пазари, 
производствени мощности, трансгранична търговия, иновационно и техноло-
гическо развитие. Това, първо, означава прехвърляне на държавни функции на 
транснационал ните и глобал ните корпорации и олигополите, най-вече с аме-
рикански и западноевропейски произход. Второ, предполага изземване на дър-
жавен суверенитет  – не само в икономически, но и в политически и в социо -
културен план, на страните от периферията и полупериферията на световното 
капиталистическо стопанство. 

В обобщение на всичко казано, може да се твърди, че като цялостна систе-
ма глобалистичният нео либерал но-нео консервативен модел демонстрира след-
ните ключови измерения:

•	 В гео политически план – еднополярен свят, ръководен от единствената 
останала след разпада на СССР свръхсила – САЩ, при което само тя 
има правото и „задължението” да използва военна сила, както и дру-
ги форми на натиск и намеса: дипломатически, информационни и т.н. 
Безспорно САЩ се опират и на определени многонационал ни меха-
низми като блока НАТО в зоната на Атлантическия океан или Догово-
ра за сигурност с Япония в зоната на Тихия океан, чрез които диверси-
фицират тежест та на носените финансови, човешки и прочее разходи 
за поддръжката на еднополярния свят. 
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•	 В гео икономически план – като специфична структура, на върха на 
която са глобал ните финансови институции най-вече със северноаме-
рикански, но отчасти и със западноевропейски и японски произход, 
доминиращи над производствените мощности, разположени по целия 
свят, а най-вече в страни с благоприятен климат и с ниска цена на ра-
ботната ръка, как вито несъмнено са страните от Източна и Югоизточна 
Азия. Като ключов оператор на финансови потоци се разглеждат гло-
балистичните структури като МВФ и Световната банка, контролирани 
от САЩ, по-точно от глобализирания американски финансов капитал, 
а като основна световна резервна валута – доларът на САЩ. Значим 
елемент в гео икономически план е създаването на Европейския съюз 
(ЕС) като съюзна и доминирана от САЩ структура, която обаче в ни-
какъв случай не бива да се допуска да придобива позиция на самостоя-
телен фактор. Във времето друга ключова платформа на гореупомена-
тия модел става Световната търговска организация (СТО). Подготвят 
се и възник ват нови глобалистични схеми като Транстихо океанското 
партньорство (TransPacific Partnership – TPP), Трансатлантическото 
партньорство за търговия и инвестиции – ТПТИ (Transatlantic Trade 
and Investment Partnership – TTIP), Споразумението за търговия с услу-
ги – СТУ (Trade in Services Agreement –TISA).

•	 В икономически план – въздействие върху страните в света за фор-
миране на т.нар. нео либерал ни модели на стопанска динамика, които 
се опират на „три слона” – пълната или почти пълна приватизация на 
цялото стопанско пространство и даже на социал ната сфера, к вазипа-
зарната конкуренция (тъй като е трудно да се говори за „честна пазар-
на игра” в условията на свръхмонополизираното и олигополизирано 
световно стопанство, като се изключат ниските му етажи) и чуждите 
инвестиции като базов източник на развитие.

•	 В социо културен план – разработка, разпространение и пропагандиране 
на ценностите на пазарното общество: свръхпотребителство и свръхин-
дивидуализъм, развитие на мултикултурализма, на крайните форми на 
хедонизма, внедряване на т.нар. джендър идео логия и така нататък.

2. Предпоставки за търсене на промяна  
на нео либерал ния модел

Функционирането на нео либерал ния модел във времето демонстрира сис-
темни недостатъци, които удрят по основните държавно-политически плат-
форми, поддържащи този модел – САЩ, както и страните от Западна Европа и 
Япония. Така например започва да скърца важен механизъм, поддържащ безпре-
пятственото му действие – кредитирането. Защото стимулирането на търсенето 
чрез кредити започва да създава явлението разширяваща се задлъжнялост. Още 
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при президента Рейгън публичният дълг на САЩ в края на втория му мандат се 
увеличава два пъти в сравнение с началото на неговото управление. 

С почти същите темпове нараства корпоративният, както и дългът на до-
макинствата. Съединените щати като общество тръгват по пътя на паразитиз-
ма. Тяхното развитие и благосъстояние все повече и повече започва да зависи 
не от възпроизводството, осъществявано чрез усилията на самия американски 
социум. Обществената динамика започва да се осигурява в нарастваща степен 
чрез печатане на долари, възползвайки се от положението, че зелените пари са 
ключово платежно средство в глобален план. 

В условията на глобален пазар американският глобализиран капитал заед-
но с подобни нему западноевропейски и японски капитали, водейки се от ка-
питалистическия стремеж за максимизация на печалбата в резултат на използ-
ване на работна ръка с ниска цена, съдейства за активното инвестиране в КНР, 
както и в други страни от Югоизточна и Южна Азия, т.е. за трансфера на произ-
водството на редица стоки от Щатите, Западна Европа и Япония в тези страни, 
преди всичко в Китай, Индия, Тайланд, Виетнам, Малайзия и други. Родената в 
развития Запад от нео либерал ната политика вълна на западно свръхпотребле-
ние съдейства за производствената динамика на споменатите азиатски страни. 
Така през 90-те години се преминава към т.нар. дълъг азиатски цикъл на уско-
рено възпроизводство.

В условията на значително интегриране на Китай, Индия и т.н. в световната 
система на разделение на труда и за нарастващи инвестиции от страна на запад-
ния едър капитал и най-вече на САЩ в икономиките на посочените азиатски 
държави, вълната на свръхпотребление се удовлетворява във все по-голяма сте-
пен от китайски и други азиатски стоки. Немалка част от печалбата, идваща от 
продажбата им на западните и преди всичко на американските пазари, най-вече 
Китай, но и други, азиатците използват за закупуване на американски държавни 
облигации. Това дава възможност на Федерал ната резервна система на САЩ да 
печата още долари. По този начин Щатите влизат в спирала на натрупване на ог-
ромни задължения, от една страна, и на деиндустриализация, от друга. 

Стига се до екстремни нива на освобождаване от промишлено производ-
ство в развитите капиталистически страни, особено в цитаделата на съвре-
менния капитализъм. В БВП на САЩ делът на индустрията пада в средата на 
първото десетилетие на ХХI век до нищожните 14%. Но обществото не може да 
остане бездейно и на мястото на работническата класа се появяват много бан-
кери, застрахователни агенти, брокери, т.е. работещи във финансовия сектор. 
В САЩ започват да се играят парични игри. Така на територията на Съеди-
нените щати се появява т.нар. постиндустриал на икономика, основана на фи-
нансите, на информационните технологии и услуги, както и на контрола върху 
интелектуал ната собственост.

В резултат  се забелязва характерно явление. Финансовият сектор се откъсва 
от реал ния. Парите, печелени в неговите рамки, нямат за основа нова стойност. 
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Поради това те не са пари в тесния смисъл на това понятие. Капиталът се откъс-
ва от своята материал на база, която се превръща във виртуал на. Стремежът за 
максимизация на печалбата започва да се удовлетворява не толкова от производ-
ството на изделия и услуги, колкото от играта на фондовите борси. 

Тази трансформация е наречена от редица западни изследователи 
„financialization”, т.е. финансиализация (несъмнено съществуват редица раз-
лични тълкувания на този термин, но в случая се придържаме към определе-
нието на Грета Крипнер (Greta Krippner) от Мичиганския университет, която 
дефинира: финансиализацията като „модел за натрупване, при който печалбата 
се постига в нарастваща степен чрез финансови канали, а не чрез търговия и 
производство на стоки”– вж. https://en.wikipedia.org/wiki/Financialization (по-
следно влизане 12.VІІІ.2018 г.). 

Вследствие на тази виртуал ност на финансовия капитал за него стават 
присъщи постоянната промяна на субекта на собственост та и замъгляването 
на правата на собственост. Той губи характерни особености на капитала като 
управляемост, планомерност на процеса на вътрешен живот на капитала. Упра-
влението на фирмата при виртуал ния капитал е заменено с игра на борсите, 
които не са доминирани от собствениците на акции, а от борсовите брокери.
Налице е относително изключване на този капитал от пазарното саморегули-
ране на процеса на производство. 

При класическия либерален капитализъм, та даже и при кейнсианския, 
работи формулата „пари – стока – пари-прим”. Капиталистът, за да получи 
по-голяма печалба, трябва да произвежда повече стоки и да се стреми да бъде 
по-конкурентен. Но при нео либерал ната форма на капитализма в развитите 
капиталистически страни, т.е. в центъра на съвременния глобализиран капи-
тализъм, влиза в действие друга формула – „пари – ценни книжа – пари-прим”. 
Америка престава да произвежда продукти – било то изделия и/или услуги и 
преминава към производството на долари. 

Ефективност та на глобализирания капитал започва да зависи не от ка-
чеството и цената на продукцията, а от случайни фактори, как вито са постоян-
но променящата се спекулативна ситуация на пазара на фиктивни ценни кни-
жа. Виртуал ният финансов капитал може да е пари, а може и да бъде фикция 
– чиста измислица.

Този капитал вече не е локализиран в пространството и времето. Той се 
„детериторизира”, т.е. няма страна, с която да е свързан. Лесно избягва всякак-
ва регулация – държавна или международна. Като достига невероятни маща-
би, виртуал ният финансов капитал се превръща в особен вид „черна кутия”, 
съществуваща относително независимо от системата на социал но възпроиз-
водство. Промените в структурата и в размера на паричните потоци се движат 
толкова бързо, че познаването на вътрешната им структура, система за вза-
имодействие и т.н. е фундаментал но невъзможна задача. Като „черна кутия” 
виртуал ният финансов капитал е в състояние да продължи да функционира 
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относително стабилно, но може да създаде и създава гигантски „балони”, ка-
къвто стана Глобал ната криза през 2008–2010 година.

В крайна сметка всичко това води до относителен упадък на Запада, в част-
ност на САЩ. През октомври 2014 г. КНР изпреварва Щатите по размер на БВП, 
изчислен по паритет на покупателна способност (ППС), което свидетелства, че 
те започват да губят в глобал ната икономическа конкуренция. Междувременно 
САЩ получават нов болезнен удар във военностратегическата област от Руска-
та федерация, която американците смятат за сила, изгубила окончателно спо-
собност да им отправя предизвикателства в как вато и да е сфера. 

Но Русия, формирайки цял нов клас оръжия, успява не само да изненада 
САЩ, но и да ги изпревари на поредния завой във въоръжената надпревара. 
Всичко това става тревожен сигнал, че системата на нео либерал ния капитали-
зъм не работи. При което съществува опасност САЩ да изгубят в конкурен-
цията за овладяване на Четвъртата индустриал на революция, в която амери-
канците, имащи най-значителния иновационно-технологически потенциал в 
света, до този момент са почти сигурни, че ще бъдат пионери. 

В крайна сметка става ясно, че има нещо гнило в Дания и камбаната бие 
за промяна...

3. „Тръмпономиката” – заявления и обещания, 
осъщественото до днес и резултатите от тази реализация

Заявления и обещания
В условията на задълбочаващата се криза на нео либерал ната система, еро-

зираща основните държави, явяващи се нейни водещи платформи – Япония, 
Западна Европа и особено САЩ, вероятност та да се появят сили, които да тър-
сят алтернатива на нео либерализма, както и на най-високоразходните аспекти 
на такъв негов израз като глобализма, става неизбежно. 

Това се реализира на изборите за 45-ти президент на САЩ, на чийто фи-
нал се изправят един срещу друг представителят на Републиканската партия 
Доналд Тръмп и Хилъри Клинтън от Демократическата партия. В кандидат-
президентската надпревара Тръмп се явява алтернатива на „нео либерал ното 
статук во”, в частност в икономически план. Като най-важни намерения са зая-
вени следните:

•	 Съкращаване на данъчните нива на корпорациите и на физическите 
лица с по-високи доходи.

•	 Повишаване на военните разходи и увеличаване на инвестициите в ин-
фраструктурни мегапроекти на територията на САЩ.

•	 Тъй като горните мерки определено водят до намаляване на приходи-
те и увеличаване на разходите в бюджета с цел балансиране на загу-
бите, се предлага протекционистска политика, защитаваща местното 
производство. Във връзка с това се предвижда получаващите печалби 
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зад граница американски корпорации, скриващи част от доходите си 
в офшорни зони, да бъдат принудени да преведат финансовите си ре-
сурси под юрисдикцията на САЩ. Също така се полагат усилия да се 
съкратят социал ните разходи.

•	 Обявяване на курс на дерегулиране на финансовата сфера и на отрас-
лите на реал ната икономика. Предлага се отмяна на ограниченията за 
добив и износ на въглеводороди – петрол и газ, както и снижаване на 
равнището на изиск ванията по защита на околната среда;

•	 Определяне на нови правила за функциониране на глобал ната иконо-
мика, съпроводени с отричане на досегашния модел на глобализация, 
който е обвинен за кризата на цели сектори на преработващата про-
мишленост на Щатите, и създаване на т.нар. ръждив пояс (на англ. ез. 
„Rust Belt” – става дума за част от Средния Запад и източното край-
брежие на САЩ, където до началото на „рейгъномиката” в края на 
70-те и през 80-те, а най-вече на „глобализацията по американски” 
през 90-те години на ХХ век и първите 15 години на ХХI век, са разпо-
ложени стоманодобивът и други отрасли на тежката промишленост 
на страната, станали жертва на глобализационната деиндустриа-
лизация). Именно този модел е обвинен за рязкото съкращаване на 
заетост та в индустриал ните отрасли, за замразяването и снижаване-
то на реал ните доходи на „средните американ ци” и за общия упадък 
на икономиката и обществото.

Лозунгите, които издига Тръмп в рамките на предизборната си кампания, 
се характеризират с изключително предизвикателство, доколкото те косвено 
критикуват нео либерал ното статук во, почти открито обвинено за относителния 
упадък, в който се намират САЩ. Тези лозунги се простират от „Да направим 
Америка отново велика” през „Да направим Америка отново горда” до „Да нака-
раме Америка пак да работи”.

Още на етап предизборна кампания, а и след избирането на Тръмп за 
президент, тези намерения предизвик ват изключително остра реакция сред 
значителна част от висшите политически кръгове и сред ключовите средства 
за масова информация както на САЩ, така и на Запада като цяло. Предизбор-
ната програма на ексцентричния милиардер е описвана като националисти-
ческа алтернатива на нео либерал ния проект и глобализма, чието осъществя-
ване ще доведе не просто до нееднозначни, а до катастрофал ни последствия 
за САЩ и за Запада. 

Различните обвинения и разгромяващите критики към Доналд Тръмп 
както по време на кандидатпрезидентската кампания, така и вече в качеството 
му на президент, се разрастват до невиждани мащаби. Те стигат дотам той да 
е обявяван за агент на Русия. В статията обаче тези процеси са извън нашето 
внимание, което е съсредоточено върху „тръмпономиката” – икономическата 
политика на президентстването на Доналд Тръмп.
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Данъчната реформа и промяната на условията за кредитиране като ва
жни стъпки по пътя на изграждане на „тръмпономиката”

Важна стъпка на „антистатук вото” около президента Тръмп, което си по-
ставя за цел да „рестартира” реал ната икономика на САЩ, е предложеният и 
приет на 20.ХІІ.2017 г. от Камарата на представителите и от Сената Закон за 
съкращаване на данъците и за работните места (Tax Cuts and Jobs Act), влязъл в 
сила от 1.І.2018 г. Според този закон корпоративният данък е намален от 35% на 
21% от чистата печалба. Данъчната реформа, инициирана от 45-ия президент, 
включва също данъчни облекчения за капиталови разходи, както и данъчни 
облекчения при връщане на приходи в САЩ от дейности в чужбина от 35% до 
15,5% за пари в брой и до 8% за безналични средства (вж. https://taxfoundation.
org/the-distributional-impact-of-the-tax-cuts-and-jobs-act-over-the-next-decade/).

Друг аспект на данъчното реформиране засяга данъка доход на физически 
лица, където определено се осъществяват някои облекчения за лица с по-високи 
доходи. 

За едно лице
При предишния закон Според сегашния закон

Данъчна ставка Данъчна група Данъчна ставка Данъчна група
10% $0–$9,525 10% $0–$9,525
15% $9,525–$38,700 12% $9,525–$38,700
25% $38,700–$93,700 22% $38,700–$82,500
28% $93,700–$195,450 24% $82,500–$157,500
33% $195,450–$424,950 32% $157,500–$200,000
35% $424,950–$426,700 35% $200,000–$500,000
39,6% $426,700 и нагоре 37% $500,000 и нагоре

За семейни двойки 
При предишния закон Според сегашния закон

Данъчна ставка Данъчна група Данъчна ставка Данъчна група

10% $0–$19,050 10% $0–$19,050
15% $19,050–$77,400 12% $19,050–$77,400
25% $77,400–$156,150 22% $77,400–$165,000
28% $156,150–$237,950 24% $165,000–$315,000
33% $237,950–$424,950 32% $315,000–$400,000
35% $424,950–$480,050 35% $400,000–$600,000
39,6% $480,050 и нагоре 37% $600,000 и нагоре 

Цит. по Mercado, Darla „Find your new tax brackets under the final GOP tax plan”. CNBC. 
December 15, 2017
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(Тук ще добавим само, че в това отношение на американците ще им е нуж-
но много време, за да ни настигнат, след като у нас и най-ниските, и най-висо-
ките доходи на физически лица се облагат с еднак ва данъчна ставка, за което 
трябва да благодарим на нашия т.нар. политически елит.)

Следва да се каже, че тази фискал на рефлация (от англ. reflation – меро-
приятия, имащи за цел нарастване на обемите на национал ното производ-
ство чрез държавно стимулиране на икономиката с помощта на бюджетно/
фискал на или паричнокредитна политика) води до падане на бюджетните 
доходи поради съкращаване на данъчните ставки. Това от своя страна уве-
личава бюджетния дефицит и съответно държавния дълг. Днес този дълг е 
достигнал равнище от 105% от БВП. Въпреки прогнозите за растеж на ико-
номиката на САЩ със средногодишен темп от 3 до 3,5%, може да се очак-
ва, че през 2020 г. дългът ще достигне 110%. Според Бюджетната служба на 
Конгреса (Congressional Budget Office) и Сенатския финансов комитет (United 
States Senate Committee on Finance) данъчната реформа ще намали бюджетните 
приходи с 1.633 трилиона долара. А според изследвания на Фонда за данъчни 
проучвания (Tax Foundation) загубата за бюджета за 10 години ще бъде 1.414 
трилиона долара.

От друга страна, се предполага, че доходите на данъкоплатците ще на-
раснат с 8–10%. Тъй като се увеличава данъчната база, се очак ва, че това може 
да доведе до 566 милиарда допълнително данъчни постъпления по линия на 
данъка на физически лица и 683 милиарда по линия на данъка върху работ-
ната заплата.

Важна стъпка за стимулиране на инвестиционното кредитиране е от-
мяната на закона Дод–Франк (Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer 
Protection Act) – Закон за реформиране на Уолстрийт и за защита на потреби-
телите), ограничаващ дейност та на търговските банки след „Глобал ната криза 
2007–2008 година. 

На 14 март 2018 г. Сенатът на САЩ приема Закона за икономически 
растеж, регулиране на облекченията и защита на потребителите (Economic 
Growth, Regulatory Relief and Consumer Protection Act), освобождавайки десетки 
американски банки от банковите разпоредби на закона Дод–Франк. На 22 май 
2018 г. законът е приет в Камарата на представителите (Конгреса) на САЩ. 
На 24 май 2018 г. президентът Тръмп подписва частичната отмяна на закона 
Дод–Франк.

Социал ни разходи и бюджет
Един от пътищата за съкращаване на пренатоварването на бюдже-

та според Тръмп е съкращаването на социал ните разходи. Така например 
през последната фискал на година на мандата на президента Обама – 2016, 
федерал ният бюджет на Съединените щати се състои от задължителни раз-
ходи (включително Medicare и социал но осигуряване), дискреционни разходи 
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за отбрана, кабинети (например Министерството на правосъдието) и аген-
ции (напр. Комисията по ценните книжа и борсите) и лихвени плащания по 
дълга. Основните категории разходи през 2016 г. включват: 1) Здравни грижи 
като Medicare и Medicaid ($1,060 трилиона, или 28% от разходите); 2) Социал-
но осигуряване ($910 милиарда, или 24%). Общо те достигат 52% от общата 
сума на бюджетните разходи (вж. CBO/Congressional Budget Office/ Budget and 
Economic Data. 10Year Budget Projections, Projections of spending and revenues by 
category and of deficits and debt held by the public. Jan 2017 в https://www.cbo.gov/
about/products/budget-economic-data#2).

