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Бележка на дежурния редактор

Скъпи читатели,
Антологията, която е пред вас, съдържа подбрани статии, посветени на развитието на левите идеи. Направихме
я, защото вярваме, че българският социализъм ще има бъдеще само ако отговаря на предизвикателствата на информационната епоха. Че започналият постиндустриален преход
властно изисква нова лява стратегия и нова лява политика.
Вече петнадесет години списание „Понеделник“ продължава да
инициира дискусии с увереността, че Българската социалистическа партия ще защити историческата си роля, надеждите и очакванията на милиони българи като модерна лява
партия на демократичния социализъм в ХХІ век. Че българският социализъм ще има бъдеще, ако осъзнае, че бъдещето на
социализма е социализмът на бъдещето.
Тази антология не е юбилейна класация, тя няма за цел да
изтъкне най-доброто от публикациите на многобройните ни
автори. Потърсили сме гледни точки, които да дадат възможност за нов подтик към дискусия в преследване на основната
мисия на списание „Понеделник“ – развитието на левите идеи
и модернизацията на социализма.
Димитър Генчев
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ПОДБРАНИ МИСЛИ И АФОРИЗМИ
Бъдещето на социализма е социализмът на бъдещето.
Александър Лилов
Бъдещето на левицата е мисловно съдържание, оцветено от силно чувство и желание.
Добрин Спасов
Основната причина за липсата на национално съгласие през
последното десетилетие идваше не толкова от липсата на желаещи съгласие, а от липсата на национално отговорни сили, които да достигнат
до съгласие.
Васил Проданов
Сега не е възможно да се прогнозира кои от централно- и източноевропейските страни и за какви срокове ще преодолеят бариерата, отделяща ги от развитите държави.
Васил Сгурев
Капитализмът ще се мъчи още дълго, но, което е по-лошо, ще измъчва по-голяма част от живеещите в него.
Янаки Стоилов
Капитализмът не е в състояние да измени разделението на бедни
и богати и бедните са бедни не поради мързел, а поради несправедливо
заплатен труд, поради експлоатацията.
Павел Писарев
На нас ни е необходима промяна умна, промяна радикална, промяна с бъдеще, промяна на партията и обществото.
Николай Петев
Каква драма: социализмът на розата – пред съда на склерозата.
Димитър Генчев
В нашата партия, в БСП, е имало, и навярно ще има всякакви: и
тесни и широки, и мъченици и герои, и предатели, и провокатори, май
че и пожарникари. Но най-вече е имало социалисти и комунисти и пак
социалисти.
Георги Григоров
Сегашният бандитски капитализъм в България, а и в другите страни, нито е ефективен, нито е справедлив.
Иван Ангелов
Всъщност големият проблем на левицата... е липсата на нов социален проект, който да замени разграждащата се социална държава.
Искра Баева
Догматизмът прилича на бактерия, която бавно, но безотказно
разгражда връзките между частите на организма и ги превръща в механичен сбор, а него – организма – в проста summa summarum на тези части.
Александър Смочевски
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Сп. „Понеделник“, 2001, бр. 9/10, с. 5–38

МОДЕРНИЯТ СОЦИАЛИЗЪМ 
СОЦИАЛИЗМЪТ НА
ИНФОРМАЦИОННАТА ЕПОХА
(Теоретични размишления в края на ХХ век)
Александър Лилов

П

Александър Лилов – професор,
доктор на философските науки,
член-кореспондент на БАН. Работи в областта на философията на културата, естетиката и
политологията. Автор е на монографии и научни трудове, по-важните от които са: „Към природата на художественото творчество“ – преведена на руски, полски,
китайски, чешки език, „Въображение и творчество“, „Европа – да
бъде или да не бъде“, „Европа – диалог и сътрудничество“, „Диалогът на цивилизациите. Световният и българският преход“ –
преведена на китайски език, тритомникът „Информационната
епоха“; както и на над 200 публикации у нас и в чужбина. Директор
е на Центъра за стратегически
изследвания.

рез 1853 г. Енгелс пише на Вайдемайер: „Струва
ми се, че в едно прекрасно утро нашата партия,
вследствие на безпомощността и вялостта на останалите партии, ще бъде принудена да вземе властта, за
да направи в края на краищата всички тези неща, които не отговарят непосредствено на нашите интереси... При това ние ще загубим главите си – да се надяваме само във физическия смисъл, – но ще настъпи
реакция и преди светът да бъде в състояние да даде
историческа оценка на подобно събитие, нас ще ни
смятат за чудовища, нещо, което не трябва да ни притеснява, а и за глупаци, което е много по-лошо.“1
Пророчески мисли! Горе-долу, макар и с някои
корекции, така и стана в края на двадесетия век. Комунистическите партии и техните ръководства в Съветския съюз и в Източна Европа не загубиха главите
си във физическия смисъл, но загубиха много повече.
Настъпиха разруха и реставрация. Бог умря и всичко
стана възможно. Задълго и в широки обществени кръгове се установи представата за нас като за чудовища,
което не се оказа така маловажно нито в обществен,
нито в морален план. Още по-лошо е, че за социализма
започна да се мисли не като за напредък, не дори като
за светла утопия, а като за лъжа, авантюра, исторически нонсенс. Горко на нас, социалистите!
Енгелс е искал да каже, че е възможно социализмът исторически да се роди преждевременно, преди да
са се създали всички условия за него в утробата на старото капиталистическо общество. Тогава вместо само
социалистическите задачи управляващите леви партии ще трябва да решават и несоциалистически проблеми с несоциалистически средства. Историята не се
движи по график и по учебник, а така, както повеляват
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обстоятелствата, събитията, времето, историческите личности, хората.
Актуалният исторически въпрос днес не е историческата оценка, още
по-малко оправдаването на несоциалистическите неща в нашия реален социализъм. Това е важно, то трябва да стане и то неизбежно ще стане. Всичко се
познава и оценява в сравнение. Историческата оценка на реалния социализъм
тепърва ще се избистря в своята пълнота, сложност и противоречивост. Нужни
са дистанция от събитията, спокойствие, отлежаване на все още ферментиращото вино.
Актуалният исторически въпрос днес е бъдещето на социализма. Има ли
бъдеще социализмът, имат ли историческа и конкретна перспектива социалистическите идеи, социалистическите ценности и социалистическите обществени цели – това е въпросът.