Не бива да се забравя, че деиндустриализацията в резултат на нео-
либерал ната глобализация води до промяна на трудовия пазар в САЩ, който 
рязко се стеснява. След Глобал ната криза – 2007–2008 г. доходите на домакин-
ствата стагнират, а сред определени категории даже намаляват. През 2009 г. 
109 млн. американски граждани се оказват безработни или работят на непъл-
на заетост. Според данни на Market Watch т.нар. средна класа (т.е. сборът на 
социал ните групи, можещи да си позволят средно равнище на потребление), 
която до началото на „рейгъномиката” е 62% от населението, през 2006 г. се 
съкращава до 43% (вж. „America’s middle class is slowly being ‘wiped out’” в https://
www.marketwatch.com/story/americas-middle-class-is-slowly-being-wiped-
out–2018-07–23). 

За да не се допуснат сериозно масово недоволство и вълнения в Щатите, 
по време на Обама създават силно хипертрофирана социал на система. Около 
45–50 милиона души получават купони за храна (food stamps), а няколко ми-
лиона – и купони за дрехи (clothing stamps).

Постепенното обезсилване на Закона за защита на пациентите и за до-
стъпна здравна грижа (Patient Protection and Affordable Care Act/ACA/), из-
вестен още като „Obamacare”, се разглежда от екипа на Тръмп като начин за 
съкращаване на социал ните разходи. Ще припомним, че този закон става ос-
нова за най-дълбока реформа на американското здравеопазване. Той е един 
от най-значителните реформистки проекти в САЩ от 60-те години на ХХ век 
насам, насочен към подкрепа на широките нео благодетелствани маси. Рефор-
мата е инициатива на президента Барак Обама. Тя е най-голямото постиже-
ние на неговото управление. Несъмнено трудно ще бъде да се премахне този 
закон, тъй като той засяга широк кръг избиратели. Но от страна на Тръмп от 
самото начало на неговото президентстване се прави всичко възможно зако-
нът по един или друг начин да бъде „ампутиран”. 

Инфраструктурният план на Тръмп
В своeто обръщение на 30.І.2018 г., озаглавено „Състояние на съюза” 

(State of the Union), Доналд Тръмп представя инфраструктурен план, който 
да позволи на Америка „да изгради блестящи нови пътища, мостове, магис-
трали, железопътни линии и водни пътища в нашата земя” (вж. в https://www.
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vox.com/policy-and-politics/2018/2/12/17003840/trumps-infrastructure-plan). В 
този план се предлага да се инвестират 1 трилион долара в инфраструктур-
ни проекти. Конгресът обаче не подкрепя предложението размерът на това 
финансиране да се осъществи от федерал ния бюджет, тъй като ще се увеличи 
бюджетният дефицит. 

В крайна сметка Конгресът предлага план за стимулиране на инфра-
структурни инвестиции на стойност 1.5 трилиона. Но федерал ният бюджет 
може да покрие едва 200 милиарда от тях. Останалите средства следва да дой-
дат от частни инвестиции или от бюджетите на местните власти. Именно във 
връзка с тези инвестиции – частни и от местните бюджети, се смята, че ще 
възникнат проблеми. Конгресмените, най-вече от Демократическата партия, 
едва ли ще подкрепят финансиране по линия на местните бюджети. А част-
ните инвеститори не са в състояние и не могат да си позволят да покрият 
трилионни разходи за инфраструктурни проекти. 

Подкрепа на енергетиката и на базовите промишлени отрасли
Една от основните цели, която екипът на Тръмп си е поставил, е под-

крепата на базовите промишлени отрасли и на енергетиката. Част от тази 
подкрепа е протекционистката политика, за която ще стане дума по-нататък. 
Нека хвърлим поглед върху енергийната политика. Ще припомним, че САЩ 
са основен енергиен потребител в света – 25% от електроенергията. Всеки 
ден САЩ консумират 19,7 млн. барела петрол. При това обемът на собстве-
ното им производство на петрол достига 10,3 млн. барела през март 2018 г. 
Това е само 52% от потреблението, а останалите 48% се внасят. 

Именно това съотношение се взема предвид при американската тариф-
на политика: 68% от внесения петрол е освободен от мита. Но в бъдеще, 
ако САЩ могат самостоятелно да осигурят три четвърти от нуждите си от 
петрол и петролни продукти, вероятно ще бъде въведено мито за внос на 
петрол. Съответните споразумения със съседите в рамките на НАФТА ще 
бъдат преразгледани. Предложенията на екипа на Тръмп за намаляване на 
данъка върху печалбата и въвеждането на мита стимулират преработката 
на нефт и газ в предприятията в страната, което води до увеличаване на 
вътрешното търсене на въглеводородни суровини, както и на износа на пре-
работени продукти. Тук ще припомним важ ни данни за добива на нефт през 
2017 година:

1. Русия – 546,7 млн. т
2.Саудитска Арабия – 494,7 млн. т
3. САЩ – 458,2 млн. т
4. Ирак – 222,1 млн. т
5.Канада – 193,6 млн. т
6. Китай – 192,5 млн. т



9393

Икономика

7. Иран – 188,5 млн. т
8. ОАЕ – 145,6 млн. т
9. Кувейт – 134,4 млн. т
10.Бразилия – 130,0 млн. т
11. Венецуела – 99,8 млн. т
12.Мексико – 99,7 млн. т
Световен добив – 3902,9 млн. т през 2017 година. 

(Данните са на Министерството на енергетиката на Русия, сп. „Нефтегазовая верти-
каль”, № 4, 2018 г., рубрика „Лидеры добычи нефти (в миллионах тонн) в 2017 г.”)

Може да се твърди, че политиката на президента Тръмп е да се достигне 
самоосигуряване на снабдяването с нефт, като се има предвид добивът в САЩ 
и в Канада, чието общо количество е 651,8 млн. тона, т.е. това е най-големият 
добив в света. 

Що се отнася до другия източник на въглеводороди – природния газ, тряб-
ва да се подчертае, че нещата в тази сфера са доста благоприятни за САЩ. „Шис-
товата революция” превръща Съединените щати от 2009 г. насам в най-големия 
производител на природен газ в света, тъй като производството на шистов газ 
води до общо увеличение на производството. Американските резерви на дока-
зани запаси от газ са съпоставими със Саудитска Арабия, но те изостават от 
Русия 5,5 пъти, а от Иран – 3,7 пъти. US Energy Information Administration – не-
зависима агенция в рамките на федерал ната статистическа система – пресмята, 
че шистовият газ ще помогне на страната не само за задоволяване на енергий-
ните ѝ нужди, но и че тя ще се превърне в един от водещите износители на 
втечнен природен газ. С усъвършенстването на технологиите за втечняване ще 
се осъществи глобализацията на газовия пазар, което ще открие перспективи 
за износ. Понастоящем се прави оценка на нео б ходимост та от тръбопроводи, 
газови складове, терминали и танкери за износ на втечнен газ. Успоредно с това 
се изграждат още четири инсталации за втечнен газ.

От второто тримесечие на 2018 г. Съединените щати са нетен износител 
на газ. Прогнозира се, че за всеки месец през 2019 г. износът по газопроводи 
до Мексико ще продължава да расте заедно с потенциала за износ. Предстои 
изостряне на борбата за пазарите на Европа и Азия с използването на иконо-
мически и военнополитически инструменти.

Протекционистичната политика на Тръмп
Още в предизборната си кампания Доналд Тръмп се обявява срещу под писаното 

от администрацията на Обама на 4.ІІ.2016 г. Транстихоокеанско партньорство (ТТП) 
(TransPacific Partnership (ТРР). Това подписано, но останало нератифицирано спо-
разумение включва 12 държави от двете страни на Тихия океан. Но президентът е и 
срещу подготвяното Трансатлантическо търговско и инвестиционно партньорство 
(ТТИП) (Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP) с ЕС. Тръмп обявява 
и нео б ходимост та от преразглеждане на условията на НАФТА – Северноамери-
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канското споразумение за свободна търговия (North American Free Trade Agreement 
– NAFTA). Още в началото на 2017 г. САЩ излизат от първите две споразумения. 
При прекратяването на ТТП Тръмп заявява „Осъществихме едно велико дело за 
американския работник” (https://www.independent.co.uk/voices/donald-trump-trade-
deals-tpp-ttip-american-business-workers-boost-short-term-destroy-long-term-a7543706.
html). По повод на ТТИП коментарът е, че на САЩ са им нужни двустранни спора-
зумения, а не ТТИП, което, ако бъде прието, ще доведе до крах.

В света няма държава, която да е в по-голяма степен интегрирана в светов-
ното стопанство като абсолютни стойности, отколкото САЩ. И в относителен 
план САЩ заемат водеща позиция в първите 10 държави по отношение на дела 
на международните приходи, печалби и активи в структурата на общите при-
ходи, печалби и активи.

През 2017 г. САЩ внасят стоки и услуги на стойност 2.341 трилиона дола-
ра и осъществяват износ за 1.546 трилиона долара. Общият им търговски дефи-
цит възлиза на 795 милиарда долара (вж. https://www.census.gov/foreign-trade/
balance/c0004.html).

Растежът на вноса вследствие на ускоряването на растежа на икономи-
ката подчертава проблемите, пред които е изправена администрацията на 
Тръмп, в опит да увеличи годишния растеж на БВП до 3%. Дисбалансът в тър-
говията в полза на вноса прекъсва 1,13% от растежа на БВП в края на 2017 г. 
Потребителските стоки и автомобилите са основните фактори за търговския 
дефицит. През 2017 г. САЩ внасят лекарства, телевизори, дрехи и други би-
тови стоки за 602 милиарда, като в същото време изнасят потребителски сто-
ки само за 198 милиарда долара. Дисбалансът е 404 млрд. долара, добавени 
към търговския дефицит. САЩ внасят автомобили и резервни части за 359 
милиарда и изнасят само за 158 милиарда долара. Това добавя още 201 млрд. 
долара към дефицита (https://www.thebalance.com/u-s-imports-and-exports-
components-and-statistics-3306270). Тъй като възможностите за заместване 
на вноса зависят от съществуващите производствени мощности, възможно е 
бързо да се намали обемът на внос само с помощта на защитни мита, създава-
не на митнически бариери и нови технологични изиск вания.

Основният съперник в тази посока е „глобал ната фабрика” – Китай, 
който е обвинен в „кражба на американската технология и използване на 
нечестни техники в търговията”. Снимката за най-проблематичните търгов-
ски партньори на САЩ след резултатите от 2017 г. изглежда така: с Китай де-
фицитът е 375 милиарда, като обемът на търговията е 636 милиарда долара; 
с Мексико – съответно 71 милиарда и 557 милиарда долара; с Япония – 69 
милиарда и 204 милиарда; с Германия – 65 милиарда и 171 милиарда долара. 
Високият дял на вноса в структурата на вътрешното потребление и нараства-
щият дефицит на търговското салдо годишно създават заплахи за устойчивия 
икономически растеж. Постоянният търговски дефицит е в ущърб на иконо-
миката на Съединените щати, тъй като се финансира от дълга. Съединените 
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щати могат да купуват повече, отколкото произвеждат, защото вземат пари на 
кредит от своите търговски партньори.

Важен проблем, свързан с дефицита на търговския баланс, е и намалява-
нето на конкурентоспособност та на американската икономика. Закупуването 
на стоки от чужбина за дълъг период води до това, че фирмите губят опит и 
производствен капацитет, а от там и работни места и конкурентоспособност. 
Може определено да се каже, че това са едни от важните фактори, които тлас-
кат администрацията на Тръмп към водене на протекционистична политика 
и към започване на търговски войни, предприети по гео политически съобра-
жения, извън санкциите спрямо тези страни. 

След редицата икономически санкции срещу Руската федерация, нало-
жени по-скоро по гео политически причини, отколкото по икономически, на 
1 март 2018 г. САЩ обявяват, че ще въведат мита на вноса на стомана и алу-
миний. От 1 юни САЩ налагат мита върху вноса на стомана от ЕС, Канада и 
Мексико в размер съответно от 25% и 10%. Тръмп многократно заявява също, 
че не е доволен от дефицита в търговията с Китай. На 15 юни с.г. обявява, че 
във връзка с кражбата на американска интелектуал на собственост от страна 
на Китай, както и с факта, че Пекин прибягва до нелоялни търговски прак-
тики, САЩ ще наложат мита от 25% върху вноса на стоки със стойност $ 50 
млрд. Във връзка с това Тръмп пише в Туитър (Twitter): „Нашата страна е по-
строена на митата и митата сега ни водят до прекрасни търговски сделки, за 
разлика от ужасните и нечестни търговски споразумения, които аз наследих 
като ваш президент. Не е допустимо други страни да идват и да крадат богат-
ствата на нашите велики Щати. Стига!”. 

В САЩ не са малко районите, където тези мерки на президентската ад-
министрация са посрещнати радушно от местните избиратели. Даже сенато-
рът от опозиционната на републиканците Демократическа партия Джо Мън-
чин (Joe Manchin) от щата Западна Вирджиния изразява подкрепа на тази 
политика на Тръмп. Несъмнено стъпките на „търговска война” се срещат със 
заявления и ответни мерки от страна на редица страни, станали обект на тър-
говските санкции на САЩ. 

В това отношение още веднъж се проявява „търговският стил” на действие 
на Тръмп. На 25 юли 2018 г. Съединените щати и Европейският съюз след среща 
на Доналд Тръмп с председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер се 
споразумяват да работят заедно за премахване на бариерите пред търговията. 
На пресконференция в Белия дом Тръмп заявява, че САЩ и ЕС ще се стремят 
да премахнат търговските мита, нетарифните бариери и субсидиите за про-
мишлени продукти, с изключение на автомобилите. Постигнато е също така 
споразумение за развитие на търговията с услуги, както и за сътрудничество 
в сферата на селското стопанство и по-специал но за увеличаване на износа на 
американска соя в Европа. Междувременно държави като Южна Корея и Ав-
стралия са изключени от списъка на облагане с повишени мита.
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Обаче нови страни като Турция стават обект на засилваща се „търговска 
война”. А по отношение на други като РФ и Иран мерките се ожесточават. Като 
следствие на редица фактори, но и на американските търговски санкции, се 
наблюдава сриване на рублата, на турската лира и на иранския риал. Между-
временно след като Тръмп обявява, че по отношение на Китай ще се наложат 
нови мита на стойност 500 милиарда долара, излиза съобщение, че КНР и САЩ 
ще проведат „рунд” от търговски преговори в края 2018 г. Това като че ли дава 
някак ва надежда за урегулиране на търговския конфликт с Китай. Така още 
веднъж се проявява това, което вече може да наречем „Тръмп-стил” – пови-
шаване на напрежението до червено, а след това търгуване с намаляването на 
напрежението, за да се постигне поставената първоначал на цел.

Стратегията за национал на сигурност
Приетата на 18 декември 2017 г. Стратегия за национал на сигурност на 

САЩ (National Security Strategy – NSS) на пръв поглед няма пряко отношение 
към „тръмпономиката”, но това не е точно така. Обратното – „тръмпономика-
та” не може да се разглежда извън контекста на целите, които си поставя тази 
стратегия. В нея са идентифицирани четири национал ни интереса:

•	 Защита на територията на страната.
•	 Насърчаване на просперитета на Америка.
•	 Поддържане на мира с помощта на сила.
•	 Укрепване на влиянието на САЩ в света.

(Вж. „National Security Strategy of the United States of America” в https://www.whitehouse.
gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18–2017-0905.pdf)

Съгласно тази стратегия САЩ планират да постигнат енергийна не-
зависимост до 2025 г. Смятат да съсредоточат на територията на страната 
не само научноизследователски и развойни центрове за разработване на 
нови изделия, услуги и технологии, програмира се и формирането на про-
изводствени структури от нов тип. Става дума за тип производство, в което 
иновациите ще станат база за осъществяване на това, което днес наричаме 
Четвърта индустриал на революция, т.е. новата т.нар. постиндустриал на па-
радигма, основана на нанотехнологии, нови биотехнологии, роботизация и 
автоматизация.

За да направят икономиката си имунизирана срещу външни заплахи, 
за да запазят глобал ното си лидерство, както и за да попречат на конкурен-
тите и съперниците си, Щатите ще се опитат да създадат на своя територия 
своеобразна автаркия. Предполага се, че за да се гарантира развитието на 
национал ното благосъстояние, трябва да се концентрира критично нео б-
ходимо ниво на капитали, ресурси и производствен капацитет с цел да се 
посрещнат нуждите на вътрешния пазар днес, а утре да няма зависимост 
от вноса на стоки или суровини, особено във важни области. Стратегията 
предвижда: 
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•	 Възраждане на многоотраслова научноизследователска и производ-
ствена структура.

•	 Създаване на защитни бариери в процеса на това възраждане.
•	 На основата на възраждането – формиране на технологическа, финан-

сова, военна и политическа независимост.
•	 Независимост та ще се осъществи чрез системата за стимулиране на 

вътрешното търсене и чрез умни ходове за излизане на чужди пазари.
Тези цели се обслужват от рязко увеличаване на разходите за национал на 

отбрана и от подкрепа за военнопромишления комплекс. Гласуваният и подпи-
сан вече от президента Тръмп бюджет на Пентагона за 2018 г. достига непости-
жимата досега стойност от 674 милиарда долара. 

В този смисъл през призмата на приетата Стратегия за национал на сигур-
ност „тръмпономиката” се разглежда като модел, който ще осигури условия 
за „връщане на ключови индустрии за национал на сигурност на американска 
територия”. В същото време външната политика е насочена към създаване на 
огнища на напрежение в различни региони на света, за да се разшири достав-
ката на оръжия и на военно оборудване от САЩ. По този начин концепцията 
за „мир чрез сила” на Тръмп ще помогне да се мобилизира индустрията и да се 
трансформира икономиката, за да се премине към ново технологично ниво на 
развитие на САЩ.

Досегашните резултати на „тръмпономиката”
Статистическите данни за 2017 г. и за първото шестмесечие на 2018 г. 

свидетелстват, че състоянието на американската икономика се е подобрило. 
Позитивната динамика на реал ния БВП потвърждава положителния ефект от 
растежа на индивидуал ните потребителски разходи, на износа, на инвести-
циите в основен капитал и недвижимост, на разходите на местната власт и на 
федерал ното правителство. Всичко това отчасти компенсира наблюдаваното 
съкращаване на инвестициите в материал но-производствени запаси.

Брутният вътрешен продукт на САЩ нараства с 2,2% през 2017 г. в сравне-
ние с предходната 2016 година, когато растежът на БВП е само 1,6%. Размерът 
на БВП през 2017 г. е бил 19.485 милиарда щатски долара. Абсолютната стой-
ност на БВП на САЩ се увеличава със 778.200 милиона долара спрямо 2016 
година. Съответно БВП на човек от населението на САЩ през 2017 г. е 59 792 
долара, с 2 233 долара повече в сравнение с 2016 г., когато е 57 559 долара (вж. 
ttps://countryeconomy.com/gdp/usa?year=2017).

Една предварителна оценка на БВП показва, че американската икономика 
е задействала всичките си механизми през второто тримесечие на 2018 г., под-
крепена най-вече от ускоряване на частното потребление, съчетано със силен 
износ – отчасти поради ускорено закупуване, свързано с очак ване на митата 
в началото на юли. Растежът на БВП през второто тримесечие достига 4-годи-
шен връх от 4,1%, приравнен към годишна стойност. Това е значително пове-
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че от 2,2% растеж, регистриран през първото тримесечие (в https://www.focus-
economics.com/country-indicator/united-states/domestic-demand).

Безработицата също бележи спад даже сред афроамериканците и лати-
ноамериканците – днес тя е на най-ниско равнище за последните 40 години. 
Съгласно данните на ФРС – Федерал ната резервна система по отношение на 
безработицата се наблюдава следната динамика: 2013 г. – 7% от трудоспособ-
ното население, 2014 – 5,7%, 2015 – 5,0%, 2016 – 4,7%, 2017 – 4,1%. А прогно-
зите за 2018 г. са 3,8–4,0%. (вж. https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/ 
fomcprojtabl 20180321.htm).

Нови работни места се появяват и в споменатия вече „Ръждив пояс на 
Америка”. Съживяването в производствената, строителната и минната про-
мишленост води до увеличаване на работните места за 2017 г. с почти половин 
милион. Например Apple, след десетилетия работа извън Америка, планира да 
създаде 20 000 работни места и да отвори нов бизнес център. Корпорацията 
прогнозира нарастване на печалбите си в страната с 250 млн., като ще плати 38 
милиарда щатски долара данъци. Индустриал ните компании отново създават 
работни места в родината си.

Според данни от Изследователския институт за автоматична обработка 
на данни (Automatic Data Processing Research Institute – ADP) от началото на 
2018 г. положителните тенденции се усилват. Броят на работните места се е 
увеличил повече от предвиденото. Наблюдава се и нарастване на трудовото 
възнаграждение. Данните показват усилващ се преход от временни работни 
места към постоянна заетост, както и нарастващо търсене на опитни и к вали-
фицирани работници. Младите хора са търсени на пазара на труда. Това от-
личава САЩ от другите развити страни, особено от положението на младите 
хора в Европейския съюз по отношение на заетост та (вж. в https://www.adp.
com/tools-and-resources/adp-research-institute.aspx).

Въпреки това трябва да се признае, въз основа на национал но допитва-
не, проведено от Quinnipiac University, че настроенията в обществото не са 
на страната на администрацията на Тръмп. Например: „президентстване-
то на Доналд Тръмп кара 52% от американските гласоподаватели да мислят 
по-неблагоприятно за Републиканската партия, докато 16% са склонни в ре-
зултат на това президентстване да са по-благосклонни към „Голямата стара 
партия” (Grand Old Party/GOP) – популярно наименование на Републикан-
ската партия в САЩ – б.м. Н. С.), а 30% казват, че управлението на Тръмп 
няма влияние върху техните възгледи” (вж. https://poll.qu.edu/national/release-
detail?ReleaseID=2562).

В заключение ще споменем и мнението на новия глава на Федерал ната ре-
зервна система (ФРС) Джеръм Пауъл (Jerome H. Powell), който на 21 март 2018 г. 
в заявление за пресата на Федерал ния комитет по операциите на открития 
пазар (Federal Open Market Committee – FOMC) съобщава, че икономическият 
растеж се определя основно от „значително нарасналото търсене в резултат 
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на фискал ните промени”, което ще се отрази в по-позитивни оценки за БВП в 
краткосрочна перспектива (вж. в https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/
files/monetary20180502a1.pdf). 

Като обобщение към тази част на анализа ще отбележим, че несъмне-
но „тръмпономиката” като икономически подход, доста по-различен от 
нео либерал ния модел, в разглеждания период демонстрира позитивно въз-
действие за стопанския живот на САЩ. Това особено добре се отразява вър-
ху заетост та и доходите, като и за нарастване на печалбите на промишления 
капитал. Но тази позитивна тенденция в икономическата динамика на стра-
ната, както бе цитирано по-горе, не гарантира по-високо доверие към адми-
нистрацията на Тръмп сред масата избиратели, както и не успява засега да 
прекрати непрекъсващите атаки на „глобалистите – нео кони” лично срещу 
президента, както и срещу провежданата от него политика.

(Следва продължение)
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(Продължение от бр. 7–8/2018)

5. Третата индустриал на революция, 
глобализираният нео либерален 
капитализъм, нео класическият 
икономикс и неговата китайска 
алтернатива

Четвърти етап на трансформация на системните вза-
имовръзки между държава и пазар, а с това и на 

политикономическото мислене, се наблюдава от 70-те 
години на ХХ век, когато започва криза на ка пи  тализма, 
стагнация, инфлация и провал на опи ти те с помощта 
на предлаганите от кейнсианската ико  номическа наука 
политики да се излезе от това състоя ние. Реакцията 
на тази ситуация е появата на по литики, предлагащи 
намаляване на ролята на дър жавата и излизане на 
капитала от рамките на на цио нал ните държави в търсене 
на печалба. То ва става с помощта на технологиите на нова 
ин дустриал на революция, като поевтиняват и ускоряват 
комуникациите на големи разстояния и паралелно 
силно намаляват транс портните разходи. Посоката, в 
която се развива ико номическата наука, виждаме през 
1974 г., когато Нобелова награда за икономика получава 
Фридрих фон Хайек – за него отнемането от държавата 
на ико номическите свободи, даващи възможност за 
функ цио ниране на свободния пазар, е предпоставка 
за то та литаризъм. През 1976 г. Нобелова награда за 
ико номика получава Милтън Фридман, лидерът на 
Чикагската монетаристка школа в икономиката.

Христо Проданов – доктор по 
по ли тология, асистент в ка-
тедра „По ли тическа икономия” 
на УНСС. Има десетки науч ни пуб-
ликации в  област та на поли-
тиката и влияние то на ин фор-
мационни те технологии върху 
нея и върху об ществото. През 
2010 г. излиза и първият му нау-
чен труд под загла вие „Дигитал-
ната политика”.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ РЕВОЛЮЦИИ 
И ПОЛИТИКОНОМИЯ

Христо проданов
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Технологически изходът от кризата на кейнсианската държава от 70-те го-
дини на XX век се търси чрез нов скок в автоматизацията на производствените 
процеси, свързани най-напред с големи електронноизчислителни машини (т.нар. 
мейнфрейм компютри), с компютърния чип, електрониката, новите материали, 
информационно-комуникационните технологии, Интернет. Те стават предпос-
тавка за нова промяна в отношенията между държава и пазар, поставяща нача-
лото на нео либерал ния глобализиран капитализъм, наричан от Анатол Калец-
ки „капитализъм 3.0”, при който пазарите са прави, а държавата греши. Третата 
индустриал на революция променя функционирането на пазара, поставяйки на 
мястото на силно регулирания от държавата национален пазар на масови сто-
ки и услуги много по-нишовия, фрагментизиран, нео либерал но глобализиран и 
дерегулиран пазар на стоки и услуги. Ролята на фактори като информацията и 
финансовия капитал – т.нар. нео сезаем капитал, за развитието на икономиката 
се увеличава.

Това, което отличава информационните технологии, които са в основата на 
Третата индустриал на революция от 60-те години насам, е обединяването, кон-
верегенцията на два различни типа технологии – компютри и комуникации, кое-
то има основно значение за развитието на съвременната глобал на икономика, за 
глобализацията на икономическата активност. Новите телекомуникационни тех-
нологии са „електронни магистрали” на информационната епоха, ек вивалентни 
на ролята, която е играла железопътната система в процеса на разгръщането на 
Първата индустриал на революция (Henderson, Castels, 1987). Те правят възмож-
на глобализацията, включително и масираното излизане на икономиките извън 
границите на национал ните държави и отслабването на тези държави в полза на 
транснационализирания и глобализиран капитал.

През 1969 г. е извършен качествен скок във възможностите за комуни-
кация между хората с пускането в действие на APRANET, предшественика на 
Интернет, свързващ в началото два компютъра – единия в Калифорнийския 
университет в Лос Анджелис, а другия в Станфордския изследователски инсти-
тут. През 1970 г. е патентована първата компютърна мишка – дървена кутийка 
с бутон за маркиране и местене на текст. През 1971 г. в APRANET са включени 
петнадесет американски организации. През същата година американският про-
грамист Реймънд Томлинсън създава съвременната електронна поща и използ-
ването на символа @ в мейл адресите. Компютрите обаче все още са огромни, 
опират се на ламповата система и няма идея, че могат да станат персонал ни. 
Но мейлът обаче свежда стойност та на изпращане на едно писмо във всяка точ-
ка на света до нула, за разлика от огромната цена на такава комуникация по вре-
ме на Първата индустриал на революция. Това е предпоставка за намаляване на 
т.нар. трансакционни разходи в бизнеса, в случай  че той започне да действа не 
на национал но, а на глобал но равнище. През 1972 г. е създаден компютърният 
чип. За около половин век огромните дискове, в които се запаметява информа-
ция от около 5 мегабайта, но за които е нужна цяла стая, се трансформират в 
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микрочипове, на които може да се съхраняват терабайтове информация. През 
1974 г. терминът „интернет” е използван за първи път от американския компю-
търен специалист Винтън Сърф. През същата година Робърт Кан и Винт Сър 
предлагат протокол – универсал на система от правила, чрез които компютрите 
могат да си комуникират. Те стават своеобразна лингва франка на интернет. 
Интернет се разгръща през този период като проект на американските воен-
ни, които търсят ефективно средство за комуникация между близо 800 военни 
бази в 70 държави на света и множество военни кораби, самолети и пр. През 
1971 г. Intel създава компютърния чип, който става предпоставка за появата на 
персонал ния компютър.

През 1989 г. англичанинът Тимъти Бърнърс-Лий поставя началото на World 
Wide Web, а през 1990 г. като служител на ЦЕРН в Швейцария създава първия 
Интернет браузър и въвежда стандартите за URL и HTML. На 23 август 1991 г. за 
първи път външни хора получават достъп до създадената мрежа. Първият сър-
вър извън Европа е инсталиран в Станфорд през 1992 г. и започва развитието 
на първите онлайн ресурси. През същата година по време на кампанията на Бил 
Клинтън за президент неговият кандидат за вицепрезидент Ал Гор обявява, че 
„електронните магистрали”, имайки предвид развитието на Интернет, ще бъдат 
приоритет на тяхното управление. В края на декември 1993 г. вече са създаде-
ни 623 сайта. През 1994 г. се появяват Yahoo.com и HotWired, през 1995 – AOL, 
Lycos, Altavista.com, през 1996 – Hotmail, Amazon.com, ICQ, през 1998 – Google.
com. Извършваната технологична революция започва да се нарича компютър-
на, дигитал на, информационна, постиндустриал на, „третата вълна”. Тя създава 
предпоставки за изхода от национал ните граници и транснационализирането на 
капитала.

Всичко това поражда опити за формулиране на идеи за нов етап в раз-
витието на обществото, обозначаван с термини като „постиндустриал но об-
щество”, „информационно общество”, „постмодернизъм”, „общество на ре-
флексивната модернизация”, „общество на знанието” и т.н. Смята се, че главен 
ресурс на икономиката стават информацията и знанието, които променят и 
изиск ванията към к валификацията и знанията на работната сила. Затова раз-
ходите за образование нарастват в развитите държави от 2% от БВП в началото 
на ХХ век до 10–11% през 80-те години. Дори се смята, че тези официал ни дан-
ни е възможно да са занижени, тъй като не успяват да об хванат всички разходи 
за образование (Дракър, 1992). През 90-те години човешкият капитал съста-
влява между 50 и 90 на сто от общата капиталова наличност в САЩ (Джарини, 
Лидке, 2000). В разходите за производство на наукоемка продукция разходите 
за труд заемат все по-малък относителен дял, докато нарастват разходите за 
научноизследователска и развойна дейност. През 80-те години на ХХ век в раз-
ходите за производство на чипове в САЩ стойност та на труда е била 12%, а във 
фармацевтичната промишленост – 15%, разходите за научноизследователска и 
развойна дейност са били съответно 70 и 50% (Drucker, 1988).
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Предходната защитеност на работника от трудовото законодателство от-
слабва. Гъвкавите работни режими се превръщат в стил на работещия в пост-
фордистката икономика. Още през първата половина на 80-те години около една 
пета от всички американци работят на плаващо работно време, на постоянно 
непълно работно време или по съвместителство. От тях 15–16% са на плаващо 
работно време. Работещите в повечето от службите на федерал ното правител-
ство на САЩ могат да променят по желание работното си време всеки половин 
месец. През 1984 г. 14,4 милиона американци работят по свое желание на непълен 
работен ден, а работата по съвместителство е особено често срещана при ректо-
ри на колежи, инженери, компютърни специалисти, сътрудници от социал ното 
осигуряване и пр. В компанията „Хюлет–Пакард” може да се започне работа в 
6, 7 или 8 часа сутринта. Това позволява на работещия да си осигурява време за 
самоподгоговка, за непрекъснато обучение и развитие, за обучение за нова про-
фесия (Нейсбит, Абърдийн, 1990).

Благодарение на новите информационно-комуникационни технологии на 
Третата индустриал на революция са възможни безпрецедентни по мащабите си 
процеси на финансиализация на капитализма, променящи неговата логика на 
функциониране. Тя започва с промяната на ролята на парите, които през 70-те 
години започват да губят своето златно покритие и роля на посредници между 
реал ните стоки, превръщайки се самите те в стока, в предмет на покупко-про-
дажба, чиято стойност се определя от търсенето и предлагането. Това дава в ръ-
цете на държавите лостовете на монетарната политика, чрез която се регулира 
обемът на парите в оборот, но в същото време е предпоставка за финансиализи-
ране на капитализма на Третата индустриал на революция в размери, непознати 
в икономическата история. 

Това е свързано с четири нови тенденции. Първата е, че компаниите 
преста ват да заемат средства от банките, а започват да търсят средства на откри-
тите финансови пазари. Втората е, че банките пренасочват своята активност 
от производствените инвестиции към потребителските кредити и инвестицион-
ното банкиране. Третата е, че потребителите участват много активно във фи-
нансовите пазари чрез кредитни карти, потребителски заеми, студентски заеми и 
пр. Четвъртата тенденция намира израз в преформатирането на обикновените 
финанси в по-сложни ценни книжа и различни видове деривативи. Като цяло в 
голяма част от развитите държави, включително и в САЩ, делът на финансовите 
услуги като част от БВП надвишава дела на индустриал ното производство. Ако 
по време на Втората индустриал на революция икономическият растеж изиск ва 
повишаване на заплатите и те наистина растат, сега има стагнация на заплатите, 
тъй като едни от важните форми на печалба на капитала се реализират чрез фи-
нансиализацията, а и чрез глобализацията на работната сила (Mason, Lane, 2015).

Когато става дума за промените в производствената сфера и в начина на 
живот, особено удобен за описание на ставащото се оказва терминът „пост-
фордизъм”, тъй като той демонстрира алтернативни на съществуващите преди 
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това характеристики на развитието на обществото, на формите на производство, 
на класовите структури, на индивидуал ните и колективните идентичности, на 
държавната организация. Неговото въвеждане и използване като аналитичен 
инструмент е направено най-напред от американски мислители като Майкъл 
Пиоре и Чарлз Сейбъл (Piore, Sabel, 1994). Фордизмът залага на еднообразието и 
масовост та, докато постфордизмът – на разнообразието и скорост та. Разпреде-
лението на печалбите и на власт та при него зависи от скорост та, от способност та 
да поддържаш темпото и да изпреварваш. Бързината и разнообразието, които 
постфордизмът започна да налага в световен план, се превръщат в предизвика-
телство към съществуващите икономически и политически структури, които са 
адаптирани преди това към фордистката производствена система. На пазарите 
на технологии е фатал но да останеш затрупан с остарели стоки. Например ком-
панията „Дел” още през 90-те години на ХХ век подменя своите изделия над 30 
пъти годишно (Магрета, 1999). На радиото, след като е изобретено, са му нео б-
ходими 40 години, за да привлече 50 милиона потребители, докато на Интернет 
за това са нужни само 4 години (Куа, 1999).

Постфордисткият пазар е не само предишният масов пазар на стоки за ми-
лиони анонимни потребители, а все повече „сегментиран”, „нишов”, „фрагменти-
зиран” пазар, който е много по-тясно обвързан с потребностите на специфични 
потребители. Технически вече е възможно, без да се оскъпява много услугата, 
човек да получава предназначен само за него, индивидуален вестник.

Търсенето на изход от ситуацията, в която държавата като че ли все повече 
не се справя със задачите си, е в две посоки – въвеждане на нови технологии и из-
важдане на функционирането на икономиката извън контрола на национал ната 
държава. World Wide Web е въведен през 1991 г. и само след едно десетилетие Ин-
тернет има милиони потребители. Това е свързано с допълнително понижаване 
на цената на комуникацията и с бърз достъп до нео граничени информационни 
ресурси от всяка точка на планетата. През 1999 г. е формулирана идеята за WEB 
2.0, която за разлика от дотогавашната интернет мрежа, в която отделният чо-
век е само потребител, дава възможност всеки да участва активно в създаването 
на съдържание в мрежата и в организирането в различни дигитал ни общности. 
Така се създават условия за преход от съществуващите дотогава доминиращи 
териториал но обособени общности и идентичности към дигитал ни общности 
и идентичности. Капиталът се глобализира, докато държавите със съответните 
политики остават териториал но ограничени и зависими от все повече фактори 
извън контрола на национал ните правителства.

През 2000 г. се създава операционната система Windows. През 2003 г. Марк 
Зукърбърг, студент втора година в Харвард, създава предшественика на Facebook, 
който започва да работи официал но от 2004 г. През 2006 г. е даден старт на Twitter 
– онлайн социал на мрежа, в която потребителите могат да публикуват кратки съ-
общения от 140 знака, наречени туитове. Появява се и започва да се използва ак-
тивно терминът „социал ни медии”. Още преди Зукърбърг съществуват социал-
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ни мрежи като Friendster и MySpace, но истинският възход на социал ните мрежи 
започва след създадената от него мрежа. 

Всичко това има за следствие растеж на социал но-икономическото нера-
венство и олигархизация на обществата, но в същото време и по-ускорено на-
растване на БВП. Например на Великобритания са ѝ нео б ходими 150 години, за 
да удвои БВП на човек от своето деветмилионно население по време на Първа-
та индустриал на революция, започнала в последните десетилетия на ХVIII век, 
докато Китай и Индия удвоиха БВП на човек от населението за една десета от 
това време, като всяка от тези страни беше с население от над 1 милиард, т.е. 
удвояването на богатството засяга във всяка страна над хиляда пъти повече 
хора при Третата, в сравнение с Първата индустриал на революция (Global flows 
in a digital age, 2014).

Увеличаването на богатството в резултат на трите технологични револю-
ции, независимо от неговото неравномерно разпределение, даде възможност за 
подобряване на живота и за невиждан растеж на населението на планетата – от 
около 1 млрд. в началото на ХIХ век до над 7 млрд. в началото на ХХI век. Пара-
лелно с това расте броят на хората, включени в глобал ната интернет мрежа. На 
30 юни 2017 г. те са били 3 млрд. 885 млн. 567 хил. и 619 човека, което е 51,7 % от 
населението на света (World Internet Users and 2017 Population Stats, 2017).

Отварянето на границите за движение на капитали, стоки и работна сила 
прави изгоден преносът на производствата на Втората индустриал на револю-
ция, които изиск ват по-голямо количество труд, от развитите към по-слабораз-
витите страни с ниска цена на работната сила. Протича двупосочен процес на 
глобализация и автоматизация. Глобализацията е предпоставка държавите от 
капиталистическия център, с малки изключения, да претърпят процеси на де-
индустриализация и постиндустриализация, опитвайки се обаче да печелят с 
технологиите на Третата индустриал на революция в т.нар. постиндустриал но 
и постмодерно общество. Променя се възприятието за ролята на държавата и 
за нейната способност да решава проблемите на обществото. Докато например 
през 1958 г. 77% от американците имат доверие в правителството, по времето на 
Рейгън това доверие се движи между 20 и 40%, а през 2015 г. пада на 17% (Beyond 
Distrust: How Americans View Their Government, 2015).

Развитието на новите информационно-комуникационни технологии дава 
възможност на компаниите много по-лесно да преодоляват намаляващата норма 
на печалба в рамките на национал ните държави. Те търсят начин да се спасят от 
стагфлацията в развитите западни държави през 70-те години, да излязат изпод 
техния контрол с помощта на нео либерал ната политика на Рейгън и Тачър. Стре-
мят се към печалба извън национал ните граници, като се глобализират и започ-
ват да ерозират социал ните системи на обществата. През 1989–1991 г. това успя 
да събори Желязната завеса, като разруши съветския тип социализъм, изсмук-
вайки или унищожавайки голяма част от това, което той е създал като материал-
но богатство, и заграбвайки огромно количество от неговия човешки капитал. 
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В развитите капиталистически страни се налага идеята, че пазарите са много 
по-добър регулатор от правителствата, които трябва да ограничат функциите си, 
да разпродадат държавната собственост, да отслабят преразпределителната си 
роля. Теоретическата обосновка на начина на функциониране на икономиката на 
този етап става нео класическият икономикс. Над него се надгражда политическо 
мислене, в центъра на което стоят стратегии за отслабване на ролята на държава-
та в полза на ролята на пазара, искания за намаляване на разходите за държавата 
и регулациите на държавата, за приватизация и глобализация на капитала. Пе-
чалбата на капитала идва не от потреблението в рамките на държавата, както при 
Втората индустриал на революция, а чрез възможностите за движение на капита-
ли, стоки и хора по цялата планета в зависимост от конкурентните предимства в 
един или друг регион, от разгръщането на глобал ните корпорации и на глобал-
ните стойностни вериги.