Бъдещето на социализма е социализмът на бъдещето
Това не е игра на думи. Ние се нуждаем от ново разбиране за бъдещето на
социализма. Социализмът не е закономерна историческа необходимост, както
смятахме по-рано (т.е. каквото и да става, по-рано или по-късно, но неизбежно
историята ще роди социализма като следващата и по-висша от капитализма
обществена формация). Така разбирахме движението на историята ние, социалистите и комунистите. От това разбиране дойде и оценката за съвременната
епоха като епоха на пролетарските революции и на прехода от капитализма
към социализма.
Социализмът не е случайно явление в историята. Но днес е ясно, че той
не е железен закон на историческото развитие, а обществен проект. Той може
да се реализира при съответни условия, може да бъде деформиран при други
условия, може да се провали при трети, може въобще да не бъде реализиран.
За да се реализира социалистическият обществен проект, са нужни както съответни обективни дадености (икономически, технологически, социални, цивилизационни), така и съответни трансформаторски стратегии и политически
сили (носители на свобода, демокрация, основополагащи хуманни ценности,
новаторски потенциал, способност за правилни и своевременни действия).
Разбирането за социализма като железен закон на историческото развитие или
като обществен проект, като обективна (значи неизбежна) необходимост или
като алтернативна (значи възможна и постижима) уредба на обществото е фундаментална дилема.
Движението на историята, особено в условията на новите реалности, настъпили след втората половина на ХХ век, е много по-сложно. Революциите, но,
както виждаме, не пролетарските, са неговите локомотиви днес. Сегашната епоха, както показват реалните факти в края на ХХ век, не е епоха на пролетарските
революции, а епоха на други революции – на технологическата революция, на
екологичната революция, на образователната революция, на комуникационната революция, на демографската революция, на управленската (мениджърската) революция. Социализмът (като идеи, ценности и цели) няма бъдеще, ако не
се адаптира към тези революции, т.е. ако партиите и обществените сили, които
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носят идеите, ценностите и целите на социализма, не се превърнат в агенти и
фактори на протичащите днес революции. Това се случи с реалния социализъм
в СССР и в Източна Европа. И обратно, социализмът има бъдеще, ако е общественото устройство, което най-разумно и най-хуманно ще реализира възможностите и ще предотврати опасностите, съдържащи се в тези революции. Такъв
трябва да бъде модерният, обновеният социализъм.
Иначе казано, движението на историята не е предварително програмирано от обективно действащи закони и не е безалтернативно. То не е линейно и
може да протича в различни варианти, обосновани от конкретни причини и
обстоятелства. Възможно е движение напред, но и движение назад (реставрацията на капитализма в бившия Съветски съюз и в източноевропейските страни). Възможни са различни алтернативи на развитие, избирането на една или
друга от тях зависи от обществените сили, обстоятелства и условия в дадения
момент. Формационният модел за развитието на историята (първобитен строй
– робовладелчество – феодализъм – капитализъм), който достигна апогея си в
марксизма, не е изчерпил своето значение. Но синергетичният модел, формулиран от Иля Пригожин (хаос – флуктуация – бифуркация – ново състояние),
има валидност не само в естествените системи, а и в обществените. Той дава
възможност да се обхване не само обобщената същност, а и живата конкретика
и голямото разнообразие на историческия процес.
На сцената на историята в края на ХХ век протичат не пролетарски революции, а комплекс от технологическа, екологична, комуникационна, образователна, демографска, управленска революции, които в своето системно единство
образуват ПЪРВАТА ВЕЛИКА ГЛОБАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ. Тази именно велика
глобална революция преобразува съвременния свят. Сегашната епоха има вече
своя кристализирал исторически дневен ред и той не е, както смятахме досега,
обективно програмиран преход от капитализма към социализма, а преход към
слединдустриални системи с нови технологии, с нови комуникации, с нови социални структури на обществото, с нови роли и функции на различните социални групи и така нататък.
Социализмът не е слязъл от съвременната историческа сцена след рухването на реалния социализъм, както се чува почти отвсякъде. Подобно на античния хор в древните елински трагедии, много сегашни коментатори непрекъснато оповестяват смъртта на социализма. Социализмът обаче не е мъртъв.
Той реално съществува днес в Китай с неговото 1 милиард и 300 милиона население и с повече от тридесетгодишната си успешна модернизация; във Виетнам с неговото 80-милионно население и с повече от 20-годишните му успешни
реформи; в Куба с огромния й социален напредък и с нейния оригинален латиноамерикански опит. Той реално присъства в западноевропейската социалистическа и социалдемократическа традиция. Той остави трайни следи в Русия
и в страните от бившия СССР и от Източна Европа. Идеите и ценностите на
социализма са живи и не са загубили своята историческа актуалност.
По-точна визия за сегашната ситуация е, че социализмът преживява исторически период на криза и обновление. Тежка криза и тотално обновление. От
това как ще протече и как ще завърши този период зависи неговото бъдеще.
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Кризата на социализма кулминира в разпадането на Съветския съюз и
на обществата в бившите източноевропейски социалистически страни. Но не
започва тогава, а по-рано: през 60-те и 70-те години, когато се изчерпиха възможностите на екстензивното развитие в СССР и в социалистическите страни,
а управляващите комунистически партии не започнаха дълбоко реформиране
и модернизация на социализма; когато бурно се разгърнаха технологическата
и екологичната революции, а реалният социализъм се оказа неподготвен да посрещне новите предизвикателства и да се адаптира към тях; още по-рано, когато управляващите партии и елити загубиха новаторския си дух, сковани бяха
от догматизма и вместо да модернизират себе си и обществото, потиснаха този
жизнено необходим процес; когато ерозирането на свободата, демокрацията,
правата на човека и морала започна да подкопава самата легитимност на социализма като по-висша от капитализма обществена система.
Кризата на реалния социализъм не беше безизходна и непреодолима. В не
по-малко дълбока криза в края на 60-те, през 70-те и 80-те години се намираше капитализмът. „Ние – пише през 1995 г. Имануел Уолърстейн – сме сега в
заключителния период на Кондратиевата Б-фаза, която започва от 1967–1973 г.
Ние влизаме във финалното и вероятно най-драматично пропадане.“2 Въпреки
това капитализмът не рухна. Той навлезе в период на изчерпване, на трансформация, но не на разпадане.
Обратна ситуация наблюдаваме при социализма. Рухването на реалния
социализъм не се дължи на изчерпване, а на нереализиране на неговия исторически потенциал. Развитието на социализма беше стагнирано в съветския
модел в СССР и в Източна Европа, бяха съдбоносно забавени реформирането
и модернизацията му съобразно с предизвикателствата на новите реалности и
с историческата необходимост от саморазвитие на системата.
Оттук следва, че бъдещето на социализма е в социализма на бъдещето.
Социализмът има бъдеще, ако претърпи дълбоки модернизации (икономически, демократични, технологически, социални, хуманистични, естетически), ако
успешно и позитивно реши проблемите на съвременните предизвикателства
пред глобалното човечество и пред отделните страни. И обрано – социализмът
няма бъдеще, ако не покаже способност за саморазвитие на своя исторически
потенциал и не се обнови. И двете възможности са реални – това поне засега
показва опитът на съветския и на китайския социализъм (първият не се реформира, не се обнови и рухна, вторият успешно се реформира, модернизира се и
бързо върви напред).
Компасът на социализма днес сочи модерност, модернизация. Ние сме
пред прага на модерния социализъм. Модерен в смисъл на истински съвременен, истински новаторски3. Той няма да се роди в нечия глава или от нечия
глава като Венера от главата на Юпитер. Той ще възникне от съединяването на
модерното теоретично знание с модерната обществена практика. Той ще бъде
органична част и фактор в настъпилия световен преход към слединдустриална,
посткапиталистическа световна система.
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Десет мегатенденции в развитието на новата епоха
Както вече се опитах да покажа в няколко публикации4, светът се намира
днес не пред прага, а в разгара на глобалния преход към нова световна система.
Това е главното съдържание на Великата глобална революция в наше време,
която е система от няколко революции: технологическа, научна, екологична,
комуникационна, образователна, демографска, управленска.
Въпреки това трансформацията на капиталистическите общества в нови
общества, на сегашния свят в нов свят не е достигнала качествено ново състояние. По-скоро може да се каже, че е в период на „бифуркация“. Ние сме в
процеса на промяната, а не в завършената промяна, в процеса на трансформацията, а все още не в ново общество и в нова световна система. Този период се
характеризира с висока степен на нестабилност, неопределеност на състоянието, несигурност, липса на легитимност.
Новата епоха, в която навлязохме, се отличава освен с висока степен на
несигурност, още и с качествената си новост, безпрецедентност, а оттам и с непознатост. Ние плуваме – пише Уолърстейн – по неизследвани морета и знаем повече за заблудите и грешките на миналото, отколкото за опасностите на
близкото бъдеще. И подчертава: „Всичко остава възможно, но всичко остава
несигурно. Ние трябва да пропъдим от мисълта си нашите стари стратегии.
Ние трябва да пропъдим от мисълта си нашите стари анализи. Те всичките са
твърде силно маркирани от доминиращата идеология на капиталистическата
световна икономика.“5
Въпреки тази полифоничност на възможностите (позитивни и негативни) и несигурността на тяхната реализация, в развитието на новата епоха се
очертават все по-ясно няколко фундаментални тенденции. По своята природа
и важност това са МЕГАТЕНДЕНЦИИТЕ на съвременното развитие на света.
Няма да се опитвам да ги анализирам цялостно. Това като че ли е невъзможно
днес за голяма част от тях. Но за нуждите на темата на тази статия ще се опитам
да формулирам тяхната същност. Ясно е, че не може да се говори сериозно за
модерния социализъм, ако е неясно накъде се движи съвременният свят и кои
са определящите вектори на това движение.
Кои са мегатенденциите в развитието на новата постиндустриална и посткапиталистическа епоха, които повече или по-малко вече се открояват във
флуктуиращата съвременна действителност?
• Първа мегатенденция: ПРЕХОД ОТ ИНДУСТРИАЛНИ КЪМ СЛЕДИНДУСТРИАЛНИ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ. Този процес е базисен и
вече се намира в напреднал стадий, особено в развитите страни, в така наречения
първи свят. Но не само там. Бурно се развива той в Китай, Индия, Виетнам, в азиатските тигри, във военната и в някои други сфери на Русия, в комуникациите на
целия свят, в създаването на нова инфраструктура, в оръжейното производство
и така нататък. Протича радикална промяна в развитието на производствените,
военните, комуникационните, банковите, управленските – във всички технологии. Микроелектрониката и информатиката коренно и тотално преобразяват
света, възможностите на човека и опасностите пред човечеството.
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Този преход засяга целия свят, но не протича с еднаква скорост в различните страни на света. Богатите са много по-напред, в бедните темпото е много
бавно, промените – частични или незначителни. Възможно е за определен период в периферията и в полупериферията на сегашната световна икономическа
система да бъдат концентрирани от транснационални компании старите трудоемки и замърсяващи индустриални технологии и производства. Но преходът
от индустриални към информационни технологии ще обхване целия свят и ще
бъде извършен за много по-кратко историческо и физическо време, отколкото
земеделската вълна (7000 години) или индустриалната вълна (500 години). По
всяка вероятност тази мегатенденция ще се реализира исторически през ХХI
век, може би още през първата му половина.
Днес никой не може да каже (да докаже, да предскаже) какъв ще бъде светът, когато преходът в информационната ера бъде завършен напълно (като световна система или системи, като общество или общества, като състояние и роля
на отделни страни, като начин и качество на живот на хората, като развитие на
човека и човечеството, като проблеми, постижения и опасности). Съществени
развития и последствия днес не можем да си представим или дори да си въобразим. Не трябва да бъдем нито крайни оптимисти, нито крайни песимисти за
това, което става. Всичко е възможно и невъзможно, мислимо и немислимо.
Трябва да се освобождаваме от индустриалните мащаби, от индустриалните
критерии, от индустриалните стратегии, т.е. от индустриалното мислене, и да
навлизаме по-смело в непознатите простори на слединдустриалната епоха на
човешкото развитие.
• Втора мегатенденция: ПРЕХОД ОТ НАЦИОНАЛНА КЪМ ГЛОБАЛНА
ИКОНОМИКА – ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА. Тази тенденция също както и информационните технологии се намира в напреднал стадий. На нейното изследване е
посветена огромна теоретическа и специална литература. От чуждестранната
бих посочил солидните текстове на Кеничи Охмае6, Райс Дженкинс7, Джовани
Ариги8, Питър Дракър9, Джон Грей10; от българските – книгата на проф. Васил
Проданов „Глобалните промени и съдбата на България“11, статиите на проф.
Добрин Спасов в сп. „Понеделник“.
Глобализацията е исторически процес и заедно с това нова реалност. Тя
започва през късния капитализъм и не само бурно, а и качествено се разви,
когато в средата на 70-те и през 80-те години започна преходът към информационното общество. Днес глобализацията означава преминаване от международно в транснационално световно стопанство12. Глобализацията е прекосяване на границите и обхващане на целия свят от модерните технологии
на производството и от комуникациите във всички области – в търговията, в
капитала, в производството, в информацията, в банковото дело13. Глобализацията е свързването на националните икономики в единна световна система,
която не признава национални граници и съществено променя традиционния
национален суверенитет.
Както се вижда, глобализацията делокализира националните икономики,
универсализира икономическите процеси в света и мондиализира съвременното икономическо развитие. Тя засяга не само икономиката. Глобализират се
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почти всички дейности: средства за комуникация и информация, културни взаимодействия, транспорт, услуги; интернет завладява света. Никой и нищо вече
не може да функционира изолирано от останалия свят, затворено в непристъпни граници. Границите днес не са виртуална реалност, но загубват голяма част
от традиционния си смисъл, капацитет и функции. Връзките, взаимната зависимост, системните отношения между страните, регионите, културите, цивилизациите в съвременния свят са несравнимо по-тесни, отколкото в предишни
времена и развития, включително отколкото в старите империи.
Развитието обаче на глобализацията и нейните последици върху различните страни и общности показват, че тя не е нито линеен, нито еднозначен по
своите резултати процес (само позитивен или само негативен), нито някаква
финална точка в съвременните световни реалности. Неслучайно е така мощно
световното антиглобалистко движение, което през последните години кулминира в невиждани по-рано световни прояви като в Сиатъл (САЩ), Порто Алегре (Бразилия), Прага (Чехословакия), Ница (Франция), Гьотеборг (Норвегия).
Неслучайно, защото съвременната глобализация ражда напредък, развитие, но
ражда и чудовища. Такива например като увеличаване на разрива между бедните и богатите (хора и държави). Като настъпление на глобализацията в производството и отсъствие на глобализация в социалната област, липса на съответна глобална социална стратегия и политика за просперитет и благоденствие
за всички хора и народи. Като културния и информационен „колониализъм“
– или субкултурата на насилието. Като израждането на глобализацията в американизация или в най-добрия случай в западнизация на света.
Най-високата точка, до която стигна досега световното антиглобалистко
движение, или по-точно борбата срещу неолибералната глобализация, е световният социален форум в Порто Алегре (Бразилия). Той се състоя за първи
път през януари 2001 г. и ще се провежда ежегодно по същото време, когато в
Давос (Швейцария) заседава (вече повече от 30 години) противоположният по
своето предназначение Давоски форум. Това не е нито комунистически, нито
социалдемократически форум, въпреки че се провежда в тримилионния Порто
Алегре, който вече четири мандата се управлява от администрация, излъчена
от Бразилската работническа партия. Участниците в Порто Алегре представляваха изключително многообразие от традиционни и нови леви формации.
Както отбелязва Добрин Спасов, Порто Алегре „фактически слага началото
на процес – да се надяваме не много продължителен – на търсене и намиране
облика на нова световна левица“14. Главното усилие на форума бе да стартира
световно движение за социална антикапиталистическа глобализация и да се
очертае неговата обща рамка. Неслучайно главният му лозунг бе „Възможен
е друг свят“. Не е случайна също така широката международна популярност,
която придоби мисълта на публициста Игнасио Рамоне, че „новият век започва
в Порто Алегре“15.
Съществена характеристика на съвременното развитие е, че едновременно с глобализацията се разгръща процесът на диференциацията на света, на
засилване на значението на локалното, етническото, националното, регионалното, цивилизационното. Това не е само бинарна опозиция или компенсато-
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рен процес на глобализация, дори на хиперглобализационните стратегеми, а
огромен ресурс за развитие на света и за съхраняване на многообразието на
човечеството. Така стигаме до следващата мегатенденция.
• Трета мегатенденция: ЗАПАЗВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРНОТО,
РЕЛИГИОЗНОТО, ЦИВИЛИЗАЦИОННОТО, ЕТНИЧЕСКОТО И НАЦИОНАЛНОТО МНОГООБРАЗИЕ НА СВЕТА, УВЕЛИЧАВАНЕ НА РОЛЯТА НА НЕУНИВЕРСАЛНОТО, ЛОКАЛНОТО, СПЕЦИФИЧНОТО. Глобализацията и диференциацията, развитието на света като единно цяло и на света като безкрайно
многообразие от различия са два паралелни процеса в новата епоха. Колкото
повече светът става глобален, толкова по-силно се проявява неговото многообразие. Тези два процеса са вътрешно взаимносвързани. Единият стимулира
другия. Светът е универсална система и заедно с това множество субсистеми
(култури, цивилизации, етноси, народи, нации и т.н.). Ние сме едновременно
цивилизовани номади, граждани на света и деца на своите народи, носители на
съответна етническа, национална, културна и цивилизационна идентичност.
Най-ярките проявления на тази мегатенденция се наблюдават сега в следните насоки.
– Увеличаване на ценността и функционалността на локалното: отчитане
на значението, ролята и ресурсите на местните условия, на историческите традиции, на спецификата и уникалността.
– Възход и изостряне на етническото, развитие на националното: никога
досега етническата идентичност и етническото разнообразие не са били в такава активна и полифункционална позиция (политическа, социална, културна);
националното запазва своята ценност и значение и същевременно се включва
в наднационални общности.
– Разрастват се ролята и перспективата на регионалните общности: типичен пример е Европейският съюз. Регионализмът е една от важните нови реалности. Европа няма бъдеще извън своето обединение и получава смайващи
перспективи като Мега-Европа, да не говорим за перспективата Евразия. Още
по-голям интерес представлява развитието на азиатския регионализъм през
ХХI век. Регионализацията на света е необратима тенденция в новата епоха.
По всяка вероятност именно регионалните общности ще бъдат сегментите на
бъдещата глобална, но многополюсна световна система.
– Нараства значението на културното многообразие, на културната специфика и самобитност: икономическото, комуникационното и информационното глобализиране на света не води до отмиране или затихване на конкретната
културна идентичност. Напротив, наблюдава се обратният процес: световната
култура не се развива като универсално цяло, а като планетарно многообразие
от самобитни национални и регионални култури.
– Запазване и развитие, взаимодействие и сблъсък между цивилизациите: главното съдържание на тази субтенденция е невъзможността да се създаде една-единствена универсална световна цивилизация и вероятността около основните сегашни цивилизации да се създадат костелациите на утрешния
многополюсен глобален свят. Хънтингтън може би не е прав, когато смята, че
основният сблъсък в новата епоха ще бъде на цивилизационна, а не на иконо-
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мическа, политическа, социална основа, въпреки че очертаващият се сблъсък
между Запада (САЩ и Европа) и ислямския свят след зловещия терористичен
акт в Ню Йорк и Вашингтон може да засили аргументацията на тази прогноза.
Но Хънтингтън е безусловно прав, когато разкрива нарастващото стратегическо значение на цивилизациите в новия свят16.
• Четвърта мегатенденция: НАМАЛЯВАНЕ НА РОЛЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ДЪРЖАВА И УВЕЛИЧАВАНЕ НА РОЛЯТА НА ТРАНСНАЦИОНАЛНИТЕ СТРУКТУРИ (РЕГИОНАЛНИ, КОРПОРАТИВНИ, ГЛОБАЛНИ).
Модерната национална държава, създадена през ХVII век, развила се в
различни форми – либерална демокрация, либерален авторитаризъм, фашизъм, авторитарен социализъм, бе пълен господар на своите географски територии, на гражданското общество и играеше определяща роля в управлението
на националната икономика. Така бе 400 години – националната държава се
превръща в „мегадържава“, както пише Питър Дракър17. Днес вече не е така
– разгръща се обратният процес: от 70-те години на ХХ век започва „кризата на
модерната държава и краят на суверенитета“, както пише Васил Проданов18.
Мегадържавата, която е пълен и суверенен господар на територията и
гражданското общество, главен регулатор на икономиката, преразпределител
на благата и обезпечител на своите граждани, е вече в историята.
Разбира се, самият процес на тази мегатенденция е твърде противоречив.
Той протича специфично и с различна скорост в различните части на сегашната световна система, в страните от нейното ядро, полупериферия и периферия. Различни са крайните резултати от възхода на наднационални структури
и зависимости. Богатите стават по-богати, бедните – по-бедни. Националната
държава не се е изчерпила в неразвития свят и същевременно и там тя не може
да действа успешно извън общата мегатенденция.
Има и екстремни тези за историческия край на държавата изобщо. Найизтъкнатите представители на подобни тези са Кеничи Охмае, Николас Негропонте, Джон Нейсбит, Роберт Рич, Джесика Матюс. Кеничи Охмае: „Старата
картография вече не работи. Тя не е нищо повече от една илюзия.“19 Николас
Негропонте: „Аз очаквам националната държава да се изпари.“20 Джон Нейсбит: „Ние се движим към един свят от 1000 страни... Националната държава
е мъртва.“21 Според Джесика Матюс новият световен ред ще се управлява от
глобални мрежи като Майкрософт, Римокатолическата църква, ЕС, ООН и
други подобни22.
Изложените крайни тези за смъртта на националната държава са израз на
разбирането, което би могло да се формулира като хиперглобализация. Аргументирана критика на това разбиране като „корпоративна утопия“, като „химера на корпоративното въображение“ е направена в книгата на Джон Грей „False
Dawn“ („Измамното разсъмване. Илюзиите на глобалния капитализъм“)23. Съществуват и обратни тези – отрича се ползата от глобализацията. Истината не
е нито при хиперглобалистките теоретици, нито при теоретиците скептици. Тя
е в новата реалност: глобализацията е във възход, националната държава е в
отстъпление, но не е мъртва, нито се е изпарила. Тя е все още тук, намира се в
криза (ерозира се), но и в развитие (все повече съчетава националните с чуж-
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дите интереси, все по-смело се децентрализира, все по-голяма става взаимозависимостта между държавите и нуждата от координация, все по-широка става
мрежата от наднационални структури и институции).
• Пета мегатенденция: ИСТОРИЧЕСКИ ЗАЛЕЗ НА ОБЩЕСТВОТО НА
КАПИТАЛА – ИЗГРЕВ НА ОБЩЕСТВОТО НА ЗНАНИЕТО.
На пръв поглед тази формулировка като че ли шокира, особено съзнанието в бившите социалистически страни (страните на реставрация на капитала)
и в бедните страни. Шокът не е безпричинен. Съгласно доклада на ООН от 1996
г. например само 358 най-богати хора в света имат по-голям доход от общия
доход на 2,3 милиарда души от най-бедното население на земята, което прави
45% от живеещите днес на планетата24. Васил Проданов убедително анализира
„шоковото социално разслояване на България“ днес и „нарастващата социална
диференциация в периферията на световната система“25. Натрупа се вече огромно количество авторитетна литература, която изследва „новата бедност“ и
„новото богатство“. Това, че световната класация на свръхбогатите се води не от
Джон П. Морган или Джон Д. Рокфелер (класическите капиталисти), а от Бил
Гейтс (информационния свръхбогаташ), не е от капитално значение. Всички
тези анализи са верни. Те говорят за страхотната и за нещастие увеличаваща се
пропаст между богатството и бедността, между бедните и богатите в началото
на ХХI век. Те показват също, че решаването на този проблем е свръхзадачата
на новата епоха – постиндустриална и посткапиталистическа.
Но шокът от бедността и несправедливостта не трябва да замъглява погледа ни за формулираната по-горе мегатенденция.
Нека погледнем и един друг пласт от факти.
– След новата научна и новата технологическа революция знанието се
превърна в главния и определящ фактор за производителността; не капиталът,
не трудът, а знанието.
– В развитите страни рязко спадна броят на промишлените работници и
на селяните и рязко се увеличава броят на работещите в информационните и в
други услуги (knowledge workers). (В САЩ например днес в промишлеността са
заети 10%, в селското стопанство 3%, останалите – в услугите, образованието и
т.н.)26 „Сините якички“ се изместват от „белите якички“.
– Бурно се развива образованието – днес развитите страни инвестират
в образованата личност (работник, специалист, управляващ), която действа с
модерна компетентност (know how). Това е инвестицията на бъдещето – близко
и далечно, и за нея развитите страни изразходват сега приблизително около
10% от БВП. Около 3% от съвкупния национален продукт се изразходва за наука, т. е. за производство на нови знания27.
– Дълбоки качествени промени стават в самото модерно образование,
в самото училище, в самото понятие „образован човек“. Брилянтен анализ на
този феномен се съдържа в доклада на международната комисия на ЮНЕСКО,
възглавявана от Жак Делор, чието заглавие е много уместно и показателно:
„Образованието – скритото съкровище“28. Четирите стълба на модерното образование са формулирани по следния начин:
* да се научим да знаем;
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* да се научим да правим;
* да се научим да живеем заедно, да се научим да живеем с другите;
* да се научим да бъдем29.
– Постиндустриалната икономика е предимно информационна и иновационна. Това засяга всичките й области: структура, технологии, производителност, управление, печалби. Неслучайно тя се нарича информационна. По-рано
свръхбогатствата се произвеждаха от бароните на стоманодобива, конвейерното производство, банките. Днес – от иновациите и иноваторите в производството на компютри, софтуери, био- и нанотехнологии, ТV програми, различни
услуги.
Тези факти определят посоката на развитие. Другите факти също са реални, те не трябва нито да се пренебрегват, нито да се замъглява тяхната острота,
нито да се отлага конкретното и историческото им преодоляване. Но векторът,
мегатенденцията вече е ясно обозначен: изгрев на икономиката и обществото
на знанието.
• Шеста мегатенденция: ТОТАЛЕН ПРЕХОД ОТ ЕКОЛОГИЧЕСКИ
АНАРХИЗЪМ КЪМ ЕКОЛОГИЧЕСКИ ИМПЕРАТИВИ НА РАЗВИТИЕТО.
Екологичните проблеми на съвременния свят са критични. Тяхното решаване не е от политическо или социално, а от екзистенциално значение. Тази
оценка е общоприета. Съвременното човечество, националните правителства и
глобалните структури разполагат с точни анализи на науката и с екологизирано
световно обществено мнение. Най-високата точка на досегашните усилия за
изработване на глобална екологическа стратегия е докладът на Международната комисия за опазване на околната среда и за развитие, оглавявана от бившата
норвежка министър-председателка Гру Харлем Брутланд „Нашето общо бъдеще“30. Сега на всички равнища в света е ясна надвисналата поради нарушаване на екосистемата катастрофична опасност за оцеляване на човечеството и за
живота на Земята. Идентифицирани са конкретните опасности: киселинните
дъждове и замърсяването на почвите, водата и въздуха; глобалното затопляне;
унищожаването на озона; настъплението на пустините; загубата на биологични
видове. Най-важното е, че се отиде отвъд необходимия стадий на алармизма и
се създаде дългосрочна екологическа стратегия за опазване на околната среда.
Защото днес е пределно ясно: необходими са големи глобални и локални промени, за да се гарантират условия за живот на днешните и да се защитят интересите на следващите поколения.
В основата на дългосрочната екологическа стратегия е поставена концепцията за нова епоха на икономически растеж, която придоби известност като
стратегия за „Устойчиво и стабилно развитие“. „Човечеството може да направи
развитието стабилно и сигурно – да гарантира, че то задоволява потребностите на настоящето, без да излага на рискове възможностите на бъдещите поколения да задоволяват собствените си потребности. Идеята за такова развитие
наистина предполага граници – не абсолютни граници, а ограничения, наложени върху ресурсите на околната среда от сегашното състояние на техниката и
организацията на обществото и от способността на биосферата да превъзмогва
ефектите от човешките дейности.“31
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Реализацията на глобалната екологическа стратегия изисква огромни
усилия на всички (мисли глобално – действай локално!) и огромни финансови ресурси, които би трябвало да се разпределят справедливо (според екоразрушителния и замърсителен „принос“ на съответната страна). За нещастие в
сегашния момент практическата реализация на глобалната екологическа стратегия не се е разгърнала глобално, не е осигурена финансово, не е набрала необходимата инерция32.
Успешният преход от екоразрушаваща икономика и други човешки дейности към екобалансирана икономика и екозащитна човешка дейност е едно
от най-големите, ако не най-голямото предизвикателство днес. Създаването на
екологична и социално устойчива икономика – това е пътят за неговото ефективно разрешаване. Така стигаме до следващата мегатенденция на съвременното развитие.
• Седма мегатенденция: ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА – ГИГАНТСКА И АКТУАЛНА ЗАДАЧА НА ХХI ВЕК.
Екологичните и социалните проблеми са тясно свързани. Бедността не
щади природата, бедните понасят най-тежките удари на екологичната разруха,
екологичните решения не са по силите на слаборазвитите страни.
Бедността обаче придобива остра историческа актуалност не само по екологични причини. Причините са други. От една страна, бедността става непоносима. Според последния доклад на Световната банка през 2000 г. под прага
на бедността (с доход по-малък от 1 долар на ден) са били 1,2 милиарда души;
2,8 милиарда души, т.е. близо половината от земното население – с доход помалък от 2 долара дневно; 1,1 милиарда души не се дохранват и са с поднормено
тегло33. Потресаваща е картината с недохранването на децата: в цяла Африка –
28%, в Етиопия – 48%, в Нигерия – 39%, в Бангладеш – 56%, в Пакистан – 38%34.
Ужасът на бедността не може да продължи безкрайно.
От друга страна, пропастта между бедните и богатите страни и хора постоянно се увеличава. Ще цитирам не другиго, а Збигнев Бжежински. Позовавайки
се на доклада на ООН за развитието на човешките ресурси (1992 г.), той сочи,
че през 1960 г. богатите страни са били 30 пъти по-богати от бедните страни, а
през 1990 г. – вече 150 пъти. Социалното разслоение вътре в обществата е дегенеративно. Вече цитирах данните от доклада на ООН за 1996 г., според който
358 най-богати хора в света имат по-голям доход от 2,3 милиарда души от найбедните жители на планетата, и данните за драматичното социално разслоение
в България. Пружината Север–Юг е натегната до краен предел и никой не може
да предвиди всички последици от това критично напрежение.
От трета страна, и това може би е най-същественото и най-новият аспект
на проблема, Великата глобална революция (новите слединдустриални технологии и другите мегапромени) вече създава възможностите и факторите за
историческото преодоляване на бедността през ХХI век. Премахването на бедността вече не е невъзможно, не е утопия и не е само идеал, а непосредствена
историческа задача. Тази задача може да бъде решена и по всяка вероятност ще
бъде решена през ХХI век. Опитът на Китай с неговото 1 милиард и 300 милионно население показва, че това е напълно реална историческа цел.
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Теоретичната мисъл, и в частност лявата теоретична мисъл, все още не довежда докрай анализа на новите реалности, предизвикателства и възможности
в тази насока.
• Осма мегатенденция: ПРЕХОД ОТ ДВУПОЛЮСЕН КЪМ МНОГОПОЛЮСЕН (ПОЛИЦЕНТРИЧЕН) СВЯТ.
Краят на Студената война и разпадането на Съветския съюз разрушиха
двуполюсния (капиталистически–социалистически, САЩ–СССР) свят. Дихотомията капитализъм – реален социализъм бе разрешена в полза на капитализма, но не поради победата му над социализма, а поради вътрешната и историческата неразвитост на реалния социализъм. Реалният социализъм не успя
да реализира напълно потенциала си като алтернатива на капитализма. Модернизацията му закъсня с няколко десетилетия, а „перестройката“ се провали,
самоуби се и междувременно погуби и реалния социализъм, който трябваше
да реформира.
Геополитическият резултат от края на Студената война и рухването на
Съветския съюз бе създаването на еднополюсен свят, лидиран и по същество
управляван от САЩ. Това е междинен и по всичко личи кратковременен етап
в геополитическото развитие на съвременния свят. Бяха нужни само десет
години след 1990 г., за да се почувства тоталното дебалансиране на интереси,
военна сила и сигурност, да се проявят негативните последици от американската доминация над повече от 200 държави. При сегашните нови реалности,
при сегашното бурно икономическо развитие, при могъщото околосветско
шествие на информацията и при тоталното политическо пробуждане на народите и цивилизациите еднополюсният свят е анахронизъм. Светът се намира в нова епоха.
Движението на съвременния свят към геополитическа многополюсност е
доста бързо. С висока степен на сигурност вече може да се прогнозира създаването още през първите едно-две десетилетия на ХХI век на няколко геополитически центъра (констелации, блокове, групи). Сред геополитическите учени
и анализатори има голяма близост в идентифицирането на бъдещите центрове:
САЩ и държавите около тях; Обединена Европа; Китай, заедно с група държави; Индия, заедно с група държави; Япония, заедно с група държави; Русия,
заедно с група държави; Бразилия, заедно с група държави; Ислямски център;
може би Африкански център. Не може да се каже отсега, че това е окончателната геополитическа картина на света. Не би могло отсега да се предвидят вътрешните или междуцентровите взаимовръзки и отношения. Но тази тенденция
е ярко изразена и нейната реализация е в пълен ход.
Как ще се оформят новите центрове – структурно, организационно, икономически, инфраструктурно, военно и т.н. – това е въпрос на бъдещето и поскоро на практиката, отколкото на предварителни абстрактни модели. По всяка
вероятност ще бъдем свидетели на традиционни и нови форми и на разнообразие от форми.
Що се отнася до глобалната система на света, и по-специално до глобалната икономическа система, тя ще претърпи дълбоки структурни промени.
Сегашната световна система, която се състои от ядро, полупериферия и пери-
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ферия, е исторически и икономически изчерпана. Сега е трудно да се предвиди
каква структура ще има новата световна система или системи. Може би модерните технологии, модерният мениджмънт и новите геополитически центрове
ще предизвикат бурно икономическо развитие в полупериферията и периферията, което няма да повтаря историческия път на развитите страни. Може би
през първата половина на ХХI век ще бъдем свидетели на нови големи поврати в развитието на знанието, по-специално на електрониката, информатиката,
биотехнологиите, нанотехнологиите, генната инженерия, психологията, и Бог
знае на какво още.
Със сигурност обаче може да се твърди, че сегашната световна система се
намира в „бифуркация“ и че това ще доведе до трансформирането й в нова световна система или нови световни системи. „След бифуркацията – пише Уолърстейн, – след 2050 или 2075 г. ние можем да бъдем сигурни само в няколко неща.
Ние няма да живеем повече в капиталистическа световна икономика.
Ние ще живеем в някакъв нов ред или редове, в някаква нова историческа
система или системи.“35
• Девета мегатенденция: ГРАНДИОЗЕН ДУХОВЕН, МОРАЛЕН И ЦЕННОСТЕН ДЕФИЦИТ НА СЪВРЕМЕННОТО РАЗВИТИЕ НА СВЕТА, ОБЩЕСТВОТО И ЧОВЕЧЕСТВОТО.
Що се отнася до силуета на фантастичните възможности за развитието на
човека на бъдещето, ще спомена само две сфери. Едната – възможностите на
генното инженерство, които са толкова големи, че плашат самите учени. Мисля, че човекът трябва да се спре пред прага на това здание и да не влиза вътре, защото това може да се окаже краят на неговата еволюция. Другата сфера
– отношенията „човек–машина“, „човек–компютър“. Мисля, че тук бъдещият
човек може да се срещне с нови форми на живот, например живия компютър,
който е възможно да достигне способност не само да се самообучава, а и да се
самовъзпроизвежда.
Перспективите пред човека на бъдещето – и положителните, и негативните, и предизвикателствата – не бива да ни плашат. Еволюцията на човека, особено неговата културна и обществена еволюция, продължава. Това е законът
на развитието. Важното е той да не загуби човешкия ген и културния код на
човешката история. Ако надделее разумът и човечеството направи избора на
ноосферното развитие – можем само да завиждаме на нашите потомци.
• Десета мегатенденция: ПРОТИЧАНЕ НА СЪЩЕСТВЕНИ РЕАЛНИ
ПРОМЕНИ, ПОДГОТВЯНЕ НА НЕОБИКНОВЕНИ ПРОМЕНИ И ВЕРОЯТНОСТ ЗА ФАНТАСТИЧНИ ПРОМЕНИ В УМСТВЕНОТО, ФИЗИОЛОГИЧЕСКОТО И ПСИХОЛОГИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕКА.
ХХІ век (и в по-крупен план третият милениум) ще бъде повратен момент
във всемирната история на човечеството. Възможно е научната и технологическата революция да навлязат в най-дълбинните тайни на човешката еволюция
и да предизвикат безпрецедентни положителни развития, но и безпрецедентни
опасности или мутации. Никой не може да каже днес какъв ще бъде човекът
на бъдещето – венец или проклятие, свръхчовек или мутант. Нека се надяваме,
че определящият вектор ще бъдат нооразвитието, прозренията и балансите на
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разума, хармонията между законите на природата около нас и законите на морала вътре в нас.
От реално протичащите съществени промени у човека в началото на ХХІ
век ще отбележа няколко.
– Удължаване на средната продължителност на човешкия живот от 50–60
в началото на ХХ век на 70–75 години днес, с перспектива да стане 100 години в
средата на века.
– Промяна в капацитета на човешките сили, продължителна работоспособност – до 65–70 и повече години.
– Бурно развитие на медицината – преодоляване на болести – страшилища в миналото (холера, чума, проказа, туберкулоза), и успешна борба с появата
на нови страшни болести (рак, СПИН, нетипична пневмония); бързо развитие
на трансплантирането, а в бъдеще и на регенерацията на човешки органи.
– Все по-намаляващо работно време – около 35 часа на седмица в напредналите страни, с тенденция за още по-голямо намаление в бъдеще и за замяна
на физическите, а и на някои умствени операции от програмираните машини.
– Повсеместно навлизане на компютъра, роботите, електронните устройства, химията в човешкия живот с всички положителни последици (облекчаване на човешкия труд и на домашната работа, ускоряване на производството,
по-високо качество и т.н.), но и с всички отрицателни последици (изкуствено
стимулиране на нервни центрове, пристрастяване, наркотични средства и др.).
– Излизане на човека в Космоса и постепенното му усвояване.
– Поява на генното инженерство.
– Грандиозни миграционни процеси – смесване на раси, етноси, нации.
– Промяна в семейството – специалистите твърдят, че около 30% от хората в развитите страни живеят без сключен брак.
– Сексуална революция – ранно полово съзряване и общуване (полова
акселерация), демистификация на пола и свобода на половото партньорство;
демографски бум в едни страни и демографска стагнация в други.
От зараждащите се промени във физиологическото, умственото и психическото развитие на човека ще отбележа следните:
• възможност за още по-значително удължаване на живота;
• възможност за управление на наследствеността;
• електронно стимулиране на умствените и чувствените центрове на мозъка;
• замяна и регенерация на човешките органи; ограничаване на работното и увеличаване на свободното време, обезценяване на неквалифицирания и
приоритет на специализирания труд, намаляване на рутинната трудова дейност и превръщане на творческата дейност в първостепенна;
• освобождаване на човешките способности, таланти, психически сили и
енергии;
• поява на нови разбирания за смисъла и целите на човешкия живот, на
нови морални принципи и взаимоотношения;
• поява на съвършено нови начини и средства за комуникация, общуване, придвижване, хранене, лекуване, спортуване, развлечение.
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Модернизацията на социализма – път към бъдещето
Големият въпрос, който застава пред теоретичното мислене днес, е каква е
историческата перспектива пред социализма в близкото и по-далечно бъдеще.
Сега е признак на бон тон да се говори за смъртта на социализма. Ако се
усъмниш в това или настояваш за по-спокойно осмисляне на рухването на реалния социализъм и на съдбата на социализма изобщо, веднага ще ти лепнат
етикета „динозавър“. У нас специално картината е отвратителна не толкова с
нечленоразделния жабокрек на противниците на социализма, колкото с неуморното оплюване на социализма от най-кресливите му вчерашни адепти и
храненици. Няма да споменавам имена – те са на езика на всеки, който се докосне до темата.
Дебатите за рухването на реалния социализъм, говоря за сериозните дебати, а не за жабокрека, трябва да продължат. Тук има много въпроси, които
чакат верен отговор. Нека да има различни гледни точки, различни анализи и
отговори. Нека не се боим да стигнем до корените на причините за провала на
реалния социализъм в Съветския съюз и в Източна Европа, както и до височините на постиженията му. Нека да не заобикаляме деформациите, извращенията, насилието, но и да не подвеждаме всичко под този знаменател. Явлението е
сложно и се нуждае от сложен анализ.
Тук ще размишлявам не за краха на съветския модел на социализма (държавния, авторитарния), това съм изложил на друго място, а за живота и бъдещето на социализма. Както е казал един източен гуру, нека погребем мъртъвците и
да поговорим за прераждането. Само че най-напред трябва да узнаем кой именно
не е вече между живите. Аз не виждам основания да се говори за смъртта на
социализма изобщо. Когато преди близо един век рухна капитализмът в Русия,
а после в Източна Европа, това съвсем не означаваше, че е рухнал капитализмът.
Когато след близо век рухна социализмът в Съветския съюз и в Източна Европа,
това съвсем не означава, че е рухнал социализмът. Моята теза е следната.
Отиде в историческото небитие поради сериозни причини, но не безследно, реалният социализъм в бившия Съветски съюз и в Източна Европа.
Но социализмът, както вече подчертах, е жив. И по-важното – исторически неизчерпан. Живи са идеите на социализма. Живи са ценностите на социализма.
Жив е социализмът в Китай, Виетнам, Куба. Жива е борбата за социализъм на
световното социалистическо, комунистическо и социалдемократическо движение. И най-важното, най-дълбочинното: жив е социализмът в реалните процеси на световния слединдустриален преход не защото преходът е инспириран
и движен от социализма, а защото преходът създава условия за реализация и
на крайъгълните социалистически цели. Социализмът, както знаем днес и не
разбирахме вчера, не се строи по предварително изработени някъде планове
и графици, а се постига в реалния исторически процес (в реалното развитие
на производителните сили, на политическата система, социалната структура и
т.н.) като по-висока степен на свободата, справедливостта, демокрацията, благоденствието на хората.
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Но социализмът преживява период на криза. Най-високите точки на тази
криза са рухването на реалния социализъм и колапсът на уелфеъристката социалдемократическа държава (държавата на благоденствието). Тази криза е породена от несъответствието между развитието на света (световния слединдустриален преход) и развитието на социализма. Изходът от кризата на социализма
е модернизацията на социализма.
Световният социализъм в наше време преминава през бурята на дълбоко и всеобхватно обновление. Новата слединдустриална епоха поставя нови
въпроси и иска нови отговори, предлага нови възможности, нови обществени
сили и условия за тяхната реализация, налага доминацията на нови реалности
и помита от пътя си всичко, което не е в състояние да се справи с новите предизвикателства. Обновлението и модернизацията са емблематичен процес за
съвременния социализъм. Обновява се всичко: идеи, ценности, цели, пътища
за тяхната реализация. В процеса на това обновление се ражда модерният социализъм на ХХІ век.
Модерният социализъм – това е социализмът на информационната епоха. Той трябва да формулира социалистическия отговор на нейните ключови
въпроси и да предложи социалистическия обществен проект за решаването на
нейните проблеми и предизвикателства.
Никоя политическа партия (социалистическа, социалдемократическа, комунистическа или някаква друга), никой форум, никой отделен теоретик не е
сега монополен притежател на теорията или пълномощник на модерния социализъм. Различията и разномислието, плурализмът на гледните точки и на алтернативите не са му противопоказани, а са атрибутивни за неговото позитивно развитие. Разбира се, той е интегрална цялост в своите крайни обществени
цели, основоположни идеи и ценности, но е многообразен в своето национално, регионално и цивилизационно различие и специфичност.
Един от главните уроци на кризата и рухването на съветския модел на
социализма е, че нито един национален модел не може да бъде универсален
и приложим във всяка отделна страна. Рано или късно националната или цивилизационната специфика го отхвърля като чуждо тяло. Както, разбира се, и
обратният урок: това, че една страна или една партия се назовава социалистическа, далеч не означава, че действително е социалистическа.

Необходимо е обновление на идеите
Модерният социализъм носи на плещите си голям исторически товар от
велики идеи, но някои от тях са вече исторически изживени. Налице е остра
нужда от обновяване на социалистическата теория и идеология. Без тях той
не може да осмисли новите реалности и да мобилизира хората за постигане
на обществените си цели. Впрочем една от причините за провала на реалния
социализъм бяха застоят и догматизирането на теорията, застаряването и отслабването на идеологията. В теоретическа и идеологическа криза се намират
не само комунистическите и социалистическите партии (бивши и настоящи), а
и десните партии (бивши и настоящи). Това, че и десницата се намира в такава
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криза, не прави по-лека идейната криза на левицата.
Теоретическата и идеологическата ситуация в световната и в европейската
левица, включително и в българската, е крайно неблагоприятна. От една страна, световният слединдустриален преход напредна, предизвиквайки безпрецедентно нови промени, но нови обществени идеи няма. От друга страна, колкото
и да е странно – обществено търсене, ако се изразя с пазарен термин, на теория
и идеология няма; има тотален прагматизъм дори там, където е очевидна необходимостта от стратегическо мислене и от светогледно отношение. От трета
страна – теорията и идеологията изостанаха на голяма дистанция от промените
на съвременния свят. Има авангардни промени в действителността, няма авангардни идеи в обществената теория – такава е ситуацията днес.
Вече две-три десетилетия високите информационни технологии предизвикват гигантски тласък в развитието на производителните сили, но нови икономически идеи за икономиката на знанието няма. Няма нови философски и
политически идеи за информационното общество, за развитието на неговата
социална структура, на свободата, на демокрацията. Сходно е положението и в
другите насоки, промени и предизвикателства на информационната епоха.