Именно по време на Третата индустриал на революция обаче се налагат мо-
делите на икономическо развитие и на политикономическа система и политико-
номическо мислене, които са алтернативни на англоамериканския нео класически 
икономикс. Това е моделът на развитие на Китай след 1978 г., известен като „социа-
лизъм с китайска специфика”, който претендира да тръгва от идеи на Маркс, съче-
тани с идеи на Кейнс, но приложени към общество, което е силно изостанало и не 
е реализирало огромна част от задачите по развитието на икономиката, осъщест-
вени от развитите капиталистически страни. В ход се експериментират различни 
подходи на основата на принципа „не е важен цветът на котката, важно е да лови 
мишки”. Характерно за него е, че запазва много силната роля на държавата, която 
контролира базисните икономически параметри, стратегическата посока на разви-
тие, големите компании. Политикономически се отхвърля либерал ната демокра-
ция като неподходяща за една страна на ранен етап на развитие и се запазва воде-
щата роля на комунистическата партия и на единната идео логия, като се съчетават 
китайската традиция и култура и опитът на азиатския модел на развитие на страни 
като Япония, Южна Корея, Тайван, Сингапур с условията на Третата индустриал на 
революция, при която развитите западни държави оставят капиталът да търси из-
годни за печалба територии. Това дава възможност на Китай да привлече огромни 
чужди инвестиции, които ускоряват развитието на неговата икономика. 

Паралелно с водещата роля на държавата беше запазен много силният надзор 
върху финансовата система чрез контрол на китайската валута, улесняващ износа 
на стоки и непозволяващ тя да бъде изложена на опасностите на чисто пазарното 
предлагане и търсене. Запазени бяха стратегическото планиране и петгодишните 
планове, като до 2020 г. ще се реализира тринадесетият петгодишен план. Развива 
се смесена икономика, при която е гарантирана частната собственост, но основна 
роля играе държавният сектор. Така Китай се оказа големият печеливш от глоба-
лизацията на капитала, откривайки специфичен модел на догонващо развитие, 
различен от съветския по време на Втората индустриал на революция и на нем-
ския и американския по време на Първата. Страната запази голям дял държавна 
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собственост, включително и държавни банки, осигурявайки висока политическа 
стабилност в процеса на икономически промени. Нео класическият модел на раз-
витие намалява регулацията на финансовата сфера, а Китай съхрани строгата ре-
гулация на банковата сфера. От една страна, в този модел има определени протек-
ционистки характеристики, свързани с тарифни ограничения, к воти, субсидии и 
други форми на защита на собствената икономика. От друга страна, има отворе-
ност и създаване на изгодни условия за чужди инвестиции и за международна 
търговия, които направиха Китай страната с най-голям дял на търговията в своя 
БВП. Между 1993 и 2015 г. трите страни, в които се реализира китайският модел 
на развитие – Камбоджа, Виетнам и Лаос, заемат веднага след Китай съответно 
второ, трето и четвърто място в света по растеж на БВП. От 1978 г. насам Китай 
е на първо място в света по икономически растеж. Неговите темпове на растеж 
са шест пъти по-големи, отколкото средно за останалия свят. От 1981 до 2015 г. 
Китай е извадил от бедност та 728 милиона души (83% от хората, които са излезли 
от бедност през последния четвърт век) и е основният фактор за намаляването на 
абсолютния и относителния дял на бедните в света през последните години (Ross, 
2016). От 1978 до 2015 г. БВП на човек от населението в Китай е нараснал от малко 
над 200 американски долара до 8000 долара, т.е. 40 пъти (China has 1.3 bln mobile 
phone users: white paper, 2016). Този модел на развитие се оказа нео бичайно успе-
шен. Благодарение на  него през 2014 г. Китай изпревари САЩ по произведен БВП 
по паритет на покупателната способност, извадил в продължение на няколко де-
сетилетия почти един милиард души от бедност та. Всъщност големият печеливш 
от глобализацията на капитала по време на Третата индустриал на революция се 
оказва Китай с неговия модел на икономическо развитие. След началото на све-
товната криза през 2008 г. Китай успешно се насочи към кейнсианския модел на 
стимулиране на вътрешното потребление като компенсация на намалелите въз-
можности за експортно ориентиран растеж и основната част от неговия БВП вече 
идва от растежа на потреблението на домакинствата.

6. Началото на Четвъртата индустриал на революция  
и потребност та от трансформация  
на политикономическото мислене

Сега сме в началото на пети етап на потребност от трансформация на по-
литикономическото мислене, свързан с Четвъртата индустриал на революция, 
или с това, което наричат също „индустрия 4.0”, която ускорено се разгръща 
в развитите държави. Времето се ускори както никога преди това, простран-
ството на планетата се сви и загуби значението си във виртуал ната сфера. 
Скорост та на развитие на Третата индустриал на революция и на свързаните 
с нея гео икономически и гео политически последствия е огромна и изненадва-
ща. За около 10–15 години отиват в миналото пластмасовите дискети, след това 
пейджърите, за да се стигне днес до Четвъртата индустриал на революция.
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Условно началото на този етап можем да поставим в 2008 г., когато започва 
глобал ната финансово-икономическа криза. През същата година броят на вли-
занията в дигитал ната мрежа от мобилни устройства надмина влизанията чрез 
персонал ните компютри и така предишната мрежа придоби съвсем нови харак-
теристики. Всъщност в ситуации на такива кризи можем да открием прехода и 
към предишните технологични революции. Преходът към Втората индустриал-
на революция става по време на „дългата депресия” през 1873–1896 г., но окон-
чателното формиране на политикономическия модел на тази революция става 
след „голямата депресия” през 1929–1933 г. и военното кейнсианство, свързано с 
Втората световна война. Преходът към Третата индустриал на революция започ-
ва по време на „стагфлацията” през 70-те години на ХХ век, но истински успех 
постига с налагането на т.нар. Вашингтонски консенсус и с победата на Запада в 
Студената война със съветския тип социализъм и неговия марксистко-ленински 
политикономически модел. 

Всяка от досегашните индустриал ни революции идва като резултат на ци-
къл на развитие на определен тип капитализъм, който е изчерпал предходните 
си възможности за натрупване, засилил е противоречията си и технологичната 
революция е основен фактор за излизане от това състояние, тъй като подпома-
га преодоляването на кризата с натрупването. Сега отново има системна криза, 
свързана с растящите противоречия на глобализираните нео либерал ни иконо-
мики. Говори се, че кризата през 2008 г. е продължила най-дълго и в този смисъл 
е най-значимата криза от 30-те години на ХХ век насам. Казва се, че световната 
икономика е в „устойчива депресия”, с „вяло протичащи процеси”, „стагнация”, 
„криза на суверенните дългове”. Променя се и гео икономическото разположе-
ние на силите. Ако в предишни периоди международната търговия е нараствала 
по-бързо от световния БВП, сега има преобръщане на ситуацията и световният 
БВП нараства по-бързо от световната търговия. Заговори се за „епоха на трай-
на стагнация” (Summers, 2016). Има устойчива безработица и все по-голям брой 
хора, които са заети временно или на непълен работен ден. По-раншни инстру-
менти за стимулиране на развитието, като намаляването на лихвения процент 
и увеличаването на количеството на функциониращите в икономиката пари, са 
все по-малко успешни за преодоляване на стагнацията на икономиките. Страни, 
които са наблягали по-рано преди всичко на експортноориентиран растеж, сега 
започват да търсят нов баланс между вътрешните и външните фактори за разви-
тие. Една от посоките за изход от тези противоречия, както и при противоречи-
ята на миналите етапи на развитие на капитализма, се открива чрез развитие и 
приложение на технологиите на нова индустриал на революция.

Четвъртата индустриал на революция се основава на роботизацията и из-
куствения интелект, на дроновете и самоуправляващите се коли, на 3D принте-
рите, на Големите данни, на интернет на нещата, на синтетичната биология, ге-
номиката, персонализираната медицина, облачните технологии, рециклиращите 
технологии и възобновяемата енергия, дигитал ните платформи и икономиката 
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на споделянето, дигитал ните валути. Тя ускорено дигитализира всички сфери на 
нашия живот. Променя икономическата реал ност и политическата власт, пред-
поставка е за нови отношения помежду им.

Темата за Четвъртата индустриал на революция и нейните следствия за 
поведението на държавите и пазарите стана централен проблем на дискусия 
на Световния икономически форум в Давос през януари 2016 г., инициира-
на от неговия основател проф. Клаус Шваб. В страни като Великобритания 
има вече и министър на дигитал ната икономика, отговарящ за дигитал ната 
стратегия, политика и технологии, за киберсигурност та, дигитал ната инфра-
структура, дигитал ните пазари, потребителска политика и дигитал ната к ва-
лификация.

Предишните социал ни революции засилват разделението на труда, съот-
ветно формират отделни отрасли на икономиката, както и свързани с тях от-
раслови икономики. Четвъртата индустриал на революция се характеризира с 
конвергенция не само на предходните отрасли, но и на изглеждащи твърде да-
леч реал ности като биологическата и технологическата, което усложнява всич-
ки процеси, с които тя е обвързана. Друга нейна характеристика е подривният 
характер на свързаните с нея технологии, които скоростно водят до изчезване 
на компании, производства, професии. Трета нейна същностна характеристика 
е експоненциал ният характер на произтичащите от нея изменения, а това рязко 
снижава възможностите за прогнозиране на процесите, води до провал на раз-
лични стратегии и програми.

Променя се ролята на предходното сравнително предимство, свързано 
с цената на труда, но нараства ролята на такова сравнително предимство като 
човешкия капитал със съответната к валификация, интелектуал ни и иноватив-
ни характеристики. Ако по време на Третата индустриал на революция огромни 
богатства се натрупват чрез финансови спекулации, сега все по-голямо значение 
имат човешкият капитал, новото знание и иновациите. Ако Третата индустриал-
на революция спомага за глобализацията подобно на Първата, която спомага за 
интернационализацията, Четвъртата индустриал на революция подобно на Вто-
рата допринася за самозатварянето, регионализацията, етатизма. Ако по време 
на Втората индустриал на революция е валидна максимата „големият изяжда 
малкия”, като се има предвид конкурентното предимство на масовото производ-
ство, по време на Третата индустриал на революция започва да се говори за роля-
та на иновацията и ускорението и максимата е „по-бързият изяжда по-бавния”. 
С развитието на Четвъртата индустриал на революция бизнесът започва да се ръ-
ководи от максими от рода на „дигитал ният изяжда недигитализираните”, „ди-
гитализирай се или умри”, „ако не сте онлайн, ставате храна на конкуренция та”. 

Това прави досегашните ортодоксал ни нео класически икономически те-
ории да изглеждат все по-далеч от реал ностите. Професорът по политическа 
икономия и член на Палатата на лордовете в британския парламент Робърт 
Скиделски публикува специал на статия „Икономистите срещу икономика-
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та”, в която описва разминаването на доминиращата нео класическа наука от 
времето на Третата индустриал на революция със сегашните реал ности, под-
чертавайки, че „никой не знае как во става със световната икономика днес” 
и че след кризата от 2008 г. обичайните икономически политики не работят. 
По този повод той отбелязва силната ограниченост на съществуващото ико-
номическо образование, при което от студентите не се иска по-широка ви-
зия, свързана с изучаването на психология, философия, история, политика. 
Предлагат им се нереал ни предпоставки и се проверява компетентност та им 
в решаването на математически уравнения, но не се дават интелектуал ни ин-
струменти да схванат цялата картина на ставащото край нас. Тясната специа-
лизация ги прави безпомощни да разберат случващите се промени, а както 
отбелязва още Джон Стюърт Мил, никой не може да бъде добър икономист, 
ако е просто икономист. Големите фигури, които виждат цялата реал ност и 
създават нови политикономически модели, са обикновено притежатели ос-
вен на икономически знания и  на знания от различни други дисциплини. 
Франсоа Кене е бил лекар, Джозеф Шумпетер има докторска степен по право, 
Фридрих фон Хайек – по право и политически науки, но изучава  и фило-
софия, психология, анатомия на мозъка, Джон Кейнс завършва математика. 
А съвременните професионал ни икономисти, напротив, обикновено не са 
изучавали нищо друго освен икономикс. Затова според Скиделски този тип 
„икономисти са полезните идиоти (idiots savants) на нашето време” (Skydelski, 
2016). Това, което се крие всъщност зад критичното отношение на Скиделски 
към съвременната икономическа наука, е, че тя не успява да види системния 
характер на промените, свързани с включеност та на икономиката в по-голе-
ми цялостности и взаимовръзки, където имат значение и политиката, и тех-
нологиите, и обществото като цяло, обвързани помежду си, взаимновлияещи 
си и променящи се. Не успява да види политикономическата реал ност, в коя-
то политико-икономическата система от миналите десетилетия ускорено се 
променя в резултат на Четвъртата индустриал на революция и може да бъде 
разбрана само ако се види в нейната цялост.

Заключение

Можем да заключим, че при всяка от технологическите революции има 
потребност от качествен скок в икономическото мислене и нова политико-
номическа парадигма. Така беше на предишните четири етапа на развитие, 
такава потребност съществува и днес. Неслучайно в последните години уси-
лено се търсят именно политикономическите измерения на формиращата се 
нова реал ност, тъй като за излизането от кризисните процеси е много важна 
и ролята на политикономията. Ето някои заглавия от последните години: 
„Критика на дигитал ния капитализъм: Анализ на политическата икономия 
на дигитал ната култура и технология”, „Политическа икономия на науката, 
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технологията и иновацията”, „Политическа икономия на подкрепа на техно-
логиите”, „Политическа икономия на селскостопанските биотехнологични 
политики” „Глобал на политическа икономия на технологическата стандарти-
зация: случаят с корейския пазар на мобилни комуникации”, „Принос към по-
литическата икономия на Google” и т.н. На тази тема са посветени голямо ко-
личество литература и курсове в университетите, като при това изледвания та 
и преподаването вървят на различни равнища в рамките на разнообразни 
политикономически дисциплини – например „Политическа икономия на Ин-
тернет”, „Политическа икономия на иновациите”, „Международна политико-
номия на информационните и комуникационните технологии”, „Политическа 
икономия на технологичните иновации и заетост та”, „Глобал на политическа 
икономия на технологическата стандартизация”, „Политическа икономия на 
информацията” и т.н. Безспорното е, че възприемането на една или друга тех-
нология не е само резултат на икономически стимули, нито пък на чисто и 
независимо развитие на човешкото знание.

Всяка предходна индустриал на революция, носейки със себе си нова ико-
номическа парадигма, променя категориал ния апарат на икономическата нау-
ка. Сега наблюдаваме подобна тенденция. В масово обръщение влизат термини 
като „електронно общество”, „виртуал на икономика”, „дигитал на икономика”, 
„гиг икономика”, „когнитивен капитализъм”, „микроелектронна революция”, 
„дигитал на политика”, „символни аналитици”, „когнитариат”, „прекариат”, „кре-
ативна класа”, „кибертариат”, „дигитал ни номади”, „краудсорсинг”, „краудфан-
динг” и пр., които постепенно очевидно ще стават част от категориал ния апарат 
на една нова политическа икономия на Четвъртата индустриал на революция.

В тази политикономия политиката се явява във версията на дигитал на по-
литика и електронно правителство, което реагира много по-бързо и гъвкаво на 
скоростните промени. Разгръщат се различни форми на дигитализация на демо-
крацията и в същото време държавите трябва бързо да реагират на нови рискове 
в дигитал ното пространство, на разпадналите се взаимовръзки между търсене 
и предлагане на труд, на скоростно увеличаващото се неравенство и възхода на 
дигитал ни продукти, основна характеристика на които е падането до нула на раз-
ходите за тяхното производство. Създаването, съхранението и възпроизводство-
то на човешки капитал се превръща във водеща предпоставка за успеха на една 
или друга икономика.
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Швеция се смята за най-социал ната държа-
ва според редица к валификации на социал-

ния капитализъм.1 Тя постига критериите за висока 
социал ност именно поради високия процент дър-
жавно преразпределение. Швеция практикува кон-
вергентни политики. Важно е да се подчертае, че по-
добни сериозни социал ни постижения имат и страни 
като Япония и Австралия, но те провеждат съвърше-
но различни политики. Едни и същи социал ни цели 
като добро качество на живот и конкурентоспособ-
ност могат да се постигат не само с конвергентни 
политики, а и с традиционно поддържане на висо-
ка конкурентност, защита и регулация по специфи-
чен път, който невинаги е близък до социализма.2 В 
литературата все още се чувства липса на конкретни 
изследвания на политики, провеждани в миналото, 
които влияят в посока егалитарност, солидарност, 
индивидуализъм или колективизъм като част от ис-
торията на дадени общества и които са в основата на 
определени политики в модерно време. Споменава се 
значението на традиционните отношения със съзна-
нието, че това е отделен и огромен самостоятелен на-
учен терен. 

Индустриал ното и политическото 
развитие на швеция през XX век

Швеция е пример за страна, в която в начал ния 
период на развитието на индустриал ния капитализъм 
класовият конфликт е особено остър. През 1909 г. там 
избухва петмесечна обща стачка. Тя е следствие от не-
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прекъсната ескалация на конфликти, в хода на които както работниците, така 
и работодателите се организират все по-добре, опитвайки се да се наложат над 
опонентите си. Социалистите активно участват в дейност та на синдикатите и 
спомагат за изграждането на силни и сплотени работнически организации. Ра-
ботодателите пък създават свое високоцентрализирано национал но сдружение.3 

Както отбелязва британският изследовател Джеймс Фулчър: „от острия кла-
сов конфликт възник ва класово сътрудничество. Разрастването на тези органи-
зации прави възможно възник ването на една устойчива корпоративистка форма 
на държавно управляван капитализъм, като управлението в основна степен е 
делегирано на централ ните организации”.4 Според него Швеция придобива ре-
путацията на „страна на индустриал ния мир” най-вече поради контрола, който 
тези могъщи организации упражняват върху своите членове, а именно голямата 
острота на класовия конфликт създава нео б ходимите условия за възник ване на 
организирано класово сътрудничество и мирни производствени отношения.5 

Представителната пропорционал на изборна система в Швеция е въведена 
през 1909 г., от тогава е всеобщото мъжко избирателно право. Постоянни чле-
нове на парламента, с малки изключения, са консерватори, либерали, Селската 
партия, Социалдемократическата и Комунистическата партия. Това са партиите 
(най-често първите четири), които управляват страната в различни по формат 
коалиции. 

През 1920 г. шведският крал кани лидера на Социалдемократическата ра-
ботническа партия Карл Брантинг (1860–1925) да стане министър-председател 
на Швеция. Партията е победител в парламентарните избори. Кралят поставя 
условие на поканения за премиер социалист – „може да стане министър-пред-
седател, стига да няма социализъм, разоръжаване и конституционни промени.”6 

Шведската социалдемократическа партия е основана през 1889 г. по модела 
на Германската социалдемократическа партия. Както британските лейбъристи, 
шведските социалисти имат значителни връзки с профсъюзите и блоково член-
ство в тях на цели организации.7 Електоратът на социалдемократите е новата 
класа на индустриал ните работници. Характерна за Швеция е и подкрепата, коя-
то идва за лявото от интелектуалците и от средната класа.8 Шведският минис-
тър-председател от 1920 г. К. Брантинг не е нов политик, той е председател на 
Риксдага от 1914 г. и оглавява четири коалиции до смърт та си през 1925 г. Той 
губи само две гласувания на законопроекти в Риксдага – веднъж против жела-
нието на краля се опитва да ограничи военните разходи и втори път, когато оп-
итва да приеме по-социален закон срещу безработицата.9 Харизматичният Пер 
Албин Хансон наследява Брантинг начело на социалдемократите, които отново 
вземат власт та през 1932 и управляват до 1976 г., макар и в различни по състав 
коалиции. 