Четири основни модела в модернизацията на
социализма
Рубиконът на съвременните дискусии за социализма е въпросът за историческата цел на социализма като система от идеи и ценности, като политическо
движение и като реално действие. Едни казват: частично реформиране на капиталистическото общество, тъй като това е реално възможното сега. Други казват: преодоляване на капиталистическото общество, включително с реформи, но
подчинени на стратегията за неговото трансформиране в ново общество.
Аз поддържам втората теза: модерният социализъм като обществен проект
трябва да бъде алтернативата на капитализма; преодоляването на капитализма
– такава е крайната цел на социализма. Това не означава непременно въоръжена революция и „разрушаване на старий гнилий строй“, както се пее в нашия
химн. Това не означава, че социалистическата трансформация на обществото
ще започне вечерта след спечелването на парламентарните избори. Това не изключва провеждането на конкретни реформи в границите на съществуващото
капиталистическо общество. Това значи ясна, демократична по своя характер,
но последователна по целенасоченост политическа, икономическа, социална и
културна стратегия за посткапиталистическо развитие. Ако социализмът не излиза на обществената сцена, за да преодолее капитализма, той не само губи своята идентичност, а чисто и просто става излишен. Прав е Александър Галкин,
когато пита: „Ако ролята на социалистическата теоретична мисъл се свежда до
това по-елегантно и достъпно да се излагат либералните идеи или по-добре и
по-ефективно да се реализира либералната политика, то какъв е смисълът на
съществуването на социализма?“36.
Това, че социализмът се нуждае от модернизация, е безспорно и тази модернизация е не само неговият исторически шанс да оцелее и да има бъдеще, а и
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голямото предизвикателство пред неговата жизнеспособност. Социализмът се
нуждае от нова идентичност и легитимност – съзвучни с новата информационна епоха, а не от загуба на своята социалистическа идентичност изобщо. Прав
беше Масимо д‘Алема, когато преди години заяви: „Най-голямото изискване,
което сме длъжни да предявим към себе си през следващите години, е да се даде
на лявата идея и на понятието „социализъм“ нов смисъл, нова идентичност,
ново бъдеще.“ Защото „част от политическия теоретичен багаж, на който левите сили градяха своята идентичност, в края на столетието губи своята вярност,
умира заедно с времето, което го е родило“37.
Левите сили не трябва да се връщат на старите изчерпани вече или консервативни позиции. Новата идентичност и легитимност на социализма не
трябва да го обезличават като социализъм. Модернизацията трябва да резултира в нов социализъм – възможен, нужен и адекватен на реалностите в слединдустриалната ера.
Социализмът търси своите модернизатори, а не своите херостратовци.
Дискусиите за модернизацията на социализма трябва да продължат. Никоя партия, никоя теоретическа школа, още по-малко никой автор не може да
има монопол нито върху дискусията за модернизацията, нито върху процеса на
модернизацията на социализма.
Сега като че ли се очертават, условно казано, четири модела или по-скоро
усилия, насоки за модернизация на социализма. Няма да ги подреждам по важност, а ще формулирам същността им.
• Неокомунистически модел – който се заключава в усилия да се обновят
комунистическите партии, без да се променя коренно същността им. Процесът
е на много ранен стадий и засега не предлага сериозни иновации, а оттам и поводи за теоретичен или политически коментар.
• Социалдемократически модел – който днес е в процес на вътрешно обновление (повече от пет години работи върху този проблем специална комисия
на Социнтерна, оглавявана от Фелипе Гонсалес38) и в настоящия момент всъщност се очертават две основни разбирания. Едното – обновление на държавата
на благоденствието. Другото – „третият път“ на Тони Блеър, чиято същност е в
сближаването, може би дори в сливането на социализма и либерализма. Как ще
се оформи социалдемократическият модел или модели, предстои да видим.
• Китайски модел – създаването на социализъм с китайска специфика,
продължителна технологическа, икономическа (пазарна), социална и културна
модернизация на китайското социалистическо общество, което според китайците се намира в начален стадий на развитие.
• Европейски модерен социализъм – модел, на чиято възможност и вероятност са посветени размишленията в тази статия. В различни варианти подобни анализи и размишления се срещат все повече през последните години.
Интересно развитие на теорията и практиката на социализма наблюдаваме в Латинска Америка.
Дали ще останат само тези модели, или ще се появят нови и кой от тях ще
се окаже най-продуктивен, ще покажат практиката и времето. Важното е, че
модернизацията на социализма е в ход.
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* * *

В заключение – два извода
Първият. Социализмът в света, включително в България, не е мъртъв. Той
се намира в период на дълбоко обновление и модернизация. Те са обусловени както от рухването на реалния социализъм в Съветския съюз и в Източна
Европа, така и от навлизането на света в слединдустриалната информационна
епоха. Бъдещето на социализма е в пряка зависимост от успешното му или неуспешно, по-бързо или по-бавно трансформиране в модерен социализъм. Модерният социализъм – това е социализмът на информационната ера.
Вторият. Модерният социализъм като обществен проект е напълно приложим в информационната епоха. Той е в съзвучие с мегатенденциите на световния слединдустриален преход. Той се ражда именно като продукт и като
отговор на тези тенденции. Нещо повече – модерният социализъм идва на
сцената на световния преход, за да създаде благоприятна обществена уредба
за позитивното решаване на най-важните проблеми на съвременния свят и на
съвременното човечество.
Модерният социализъм е на предно място в дневния ред на информационната епоха.
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еличието на историческите фигури се измерва
с тяхното значение за развитието на човешкия
свят, за по-добрия облик на неговото бъдеще. Затова
приемам като напълно уместно предложението (във
връзка с годишнините на Ленин и Бернщайн) да помислим заедно накъде отива левицата, към която и
те са принадлежали, и ние принадлежим. За мен, във
всеки случай, е естествен бързият преход от история
(в която не се чувствам достатъчно уверен) към футурология (в която съм още по-неуверен, без обаче
да бъда с това си качество някакво изключение).
Все пак, ако не искаме погледът към бъдещето
да бъде нещо като „свободно реене из въздушното
пространство“, той трябва да тръгне от трезва оценка
за миналото и настоящето. Но, по силата на дълбоки
причини – социални и „екзистенциални“ – трезвостта в отношението към явления от рода на ленинизма
и бернщайнианството, левицата и десницата е трудно
постижима. Правило са неадекватни крайни оценки:
нихилистични или апологетични, много „стари“ или
съвсем „нови“. За тяхното теоретическо преодоляване са нужни най-напред рационални принципи – философия, функционираща не като суетно украшение,
а като източник на солидни „големи предпоставки“
на конкретните заключения, които търсим.
След като бързите исторически промени разрушиха толкова много (и толкова „непоколебими“!)
убеждения; след като се видя, че дори историята не
издава безапелационни присъди, а постоянно се саморевизира и самокоригира, доминиращо интелектуално състояние на критичните умове е на път да
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стане всеразяждащият скептицизъм. С него обаче не е възможно продължително съществуване в науката и в живота. Затова аз няма да повторя одобрително историческата му основа – древната сентенция „Всичко тече, всичко се
изменя“. По-точна истина е, че различните струи на социалното ни битие например текат с различна скорост, а общото им русло може да бъде практически неизменно. Въпреки релативистическите ухажвания, на които е подложена,
диалектиката познава цялата гама от неподвижността на универсалното, през
разнотрайностите на родови и видови особености, до мимолетността на индивидуалността. При това във всеки конкретен обект тези определености са
органично слети и само анализът може да ги отграничи една от друга. Взети абстрактно, губят своя рационален смисъл например твърдения като „Марксизмът е остарял“, „Ленинизмът е опроверган“, „Бернщайнианството е победило“,
„Либерализмът е в хармония с вечната човешка природа“ и т.н. Срещу подобни
абстракции се изправя фактът, че велики синове на човечеството, смятани за
безвъзвратно потънали в небитието, са се връщали (макар и с обновен облик),
когато и където условията на актуалния свят са ги призовавали. Тяхното погребение не се е оказвало пълно и вечно забвение, както и възкресението им не
е било просто повторение.
Такива факти показват колко съмнителни от научно гледище са резултатите на една социалнопсихологическа закономерност, която грубо може да бъде
представена така: стремеж към разширяване на своето и стесняване на чуждото. Тя се проявява не само в икономическия, а и в идеологическия живот. И
за това има предостатъчно основания. Най-общо казано, идеологиите не биха
били идеологии, ако не съставляват вътрешноконфликтно множество, тъй като
отстояват и противоположни интереси чрез различни до несъвместимост идеи
за социалнополитическо устройство. Но те биха загубили идеологическия си
характер и ако не се стремят да разпрострат влиянието си и отвъд границите на
своя специфичен социален източник, защото целят неговата защита и налагане
в обществената цялост.
Тъкмо затова биографиите на всички идеологии подхранват едно обобщение, което – изразено на помпозен философски език – гласи: преобличане на
партикуларизма (своя!) като универсализъм. Обратната му страна е партикуларизирането на универсализма (чуждия!). Обикновено и едното, и другото е
несъстоятелно.
Тук и сега тези философски бележки имат предназначението да държат
очите ни будни както за възможното раздуване на значението на ленинизма и
бернщайнианството извън естествените им социално-исторически параметри,
така и за затварянето на по-широковалидните им моменти в тесни граници.
По-нататък ще имам възможност да илюстрирам и двете прегрешения, а сега
ще си позволя да дам още един „алтернативен“ вид на най-общите методологически предупреждения.
Той е предизвикан от факта, че идеологическите изяви на „левичарите“
често се посрещат с подозрения, чиято най-учтива форма е съветът „Светът
бързо се променя, нека и ние да се променим по съответен начин“... За съжаление при търсенето на „съответното“ „съветниците“ обикновено пренебрегват
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противоречивия характер на всяка промяна. А тя е почти задължително парадоксална, като („абстрактно-хегелиански“!) нейният парадокс може да бъде
представен така: обектът, разбира се, не се е променил, когато си е останал
същият; но той е не променен, а заменен, ако е станал просто друг; за да има
смисъл твърдението, че тъкмо даденият обект се е променил, той би трябвало
някак си да е същият и същевременно друг!
Това обаче не бива да тревожи духа на Аристотел, защото не е забраненият
от формалната логика вид съчетаване на А и не-А. „Същото“ и „другото“ тук,
макар и едновременни, са характеристики на обекта в различни отношения:
първото е например родова рамка, която си остава непроменена; второто са
нови видови особености и индивидуални отлики. Разбира се, по-рано или покъсно може да се счупи и „неизменната“ рамка, но и това става в границите на
още по-обща определеност. Така че разбирането на промяната като единство от
старо и ново, същото и друго си остава непокътнато. Това би трябвало добре
да се помни от отрицателите и последователите на теории и практики, които
се подвизават в нашето време. Спрямо конкретните обекти добрият „диалектически разум“ не допуска нито безкритичното „Мы принимаем полностью и
навсегда“, нито свръхкритичното „Мы начисто отметаем“, дори когато е произнесено от голям диалектик като Ленин.

Социално-исторически наблюдения
Може би поради нашите (български) източно-западни историко-географски особености сега, когато преминавам към по-голяма „конкретика“ на изложението си, в съзнанието ми изпъкват най-напред опитите Ленин да бъде
трайно „заселен“ само на Изток, а Бернщайн – на Запад. Аз обаче веднага ще отбележа, че и двамата (макар не съвсем едновременно, защото Бернщайн живее
29 години повече от Ленин – 20 преди и почти 9 след него) са отгледани в лоното
на марксизма и европейския социализъм; учили са се от книгите и от живота
в Швейцария и в Англия; обитавали са достатъчно дълго западната люпилня
на световната социалдемокрация... Вярно е, че пъпните им връзки с до голяма степен различни култури, социални структури и политически конюнктури
улесняват нейното по-сетнешно разделяне на източна и западна. Но то нито е
абсолютно, нито може да бъде вечно.
Все пак не може да се отрече, че в посмъртния живот на двамата дейци
пътищата им още повече се разделят. Днес призракът на Ленин като че ли почесто навестява далекоизточни и южноамерикански земи, а този на Бернщайн
започна по-бодро да броди из Европа. Едва ли може да има съмнение, че една
общоевропейска анкета сред левите мислители и политици би регистрирала
голямо предпочитание на социалреформистките пред революционно-марксистките идеи, практики и организации. Дори ние, бивши „твърди марксисти ленинци“, когато чествахме 80-годишнината на Октомврийската революция, остро усетихме като незащитими не само универсалистките, а и регионалистките
аспирации на ленинизма. Факт е, че и за мнозина от нас той бързо се превръща
в избледняващ спомен.
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Разбира се, и империализмът, като висш стадий на капитализма, почти в
ленинското му тълкуване е факт. Но е факт също така, че световният промишлен
пролетариат е слабееща социална сила, която става за гробокопач по-скоро на самия себе си, отколкото на световната буржоазия. Съответно губят сили неговите
авангарди – ленинските партии, защото на хоризонта не се виждат пролетарски
революции и диктатури, които да ги заредят с нова жизнена енергия. А светлото
комунистическо бъдеще тъмнее като утопия повече от всякога досега.
Обратно, бернщайнианството се съвзе и след болшевишкото му разгромяване. Днес, въпреки късата историческа памет на някои отвъдламаншски и
задокеански бернщайнианци, фигурата на Бернщайн като техен предтеча се издига все по-високо. Естествено и в този случай е възможна оптическа измама.
Но той ни налага да си спомним и да преосмислим „грехопадението“ на Едуард
Бернщайн, започнало със статиите му в „Нойе Цайт“ от 1898 г., задълбочило
се с книгата му от 1899 г. за еволюционния социализъм и стигнало може би
дъното си в берлинската му лекция от 1901 г., която отговаря отрицателно на
въпроса „Възможен ли е научен социализъм“.
Що се отнася до мен, склонен съм да призная, че това така наречено грехопадение се оказва средносрочен триумф на бернщайнианството както над
ортодоксалния марксизъм, тъй и над наследилия го, обявен за източен отрок,
ленинизъм. Смятам, че победата е частична, но и достатъчно изразителна с оглед на проблеми като: разделя ли се капиталистическото общество все по-рязко на все по-многоброен, беден, революционен пролетариат и все по-богата,
относително малобройна и реакционна буржоазия? Безследно ли изчезват обречените от марксизма „междинни съсловия“, или се заменят от жизнена, възходяща нова „средна класа“? Мит ли е, или реалност абсолютното обедняване
на работниците, непрестанното изостряне на икономическите кризи, близкопредстоящото сгромолясване на капитализма?
Изпреварилите времето си отговори на такива въпроси, наред с прозренията за сектора на услугите и за незадължителността на концентрацията; статистическата подплатеност на твърденията; мостовете между историческия материализъм и определени направления на буржоазната социология; тълкуването
на социализма като нравствен регулатор на социално поведение, кантианско
дължимо, но не и предстоящ реален резултат на реални процеси – всичко това
прави от Бернщайн наш авторитетен съвременник. При малко повече добра
воля и десни социалдемократи, и леви неолиберали биха могли по-категорично
да го признаят за свой пророк.
Маркс и Енгелс обаче се оказаха по-големи „пророци“ с оглед на по-далечното бъдеще. Сега, когато глобалният капитализъм развихря с цялата й
жестокост своята поляризираща сила, средносрочното „евро-американско“ поражение на марксизма постепенно преминава в негова световна дългосрочна
победа. По случай 150-годишнината на „Комунистическия манифест“ например вече станахме свидетели на неочаквано дълбоки поклони пред Маркс дори
от страна на бивши антимарксисти. А малко по-късно ни изненада неговото
още по-неочаквано обявяване (чрез Би Би Си) за мислител № 1 на хилядолетието... Наистина, специално в Съединените щати, днес най-таченият „класик на
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политическата икономия“ е не Маркс, а Шумпетер: смята се, че неговата идея
за „креативната деструктивност“ („творческата разрушителност“) е най-добрата обобщена характеристика на съвременния капитализъм. Но чрез Шумпетер
неафиширано се реабилитира и марксистката теза за неизбежната гибел на капитализма по силата на вътрешните му противоречия. А това е основна идея,
която бернщайнианството решително изоставя...
Изобщо и идейното развитие носи своите изненади. Мисля, че в него не
бива да се изключва частична „евро-американска“ реанимация и на ленинизма. При това – на негови не само ортодоксалномарксистки, а и на новаторски
елементи, когато например се стигне до осъзнаване на потребност от нов ляв
идеен и политически авангард на „гражданските движения“. Естествено това не
би могла да бъде старата болшевишка партия – в историята няма просто повторение. Но известни функционални сходства са възможни...
Отчетите по „везните на историята“ могат да подскажат правдоподобно
бъдеще не сами по себе си, а в съчетание със сериозни данни от конкретно
изучаване на конкретна съвременна действителност. С това положение наум
пристъпвам към най-силно вълнуващия ме въпрос: а оттук – нататък – наляво
– как?