Още през 30-те години те предприемат мерки за намаляване на безработи-
цата и започват да следват близка до кейнсианската икономическа политика. В 
резултат на усилията им е създадена държава на всеобщото благоденствие, която 
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се основава на високи и прогресивни данъци.10 „Както в доброто семейство всич-
ки трябва да допринасят за изхранването му и да се радват заедно и справедливо 
на плодовете на труда, така трябва да бъде и в „голямото народно общежитие – 
Швеция”, гласи теорията на Пер Албин Хансон, който е не само лидер на социал-
демократите, а и несменяем премиер в периода 1936–1946 г.11 

По време на Голямата депресия през 30-те години Швеция е пример за по-мал-
ка страна, претърпяла по-умерени политически и социал ни последствия. В този 
период в страната работи група от забележителни икономисти – Гунар Мирдал, 
Бертил Г. Олин, Ерик Р. Линдал, Ерик Лундберг и Даг Хамаршолд. Те не робуват на 
по-старата консервативна традиция и смятат, че трудностите и безработицата по 
време на депресия могат да намалеят само в резултат на положителни действия на 
държавата. Освен задължителната девалвация на валутата, те предлагат като ре-
шение още държавни заеми и обществена трудова заетост с обещанието за по-кон-
сервативни финанси след възстановяването. Те вярват в поддържането на цените 
на селскостопанските стоки и в силно укрепената система за социал но осигуряване 
– пенсии поради старост и обезщетения за безработица. Програмата им е осъщест-
вена през първата половина на 30-те години, още преди самият Кейнс да разработи 
теорията си. „Никъде другаде икономистите не бяха толкова влиятелни по отно-
шение на практическата политика. Всъщност до голяма степен шведските иконо-
мисти, дейни в обществените дела, сами създаваха тази политика. През втората по-
ловина на десетилетието депресията в Швеция приключи благодарение на техните 
действия. От Кейнс получихме теорията, от шведите – подчертано практическия 
и демократичен опит”, пише Джон Кенет Гълбрайт12. Американският икономист 
и съветник на няколко американски президенти демократи – от Франклин Делано 
Рузвелт до Бил Клинтън, отбелязва, че шведското възстановяване не зависи от въ-
оръжаването и войната. „Личното наблюдение на постигнатото в тази малка стра-
на през този период беше най-поучителното и облагородяващо преживяване за 
един икономист. Ако светът беше справедлив, щеше да говори не за кейнсианската, 
а за шведската революция.”13 Това е една от най-сериозните оценки на социал ните 
решения и икономическите успехи на Швеция, наречени „шведска революция” от 
самия Гълбрайт, авторитет от световен мащаб. И до ден-днешен много изследова-
тели се възхищават от Швеция за иновативните ѝ решения. 

През 1938 г. между организацията на работодателите и синдикатите, 
действащи в съзвучие със социалдемократите, е подписано Споразумението 
от Салтсьобаден. То е разделено на пет глави. Първата засяга изграждането на 
„комитет на трудовия пазар”, който трябва да бъде създаден от двете организа-
ции с представители на паритетен принцип. Втората глава формулира мерки-
те, които трябва да бъдат спазвани в строго установена последователност при 
спорове по време на изпълнение на рамкови договори. В третата се изброяват 
правилата, които трябва да важат при денонсиране на споразуменията. В двете 
последни глави се посочват правата на т.нар. трета страна и ограниченията на 
силовите мерки, които могат да прилагат двете организации, когато става дума 
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за важни обществени функции в политическия живот на Швеция.14 Ключова 
точка в споразумението е, че докато действащият рамков договор е валиден, 
той не може да бъде изместен насилствено – забраняват се както стачки, така 
и локаути. Така на практика то дава възможност на власт та да провежда дъл-
госрочна политика на реформи. Това споразумение е в сила до 1976 г., когато 
профсъюзната организация официал но се отказва от него.15 

Паритетът между държава, работодатели и синдикати благоприятства за ус-
тановяването на икономически и социален дирижизъм, основан на програмата 
„Вигфордш–Мюрдал” от 1944, обобщена от Улоф Палме чрез формулата „равен-
ство, сигурност, солидарност”. Тази формула-триада се прилага на всички равни-
ща през периода 1945–1975 г. Според принципите на „социализма по шведски” 
идеята е да се осигурят средства за провеждане на кейнсианска политика от уп-
равляващите и така да се изгради общество както на лично, така и на обществено 
благоденствие, базиращо се на солидарност та и егалитаризма.16 За целта държа-
вата се сдобива с органи за управление като Национал ната инвестиционна банка 
(1967) и Общественото дружество за развитие (1967), а през 1970 г. е създаден и 
разширен държавен холдинг. Тези административни органи държавата използва 
в рамките на „корпоративистката” си политика и партньорство с деловите среди 
и синдикатите. На първите тя осигурява гарантиран растеж, а на вторите пълна 
заетост и им отстъпва управлението на масовите пенсионни фондове, осигурени 
след избори и референдуми от 1957 до 1959 г.17 

В основата на шведския модел е пълната заетост, солидарност та на запла-
щането, на данъците, намаляването на работното време (още през 1970 г. е под 
40 часа седмично), четирите седмици платен отпуск годишно. В страната същест-
вува консенсус за рационализирането на индустриализацията, разширяването 
на задълженията („Волво”, „Скания”) и важната роля на взаимопомощта. През 
1975 г. кооперативите осигуряват 18% от търговията.18 

Още по време на Втората световна война се въвеждат прогресивни данъци, 
които се запазват и след нея. Като в обществото се приема, че трябва да плаща 
преди всичко този, който печели повече.19 През 1946 г. значително се повиша-
ват пенсиите за старост, като за пръв път това позволява на възрастните хора да 
бъдат в състояние да преживяват от отпуснатите им пенсии. Детските надбавки 
са въведени през 1947 г., а четири години по-късно Риксдагът удължава общия 
законно постановен отпуск от две на три седмици.20 

От 1944 г. и либералите развиват собствена социал на идео логия, която е 
близка до реформаторски ориентираното работническо движение.21 В периода 
1955–1965 г. са приети нови социал ни мерки – разходите за социал но подпома-
гане нарастват от 23,8% до 28,5%, образователният бюджет се увеличава от 10,3% 
на 13,6%.22 

След Втората световна война социалдемократите печелят мнозинства, с 
които могат да моделират държавата по свой социален модел. От 1946 до 1966 г. 
управлява социалистът Таге Ерландер. Той залага на социален модел с послович-
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ното шведско данъчно облагане, което в различно време се запазва около и пове-
че от 60%. Данъчното облагане е в основата на спонсорирането от държавата на 
здравеопазването, образованието и социал ното осигуряване.23 

Друг емблематичен социалистически премиер е Улоф Палме (първи мандат 
1969–1976 г., втори мандат 1982–1986 г.), известен не само с лявата данъчна и пре-
разпределителна политика в страната, а и с миротворческите си инициативи в 
световната политика.24 Неговото убийство поставя началото на кризата на швед-
ския социализъм. Социал ният модел на страната започва да се руши през 1988 г., 
но не толкова, че Швеция да престане да бъде свързвана със социализма. Фразата 
„монархията надживява социализма” е само обичан шведски израз. 

Демократичните процеси се развиват и в трудовите отношения, през 1968 г. 
е приет закон за индустриал ната демокрация, четири години по-късно – закон за 
участието, а след още четири години – за съвместното управление.25 

Шведският модел доказва, че при определени условия конфликтът между 
работодателите и профсъюзите, предизвикан от капиталистическите отноше-
ния, може да създаде условия за централизирано класово сътрудничество, за 
действена система на корпоратистко управление и за капитализъм на благоден-
ствието. Резултатът от прилагането му е общ социален напредък, а отговорност-
та за обществото е от „люлката до гроба”. 

Провежданата политика има и обратна страна. Тя води до бюрократизация 
– около 30% от работните места през 1975 г. са в обществения сектор. В данъчната 
система – от 23% през 1945 г. задължителните удръжки стават 51% през 1975 г., а 
корпоративният данък се повишава от 8% на 40% през 1946 г., по-късно на 50%. 
Въвежда се конфискационен данък за високите доходи, богатството и наслед-
ството.26 

Въпреки всички постижения се оказва, че кейнсианското управление не е 
в състояние да избегне инфлацията и цикличните кризи, настъпили през 50-те 
и началото на 70-те години.27 Това води до дълбоки промени в шведския модел 
през последната четвърт на XX век. Най-напред, поради собствените си огра-
ничения системата ограничава възможностите на държавата, но приоритетът на 
социал ните гаранции продължава и през 80-те години. През 1975 г. се приемат 
либерал ни закони за имиграцията, през 1980 г. се признава правото на всички 
за разумно жизнено равнище, като то е гарантирано от държавата и осигуре-
но безвъзмездно. През 1984 г. се създават парични фондове, упълномощени да 
изкупят капитала от частния сектор, а през 1988 г. 80% от данъкоплатците се 
осво бождават от данъци върху доходите. Но още от началото на 80-те години се 
налага и политика на строги ограничения, предизвикани от икономическите за-
труднения. От 1990 г. политиката, която се опитва да съчетае бюджетното равно-
весие, икономическия растеж, социал ната демокрация и външнополитическия 
неутралитет, трябва да бъде загърбена поради новия световен ред, настъпил след 
разпадането на социалистическия блок.28 
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шведският модел и кризите в края на XX век 
и началото на XXI век

Швеция преминава през остра икономическа криза в началото на 90-те го-
дини.29 Тогава, след проведен референдум, се поема курс за присъединяване към 
Европейската икономическа общност, прераснала по-късно в ЕС, което налага 
да се пожертват някои от социал ните ѝ постижения. През 1991 г. са унищожени 
фондовете за заплати, намалени са социал ните придобивки и обществените раз-
ходи, увеличени са задължителните удръжки (52% от БВП, като средната стой-
ност за Европа е 42,4%).30 

Предприетите мерки дават резултат. Още в края на XX век шведската ико-
номика успява да се възстанови. Бюджетният дефицит, нараснал до 15% от БВП, 
намалява до 1,9% от БВП.31 Безработицата в началото на 90-те години е 10%, но 
тя е намалена до 4% през 2001 г.32 Колко активна е държавната намеса в икономи-
ката в страната се вижда от факта, че през 1998 г. са събрани данъци в размер на 
63% от БНП.33 

Кризисните процеси са овладени, но вече не може да става и дума за връща-
не към модела от златните десетилетия след Втората световна война. „В Швеция 
в продължение на 40 години инфлацията, държавното и частното задлъжняване 
се съотнасят като скачени съдове. Свиването на инфлацията след 1980 г. съвпада 
с нарастване на държавните дългове, което в средата на десетилетието дости-
га кулминация в първата от двете тежки финансови кризи в страната след края 
на следвоенния период. Рязкото редуциране на държавните дългове (от консер-
вативното правителство) с повече от двадесет процентни пункта в действител-
ност отново причини висока инфлация, същевременно бидейки предпоставено 
от нея. В края на 80-те години отново беше достигната повратна точка, когато 
при понижени инфлационни проценти държавните дългове бързо се увеличиха 
наново. Настъпилата през 1994 г. втора финансова криза премина в дълга фаза 
на трайно консолидиране на бюджета при константно ниски инфлационни про-
центи; Швеция се превърна в образец на Интернационала на консолидацията 
(Finansdepartement, 2001; Guichard rt al., 2007; Henriksonn, 2007; Molander, 2000, 
2001)”34, отбелязва почетният директор на Института за изследване на обще-
ството „Макс Планк” Волфганг Щреек, който обръща внимание, че цената на 
финансовата стабилност е едно дълготрайно повишаване на задлъжнялост та на 
частните домакинства.35 

Може да се обобщи, че независимо от трудностите, шведската държава на 
благоденствието винаги е имала своя собствена специфика. В резюмето на Ор-
ганизацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) се отбелязва, 
че правото на социал ни помощи във Великобритания и в Швеция е едно и също 
през 1981 г., но през 80-те години настъпва сериозна промяна и в него между две-
те страни възник ва значителна разлика. Помощите в Англия намаляват, докато в 
Швеция, въпреки орязванията им, все още много хора имат право на тях. Затова 
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в прегледа на Дуейн Суонк на проведените в началото на XXI век изследвания 
върху шведската държава на благоденствието се подчертава, че не е настъпила 
значителна – в случай че изобщо има такава – конвергенция между шведската 
държава на благоденствието и нейните нео либерал ни партньори”.36 

Съживяването на шведския капитализъм не унищожава колективистката 
му отличителност, която се запазва и се доказва като напълно съвместима с ико-
номическия подем, отбелязва Джеймс Фулчър през 2004 г.37 

Въпреки ударите на кризата през 2007 и 2008 г., Швеция укрепи своята ико-
номическа политика със серия от иновативни регулации. Как бе постигнато това? 
Първо, през 1996 г. беше въведен таван за държавните разходи (utgiftstak). Това 
беше придружено от добавянето на „цел за излишък” (överskottsmålet) за държав-
ния бюджет. Тези реформи са посрещнати с широка подкрепа от всички полити-
чески партии в Швеция. Те помагат да се гарантира, че високият дълг няма да се 
натрупва и че този дълг не се прехвърля на бъдещите поколения. Второ – през 
2007 г. бе създаден шведският Съвет по фискал на политика (Finanspolitiska rådet). 
Този комитет от експерти одитира политическите решения на правителството по 
отношение на публичните финанси и задачата му е да гарантира, че те ще про-
дължат да съответстват на целите за растеж, заетост и дългосрочна финансова 
устойчивост. Управлението на публичните финанси на шведското правителство 
означава, че Швеция остава в най-високата лига на фискал но отговорните стра-
ни в Европа.38 

Докато повечето страни с голям бюджетен дефицит увеличиха данъците и 
наложиха режим на строги икономии, то Швеция избягна тези трудности. Данъ-
ците в страната са по-малки, отколкото бяха в началото на кризата. Днес Шве-
ция има диверсифицирана, силно конкурентоспособна и успешна икономика, тя 
продължава да инвестира в области като здравеопазване, образование и научни 
изследвания. Световният икономически форум определя Швеция като шестата 
най-конкурентоспособна страна на планетата.39 

През септември 2015 г. Швеция е държавата с най-нисък национален дълг 
в ЕС, ниска и стабилна инфлация и здрава банкова система. Тя е единствената 
страна в ЕС, в която всеки регион има по-висок БВП на човек от населението, 
отколкото е средният в ЕС.40 

Известният американски икономист Джоузеф Стиглиц е впечатлен от уме-
нието, с което шведските му колеги решават проблемите в страната, както и от 
изкусната намеса на държавата в икономиката. „Швеция има един от най-висо-
ките доходи на човек от населението, а по ниво на благосъстоянието в по-широк 
план (измервано например чрез индекса на Програмата за развитие на ООН) 
изпреварва значително САЩ.”41 Именно Швеция той дава за пример как социал-
ната политика на държавата помага на хората да се адаптират към промените, 
предизвикани от глобализацията в началото на XXI вeк. „Всяка страна трябва да 
внимава за мотивацията – в определен момент шведските данъчни ставки може 
и да бяха твърде високи, а социал ната система прекалено щедра, и двете неща 
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бяха коригирани. Швеция обаче откри, че добрата система за социал на сигурност 
може да помага на хората да се приспособяват към промяната и така те приемат с 
по-голяма готовност промените и силите, които ги пораждат, като глобализация-
та. Шведите успяха да създадат социал на защита без излишен протекционизъм и 
спечелиха от последвалото в резултат от това отваряне на икономиката и обще-
ството им. По-добра социал на защита, съчетана с добро образование и система 
за професионал на прек валификация, означава, че икономиката им вероятно е 
по-гъвкава и по-бързо се приспособява към възможните шокове, като запазва 
високи нива на заетост. Комбинацията от по-висока заетост и по-добра социал-
на защита означава, че хората имат по-голямо желание да поемат рискове. Добре 
планираната и организирана „социал на държава” подкрепя „иновативното об-
щество”. ”42 

Немският историк Йорг-Петер Фриндайзен пише, че „ако се направи рав-
носметка на почти хилядолетната история на шведския народ, малко след 2000 
година ще се установят едни от най-изумителните постижения на човешката ци-
вилизация.43  Според него малко държави са постигнали толкова всеоб хватно 
благосъстояние на народа си и социал на сигурност на почти всички жители на 
страната. Той обръща внимание, че към началото на XX век Швеция е била една 
от най-бедните страни в Европа. 

Шведският социализъм остава пословичен, Швеция продължава да произ-
вежда значителен производствен излишък, който се разпределя от повече или 
по-малко безпристрастно представящо се пред обществото правителство. 

За шведския социализъм не може да се говори, ако не се обърне внимание 
на социал ния модел, който е приобщил големи емигрантски общности. Наричат 
го „великия мултикултурен експеримент на Швеция”.44 Най-експериментал ният 
град по отношение на емигрантите е Малмьо с неговия к вартал Розенгард, наре-
чен „малкото Чикаго”. Мълвата е, че това е адска, отчайваща и безнадеждна дуп-
ка, пълна с мюсюлмани и всякак ви хора от Сомалия, Ирак и Афганистан. Този 
образ се изгражда от десни радикали като социо пата-убиец Андерш Брайвик. 
Всъщност, твърди авторът на „Почти перфектните хора” Майкъл Бут, к варталът 
по нищо не се отличава от средностатистическите жилищни к вартали в Дания и 
в други части на Швеция.45 Проблемите с емиграцията в Швеция не могат да се 
оценят еднозначно. Швеция все още търси решения. До днес тя ги решава чрез 
последователни социал ни мерки за всеки, който сътрудничи на шведския модел. 
На Швеция безспорно ѝ трябва работна ръка, политиците и бизнесмените не от-
ричат това, приемат емигранти от бивша Югославия и от всички страни в Близ-
кия изток, както и други желаещи. Но заедно с това Швеция изиск ва запазване 
на своя модел. „Това е страна, в която властите имат право да отделят детето от 
родителите му, за да не позволят да получи привилегировано възпитание.”46 Този 
цитат от журналистката Брита Вайтман не оставя никак во съмнение за силна 
държавна власт, за силен държавен контрол и общество, което изиск ва послу-
шание. „В Швеция животът може да е труден за тези, които не сътрудничат.”47 
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В  Швеция вече дълги години се провеждат известните като леви политики на 
признаване на хомосексуал ните отношения и на еднополовите бракове. Никой 
не си прави илюзията, че хората не са силно зависими от държавната и от об-
щинската администрация, синдикатите, асоциациите и длъжностните лица. „С 
други думи, заради самата система шведският социализъм не може да избяга от 
силния държавен контрол и бюрократизма, характерни и за по-бедните страни 
на бившия реален социализъм в СССР и в Източна Европа”. 48 

Социалистическите политики, които изграждат шведския модел, са проти-
воречиви. Шведската държава номинал но е капиталистическа, тя е монархия, но 
по процента държавна собственост, а и по редица социал ни показатели, клони 
към успешен социалистически модел, какъвто в реал ния социализъм, поради 
липса на блага и по други традиционни причини, така и не се изгражда. 

Един от изводите е, че Швеция не робува на идео логически формули. Тя 
не държи да е капиталистическа или социалистическа, тя изгражда своя социал-
на система, която е най-ефективна за нейната икономика. Данъците са високи, 
преразпределението чрез държавата е високо, държавната собственост е около 
половината или повече от цялата собственост в процентно отношение. Швеция 
не е идеал на, но социал ният модел не се руши, а се поддържа от едрата частна 
собственост. Шведските концерни като производителност и качество на труда 
са сред водещите в света. Те започват да управляват въгледобива и голяма част 
от енергетиката във ФРГ след обединението между Западна и Източна Германия. 
Някои от приватизираните от западногермански фирми най-големи въгледо-
бивни масиви и електроцентрали в Лаузиц–Бранденбург бързо се препродават 
на шведски собственици, които осигуряват социал ни условия на труд и предот-
вратяват бързото обезлюдяване на селища в Бранденбург. Шведските собстве-
ници се оказват подготвени за привличане на к валифицирани работници, а не 
на нископлатени и нискообразовани.49 Част от заварените проблеми с работната 
сила в област та на енергетиката от времето на социализма в ГДР и в Полша бяха 
решавани от шведски компании и с помощта на шведски експерти по профсъюз-
ни и трипартидни преговори. 

Швеция като социален модел получава и изключително много критики. Ня-
кои автори я наричат тоталитарна държава и се позовават на речникова дефини-
ция: „тоталитаризъм – форма на управление, която включва абсолютен контрол 
над всичко от една власт без право на опозиция”.50 Според журналиста Майкъл 
Бут Швеция е такава в по-голямата част от XX век. Заедно с това той подчертава, 
че Швеция не е СССР, че там разпределението е много по-справедливо и хората 
като цяло са доволни.51 В книгата „Почти перфектните хора” са подложени на 
критичен анализ начините на живот в Дания, Исландия, Норвегия, Финландия 
и Швеция. Те са обединени под термина „скандинавски социализъм”. За целта 
на изследването си Бут прави дългогодишно включено наблюдение, както биха 
казали антрополозите. Той се спира на традиционни и съвременни различия в 
развитието на тези държави, но на преден план е социал ност та на икономиче-
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ските модели. Критиките му са за политическите режими, които според него са 
бюрократизирани и могат да озадачат с ограниченията на свободите на граж-
даните много от англосаксонците, а и други западноевропейци.52 Фактите за 
ограниченията на медии и на участието на нови партии в избори в Швеция, за 
разлика от Дания, не са в полза на демокрацията в Швеция. Заедно с това дър-
жавата поддържа висока степен на равенство между мъже и жени, дава права 
на хомосексуалистите, интегрира чуждестранни граждани като свои, поддържа 
висок стандарт на пенсионерите, високо образование и стабилно здравеопазва-
не, социал ните системи работят на високи обороти и растежът на икономиката 
по-малко се влияе от външноикономическите кризи. 