Екстраполация и глобализация
Бъдещето на левицата е мисловно съдържание, оцветено от силно чувство
и желание. Но „пожелателното мислене“ („уишфул тинкинг“) не е добър съветник, защото мечтите ангажират главно своите мечтатели. Достатъчна убедителност могат да имат само резултатите на научен подход, например екстраполацията като мислено продължаване на тенденции, очертали се в съвременността.
Тук обаче се изправяме пред нов проблем: кои днешни тенденции да екстраполираме, когато разсъждаваме за състоянието и характера на левицата утре и
вдругиден? „Третият път“ върви към безпътица, ленинизмът е в голям упадък,
бернщайнианството бележи известен възход, но пред типичните им сегашни
социални носители не се простират достатъчен брой години...
Казват ни: тогава вгледайте се в младежта – там ще видите образа на бъдещето. Клишето не е случайно, но преди да се съобразим с него, не е зле да си
спомним, че днешните младежи са утрешни старци, които може да са изгубили
по дългия си жизнен път много от своите ранни пориви. Така че си стои въпросът: какво от днешните действителни или съмнителни идейно-политически
богатства ще оцелее и узрее, какво ще се разпилее?
Тъй като тази селекция явно зависи най-много от изменението на някакво
базисно „положение“, всяка сериозна идейно-политическа екстраполация предполага макросоциологическа ориентация, т.е. теория за взаимозависимостта на
обществените дейности и движещите сили на историческите промени. В това
отношение аз се придържам към един широко разбран, еластичен исторически
материализъм, повлиян отчасти от някогашната Бернщайнова критика срещу
строгия икономически детерминизъм и оцелял сред ветрове и бури в науката и
в живота. Тук няма да го аргументирам – само малко ще го „експлоатирам“...
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Можем да започнем, разбира се, с регистрация на младежки нагласи. В
това отношение ще ни улесни наскоро приключилото изследване на хиляди
студенти от 64 университета на 24 страни. Както се вижда от данните (намерили място в чуждестранния печат от края на юни т.г.), 14-месечните усилия на
анкетьорите са довели поне до две сигурни констатации: че тя (академическата
младеж) се отнася най-положително към глобализационните процеси и найотрицателно – към политическия живот.
Тук прибързаната екстраполация може да гласи: левицата няма никакво бъдеще! Но и десницата и изобщо – политиката. След това „изобщо“ обаче е редно
да се запитаме: какво всъщност сме екстраполирали – несериозна употреба на
думи или сериозни мисли за сериозни обществени явления? Всеки, който разбира що е общество и що е политика, няма как да изключи второто от първото,
сега или в бъдеще. Хората са – и няма как да не бъдат – обществени животни,
заинтересувани от и заангажирани с устройството или преустройството на своя
съвместен живот по един или друг начин. Затова Аристотеловото определение на
човека като „зоонполитикон“ не подлежи на елиминиране, а антиполитическата
екстраполация би била мислена анихилация на хората като хора.
По-иначе стои въпросът с растящото отрицание на традиционните леви
и десни партии. Техните биографии са много по-кратки. Те тръгват от едно,
така да се каже, едрокласово парцелиране на обществото. Инерцията им, поради все по-голямото диференциране на съвременното общество, намалява
политическата им потентност. Негативизмът спрямо тях може да бъде изтълкуван не като отхвърляне на политиката изобщо, а като недоволство от все
по-трудната им реална самоидентификация, от безсилието или нежеланието
им да решават все по-острите и многообразни социални проблеми, от тенденцията към свеждане на действителните им функции до обслужване на световни корпоративни босове и самообслужване на местна „политическа класа“...
Тук има какво да се екстраполира. Но то няма да доведе до същностно (а не
словесно) елиминиране на лявото и дясното в политиката, ако те се дефинират чрез определени трайни реални отношения към реално мнозинство и
реално малцинство в реалното общество.
Реалистичните прогнози за левицата като че ли най-здраво могат да се „опрат“ на динамиката в глобализацията. Още повече че към нея проявяват найспециална слабост осемдесет и няколко процента от бъдещите интелигенти. Но
не само те. И всевъзможните сегашни обществоведи са съгласни, че глобализационните процеси в най-голяма степен определят структурата на съвременния свят и неговото бъдеще. Но и с тях не се изчерпват днешните „глобалисти“.
За какво бяха загрижени плутократите в Давос? – Как да придадат „човешко
лице“ на глобализацията. Срещу какво се бунтуваха размирниците в Сиатъл?
– Срещу безчовечността й. Какво обсъждаше Социнтернът в Париж, ООН в
Женева, Г-8 в Окинава? – Как да се смекчат щетите от нея, без да се посяга на
ползите. И т.н., и т.н. Тази година най-големи списания, особено американски,
просто пращят от дискусионна глобалистика. Тук-там се стига дори до въпроса
„Да бъде или да не бъде“. Но едва ли някъде би била посрещната на нож тезата,
че учението на глобализацията е най-сигурната основа на общественонаучната
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футурология. Поради това е лесно да се помисли, че именно то е източникът,
който ще осветли и бъдещето на политическата левица. Но и тук въпросите си
остават много повече от отговорите.
В най-новия брой (лято 2000) на „Форин Полиси“ (където между другото
Сорос твърди, че глобализацията води към „отвореното общество“, а Фукуяма
очаква и от нея „края на историята“) двама служители на Световната банка пореалистично пишат: „Глобализацията означава много неща за много хора – и за
много хора тя е просто смущаваща бъркотия.“... Струва ми се, че и ние, „левите
интелектуалци“, по-скоро преживяваме, отколкото познаваме глобализацията.
Липсва ни онази яснота и категоричност, с която Маркс, Кауцки и Ленин разглеждат нейни по-ранни етапи. Сега за нас тя е в голяма степен непрозрачна,
забулена величина, която хвърля по-скоро сянка, отколкото светлина... Ще се
съгласим ли, не с онова малцинство от анкетираните студенти, което й приписва „културен смисъл“ (мислейки вероятно за „световните“ класации на не знам
какви „формации“!), а с огромното мнозинство (82%), което й се възхищава
като на бързолетна и далеколетна информация, осигурила всеобща комуникация? Но какво й е актуално глобалното на така разбраната глобализация, след
като Джон Кийни неотдавна ни осведоми, че цяла Африка има 3 пъти по-малко
телефонни линии от Токио, а интернет все още е достъпен само за 1 процент
от земното население? Ще пригласяме ли на онези неолиберали, които виждат в съвременната глобализация преди всичко свободен световен пазар като
условие за всеобщ напредък? Но нали не един и не два най-авторитетни международни форуми неоспоримо установиха, че сегашният „глобален“ обмен е
изтъкан от асиметрични отношения, които продължават да трупат огромни
богатства на единия полюс и страшна бедност на другия? Къде са тук „общочовешките ценности“, щом Инге Каул прецизно измери пропорцията на т.нар. от
нея глобални обществени блага към другите облаги с дробта 12–15 към 8000!…
(„Льо Монд дипломатик“ от юни т.г.)
Според мен до прикриваната същност на явлението, което днес се нарича
глобализация, най-много ще се доближим, когато най-сетне се запитаме: А дали
не става дума преди всичко за контрола, който собственическо-мениджърският елит на 200 огромни корпорации се стреми да наложи на света – с всички
средства: нови технологии, нови и стари политически слуги, съмнителна култура, манипулационно изкуство, груба военна сила?
Когато отказват да признаят капиталистическия характер на тази „глобализация“, най-често подчертават, че при нея собствеността била деградирана и
дори била отстъпила ръководното си място на „контрола“. Най-големите „контрольори“ обаче са си днешните най-големи капиталисти; новият „контрол“
върху капиталовите потоци си остава законен приемник на старата собственост, защото е наследил такива нейни определящи характеристики като разпореждане, разполагане, използване... И още нещо: след като днес контролиращият елит е предимно американски, защо ще възразяваме срещу Пиер Бурдийо,
когато той (пак в „Льо Монд дипломатик“) окачествява съвременната глобализация като американска експанзия, представяна за неутрална от леви и десни
мошеници или наивници с помощта на маскиращата я терминология?
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Аз не бих искал да ме причисляват към нито една от тези две категории.
Поддържал съм и поддържам, че социалните и политическите перспективи,
които чертае новият глобализъм, не идват пряко от неговия технологически и
информационен аспект. В тях прозират капиталистическите интереси, които
го насочват, и неолибералната идеология, която го разкрасява и защитава. По
социалните му резултати ще го познаете! А те напълно оправдават епиграмата
– „глобиграма“, посветена на глобализацията:
Погледнеш ли я гневно – гадна е,
глобяване голямо е на гладните.

Диференциация, поляризация, гражданска интеграция
И така, в съвременния свят глобализацията е първоразредно „структуроопределящо“ явление, което по всяка вероятност ще съществува необозримо
дълго време. Със своята сложност и противоречивост тя дава повод за всевъзможни екстраполации, които трябва да бъдат безпристрастно съизмервани.
Разрастването на борбата срещу капиталистическата глобализация, което наблюдаваме сега, може би вещае гибелта на капиталистическото, но не и
на всичко глобално в нея. Ние бихме били някакви странно закъснели лудити, ако например предречем – и се борим за – изоставянето на модерните технологии, с които глобалистите „изчерпателно“ я обясняват. Както показаха
Сиатъл, Банкок, Вашингтон, Давос и т.н., и самите граждански акции срещу
глобализацията се нуждаят от „нейната“ информационна основа. Независимо
от това какво преобладава днес в използването на модерната технология, тя
си остава – ако не актуално, то потенциално – всеобщо достояние с възможни
благоприятни последици за цялото човечество. Ето защо нейното развитие
ще продължи и при други социални условия, макар и в по-други посоки и с
други темпове.
При аргументирано несъгласие с чистия технологически детерминизъм
(прякото извеждане на своеобразни социални явления от особености на технически обекти) няма как да не отхвърлим невярното (а може би и коварно)
твърдение на Джефри Сакс (в „Иконъмист“ от 24 юни т.г.), че пропастта между
богати и бедни в света се изкопава просто от неравномерното разпределение
на модерни технологии. Този социален резултат обаче едва ли може да бъде
обяснен без посредничеството на социални отношения (в случая – собственически и властови). Обикновеното социологическо съзнание сигурно ще се
стъписа пред аналогичните (на Джефри-Саксовите) заключения на току-що
приключилата „японска“ среща на Г-8 по въпросите на „дигиталното разслоение“ и мерките срещу него. Впрочем и някои нейни непосредствени наблюдатели дадоха да се разбере, че – при сегашните социални условия – съответните грижи на Г-8 биха обслужвали преди всичко капиталистическата търговия
с нови технологии и забогатяването на местни посреднически „елити“. Аз бих
обобщил, че – без радикални социалноструктурни промени – мнимата глобализация на технически средства ще продължи да изостря обществените про-
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тиворечия и да увеличава страданията на бедните, които с основание могат
да повторят:
Вече ще измираме
компютризирани.
За съжаление, когато мислим за бъдещето на политическата левица, и днес
ни се налага да водим идейна борба не на един, а на два фронта. От една страна
– срещу левите консерватори, които (за да запазят в максимална степен старомарксистките си виждания) принизяват разликата между стария промишлен и новия „дигитален“ пролетариат, пренебрегват битийните, нравствените
и психологическите различия между двата, голямата диференцираност и индивидуализма на „дигиталните“, на чиито нагласи повече отговарят нароилите
се с изумителна бързина „граждански движения“. Левите консерватори обаче
в пълен разрез с всякакъв марксизъм обясняват субективистически (с „предателства“ и пр.) както своите неуспехи, така и огорчаващото ги политическо
поведение на новия „пролетариат“.
От друга страна, и неолибералите гледат с едно око (но дясното!) на процесите, свързани с двустранната зависимост между технологическо развитие и
социалноструктурни условия. Те виждат общественото диференциране единствено като създаване на възходящи нови „средни класи“, триумф на личната
предприемчивост и свобода, нов полет на капитализма... Това, което съвсем не
забелязват, е обусловената от капиталистическата база все по-голяма поляризация, разлагането дори на прословутата американска „средна класа“, алармирало бившия Клинтънов министър на труда и мнозина други. А онова, което
неолибералите никак не разбират, е защо при тази обстановка се появиха широки обединения на граждански движения, в които се издигат дори антикапиталистически лозунги.
Според мен базисните стимули на глобализационните процеси не само
позволяват, но и задължават да екстраполираме и социалната диференциация,
и поляризацията, и гражданската интеграция. Вече (в сп. „Понеделник“, 2000,
кн. 3–4) съм оценявал интегралния им резултат като сериозно социологическо
предизвестие за бъдещо изчезване на традиционни политически партии. Споделил съм мнение и по въпроса какво в периферните участъци на огромната капиталистическа империя съответства на отбелязаните импулси в нейния
център. У нас например би било „малко преувеличение“ (в Марк-Твеновски
стил) да се каже, че се извършва технологическа революция. Но в „мръсновремието“, наследило нашето някогашно т.нар. безвремие, се унищожават цели масови производства и съответните съсловия, без осезаемо да се заменят с нови.
Тъй или иначе, развиват се индивидуалистически нагласи за сметка на колективистическите. Нашето общество вече е така „структурирано“, че в голяма
степен се състои от обособени отчаяни индивиди и ограничени халтави групи,
обединени по-скоро от миналото, отколкото от настоящето...
Но и след този почти автоцитат не намерих достатъчно основания да се
пише реквием за левицата – световна и наша. Неведнъж съм възразявал срещу
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чисто атомизиращата роля на новата информационна технология. И в настоящото изложение цитирах емблематични географски имена, люлки на исторически събития, които доказват, че тя може да изпълнява дори световнообединителни функции. На второ място, като имам предвид естеството на контрола
върху съвременната технологическа модернизация, приемам, че изостряните
чрез нея противоречия рано или късно ще достигнат експлозивна степен. Това
ще води до все по-ясното разбиране, че съвременният капитализъм е главният
корен на днешните и утрешните човешки нещастия. Така ще се стимулира нова
борба за нов социализъм, нова лява политика, все едно точно как ще се нарича
тя. Но нейни субекти едва ли ще бъдат традиционните политически партии,
доколкото си остават традиционни, т.е., както вече отбелязах, моделирани върху старото едромащабно и устойчиво класово разделение на обществото, или
доколкото мнозина техни ръководители ще се компрометират поради свързаността си с вече оспорвания неолиберален ред. А отливът от стари партии ще
премине в прилив към нови граждански движения – не непременно сега съществуващите...
Вярно е, че социалното диференциране сега ги разединява. Но също така
е вярно, че социалното поляризиране ще ги обединява, когато общите заплахи
станат достатъчно осезаеми и общите интереси – достатъчно осъзнати.
И едва ли е чиста случайност „гражданствеността“ на припламващите
тук-там антикапиталистически огънчета. Засега няма афиширани доказателства, че те са същевременно просоциалистически. Но какви други биха могли да бъдат? А новият социализъм ще е неизбежно демократичен – и поради
„гражданствеността“ на неговите носители, и поради възможността новата
технология да разшири пряката демокрация в него (за сметка на рискованата „представителна“), и поради горчивия исторически опит. Ще добавя, че
„демократическият социализъм“ не е и не може да бъде еквивалентен на „социалната демокрация“, тъй като визираната с нея същност, означена със съществително, е демокрацията, а не социализмът. При това най-нови теоретически разработки показват, че се очертава потребност и от нов строй, а не само
от ново качество на стария...
Аз нямам предвид само нарастващия брой икономисти марксисти или
шумпетерианци, нито публицисти като Ендрю Съливан (чийто „Доткомунистически манифест“ е преведен в „Дума“ от 18 юли т.г.). „Социалистичността“
печели нов терен и сред социолозите, като нюйоркския професор Ричард Сенет. В статията си „А сега се оправяйте сами“ (Ти Ел Ес от 26 май т.г.) той не споменава специално гражданските движения. Но поради изменените условия на
работа и безработица вижда по-устойчиви човешки ценности вън от трудовия
и политическия живот. Според него съвременният капитализъм е хем еластичен, хем крехък, води до „социален глад“ и не може да бъде „край на историята“.
Наистина познатите диктаторски и демократични социализми са се провалили
като политически проекти, но, продължава Сенет, това не отменя потребността от социалистическо отхвърляне на станалия непоносим капитализъм. То говори по-скоро, че „социализмът трябва да се осъществява по начини, които са
вън от конвенционалната рамка на партии и избори“.

39

АНТОЛОГИЯ
Накратко, има данни и „съображения“, които позволяват да се мисли, че
новият (при това – социалистически) образ на левицата през новия век ще се
изгради с помощта на нови граждански движения. Но какво е, в заключение,
значението на Ленин и Бернщайн за тази перспектива?
В нашето пространство времето на учителите вождове отминава заедно с
примитивизма на мисленето ни. Никакво старо величие не може да бъде безрезервно следвано в нови условия. Но и не може да бъде абсолютно отхвърлено,
защото те не могат да бъдат абсолютно нови. Днес не би трябвало да смятаме за кощунство дори ако някой закачливо „дръпне брадата“ на такъв гений
като Маркс. Но като разчитаме предимно на собствените си глави, ще трябва
да признаем, че очите ни виждат по-добре сложността на съвременното общество и поради прозренията на предците и отците. Ако сега пътят ни напред се
очертава като демократичен и реформистичен, заслуга има и толкова хуленият
навремето Бернщайнов ревизионизъм. Но когато разберем социализма като
реална цел, а не като нравствена насока на вечно социално движение, нашите
благодарности трябва да се насочат главно към ортодоксалния марксизъм. Ако
пък се убедим, че и най-новата левица ще се нуждае от анализиращ, прогнозиращ, организиращ и координиращ (но вече не и командващ) авангард, можем
да споменем с добра дума и ленинизма.
Във всеки случай имаме достатъчно основание за високо уважение без
ниско преклонение към честваните тази година юбиляри: 180-годишния Енгелс, 150-годишния Бернщайн и 130-годишния Ленин.
* * *
Сп. „Понеделник“, 2002, бр. 3/4, с. 22–30

СОЦИАЛЕН И ЛИБЕРАЛЕН
„СОЦИАЛЛИБЕРАЛИЗЪМ“
Изложението, което следва, се състои от две части. Първата може да бъде
озаглавена „Още едно многонадуваемо тъмно понятие“, а втората – „Да не блеем пак след Блеър“.