Шведският социализъм е противоречив, както всяка социал на система. Той 
има свои силни и слаби страни. Въпросът е в това, че негласно шведският модел 
е будил възхищение у много народи през целия XX вeк. Швеция се управлява 
политически от социалдемократи през по-голямата част от времето, но заедно 
с това балансира между социалистически и капиталистически методи на упра-
вление в икономиката и в политиката. Швеция е пример за неидео логическо 
използване на модерните инструменти в икономиката и политиката, т.е – тя е 
създала един конвергентен модел, който е част от социал ните модели на XX вeк. 
С любопитство можем да наблюдаваме как този конвергентен модел се включва 
в глобал ните отношения. Дали ще вземе връх традиционната склонност на скан-
динавците към изолиране, или Швеция ще продължи да бъде ангажирана със 
световните проблеми, е въпрос, на който отговор ще даде бъдещето.
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Мюнхенското съглашение от септември 1938 г. 
представлява споразумение между правител-

ствата на Англия, Франция, Германия и Италия за 
отделяне на Судетската област от Чехословакия и 
предаването ѝ на Третия райх, което предопределя 
трагичната съдба както на Чешката република,  така 
и на света. Сговорът на четирите европейски държа-
ви, със задкулисната подкрепа на САЩ, предизвик ва 
силен международен отзвук и е решителна стъпка по 
пътя към разпалването на Втората световна война. 

Тази статия има за цел да представи общите тен-
денции в развитието на България преди, по време 
и непосредствено след Мюнхенското съглашение, с 
акцент върху позициите и действията на различни-
те младежки (главно студентски) групи и организа-
ции по повод разразилите се през есента на 1938 г. и 
пролет та на 1939 г. международни събития.

Поставянето на ударение върху позициите и 
(най-вече) действията именно на младежките (по-
спе циал но – на студентските) групи и организации 
не е случайно, а е напълно уместно, тъй като те са 
ак тивно въвлечени в отстояването на политиче-
ски кау зи (от крайнодесни до крайнолеви), особено 
в периода след 19 май 1934 г., когато наложената в 
България диктатура забранява цялата налична дото-
гава легал на партийно-политическа дейност. Орга-
низатори на военния преврат от 19 май 1934 г. са по-
литическият кръг „Звено” начело с Кимон Гео ргиев 
(министър-председател до 22 януари 1935 г.) и Воен-
ният съюз начело с Дамян Велчев. С преврата е сло-
жен край на плахите частични (и до голяма степен 

МЮНХЕНСКОТО СъГЛАшЕНИЕ ОТ 1938 Г. 
борис боев

Борис Боев – доктор по история. 
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българска история.
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привидни) опити за демократизация от времето на Ляпчев и Народния блок. 
Парламентът е разпуснат, политическите партии и организации са разтуре-
ни, а имуществото им е конфискувано. Наложено е безпартийно управление 
начело с военните (в лицето на Военния съюз) – до 21 април 1935 г., и с водещ 
център Двореца (в лицето на цар Борис ІІІ) – след 21 април 1935 г. до 9 сеп-
тември 1944 г.

Оценки на българската историография  
за Мюнхенското съглашение

Българската историография преди 1989 г. оценява Мюнхенското съглаше-
ние като: 

– капитулация, като погазване на международното право, в резултат на 
което международните позиции на Хитлер укрепват значително;1 

– споразумение между главните капиталистически държави, водещо до 
изолиране на Съветския съюз от европейската политика и насочване на фа-
шистката агресия към Изток – срещу страната на социализма;2 

– предателство, неизбежен резултат от влиянието на два основни фактора 
върху съзнанието на преобладаващото мнозинство на британския привилеги-
рован елит – неспособност та им да се ориентират в същност та на нацизма и 
антисъветското им заслепление.3

Отрицателни остават оценките за Мюнхенското съглашение и след 1989 г.  
– годината на разрушаването на социалистическата система в България, кое-
то иначе по редица други въпроси води до реваншистко преразглеждане (и 
пълно отричане) на редица дотогава (без)спорни твърдения на българската 
историческа наука.

Николай Генчев изтък ва, че  Мюнхенският сговор е разголил слабост та на 
западните държави, поощрил е агресията и е открил непредотвратими възмож-
ности за нова световна война, като същевременно се е превърнал и в „един от-
крит заговор против съдбата и сигурност та на малките европейски държави”4. 

Според Христина Мирчева „Мюнхенското споразумение узаконява преда-
телството на Запада към една суверенна държава. То демонстрира капитулаци-
ята на Англия и Франция пред нацистка Германия”5. 

В своя прословут учебник по история за Х клас Милен Семков също оце-
нява конференцията в Мюнхен като капитулация и като „една от най-позорни-
те страници в историята на дипломацията”6. 

На свой ред друг известен български изследовател – Драгомир Драганов, 
подчертава, че решенията на Мюнхенската конференция са гибелни за Че-
хословакия и че англо-френските гаранции към нея са „само на хартия”. Стра-
ни като Чехословакия се оказват изцяло зависими от волята и намеренията на 
големите европейски държави и когато те решават, че малките страни пречат 
на имперските им планове, не се колебаят да прекратят тяхното съществуване.7
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Димитрина Петрова също е категорична в своята оценка за Мюнхенско-
то съглашение. С него западните нефашистки държави „развързват ръцете” 
на фашистките страни като Германия и Италия в техните агресивни устремле-
ния на Изток, към СССР, което представлява „...предателство спрямо мира и 
застрашените от фашистка агресия страни. Нанесен е сериозен удар върху 
усилията да се създаде система на колективна безопасност срещу фашист
ката агресия”8.

„Българската следа” в Мюнхенското съглашение

В „Мюнхенската капитулация” присъства и „българска следа”. Тя се из-
разява в активната дипломатическа дейност на цар Борис ІІІ в навечерието 
на конференцията. Българският владетел се е опасявал, че спорът между 
Германия и Франция–Англия за съдбата на Чехословакия може да доведе до 
нов общоевропейски и дори световен военен конфликт. Борис ІІІ полага уси-
лия Судетската криза да се разреши по дипломатически път. Целта му е да 
се създаде „общ блок на западния свят”9. Според Борис ІІІ Англия и Герма-
ния ги обединява общата заплаха от „червения Петър Първи” (т.е. СССР и 
Сталин).10 В средата на септември 1938 г. българският цар посещава после-
дователно Лондон и Париж, където се среща с английския и с френския ми-
нистър-председател, съответно – Невил Чембърлейн и Едуард Даладие. По 
молба на Чембърлейн цар Борис ІІІ трябва да убеди Хитлер да не предприема 
едностранни действия по Судетския въпрос, а да го обсъди заедно с Англия 
и Франция. В противен случай Франция може да бъде тласната към актив-
но противопоставяне в съюз със СССР.11 От своя страна българският монарх 
споделя виждането си, че от германско-британското разбирателство зависи 
световният мир: „На света има място и за Великобритания, и за Германия, 
ако, разбира се, двете сили признаят взаимно интересите си.” Но ако Лондон 
не се разбере с Берлин, това би тласнало Германия към Русия – „а този съюз 
би бил фатален за всички”12. 

На 25 септември Борис ІІІ се среща с Хитлер. Българският цар се пред-
ставя като „искрен и стар приятел на Германия” и че като такъв желае Гер-
мания „да избегне катастрофа, като предизвика целия свят срещу себе си”13. 
Според историците остава спорно доколко Борис ІІІ действително е успял 
да повлияе на Хитлер и да го склони на преговори с Англия и Франция. 
Има обаче три безспорни факта. Първият е, че българският цар изпраща 
след разговора си с немския фюрер писмо до британския премиер Чембър-
лейн, съдържащо следното заключение: „Судетската област трябва да се 
пожертва, за да се спаси чехословашката държава и мирът в Европа”14. Вто-
рият факт е, че самата конференция в Мюнхен се провежда едва 4 дни след 
срещата на Борис ІІІ с Хитлер – на 29–30 септември. Третият факт е, че след 
края на конференцията („която покъсно стана символ на пораженство и 
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капитулация”) Чембърлейн дава  инструкции на английския пълномощен 
министър в София Джордж Рендъл „да благодари на цар Борис за това, кое
то беше направил, и да му каже, че той считаше, че царят беше действал 
като „голям европеец”. Според Рендъл българският монарх остава доволен 
и трогнат от съобщението. Борис ІІІ гледа на себе си и на Чембърлейн като 
на „единствените истински пацифисти”15.

Така „големият европеец” и български държавен глава внася „своя принос” 
в подкрепа  на „една от най-позорните страници в историята на дипломацията”. 

Обществено-политически последици  
за България от Мюнхенското съглашение

Радикализация на дясноекстремистките сили
Решенията на Мюнхенската конференция предизвик ват вълна от ре ви зио-

ни  зъм в цяла Югоизточна Европа, включително и в България. Големите бъл-
гарски вестници започват открита пропаганда за преразглеждане на Ньойския 
договор. Особено се активизира крайният прохитлеристки лагер. Не гова 
социал на опора е „...преди всичко онази част от българската буржоазия, 
която беше свързала своята стопанска дейност с германския пазар, т.е. хи
лядите български едри и средни търговци, мисионери, посредници, агенти в 
германобългарските сдружения, акционери в смесените българогермански 
пред приятия”16. Прогерманските среди включват също и стотици висши и 
сред ни офицери, чиновници от министерства и банки и др., част от нацио-
на листическата интелигенция и организираната в различни национал ни и 
фашистки организации младеж.17 Много от прохитлеристките формации са 
пряко субсидирани от германското разузнаване. Сред видните фигури на 
екстремисткото крило на българската крайна десница в България е ген. Христо 
Луков. След Мюнхенското съглашение той организира серия сказки пред 
действащи и запасни офицери с призиви за реванш и подкрепа на хитле ристка 
Германия.18 

Дясната радикализация е осезателна и сред българската националисти-
ческа младеж, особено сред студентите, членуващи в Българския национален 
студентски съюз (БНСС). Според Ана Рабаджийска през този период от исто-
рията на БНСС (1938–1939), чийто почетен председател е самият цар Борис ІІІ, 
се забелязва „завой надясно”19. Но оценката на авторката е доста омекотена. 
Завой има, но той е не просто надясно, а на крайнодясно. Такъв извод може да 
бъде направен в резултат на анализа на печатния орган на БНСС – „Студентска 
борба”, който се превръща в пропагандно оръдие на идеите на италианския фа-
шизъм и германския хитлеризъм.

В първия брой след Мюнхенското съглашение – от 1 ноември 1938 г. – е 
публикувана статията „Нова Европа”. В нея се пише за Германия като за „едва 
ли не най-великата страна в света”, защото „там можа да се постигне пълно 
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единодушие и доверие между управляващи и управляеми”, достигнато е „онова 
вътрешно сцепление, което не е постигнала никоя „демокрация” в света”, а Хит-
лер за германеца е „едва ли не нещо като Бог”, защото уж е премахнал безрабо-
тицата и е създал уж за всички „едни сносни условия на живот”20.

В следващия брой на „Студентска борба” е публикувана една впечатлява-
ща апология на „новите социал-национал ни движения”, които, видите ли, не 
използват насилие за установяването на „новия ред”, а специфичната им черта 
била „уважаване на народната воля” и се цитира „Фюрера Хитлер”, който през 
1933 г. бил заявил, че е за „диктатура на народа”21.

В брой трети е публикувана специал на статия за „новите движения”, из-
пъстрена с „мъдри” мисли на Хитлер („Светът ще принадлежи на силните, той 
никога не ще принадлежи на евнусите”) и Мусолини („Ние сме против удобния 
живот”), като сред тях се поместват и „важни” разсъждения на легионерския 
водач Иван Дочев за съдбата.22

През 1939 г. видимо се засилват профашистките настроения. Изтък ва се 
голямото значение на фашисткия „поход към Рим” (1922), от който уж е започ-
нало „постепенно заздравяване” на Европа и цяла серия от „национал ни рево-
люции”23. Публикувана е голяма статия за университетските фашистки групи 
в Италия. Тяхната дейност е дадена за пример – „как ви резултати могат да се 
постигнат, когато държавата наистина се грижи за студентството и когато се 
работи упорито и системно”24.

Публикуват се и други материали за възхвала на фашистка Италия, задъл-
жително придружени от цитати на Мусолини по въпроси за свободата, за дър-
жавата и други подобни.25

Отделя се немалко внимание и на все по-близките контакти между БНСС 
и неговите хитлеристки колеги от Германия. По време на съвместните срещи 
се правят генерал ни заявления от рода, че сега българите искат да работят 
„все по-здраво с Велика Германия”26. Прави впечатление, че на проведения 
в Берлин на 10–14 април 1939 г. ІІ задграничен конгрес на всички български 
студенти, следващи в чужбина, се получава поздравителна телеграма лич-
но от Адолф Хитлер.27 Свидетелство за близките отношения между БНСС и 
нацисткия режим в Германия е и присъствието на двама представители на 
Съюза на тържествата по случай 50-годишния юбилей на Хитлер, както и 
възможност та да бъде наблюдаван от почетните трибуни големият парад в 
негова чест.28

В запазените документи за дейност та през този период (1938 г.) на две 
свързани с БНСС студентски организации – Българското академично друже-
ство „Шипка” – Мюнхен, и Българското национал но студентско дружество 
„Родина” – Берлин, също се откриват сведения за тяхната прохитлеристка 
ориентация. Българските студенти националисти в Мюнхен украсяват своите 
тържества освен с портрета на цар Борис ІІІ и с портрета на „Водача на Нем-
ския Народ” Адолф Хитлер, вика се „мощно ура” в тяхна чест и се изпълнява 
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партий ният химн на НСДАП – „Песента на Хорст Весел”29. В Берлин техните 
български колеги подготвят за издаване юбилеен сборник по случай 30-годиш-
нината на дружество „Родина” с портрети на цар Борис ІІІ и на Адолф Хитлер.30

Завоят надясно в БНСС се проявява не само на думи, но и в действия, 
сред които особено значимо място заема Антиньойската демонстрация от 25 
ноември 1938 г. Тя прераства в сблъсък между студенти и полиция и има широк 
меж дународен отклик, включително и в докладите на британския пълномощен 
ми нистър в София Джордж Рендъл до Форин офис.31 Както отбелязва Владимир 
Златарски:

„Силна проява на младежките националистически движения е организи
рането на големи демонстрации през ноември 1938 г. около годишнината от 
подписването на диктата, когато мащабите на протестите и сблъсъци
те с полицията надминават дотогава познатото поради нажежаването на 
страстите след германския успех на Мюнхенската конференция. Легионери, 
ратници, стожерци, отецпаисиевци, студентският съюз и други формирова
ния разпространяват листовки и лозунги и настояват за връщане на земите с 
българско население, а пред германската легация кънти масово „Хайл Хитлер!”, 
което да покаже откъде мнозина се надяват на промяната.”32

Отслабване на обединената демократична опозиция и засилване на мла
дежката антифашистка съпротива

От есента на 1938 г., под влияние на споразуменията в Мюнхен между Англия, 
Франция, Германия и Италия, антифашистките демократични движения в отдел-
ните страни претърпяват сериозни сътресения. Особено показателно е разпада-
нето на „Народния фронт” във Франция, който „в много отношения служеше за 
пример дотогава”33. Разпада се и широкото демократично обединение в България.

Монархическата диктатура укрепва своите позиции. Както отбелязва Ди-
митрина Петрова, „в обстановката, създадена от мюнхенското предателство, 
фашистките агресори нанесоха сериозни удари на делото на мира и демокра-
цията в световен мащаб”34.

Последната широка опозиционна инициатива на Петорката (т.нар. де мо-
кратична опозиция, включваща БЗНС „Врабча 1”, Демократическия сговор – 
Ляпчев, Радикал ната партия – Г. П. Генов, Националлиберал ната партия – Б. 
Смилов, БРСДП – Кр. Пастухов) пред избухването на Втората световна война 
е от декември 1938 г. До цар Борис ІІІ е изпратено протестно писмо. В него се 
из тък ва, че в страната се провежда „един курс на лично управление, узаконява се 
диктатурата и обезправяването на българския народ в размери пострашни, 
от колкото когато и да било порано. Погазва се и се отрича всичко, което 
съставлява неизбежна основа на конституционното управление”35.

Ако на партийно ниво демократичната опозиция на режима е сериозно 
разколебана след Мюнхен, то сред българската антифашистка младеж и по-
специал но сред левите студентски организации – на комунистите (БОНСС), на 
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земеделците (студентската корпорация „Цанко Бакалов”) и на социалистите (сту-
дентската корпорация „Жан Жорес”), се забелязва все по-силно единодействие. 
Сплотяват ги антивоенните настроения, отрицанието на прохитлеристкия мо-
нархически режим и чувството за славянска солидарност. Връх на студентската 
съпротива през този период безспорно е мартенската акция от 1939 г.

Окупацията на Чехословакия от хитлеристка Германия на 15 март 
1939 г. предизвик ва силно възмущение сред левите студенти, особено сред 
студентите комунисти от Българския общ народен студентски съюз (БОНСС). 
По думите на Иван Аржентински, Университетът заприличва на „кошер 
разсърдени пчели”36. През следващите три дни (16-18 март) по инициатива 
на БОНСС и главно на Васил Воденичарски (български писател, загинал 
като партизанин през 1944 г.)  са прекратени всички занятия в Алма матер. 
Студентите се събират в двора на Ректората и от там потеглят на протестно 
шествие за солидарност с окупираната Чехословакия, което завършва пред 
нейната легация в София. Полицията, разбира се, не бездейства, а извършва 
репресии и масови арести срещу протестиращите младежи. По списък, 
запазен в архива на МВР, само на 18 март са задържани 73-ма студенти от 
общо около 300 участници в акцията.37 Това е една от най-значимите акции 
на БОНСС през втората половина на 30-те години на ХХ в. – и като масовост, 
и като популярност. За нейния успех (независимо от извършените репресии) 
голяма заслуга има личният пример на главния инициатор и водач Васил 
Воденичарски, който, по спомените на неговите колеги, дори и арестуван, 
не проявява малодушие. Стефан Каракостов, също участник в акцията и 
репресиран от полицията, си спомня, че когато среща Воденичарски в ареста, 
„той високо се провик ваше със своя постоянен ентусиа зъм: „Здравей, брат, 
славянството е непобедимо...”38.

Друг от водачите на посочените протести е Милан Дренчев – студент зе-
меделец от групата на „пладненците”. Неговият биограф Недю Недев го описва 
като „изя вен оратор на студентските митинги срещу анексията и окупацията на 
Чехословакия”39. Заради участието си в мартенската студентска антифашистка 
акция Милан Дренчев е арестуван и престоява едно денонощие в Дирекцията на 
полицията. 

В студентските протести против окупацията на Чехословакия се включват и 
младите социалисти. Д-р Атанас Москов изтък ва в спомените си, че „полицията 
действа много брутал но срещу демонстриращите студенти... Имаше малтре
тирани, арестувани студенти, между които множество социалдемократи”40. Д-р 
Москов, който през това време е депутат, се застъпва за протестиралите студенти 
и отправя питания чрез парламентарната трибуна до министъра на вътрешните 
работи и до министъра на просветата относно извършените репресии.41

От името на „демократичното студентство” на 19 март 1939 г. е разпро-
странено „Изложение против окупацията на Чехословакия от хитлеристка 
Германия”42. В него се заявява:
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„Това, което стана с Чехословакия, е предупреждение за нас. Българското 
културно и напредничаво общество и много от вас, гда професори, ясно чув
стват и разбират това. За гордост на българския университет, за гордост на 
българския народ, честното и истински родолюбиво българско студентство 
открито изрази своето възмущение и своята омраза към угнетителите на 
малките народи, към тия, за които „славянството е тор”, върху който може 
да вирее „чистата раса”, „расата” на палачите на науката, културата и про
греса, „расата” на модерните подпалвачи на войната”43.

Левите студенти провеждат организирани акции и по други поводи, на-
пример във връзка с годишнината от подписването (на 27 ноември 1919 г.) на 
заробващия Ньойски диктат, с който България е наказана за участието си в 
Първата световна война на страната на Централ ните сили. За организираните 
през 1938 г. антиньойски прояви разказват в спомените си бонсистите Алекси 
Пейков и Иван Аржентински. Алекси Пейков споделя за участието си в сту-
дентските демонстрации пред посолствата на Англия, САЩ и Франция, където 
се организират паралелни акции на студентските антифашистки и националис-
тически обединения. Първите правят изказвания против Ньойския договор 
като резултат на една световна война и национал на катастрофа, като следствие 
на една неправилна национал на политика, издигат лозунги за мир, против нови 
войни, за разбирателство между балканските народи; вторите демонстрират с 
„шовинистични, реваншистки възгласи”, обявяват в речите си другите балкан-
ски народи за „наши върли врагове”44. 