1.
Може би поради непосредствената им връзка с разнопосочни и променливи човешки интереси термините в обществознанието често се правят от много
еластична материя. Те могат да се разтягат наляво и надясно, да се свиват и разпускат в твърде широки граници. Това е първата ми философска констатация
във връзка с актуализираното напоследък у нас понятие за социаллиберализъм. Що се отнася до партийнополитическото отношение към него, без да сме

40

бр. 11/12 – год. XV

АНТОЛОГИЯ
правили социологическо проучване lege artis, можем да бъдем сигурни, че преобладаващата реакция е негативна. Нейното резюме изглежда приблизително
така: бяхме „комунисти“, прекръстихме се на „социалисти“, натискат ни да се
обявим за „социалдемократи“... Сега се оказва, че ще станем „социаллиберали“!
Накратко казано, правят ни на маймуни!...
Аз разбирам тази реакция и дори й симпатизирам. Но не я споделям. И не
поради някакво чинопочитание, индуцирано от това, че Първанов приключи, а
Станишев започва голямата си партийна кариера с намерение за участие в социаллиберално управление. Това може да е временно явление за постигане на
широко левоцентристко обединение. Така може да се изтълкува например неотдавнашното съобщение, че „БСП и Блокът на Жорж Ганчев търсят решение
на проблемите на хората в рамките на социаллибералния модел и затова ще си
взаимодействат“. Наред с това има вече подобрени отношения на социалистическото ръководство с евролевия Сашо Томов, който години наред позираше като
българско издание на най-безспорния европейски социаллиберал Тони Блеър;
има и парламентарно единодействие с „трудовия“ Кръстьо Петков, който през
миналата година в „Труд“ изрази голямата си загриженост да се намери автентично наше копие на британския неолейбъристки лидер... Имаше и къмконгресно поздравление на Ахмед Доган с декларирана готовност за бъдещо съвместно
социаллиберално управление. Още по-голямо значение има фактът, че по наше
партийно решение специални работни групи готвят цели седем конкретни управленски проекта, които ще очертаят контурите на български социаллиберализъм. Той ще бъде представен за одобрение от предстоящия конгрес на БСП.
И аз, въпреки философската си „деформираност“, съзнавам потребността
бързо да се извърви пътят от принципиалността към операционалността. Засега обаче не виждам никакво интелектуално движение в неговото начало. А това
ми се струва погрешно, защото не мисля, че е възможно вярно да се преценят
рационалността и перспективността на конкретния български „социално-либерален управленски модел“, без внимателно да се разгледат съответните глобални тенденции и посоката на тяхното пречупване през нашите специфични
условия. Тъй или иначе, тъкмо в това начало на очертаващия се интелектуален
път ще се опитам малко да „заора“ с надежда, че други ще продължат до съвсем
конкретното операционално равнище.
Ще трябва да се признае, че въпреки многото български гласове, които
подхващат социално-либералната песен, тя още не е хит сред т.нар. световна
научна общност. Днес думата „социаллиберализъм“ се популяризира главно в
литературата около т.нар. Трети път. Малко по-разширено значение й е приписал Ралф Дарендорф. Аз не зная точно къде, но друг един лорд, Самюел Бритън,
в статия за видовете либерализъм („Making Common Cause“, TLS, September 20,
1996) казва, че, за да избегнем празните терминологически спорове, трябва да
се съгласим с Дарендорф и да наричаме либералите от началото на ХIХ век
„класически“, либералите интервенционисти (т.е. привърженици на държавната намеса в икономиката) – „социаллиберали“, а противниците на държавната
намеса – „неолиберали“. Така „социаллиберализмът“ обхващал „новите либерали“ от края на ХIХ век, наричани още „леви либерали“, както и „либералите
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в американския смисъл“. За „неолиберализма“ оставал „европейският смисъл“,
отнасян обаче главно към „англосаксонския капитализъм“ и дори към „новата
десница“...
Спорът за думи наистина е празен, но когато не засяга техните значения.
В словоупотребата, предложена от цитираните авторитети, обаче има според
мен спорен съдържателен момент. Те разглеждат социаллиберализма само като
явление в историята на либерализма и не им минава през ум, че той става, или
може да стане, момент и в биографията на социализма.
Една от константните черти на либерализма е, че той си остава буржоазна
идеология, или, както обикновено се изразяват, политическа и икономическа
„философия“ на капитализма. Трайният извор на либерализма е индивидуализмът, разбран и като принизяване на обществото до проста съвкупност от
индивиди, и като възвисяване на личната свобода до върховна ценност. Но в
тези рамки той съвсем не е еднозначен. Според времената менят се и акцентите
на свободата. Едни са те, докато още се чува ехото на борбата срещу феодалната
идеология, други стават, когато либерализмът се противопоставя на комунистическия колективизъм с неговото равенство и на фашисткия тоталитаризъм
с неговата водаческа държавност. През ХIХ век политическото ударение може
би отстъпва пред икономическото с наблягането върху неприкосновеността на
частното богатство, на свободния пазар, свободната търговия...
В наше време либерализмът си е запазил почти всички костюми и украшения, които е придобил в своята дълга история. Но с оголеното си тяло лъсва
преди всичко като яростен защитник на т.нар. свободна конкуренция, на пазар
без държавно опекунство, без социална чувствителност и екологически притеснения, в който естествено най-много преуспяват най-богатите и силните.
Разбира се, за тяхното развихряне в световен план е нужно облеклото на демокрацията, на гражданската правозащита и особено на борбата срещу онези
власти, които си позволяват да издигат бариери пред движението на големия
капитал, помитащо слабите национални икономики.
Именно този нов либерализъм, който дълбоко в себе си крие максимите на
стария социалдарвинизъм „Неприспособените да мрат, да живеят по-силните
– това е пътят на прогреса!“, победи в Студената война; именно той надделя над
реалносоциалистическите теории и практики, чиито реформаторски устреми
по посока на известно либерализиране бяха спъвани от една тежка партийнодържавна бюрокрация, заинтересувана от запазване на статуквото. Преди десетина години този либерализъм се превъплъти дори в „ендизъм“ – в теория за
края на историята, за възцаряване навеки на либералната демокрация, доказала
се завинаги като най-голяма универсална ценност, дала живот на фантастичен
технологически напредък, превърнала света в неделимо „глобално село“.
Но особено през и след 90-те години на изтеклия век започна да става все
по-ясно, че в много от „махалите“ на компютризираното „глобално село“ се живее все по-зле, разстоянията между богати и бедни стават все по-непроходими,
зад либералния образ на господстващите елити все по-често се озъбва вълчи
егоизъм, свободният световен пазар става почти открито техен монопол, безогледно поддържане на неравноправни, асиметрични стопански и политически
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отношения... Либералтриумфът се оказва пир, след който се задава чума!
Вече не е необходимо ние да оправдаваме такива силни думи. Доживяхме
време, в което това правят най-големи представители на либералната традиция, крупни буржоазни специалисти като Джефри Сакс и Джоузеф Стиглиц,
списания като „Иконъмист“, форуми като Световния икономически... Адекватно обобщение на критичното им мнение е, че фаталната дилема пред глобалната система е: или големи изменения, или огромни сътресения. Възможно е
в близко бъдеще почти всички неолиберали да добият пред тази своя квалификация определението „бивши“, защото ще са станали интервенционисти. А
това, според Дарендорфовата терминология, означава социаллиберали... Впрочем престарелият Милтън Фридман в едно от все по-редките си изявления се
оплака, че в действителност само Рейгън и Тачър истински са се доближавали
до свободната пазарна икономика. Всички останали под влияние на осъзнат
или неосъзнат социалистическо-комунистически колективизъм прибягвали до
по-голям или по-малък интервенционизъм. В юбилейната си статия за „Пътят
към робството“ от Фридрих фон Хаек Фридман дори обяви интелектуалците,
които славословят свободния пазар, за хора, които може би са научили думите
на песента, но „не знаят мелодията“ (IНТ, August 15, 1994).
В действителност неолибералите, станали, така да се каже, неосоцлиберали, много добре разбират какво правят и защо го правят. Като особено откровен в поредица от нови публикации, между които две книги, се прояви Джордж
Сорос. Например в статията си „Последен шанс на капитализма?“ той твърди,
че близкият на сърцето му строй ще загине, ако не премине към глобално социално регулиране. Това е така, защото дълбокият източник на все по-тежките
световни кризи е „механизмът, който определя същността на една глобализирана капиталистическа система: свободните конкурентни капиталови пазари,
които карат частния капитал непрестанно да се движи по земното кълбо, търсейки най-големите печалби...“.
След като „социалности има всякакви“, а и либерализмите са много, нормално е да има и различни социаллиберализми. На мен обаче ми се струва, не
поради слабостта на логùка към тавтологията, че името „либерален социаллиберализъм“ ще приляга на онези от тях, които идват от либералната традиция
и се движат от стремежа към запазване на капитализма. Те се характеризират с
превес на либералното над социалното, защото предвиждат структурни промени, които смекчават конфликта на интереси, без да унищожават предимството
на частните над обществените.
Аз обаче съм убеден, че са възможни, а и действителни, социаллиберализми, които са резултат на противоположно движение. Те не са издънки на класическия либерализъм, а моменти или дори етапи в историята на социализма. Те
могат да бъдат наречени „социален социаллиберализъм“, защото не отстъпват
от приоритета на общите интереси над частните, а далечната им историческа
цел е социална структура, която премахва конфликта между едните и другите в
името на т.нар. общо благо.
Скицираните два „полюса“ в сферата на социаллиберализмите са рожби
на два провала: провала на етатизма, на строгото централно-държавно регу-
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лиране на обществения, и по-специално на стопанския живот, което води до
изоставане поради сковаване; и провала на неолиберализма, на пълния отказ
от подобна регулация и на заменянето й с пазарна стихия, която води до безумно разхищаване на природни богатства и унищожаване на човешки сили.
Иначе казано, провали се държавноадминистративният реален социализъм, но
се проваля и безконтролният глобален капитализъм.
Тези провали може да се признават или да не се признават. Но като че ли
не може да не се признае историческата потребност от съчетаване на жизнеспособните елементи на социалистическия етатизъм и на капиталистическия либерализъм. Така именно би се получил един рационален социаллиберализъм.
Как конкретно ще изглежда той, зависи от конкретните условия на конкретните общества. Във всеки случай вече се забелязват насрещни движения, симптоми за възраждането на полузабравената конвергенция. Тя обаче едва ли ще
бъде някакво статично равновесие някъде по средата на пътя. И не само защото
не е нито нормално, нито морално „общото благо“, или благото на огромните
мнозинства, да се равнопоставя с частните блага на нищожни малцинства, а и
защото върви процес на все по-дълбоко осъзнаване и енергично отхвърляне на
социалноструктурните причини за човешките нещастия.
Ето защо си позволявам да тълкувам новия социаллиберализъм като начало на нова ера – ерата на действителен, макар и продължителен преход от
сегашния глобален капитализъм към утрешния световен демократичен социализъм.
Поради това оформянето на един действително социален социаллиберализъм, който е несъмнено по-перспективен от либералния, не би трябвало да
среща теоретическата и практическата съпротива на социалистите. През философските очила, с които ни е снабдило нашето обичайно образование, той
изглежда като толкова законен диалектически синтез, колкото в теорията на
познанието е съчетаването на едната определена истина по един строго определен въпрос с неопределено многото мнения, без чиято свободна борба тя би
била непостижима. Опасността пред бъдещия български социаллиберализъм
не идва от неговата мнима недопустима противоречивост, защото „социалното“ и „либералното“ уж били така несъчетаеми, както квадрата и кръга или
огъня и леда. Нима нашият наследствен колективизъм ще пострада от малко
повече лична заинтересуваност и инициативност, което означава и още по-голяма свобода на мислене и действие? Нима например в съвременен Китай не се
осъществява една все по-голяма и все по-социалистическа либерализация?
Голямата опасност пред нас всъщност идва от заинтересуваността на външни и вътрешни сили да направят от нас либерали-папагали. Страхувам се, че
това може да доведе до компрометиране и на нашето социаллиберализиране
под вероятната форма на „блеъризиране“.