Иван Аржентски (известен български писател) разказва как е участвал 
в „издигането на трибуна” в кино „Славянска беседа” против „заробващия 
позорен Ньойски диктат” и против злоупотребата от страна на „фашизирани 
елементи” със „справедливото възмущение на българския народ за свои ко-
ристни цели”45. 

През пролет та на 1939 г. бонсистите използват особено значимото за Уни-
верситета събитие – честването на 50-годишния му юбилей (20–24 май), за да 
организират студентска българо-югославска проява за мир и за „славянско един-
ство против надигащата се фашистка агресия”46. Създаден е юбилеен комитет, 
който се заема с организацията на събитието. В конкретния случай полицията се 
опитва да предотврати в зародиш поредната антифашистка акция, като арестува 
голяма част от участниците в Комитета и конфискува събраните (от дарения на 
студенти и преподаватели) 26 000 лева за издаване на специален Юбилеен сбор-
ник.47 Независимо от взетите мерки, подготвяното събитие е проведено успешно, 
като специал но за празника пристигат 300 студенти от Белградския универси-
тет. Иван Аржентински, участник в организацията на инициативата, с гордост 
си спомня как бонсистите са предотвратили някои опити на студенти национа-
листи да провокират гостите от Белград и как българи и югославяни съвместно 
изпълняват „Ще живее, ще се слави духът наш славянски”. Аржентински изтък ва 
голямото значение на тази интернационал на балканска студентска проява: 
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„Едва ли друг път между българи и югославяни е съществувала така чиста 
и братска дружба, как вато се създаде по това време. Едни песни пеехме, едни 
възторзи ни вълнуваха, от един Димитров (Гео рги Димитров – Б. Б.) се възхи
щавахме, едни мечти имахме, в едно светло бъдеще вярвахме.”48

От името на студентите от Софийския и Белградския университет и от 
Варненската и Свищовската академия е приета „Резолюция на български и 
югославски студенти против хитлеристката опасност, надвиснала над Балкани-
те” от 23 май 1939 г.49 В нея се казва:

„Днес, когато науката и културата, свободата и национал ната неза
висимост на балканските, славянските и останалите малки народи са се
риозно и непосредствено застрашени, сближението на младежта, братско
то сътрудничество и съюз на всички балкански народи е единственият път 
за отбрана от неприятелите на национал ната им независимост и свобода, 
култура и напредък, единствен път, който ще премахне окончателно всички 
неправди на миналото, път за подобро бъдеще на всички балкански народи и 
тяхната младеж.”50

Студентската антифашистка активост е дотолкова впечатляваща, че запла-
хата от нея се признава както от българските, така и от германските власти. По-
казателна е оценката за БОНСС, направена от Никола Гешев – висш полицей-
ски служител, който повече от 20 години води борба срещу комунистическото 
движение в България. Назначен през есента на 1941 г. за начал ник на Отделение 
„А” на Държавна сигурност, през януари на следващата 1942 г. Гешев подгот-
вя обширен доклад за дейност та на нелегал ните комунистически организации 
в България през изтеклата година. В него е подчертано голямото влияние на 
БОНСС сред студентите (въпреки понесените удари) и значимата помощ, коя-
то Съюзът оказва в дейност та на БКП („студентите дават найдобрите функ
ционери на партията”)51.

Още по-значима е преценката за характера и дейност та на БОНСС от 
страна на германските власти. В своите изследвания за връзките на Царство 
България с нацисткия режим Владимир Златарски отбелязва, че преди посе-
щението на министър-председателя Гео рги Кьосеиванов в Берлин през юли 
1939 г. „Вилхелмщрасе критично отчита, че българското студентство е 
„предимно марксистки и антигермански настроено, без правителството да 
предприема нещо”52. 

През 1940 г., след победата над Франция, германските управляващи отново 
се връщат към проблема за политическите нагласи сред младежта на Балканите:

„Настъпилата нова европейска обстановка, при която германската побе
да над Франция в комбинация с намаляването на английския престиж създава 
добри предпоставки за силно обществено проник ване и разпространение сред 
„духовния елит” на „германската представа за живот и икономика”. При това 
акцентът за предстоящата работа е поставен върху младежката интелиген
ция на Балканите, сред която се забелязва разпространение на комунизма. На 
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тази тенденция сред „утрешните ръководители” от АО искат да противо
действат в найсилна степен.”53

Приведените констатации показват как организации от рода на БОНСС, 
действащи активно сред „младежката интелигенция на Балканите”, противо-
действат с влиянието и изявите си срещу налагането на германския нацизъм в 
стратегическия за Германия Балкански регион.
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В тази статия ще представя своята гледна позиция 
по няколко проблема за българското образование 

в техния хронологичен ред. Фокусирането върху кон-
кретни положения в образователната система предопре-
деля и формата на фрагмента – обглеждане на единич-
ните факти, проучване на тяхната природа и параметри 
на действие, на значимост та и въздействието им. Чрез 
фрагмента по-ясно се откроява характерът на образова-
нието като система от отделни нива и поднива, със своя 
същина и логически взаимовръзки, която отразява и 
влияе върху съвременните насоки на развитие.

І. 
Глобал ният свят и образованието

 В края на второто десетилетие на ХХІ век все 
по-релефно се очертават сгрешените стратегии в об-
разователната сфера, резултат от господството на нео-
либерализма и глобализма. Очак ванията, че този век 
ще изведе човечеството на нова, по-висока степен на 
културно и образователно развитие, засега не се сбъд-
ват. Обратното, в поредица от международни докла-
ди се посочват и анализират нови кризисни явления, 
свързани с подготовката на младите поколения.

На свой ред обществото на знанието – цел на се-
гашния исторически етап – също се оказва източник 
на нови противоречия, на нов сблъсък на ценности, на 
опити за тотален контрол върху духовност та и нейните 
национал ни специфики. Класическата парадигма „бед-
ни–богати” днес намира ново обозначение в опозици-
ята „знаещи–незнаещи”, „образовани–нео бразовани”. 

ЧЕТИРИ фРАГМЕНТА 
ЗА СъВРЕМЕННОТО  
БъЛГАРСКО ОБРАЗОВАНИЕ

 ваня добрева

Ваня Добрева – професор, доктор 
на филологическите науки. Пре-
подава в ЮЗУ „Нео фит Рилски”, 
Бла гоевград, и в Университета 
по библио текознание и информа-
ци он ни технологии. Научните ѝ 
ин те реси са в област та на бъл-
гарската възрожденска драма-
тургия. Автор е на монографии-
те: „Технология на историческата 
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на възрожденската драматургия 
и литература.



140 бр. 9/10 – год. XXІ

Образование

Богатите, „знаещите” общества постепенно установяват монопол в област та на 
знанието, използвайки го както като инструмент за политическо, икономическо и 
социал но надмощие, така и като възможност за информационен монопол. В тези 
общества намират развитие и се подготвят млади поколения, които ще работят в 
условията на бъдещите технологични революции. 

Бедните държави обаче, поради недостиг на финансови средства, неефектив-
на икономика и липса на индустриал ни мощности, не успяват да покрият основ-
ните критерии на бъдещото общество на знанието. В тях с нарастващи темпове се 
масовизира ерозията на културите и на общочовешките ценности, неграмотност-
та, слабата професионал на подготовка и к валификация. Действително междуна-
родните доклади за равнището на образованието в глобален план отчитат пови-
шаване на процентите на обучаващите се в системата на начал ното образование в 
сравнение с обучаващите се през 50-те години на ХХ век. Но тази най-елементарна 
грамотност е крайно недостатъчна за предизвикателствата на ХХІ век и сигнали-
зира за нови бъдещи икономически проблеми, социал ни катаклизми и разделения.

 Противопоставянето (богати държави – бедни държави) се изостри особе-
но по време на световната икономическа и финансова криза, когато в редица дър-
жави ресурсите, отделяни за социал ните системи и институции, за културните 
инициативи, за научните изследвания и иновационните внедрявания, бяха рязко 
намалени, на места даже спрени.

Неслучайно още през 2008 г. експертите на ЮНЕСКО заговориха за криза на 
хуманност та, която засяга най-дълбоко бедните, „незнаещите” държави. Експер-
тите предупредиха също, че тази криза ще бъде продължителна и всеоб хватна. 
Посочиха и подходите за нейното преодоляване – конкретни мерки и решителни 
действия от страна на национал ните правителства. И по-специал но приорити-
зиране на образованието и културата с разбиране за същност та им като възлов 
фактор за национал ната сигурност, градиво за национал ната идентичност, дви-
гател на икономическия развой.

Първопричините за кризата на хуманност та и духовност та се свързват с от-
теглянето на държавата от икономическата, социал ната, образователната, кул-
турната и научната сфера в интерес на примàта на пазарните принципи и закони. 
За образованието, за културата, за здравеопазването и социал ните дейности се 
утвърди разбирането, че те са „услуга”, зависима единствено от пазара, подчи-
нена на финансовите политики, с акцент върху печалбата и нейното разпреде-
ление. Променя се разбирането, че тези сектори са основополагащи, и по този 
начин държавата се дезангажира от непосредствените грижи за фундаментал ни 
за човешкото общество области, от отговорност та те да бъдат развивани като 
съществен елемент на национал ната сигурност на всяка държава. 

Тези проблеми засягат не само България, а в една или друга степен и остана-
лите държави – членки на ЕС. Срива се цивилизационният модел, върху който се 
градят европейските държави – предимно социален, с акцент върху симбиозата 
между индивидуал ното и общественото начало. В темелите на европейския циви-
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лизационен модел са положени национал ната самобитност, високите стойности 
на духа, културната памет. Неслучайно християнските религиозни вероизповеда-
ния – православие, католицизъм, протестантство – възник ват и се разпространя-
ват като обособени отделни културни общности на Европа, а редица учени като 
Макс Вебер говорят и за наличие на специфики в икономическия развой. Съвре-
менни автори като Самюел Хънтингтън на свой ред поставят въпроса за култур-
ните противоречия, изразени според този учен в сблъсък на цивилизациите. Във 
фундаментал ното си изследване „Сблъсъкът на цивилизациите и преобразуване-
то на световния ред” Хънтингтън посочва, че на сегашния исторически етап става 
въпрос за противопоставяния, резултат от културно-цивилизационното развитие. 
И по-конкретно, от експанзията на западния цивилизационен модел и на запад-
ните ценности, от тяхната претенция за общовалидност. Под „Запад” в случая се 
разбират САЩ и западноевропейските държави, своеобразното контаминиране 
на протестантските с католическите ценности. Ще подчертая: идеята за Запада, 
и в разбиранията на Хънтингтън, не се препокрива с континента Европа, в кой-
то исторически се е формирала и друга мощна цивилизация – православната. В 
този дух ще спомена, че Обединена Европа се изгражда върху културни ценности 
от Античност та (Древна Елада и Древен Рим) през Средновековието (Византия и 
християнския Рим) до модерните концепти за индивидуал ното и колективното 
начало, разработени в Италия, Англия, Франция, Испания, Германия, Русия. Така 
че политически доктрини, които се градят върху вътрешните противопоставяния 
между тези културни сцепления, задълбочават кризата и водят до никъде. 

Духовната криза в отделните европейски държави също има конкретни 
характеристики, свързани с нео либерализма, най-вече със силовото налагане 
на културни модели и ценностно поведение, които, както е в случая с България, 
ерозират духовните ориентири на нацията. 

Как посоченото дотук кореспондира със сферата на образованието?
През януари 2014 г. ЮНЕСКО оповести годишния си мониторингов доклад 

за образование. В него експертите констатират ново кризисно явление, резултат 
от процесите, за които стана дума – глобал ната криза в образованието. Симп-
томите на тази криза са: липса на образование за всички и ниско качество на 
образованието в бедните държави. Огромна част от децата и младите хора на 
планетата не могат нито да четат, нито да пишат. Нямат и шанс за придобива-
не на елементарни професионал ни умения. В следващите доклади на ЮНЕСКО 
за образованието (2015, 2016, 2017 г.) се подчертава спешната нео б ходимост от 
по-значим обществен ресурс за развитие на образованието. Статистиката отчита 
притеснителния факт, че всяко шесто дете от бедните страни в глобален мащаб 
не може да завърши начал но училище. 

Оказва се, че сега са нео б ходими спешни мерки, защото в близките години 
и десетилетия най-вероятно маргинализацията на населението ще се масовизира 
и все повече ще намалява броят на хората с възможности да реализират своя 
потенциал. Обезпокоително е, че редица правителства през второто десетилетие 
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на ХХІ век рязко намалиха средствата за образование, с което задълбочиха нега-
тивните тенденции. Същевременно анализите показват, че средствата, които от-
делните държави са изразходвали за същия период за военни цели, многократно 
надвишават средствата, отделяни за образование и култура. 

Не са достатъчно финансово стимулиращи и международните програми за 
развитие на образованието – те не допринасят за преодоляване на кризисните 
явления, за позитивни решения и за нео б ходимия икономически и интелектуа-
лен напредък на обществата. От тях не може да се очак ва да разрешат основните 
въпроси.

Що се отнася до България, през периода на финансовата и икономическа 
криза у нас (2010–2013 г.) в област та на образованието се наложиха най-крайни 
форми на рестриктивна финансова политика. В сравнение с предишния период 
на управление (2005–2009 г.), през който процентът от БВП, отделян за образо-
вание, е около 4,2, за периода 2010–2013 г. държавните средства бяха намалени с 
0,7% и станаха 3,5%. В съпоставителен план: за периода 2005–2009 г. 4,2% от БВП 
нареждат България сред средноразвитите европейски държави, докато с 3,5% за 
образование България заема последното място сред държавите – членки на ЕС. 
И сега, в 2018 г., България отново отделя най-малко средства за образование сред 
държавите – членки на ЕС – 3,4%. Очак ванията са за следващата, 2019 г. процен-
тите да намалеят с 0,1 и да станат 3,3%. Няма как да се очак ва модернизация на 
българската образователна система, нито осигуряване на високо качество, при 
положение че общественият ресурс, нео б ходим за тези цели, непрекъснато се на-
малява. Тук само ще припомня, че според европейските норми образованието е 
сфера от национал ната политика, т.е. неговото развитие зависи изцяло от волята 
и действията на национал ните правителства. 

Проведените през последното десетилетие у нас международни изследвания 
PISA открояват редица проблеми в образователната ни система. Сред тях особе-
но тревожни са: ниската грамотност на българските ученици, свързана с четене 
и писане; неустойчивите знания по природо-математическите науки; липсата на 
умения за работа в екип и др. През 2012 г. се открои и един сравнително нов за 
страната ни проблем – като следствие на социал ните и икономическите неравен-
ства учениците в нашата страна се отличават от европейските си връстници с не-
достатъчни житейски познания и умения за решаване на съвременните проблеми. 

В подобен аспект образованието в България се оказва все по-зависимо от 
социал но-разграничителния критерий: пълнотата на знанието и разнообразието 
от възможности са достъпни за по-малката част от обществото, най-вече за де-
цата на т.нар. елит. Тоест за онзи обществен слой, който разполага с нео б ходимия 
финансов ресурс, за да осигури по-висока подготовка на своите наследници – 
знание на езици, усвояване на информационните технологии, на естетически и 
културни ценности. 

Тази тенденция към диференциация на знаещи и незнаещи и към зависи-
мост от семейния доход и произход е сравнително нова за нас, българите. Още с 
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първите си стъпки през епохата на Възраждането българското образование е акт 
на обществото и има преди всичко социален характер. По исторически причини 
то никога не се е превръщало в белег и привилегия на една или друга обществена 
група, не е възприемано като аристократична емблема. Обратно, винаги се е раз-
вивало, винаги е било качествено, винаги високо се е ценило масовото образова-
ние на децата – и на богатите, и на бедните семейства.

В последния доклад на Световната банка от 2018 г. за развитието на образо-
ванието вече се набелязват нови тенденции. Посочва се например, че в държави, 
в които приоритет на политиката е образованието – се влагат значими общест-
вени средства, разработват се модерни образователни програми, съобразени с 
национал ната специфика, стимулират се духовното, културното и здравослов-
ното формиране на личност та, качествата и уменията за работа в екип, – се на-
блюдава икономически просперитет и благосъстоянието на обществото се пови-
шава. Образованието се трактува като обществено благо, като базово човешко 
право и ценност. Акцентира се върху нео б ходимост та от постигане на единство 
между учение и възпитание, резултат от новото явление – криза на учението. 

Съвсем накратко се спирам върху този доклад , защото и в него вече криста-
лизират грешките на нео либерализма. Самият факт, че експертите на Световната 
банка говорят за криза на учението (learning crisis), посочва, че за бъдещото раз-
витие на обществото няма да е достатъчно децата само да посещават училище. 
Нео б ходимо е да се осигури качествено образование, което да гарантира култу-
рата, икономическия просперитет и здравето на бъдещото човечество.

ІІ.

Българското образование – съвременно състояние

Натрупаните през годините на прехода проблеми в икономическото и в 
социал ното развитие на България с особена острота рефлектираха и върху сис-
темата на образованието. Нео либерал ната доктрина за обезсмисляне на ролята 
на държавата, за хиперболизиране на децентрализацията и за фетишизиране на 
пазара роди редица крайно негативни тенденции. Нарушиха се утвърдени тради-
ции, предприе се неясна реформа, която получи и законодателна форма. Никой 
не се съобрази с известната истина, че пропуските в образованието на днешните 
поколения, големият брой отпадащи от системата ученици, застрашително уве-
личаващата се неграмотност са резултат и от непремереност и увлечение по чуж-
ди на национал ната традиция образователни нововъведения. 

Ще отворя една скоба. От историята е известно, че успешните образовател-
ни модели винаги са съчетание между най-добрите чуждестранни практики и 
национал ните специфики на държавата. Още с начал ните си стъпки през Въз-
раждането българското училище заема най-модерната за времето си английска 
система, която се оказва особено подходяща за българските условия. 
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И през ХХ век, особено през втората половина, български политици, учени 
и експерти заимстват чуждестранни образователни модели, но ги съобразяват с 
национал ните особености. Същественото в този процес на откриване на чужде-
странни образователни модели и тяхното адаптиране е, че те принадлежат на 
икономически най-развитите държави, а това на свой ред служи като стимул за 
развитието на България и за подготовката на нейните поколения. Така усъвър-
шенстването на национал ната образователна система, нейното обогатяване с 
най-прогресивните за времето си тенденции се оказват част от разбирането за 
същност та на национал ната държава и за нейната национал на сигурност. И неза-
висимо от историческите и политическите промени през ХІХ и ХХ век ученици-
те изучават български език, българска литература, българска история. Изучават 
също и епохал ни културни и исторически събития, гениал ни творби и писатели, 
западни езици и руски език.

Факт е, че в годините на прехода в България бяха закрити всички общест-
вени институции за анализ и стратегически изследвания на въпроси, свързани с 
национал ната проблематика. Тяхното място обаче веднага беше заето от чужде-
странни фондации, които насочват развитието на национал ното ни образование 
и управляват бъдещето на българските поколения. На първо място – фондация 
„Отворено общество” и създадената въз основа на нея мрежа от институти и из-
следователски звена.

 През последните три десетилетия „Отворено общество” подготви по-
коление експерти, които вече заемат възлови позиции в различни държавни 
и общински администрации, в културни и образователни институции, учи-
лища и университети. Те определят модела, по който се развива българското 
образование, те създават стратегическите документи, те пишат законите и 
подзаконовите актове, участват в групите за подготовка на оценка и монито-
ринг на българското образование, автори са на програмите по история и ли-
тература, редовно присъстват в медии, на различни форуми и конференции 
– като единствени авторитети по въпросите на образованието и културната 
ни идентичност. 

До 2007 г. фондация „Отворено общество” разви специал но направление 
„Образователни политики”, чиято цел е да „развива и осъществява полити-
ки в област та на начал ното, средното и висшето образование и да насърчава 
участие то на гражданите в процеса на взимане на решения, отнасящи се до 
реформата в тази област. Програмата работи за повишаване на качеството на 
образованието в България и за осигуряване прозрачност на разходите и инвес-
тициите за образование”. 

След 2007 г. започна действието си новата програма „Управление на пуб-
личните политики” със задача: „формирането на активни, обществено ангажи-
рани и прогнозируеми политики (...) програмата обръща специал но внимание в 
дейност та си на проблемите по разработването и осъществяването на публични 
политики в сферата на образованието и здравеопазването”.1
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Както посочих по-горе, експертите на фондацията участват в изработване-
то на възлови за развитието на българското образование документи. Те са сред 
авторите на доклада от 2011 г. по проект на тема: „Стереотипи и предразсъдъци 
в учебници, учебни помагала и образователни програми и планове за  подгот-
вителното и основното образование”. След обстойно разглеждане на програми-
те по история и литература за дискриминационни текстове се обявяват стихове 
на Христо Ботев, на Иван Вазов, на Добри Чинтулов, на Петко Р. Славейков, на 
Яворов и Дебелянов, разкази на Вазов, на Йордан Йовков, на Елин Пелин, на Гео-
рги Райчев и др. В доклада се настоява малолетните да бъдат просвещавани и за 
сексуал ната ориентация на класически имена от световната литература (напри-
мер не било достатъчно учениците от V и VІ клас да четат приказките на Оскар 
Уайлд, а, за да няма дискриминационни стереотипи и предразсъдъци по полов 
признак, трябвало да запомнят, че писателят е бил с нетрадиционна сексуал ност).

Експерти на „Отворено общество” участват активно и като автори, кон-
султанти, но и защитници на приетия през 2015 г. Закон за предучилищното и 
училищното образование. Те са и сред факторите, които написаха новите учебни 
програми по история и литература – фундамент на ценностната система на бъде-
щите поколения българи. Именно „Отворено общество” провъзгласява ограни-
чаване на обществения ресурс за социал ни системи, как вато е образованието, и 
въвеждане на чужди за българската традиция фискал ни принципи – формиране 
на бюджета върху основата „парите следват ученика”, закриване на училища чрез 
т.нар. оптимизация на училищната мрежа, и така нататък.

В системата на българското образование действат и организации2, чиято 
цел и мисия е да утвърждават джендър образование в българското училище: 
,,Джендър образование, изследвания и технологии”, „Джендър алтернативи” 
(ДА) – част от Национал ната мрежа за децата; „Български център за джендър 
изследвания” (БЦДИ), „Джендър проект в България”; „Х&Д джендър перспек-
тиви” и др. Сред целевите групи, посочени в техните интернет страници, са деца 
и млади хора, ученици и студенти. Съоснователи, спонсори, партньори на тези 
организации са фондация „Отворено общество” и други чуждестранни фондове, 
известни с подкрепата си за развитието на подобен тип проблематика. Под пре-
текста, че се борят с дискриминационните стереотипи и предразсъдъци в учеб-
ните програми, джендър организациите разработват и се опитват да наложат 
джендър философията в българското общество. 

Програмите, разработени от отделните джендър фондации, действат още от 
края на последното десетилетие на ХХ век и са свързани с разясняване на поня-
тията джендър и джендър роли в българското училище, с въпросите за насили-
ето и трафика на жени и деца и др. Например още през 1997–1998 г. фондация 
„Джендър проект в България”, финансирана от „Отворено общество”, Съвета на 
Европа, Глобал ния фонд на жените, Национал ния демократичен институт и др., 
организира обучение на ученици на възраст между 10 и 18 години, а допълнител-
но провежда обучителен семинар за учители и образователни експерти. 
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От друга страна, в началото на 2018 г., в хода на обсъждането на „Истанбулска-
та конвенция”, се оказа, че от 2013 г. фондация „Джендър образование, изследвания 
и технологии” провежда в българските училища конкурс: „Училище без насилие и 
стереотипи, определени от пола”. Сред партньорите на тази фондация са организа-
ции на „Отворено общество”, но и Държавната агенция за закрила на детето. 

Друга фондация с все по-активно присъствие в българското образование 
е „Америка за България”. Нейна основна задача е да подпомага развитието на 
гражданското общество у нас, „укрепването на динамична пазарна икономика и 
на институциите на демократичното общество в България”, да подкрепя страна-
та в постигане на пълния ѝ потенциал на успешна и модерна европейска нация”.3

В интервю от май 2017 пред сп. „Градът” президентът на фондация „Америка 
за България” Нанси Шилър разказва за историята и целите на фондацията: „Аме-
рика за България” е частна фондация, чиито корени ни водят близо 30 години на-
зад. Тогава с помощта на американския Конгрес се създават тези фондове, които 
да помогнат на бившите комунистически държави да тръгнат по-уверено по пътя 
на демокрацията, като се обръща внимание специал но на развитието на предприе-
мачеството, на малкия и средния бизнес. Българският фонд се оказва най-успешен. 
Чрез добре управляваните активи през 2008 г. той достига до 450 млн. долара. Тогава 
се взима решението, че тези средства трябва да продължат да работят за проспе-
ритета на България. Така през 2009 г. се създава фондация „Америка за България”. 
До днес фондацията е дарила над 200 млн. долара в подкрепа на близо 750 иници-
ативи, което ни прави най-големия дарител в държавата. Много сме щастливи от 
това, че устойчиво залагаме на българския потенциал, като дефинираме мисията 
на фондацията в шест основни области: образование, изкуства и култура, културно 
наследство и туризъм, гражданско общество и демократични институции, развитие 
на частния сектор, социал на сфера. Ние подкрепяме множество проекти и инициа-
тиви от всякакъв мащаб в цялата страна – от училищния оркестър „Маршируващи 
звезди” в Златица, за който ни разказва снимката от водещата страница на новия 
ни сайт, до „Заедно в час”, чиято мисия е предоставяне на качествено образование 
за всяко дете.  Първият детски интерактивен научен музей „Музейко” също е съз-
даден от фондацията. Като цяло темите, свързани с децата и образованието, вина-
ги са били един от основните приоритети на фондация „Америка за България”4. В 
област та на образованието фондацията се грижи за качеството на образованието, 
за престижа на учителската професия и за човешкия капитал на България. Във 
връзка с това се създават и реализират програми, чрез които се осъществява обуче-
нието и к валификацията на учители, директори и образователни специалисти, като 
се използва американският опит на преподаване. Акцентът се поставя на работата с 
българските университети, в които се подготвят бъдещите учители. 

Може да се направи извод, че „Америка за България” работи особено ак-
тивно сред изявени млади хора за формиране на ценностна система върху ос-
новата на новия цивилизационен избор. Акцентът пада и върху изпълнението 
на задачи, чиято цел е да се предостави такава интерпретация на българската 
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история, особено от втората половина на ХХ век, която допълнително да вгра-
ди идеите на глобализма в съзнанието на младите българи. Да наложи концеп-
цията за гражданското общество, чиято алфа и омега са антикомуниз мът и ру-
софобщината. Т.е. става дума за съвместни действия на „Америка за България” 
и „Отворено общество” в българското културно пространство. И то в унисон 
със стратегиите за българското образование, изготвени в централата на Све-
товната банка и съответно придружени със заделяне на огромни чуждестранни 
финансови средства за налагане на мултикултурализма в духовната сфера.

Фондацията „Америка за България” подпомага образованието на ученици и 
студенти, най-вече по природни науки, приложни науки и математика, за тяхната 
реализация в глобал ната икономика. Както и дейности, свързани с анализ и разра-
ботване на образователни политики5. През 2012 г. заедно с Института за междуна-
родно образование фондацията финансира и обучението на 50 студенти и млади 
хора в САЩ по програмата „Млади лидери”, сред тях педагози и образователни дей-
ци. Обучението е по предприемачество и за създаване на лидерски умения в духа на 
американските ценности. 

Сред проектите, които фондацията осъществява, е и конкурсът „Училища 
на бъдещето”. Неговата цел е да се модернизира учебната среда. Групата, с която 
се работи, е от най-талантливите български ученици в област та на природо-ма-
тематическите науки. От 2004 г. се подкрепя международното участие на българ-
ските отбори по природо-математически науки. Както и организирането на със-
тезания по информатика и информационни науки. 

На международни състезания по математика, по физика, по информатика 
българчетата се представят отлично. Наградата, която фондацията е определила 
да им се дава като бонус, е стипендия в престижен американски университет, а 
впоследствие и реализация в САЩ. Няма защо да припомням, че този подход е 
един от най-сигурните инструменти за купуване на мозъци.

Интересно е също така, че трактовката „Училища на бъдещето” и задачите, с 
които е свързано изпълнението на проекта, съвпадат със съдържанието на въведе-
ната в новия Закон за предучилищно и училищно образование законодателна нор-
ма – иновативни училища. Не е ясно обаче с как во утвърдените през десетилетията 
математически и езикови гимназии, училища по изкуства, култура и спорт са изчер-
пали своя смисъл и значение, за да бъдат трансформирани в иновативни училища 
или развити в училища на бъдещето и как во по-точно означава новият вид училище.

Вижда се, че образованието у нас е резултат от действията на служители 
на чуждестранни фондове и фондации, контролирани от американски, а не от 
европейски финансови източници. Те именно разпространяват в българска 
среда философията на глобализма и нео либерализма, като противопоставят на 
национал ната държава и на нейните жизнени устои т.нар. ценности на граждан-
ското общество. Служители на тези фондове и фондации са и автори на новия 
модел на българското образование, като те контролират и допълнително направ-
ляват неговото развитие в училищата и в университетите.
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От друга страна, България продължава да е най-бедната държава в ЕС. Стра-
ната ни е об хваната от тежка криза – икономическа, духовна, демографска. По вре-
ме на прехода нашата страна загуби производствения си потенциал – бяха закрити 
важни индустриал ни мощности, прекъснаха се възлови международни търговски 
взаимоотношения. В началото на второто десетилетие на новия век не бяха реали-
зирани договорените през мандата на кабинета Станишев стратегически проекти, 
чертаещи нови възможности за по-интензифицирано икономическо развитие на 
страната ни като строежа на АЕЦ „Белене” или изграждането на високотехноло-
гични центрове като този на Ай Би Ем. Сега България се развива предимно като 
страна на нискотехнологични услуги и работа на ишлеме за големи компании. 

 Трябва да се има предвид и следното: по подобие на най-развитите държави 
и у нас в редица документи се настоява за водеща роля на бизнеса в образование-
то. Като мантра звучат заклинанията на политическия ни елит, че ще гарантира 
връзката: образование и бизнес. И така ще подготви бъдещите поколения.

 Изпуска се от внимание обаче, че днешният български бизнес като цяло 
не притежава възможностите сам, без държавна подкрепа, да осъществи задачи 
от такова естество. Това, което се налага като изиск ване от страна на бизнеса, 
се отнася главно до професионал ната подготвеност на кадрите, защото има ка-
дрови недостиг на заварчици, строителни техници, фаянсаджии, електромонтьо-
ри, трактористи, обущари, камериерки, сервитьори, болногледачи и др. Трябва 
да бъдат предприети конкретни мерки, да бъде стимулирано професионал ното 
образование чрез разнообразяване на видовете училища: да се насърчават  
професионал ните училища и новото развитие на средните професионал ни 
колежи, да се възстанови българската традиция на техникумите, СПТУ-тата, 
професионал ните к валификационни центрове. 

С оглед на укрепването на българския бизнес, на оформянето му като про-
изводителен държавата тепърва ще трябва да регулира подготовката на кадри-
те в образователната система. Тя трябва да започне отново да играе регулираща 
роля, да стимулира подготовката на бъдещото поколение, да направи нужното за 
участието му в новите икономически реал ности. А това предполага ясни страте-
гически виждания за икономическото развитие на страната с наличната номен-
клатура от нео б ходими кадри. 

ЛИТЕРАТУРА
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4 https://gradat.bg/news/2017/05/02/2964033_decata_i_obrazovanieto_vinagi_sa_bili_

osnovni/&rubrname=news/ 
5  https://www.us4bg.org/areas/education/?hl=bg

(Следва продължение)
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Няколко години наред Велин Гео ргиев изненад-
ва почитателите си със своите крайно новатор-

ски книги: „Вкусът на  болката” (2016), „Живак от 
счупен термометър” (2017) и поредната „Аз не съм 
дотука”, излязла наскоро. Те представляват някак ва 
особена дневниково-мемоарно-поетико-прозаиче-
ска сплав, прошарена тук и там с литературнокри-
тически елементи, за която дори би следвало да се 
измисли нов жанр. Непрекъснато при него поезията 
прелива в проза (в най-общ смисъл, включваща бе-
летристика, публицистика, есеистика и литературна 
критика) и прозата – в поезия, споменът премина-
ва в дневникови наброски и наброските – в спомени, 
реал ност та се смесва със съня, миговете на вдъхно-
вение и творене – с ежедневното и битовото, висо-
кото – с ниското, личното – с общественото и всечо-
вешкото. Къде започва едното и свършва другото, е 
трудно да се хване. И е ненужно. Може да се каже и 
другояче:

„Докато си стягам багажа, още нещо ще кажа. 
Протупах го този живот. Откакто си замина мо
ята Муза, съм на тръни. Хвана едно – друго пусна. 
И уж се оформям, а като погледна – разпилявам се. 
Челядта ми е дала ултиматум да се събера, да се 
подредя – в папки, кашони, торби, за да може да ме 
приберат Там – в някой килер, за всеки случай. Ето 
– това е доказателството ми, че докато си стягам 
багажа, има как во още да разпилея. Довършвам се.” 

Велин Гео ргиев започна да пише книгата си, кога-
то неговата душа беше наранена от несправедливости, 
свързани с нашето житие-битие. Но силната му на-
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тура и поривът за творчество надделяха над отчаянието. Заглавието на книгата 
започна да варира: „Това заглавие „Докато си стягам багажа” – пише той – е ус
ловно, даже под него съм написал и друго – „Понавътре в мен”, а покъсно ми се 
мярнаха и още няколко.” И докато се удивляваше на едно, на друго, заглавието на 
книгата му вече е станало друго: „...моят чудесен приятел Пенчо Чернаев вчера 
ми каза, че е хубава връзката между първото ми заглавие „Тук съм”и последното 
засега „Аз не съм дотука”.” Двете се допълват едно друго, смесват се, и в крайна 
сметка стават едно, защото много елегантно в книгата пределност та на „дотука” 
е прескочена: „аз не съм дотука”, което има смисъл и на „аз не съм досега”, т.е. ще 
бъда и нататък – не само в пространството, но и във времето. 

Начинът, по който Велин Гео ргиев пише своите книги, е несрещан досега в 
нашата литература. И не само в нашата. Може да се каже, че в най-общ смисъл те 
представляват нещо като дневник на самотника. Но да се твърди, че това е само 
дневник, не е съвсем точно. Самият той опровергава подобни внушения: „Аз не 
имитирам дневник. Улавям светулките на своето време. Лепя ги по челото на 
бялата страница и нещо провиждам.” Не е съвсем точно и това, че е самотник, 
защото, àко и да живее сам, Велин Гео ргиев не е самотен. Тъй и споделя: „Колко е 
голям моят свят ли? Не казвам. Защо? Защото е безграничен. Ето. Влизам в него. И 
виждам Човека. Влизам в Човека. И виждам света. Мироздание.” Наистина, Велин 
Гео ргиев, както никой друг сред нас, е в непрекъснато общение с целия свят – назад 
и напред във времето, в ширина и дълбина, тук и сега, с живи и мъртви от всяка 
точица на вселената, тук или там и отвъд. Неговият диалог с живия Петко Тотев 
например продължава с Петко Тотев, който вече не е сред живите, като да не ни 
е напускал. Да не говорим за Снежана Пейчева – любовта, опората, духовната 
провокация и постоянното вдъхновително предизвикателство за Велин, „Моята 
Муза”, както той я нарича, която под формата на странстващ сюжет преминава от 
книга в книга. „Има място за всеки мой значим приятел в тази фрагментарно
мозаечна книга”, признава той. И е така. Негови събеседници в духа са най-различни 
люде, като започнем от онези, от непосредственото му обкръжение – дъщерите от 
Варна, Кюстендил и Благоевград и внучката Анита; приятелите писатели Анжел 
Вагенщайн, Пенчо Чернаев, Петрана Колева, Деян Енев, Маргарита Петринска, 
Драга Дюлгерова, Мария Владимирова, Милена Лилова, Владимир Арденски, 
Светозар Аврамов; както и приятели, прекрачили вече в отвъдното; Михаил 
Шолохов, Николай Хайтов, Гео рги Божинов, Константин Мечев, Василка Хинкова, 
Тодор Велчев – Тато... И стигнем Христо Ботев, Теодор Траянов, Христо Смирненски, 
Никола Вапцаров, Пеньо Пенев, Емилиян Станев... Събеседници отблизо и далеч 
– Омир, Вук Караджич, Джек Лондон, Хорхе Луис Борхес, Сесар Айра, Никос 
Казандзакис... Или неговата голяма слабост (страст) – художниците, сред които 
близките му Гео рги Павлов – Павлето, Петър Ръсовски, Евгений Босяцки, Антония 
Огоста... И още Владимир Димитров-Майстора, Илия Бешков, Стоян Венев... Герои 
и мъченици на българската история Васил Левски, Гео рги Данчов-Зографина, Райна 
Княгиня, Мария Тенишка и сина ѝ Коста Тенишки, по-известен като Кочо Лютата... 
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И още Петър Дънов, Гюрга Пинджурова, Димитър Ив. Шишманов... Или Федерико 
Фелини, Салвадор Дали, Никола Тесла... Не е възможно всички имена да изредя, 
макар че изредих повечето от тях.

Ако някой преди време ми беше казал, че с такъв несек ващ интерес и с 
непрекъснато възпламеняващо се любопитство ще чета книги от подобен род, 
не бих повярвала, но ето че е факт. Има хора, които – и най-интересна исто-
рия да разказват, са скучни и досаждат. А при Велин – как вото и да подхване, 
повествованието му задържа любопитството докрай. При него е привличаща  
всяка подробност – и най-незначимата случица, случайно прелетялата мисъл, 
внезапно избухналата асоциация. Дори монологът на любимото куче Чани – 
един от главните герои и в тази книга на Велин (поетът така се е сраснал с 
кучето, че дори мисли и пише стихове от негово име).

Малко е да се каже, че Велин Гео ргиев е вълшебник на словото и че прави 
със словото как вото си поиска. Него словото го обича. Словото е сякаш при-
лепнало за ръката му и го води накъдето си поиска. Навсякъде. Талантливо и 
силно. Заредено с неговата – чисто Велин-Гео ргиевска – енергия, която вед-
нага го откроява сред всички: „Само писането на нови текстове – споделя 
той – има все още смисъл за мен... Ето – поривът иде, носи се като мълния. Аз 
съм просто прокълнат да съм роб на себе си... И се радвам на новото утро, на 
ведрия ден...”. 

Всяко нещо, до което прозорливата му мисъл се докосне – и най-незна-
чителното! – става голямо и значимо, важно, изпълнено със смисъл. Не знам 
как и защо става така. Велин Гео ргиев прави голямо и значимо всичко, за което 
пише. И себе си виждам по-различна, попаднала в полезрението му – някак 
по-смислена и по-насъщна в литературата и в живота. 

Прозорливото му писателско сърце отсява безпогрешно правда от не-
прав да и в него няма страх, когато неправдата е по-силна – опълчва се срещу 
нея, как вото и да му коства това. Рядко са хората като него, които дори в ущърб 
на себе си защитават човека. По това се познава истински талантливият писател 
или, както самият ти твърдиш, когато ломиш от сърцето си спомените за 
Георги Божинов: „Аз съм наясно, че всеки писател си знае клаузите на своя 
не писан закон и колкото да се различават помежду си хората на словото, те 
са в темелите на живота, на морала, на милост та към Човека.” Този нрав-
ствен закон вътре в нас (по Кант) поддържа у теб постоянно чувството за 
отговорност, както е при истинските писатели: „Не знам защо – споделяш в 
книгата, – но усещам вътре в себе си потребност ли, задължение ли да се от
чета пред някого вечер или нощем, или призори, как во съм направил през от
миналия ден... Да се освободя пред някого от своя товар, не знам кой е той, 
може би е народът...”. Може би – народът, може би – Оня там, с Когото все 
разговаряш, ако и да твърдиш, че си безбожник. Защото истинският писател 
живее с мисълта за мисия, както и пишеш: „Само писането на нови текстове 
има все още смисъл за мен. Само това усилие ме осмисля, то ми казва що за 
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човек съм. Затова писането с нищо не го заменям. Доверителната ми лексика 
търси чистата страница. Точно такава я искат другите – еликсирна. 
Писането е мисия, мисля”.

Ще завърша с едно от любимите ми Велин-Гео ргиеви стихотворения от 
книгата:

ЛОЗЕ НА БАИРА

Щом се проектираш, то не спирай. 
Влязъл си в мегдана изоставен. 
Ще отглеждаш лозе на баира. 
Нищо чудно чудо тъй да става. 

На баира лозето ще пусне 
корени във спечената глина. 
Ти не бързай да си хапеш устните. 
А копай, копай, копай, Велине... 

На баира лозето на този 
лудия май вече дава грозде, 
чух да си шушукат изумени 
сеирджиите край мене... 

Чувате ли, пее мойта лира 
в лозето ми на баира. 
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