2.
Повечето български политици са показали, че колкото и дълбоко да се покланят на националното ни своеобразие, програмните им намерения обикновено издават предпочитания към простия внос от чужбина. По този повод сега
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си струва да си припомним, че на Тони Блеър е било съдено да стане главен реформатор (някои биха казали „ликвидатор“) на съвременната западна левица.
Именно неговият „трети път“ доби глобални социално-либерални измерения.
Най-често към него се обръщат за кураж и поука и онези наши „нови леви“,
които искат да „възродят“ цялата БСП, като я прехвърлят върху своя анемичен
корен. Поради това придобива не само теоретическо значение въпросът „Що е
неолейбъристкият социаллиберализъм и има ли той почва у нас?“.
Аз вече съм се заангажирвал с отговор и за да не се повтарям, а и за поголяма убедителност, сега предоставям думата на авторитетен британски специалист, изявил се върху престижен и по-скоро десен публицистичен терен
– литературната притурка на лондонския „Таймс“. Там (на 28 септември м.г.)
Дейвид Милър излезе с преглед на най-представителни нови неолейбъристки публикации и направи няколко важни обобщения. Първото от тях е, че в
блеъристкия социаллиберализъм, въпреки работническия му произход, либералното е добило решителен превес над социалното: „Отхвърлят се опитите правителството да управлява икономиката, независимо дали става дума за
икономическо планиране, за контрол върху цени и заплати, за съживяване на
умиращи индустрии и т.н. (...); отхвърля се също така пряко разпределителната политика във формата например на прогресивно-подоходни данъци, които
целят да намалят пропастта между бедни и богати. Така поради съпротивата
на избирателите и заплахата на пазарнообиграните капиталисти, че ще насочат
капиталите си към други страни, се взривява онова, което някога беше централен стожер на социалдемократическата платформа.“ (Тук оставям на българските социалдемократи да преценят до каква степен Блеър въплъщава тяхната
представа за социалдемокрацията!)
По-нататък Милър се заема с конструктивния аспект на британския социаллиберализъм и го намира в препоръките „правителствата да се активизират
на пазара на труда, като снабдяват – чрез пожизнено образование – всички потенциални работници с уменията, които са им нужни за успех в глобалния пазар. А социалната държава трябва да се преобразува така, че да поощрява нови
начини на работа, които доставят допълнителни доходи на нископлатените, да
улеснява получаването на отпуск за преквалифициране, да подпомага „гъвкаво“ заетите (което обикновено означава частично заети) и така нататък“.
Критиците са отбелязвали, че тези мерки до голяма степен си остават финансово недообезпечени благопожелания. Що се отнася до Дейвид Милър, той
подчертава, че те се леят като „чистото мляко“ на добронамерения либерализъм. Неолейбъризмът обаче не бил чужд и на по-леви предложения, като например да се осигури „граждански“ или „участнически“ доход на всеки възрастен поданик на Кралството, стига той да извършва някаква – безразлично каква
– общественополезна работа. Още по-радикална версия на това предложение е
да се предоставя „капиталов грант“ при навършване на пълнолетие, „за да се
ограничат наследените неравенства в достъпа до капитали“. Но, добавя Милър,
такива идеи имат „повече теоретиците, отколкото практиците“. Изтълкувано
на български, това означава, че политиците казват в случая нещо като нашенското „Пàри нема, действайте!“. Както намеква британският специалист, нео-
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лейбъристите се съобразяват с евентуалната враждебна среднокласова реакция
срещу всякакво увеличаване на социалните разходи – плаши ги негодуванието
на ухажваните от тях „сиерамен“. Но още повече се страхуват, както се изразява Милър, „да бръкнат дълбоко в джобовете на богатите“. В този контекст
си спомням, че навремето „Льо Монд дипломатик“ публикува дълъг списък на
индустриални и финансови босове, подкрепили предизборно Тони Блеър. Този
факт сигурно има някаква връзка с отклоняването на неолейбъристкия социаллиберализъм от действителна и действена социалдемократическа политика.
Всичко това обаче не пречи на наши деснолеви или леводесни политици
и публицисти да се подвизават и като негови рекламни агенти. Най-прясната
такава проява е статията на Паун Цонев „Чели ли са нашите демократи Тони
Блеър?“ в „Монитор“ от 16 февруари т. г. Нейната есенция са цитати от самохвален доклад пред 101-вата конференция на Лейбъристката партия, а поантата й е препоръка в българските партийни документи „да се попрепише нещо“
от програми като тази на Блеър, защото, аргументира се Цонев, „по-добре европейски социализъм, отколкото балкански костовизъм“...
Първо, Блеър е казвал и показвал, че няма нищо общо с никакъв социализъм. Според доскорошната му дясна ръка Питър Манделсън неолейбъристите
са си просто една „пазарно-капиталистическа партия“. Второ, както повтори
и неотдавна в Италия, за да подчертае близостта си с Берлускони, Блеър смята разграничението между ляво и дясно за безнадеждно остаряло. А в България той подкрепяше не нещо друго, а тъкмо „балканския костовизъм“ – и с
поощрителни писма до „Иван“, и с покана до „Петър“ да участва на най-високо
равнище в обсъждането на „Третия път“, въпреки че нашият бивш президент,
не само от любов към фразата, вече се беше ангажирал с вносната сентенция
„Третият път води към Третия свят“. Трето, впечатлението за изключителната
резултатност на неолейбъристката политика е илюзорно. Блеър получи втори
мандат след драматично понижение на електоралната активност – само с една
четвърт от гласовете на избирателите. Както пише „Иконъмист“ от 9 март т.г.,
сега още повече са се влошили отношенията между неолейбъристкото ръководство и трейдюнионите. Протестират например медицинските сестри. Блеър
е на път да бъде изолиран и в собственото си правителство поради досегашната
си безрезервна подкрепа за политиката на Джордж Буш...
Но... едва ли е нужно подробно да оценяваме британските неолейбъристи.
Тук и сега е важно да се отбележи, че те повече или по-малко се съобразяват със
своята действителност, която не е нашата. Поради това българските социаллиберали би трябвало да помислят за български социаллиберализъм, с много посилно ударение върху социалността, отколкото върху либералността.
Работата е там, че въпреки всички надежди за нашето съвземане и дори
възземане, стрелката на наложеното ни от неолиберализма „развитие“ продължава да сочи надолу. Ако екстраполираме такъв синтетичен демографски показател като отрицателния прираст на населението, стигаме до мрачното очакване след няколко десетилетия от България да остане само слабо познато за
света историко-географско понятие. Ние сме натикани, а и се самонатикахме,
в нещастната периферия на една жестока глобална система. В нея, поради вът-
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решна социална поляризация и външни асиметрични връзки, ставаме нация на
изчезване, държава на отмиране. Затриваме се като хилядолетна култура, пресъхваме като вековен извор на човешки богатства, загиваме дори физически.
Това не е преувеличение, това е проклятие, което може да се отмени чрез нещо
много просто, което за съжаление вече е станало твърде сложно: всички власти
в страната да действат със съзнанието, че храненето, обличането, осветлението
и отоплението, лекуването и образованието на хората не са потребности, чието задоволяване може да се отлага, докато се натамани някакъв „управленски
модел“. Той трябва да заработи за българското оцеляване веднага. Може да го
задвижи обаче само действителното единодействие на всички действително хуманни и патриотични обществени сили, насочвани от действително добросъвестни и висококвалифицирани експерти.
Това не е измислена задача. Тя витае от години в атмосферата на нашето общество. Наложителната потребност от нейното приземяване беше използвана от Симеон Сакскобургготски за обсебване на политическата власт.
Неговото „движение“ обаче не е способно да я разреши. И не само защото е
лично негово, а и защото същевременно е разнопосочно, с преобладаваща
дясна ориентация. Както се вижда от някои програмни проекти на НДСВ,
най-учените му глави са пълни с фридманистки тези, от които далновидните
либерали на Запад вече се отърсват. Поради всичко това главен мотор на едно
действително движение към народно обединение за социално обновление и
национално спасение може да бъде само политическа сила, която съчетава
нравствеността на „стария“ колективизъм с инициативността на новия либерализъм и ориентира дейността си чрез строг научен анализ на обективната
обстановка. Мисля, че не се самозалъгваме, когато смятаме, че най-близо до
задоволяването на тези изисквания е БСП. Да се надяваме, че тя ще ги покрие
още по-плътно с разработката на новия социално-либерален управленски модел. Но неговият успех ще зависи от реализирането на възможността той да
стане във всякакъв смисъл общонароден.
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рез последното десетилетие информационнокомуникационните технологии (ИКТ) са безспорен лидер сред факторите, от които зависи устойчивият растеж на икономиката. Те влияят върху нея
не само пряко – чрез участието си във формирането на брутния вътрешен продукт (БВП), а и косвено
– като подобряват ефективността от работата на отраслите, в които се използват широко. Приложението на ИКТ все повече се превръща в определящ показател за възможностите за развитие на дадена страна.
Това поставя на дневен ред задачата да се търсят отношенията между използването на ИКТ и различните показатели за обществено-икономическото състояние на отделно взетите страни.
Съществуват различни схеми за определяне на
икономиките на различните страни в зависимост от
тяхното развитие, но напоследък все повече си пробива път следната класификация:
а) При ниска степен на развитие на преден план
излизат ресурсноориентираните подходи, при които
икономическият растеж зависи от мобилизацията на
основните фактори на производството – природни
ресурси и предмети за консумация, но не за сметка
на квалифициран труд. Този тип икономика се нарича факторна икономика (Factor – Driven Economy).
б) При оттласкване от ниското равнище на развитие и постепенно увеличаване на конкурентоспособността се създават условия за широко навлизане
на инвестициите в икономиката. Това води до въвличането й в глобалното икономическо пространство
– появяват се съвместни предприятия и аутсорсингови фирми, използват се нови технологии и иновации, импортирани отвън. Това е така наречената инбр. 11/12 – год. XV
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вестиционноразвиваща се икономика (Investment – Driven Economy).
в) При силно нарастване на конкурентоспособността благодарение на
високата степен на образование и на научноизследователски възможности се
създават условия, съответната страна сама да се превърне в генератор на нови
технологии и иновации. Това е качествено нов скок в икономическото развитие, който се характеризира като преход към иновационно развитие на икономиката (Innovation – Driven Economy).
В настоящата работа се разглеждат влиянието и взаимната връзка между
показателите за използването на ИКТ и факторите конкурентоспособност и
непрозрачност на икономиката, които през последните години оказват все поголямо въздействие върху много елементи на икономическото развитие. Този
проблем е особено актуален за страните в преход от Централна и Югоизточна
Европа и Русия.
Данните за осъществените сравнения са взети от източниците от [1] и [9].
Използваните показатели за ИКТ са от авторитетния Международен съюз за
телекомуникации (ITU) [4]. При интерпретацията на статистическите данни са
използвани коефициенти от осъществените в [9] корелационни анализи.

1. Информационно-комуникационни технологии и
конкурентоспособност на икономиката
Тъй като положението в източноевропейските страни представлява значителен интерес от гледна точка на взаимното влияние между ИКТ и конкурентоспособността на икономиката, в този раздел ще се използват статистически
данни главно от тези държави.
За сравнение са избрани 10 страни, от които 7 могат да бъдат отнесени към
източноевропейските. В тази група са включени Турция и Гърция – последната
е член на Европейския съюз (ЕС) сравнително отдавна. Три от десетте страни
– САЩ, Германия и Финландия, са включени като еталон за развити страни с
иновативноориентирана икономика.
Като макроикономически показатели се използват числеността на населението в съответната страна и брутния вътрешен продукт (БВП) на човек от населението. Състоянието на ИКТ в отделните страни се оценява чрез приетите
от Международния съюз по телекомуникации показатели: брой телефони, персонални компютри (ПК), интернетхостове и интернетползватели. Съответните
абсолютни показатели за 10-те сравнявани страни са дадени в таблица 1.
В таблица 2 са приведени относителните показатели за ИКТ, отнесени към
определена част от населението. В дясната част на двете таблици са дадени съответните макроикономически показатели.
Страните в двете таблици са подредени по намаляващ БВП на човек от
населението. Лидират трите еталонни държави с откъсване от останалата група
по всички относителни показатели на ИКТ и за БВП на човек от населението.
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Таблица 1
Абсолютни показатели на ИКТ
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Страна

САЩ
Германия
Финландия
Гърция
Чешка
република
Унгария
Словакия
Турция
Румъния
България

Персонални
компютри
хил. бр.

Интернетхостове

Макропоказатели

Интернетползватели
хил. чов.

Население
млн. чов.

161000
27640
2050
750

80566947
2040437
529261
110608

95354
20000
2088
1000

278
82
5
11

БВП на
човек от
населението
щ.д.
31910
25620
24730
12110

1250
870
590
2500
600
220

159319
104415
37921
69923
41523
18429

1000
715
600
2000
600
234.6

10
10
5
64
22
8

5020
4640
3770
2900
1470
1410

Таблица 2
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Страна

Относителни показатели на ИКТ
БВП
на
човек
от
Телефони на
ПК на
ИнтернетИнтернет1000 чов.
100 чов.
хостове на ползватели на населението
10 000 чов.
10 000 чов.

САЩ
Германия
Финландия
Гърция
Чешка
република

664
590
557
528

58,52
33,64
39,61
7,05

2928,32
248,30
1022,53
103,91

3465,78
2433,81
4034,00
939,41

31910
25620
24730
12110

371

12,20

155,52

976,18

5020

Унгария
Словакия
Турция
Румъния
България

371
307
278
167
354

8,51
10,93
3,81
2,68
2,66

102,09
70,16
10,64
18,60
22,41

699,06
1111,52
304,41
267,84
283,36

4640
3770
2900
1470
1410

За оценка на равнището на конкурентоспособност на всяка от сравняваните страни служат два индекса от Global Competitiveness Report [5], а именно: индекс за перспективната конкурентоспособност – ИПК (Growth Competitiveness
Index – GCI), и индекс за текущата конкурентоспособност – ИТК (Current
Competitiveness Index – CCI). В тях се използва система за единна оценка на тези
два индекса в различните страни. Тя се базира на методика, в която по подходящ начин се отчитат експертните оценки по прогнозиране на макроикономическата стабилност на отделните страни, на законодателните норми, на равнището на технологиите и други.
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В ИПК се оценяват равнището на използваните технологии, качеството на
държавните и обществените институции и състоянието на макроикономическата среда. В таблица 3 са дадени поотделно оценките за всеки от тези параметри, както и стойностите на ИПК като цяло за всяка от сравняваните държави.
Таблица 3
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Страна
Финландия
САЩ
Германия
Унгария
Гърция
Чешка
република
Словакия
Турция
Румъния
България

Общ рейтинг
ИПК
1
2
17
28
36

Развитие на
технологиите
3
1
15
21
38

Обществени
институти
1
12
17
26
40

Макроикономическа среда
10
7
19
38
32

37
40
54
56
59

20
29
51
47
50

53
30
46
52
51

49
64
68
67
69

В индекса за текуща конкурентоспособност се отчита операционната дейност на компаниите и качеството на националната бизнессреда. Това са условията, които определят агрегираните оценки на текущата конкурентоспособност.
В таблица 4 са дадени интегрираните показатели за стратегията и дейността на
кампаниите и за качеството на националната бизнессреда, оценките за ИТК за
всяка от сравняваните страни, съотношението между перспективната и текущата конкурентоспособност.
И в двете таблици (3 и 4) страните са подредени по увеличаването на индексите за перспективна и текуща конкурентоспособност.
Таблица 4
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Страна

Финландия
САЩ
Германия
Унгария
Турция
Чешка
република
Словакия
Гърция
Румъния
България

Общ
рейтинг
ИТК

Стратегия и
дейност на
компаниите

Качество на
националната
бизнессреда

Перспективна/
текуща конкурентоспособност

1
2
4
26
33
35

2
1
4
33
44
41

1
2
4
25
31
33

1/1
2/2
17/4
28/26
54/33
37/35

39
43
61
68

57
51
63
70

36
42
61
65

40/39
36/43
56/61
59/68
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Сравняването на таблиците 3 и 4 показва, че и двата индекса – на перспективната и на текущата конкурентоспособност, и показателите, от които те се формират, се подреждат почти по един и същи начин. От колона 6 на таблица 4 следва, че
колкото по-големи са стойностите на числителите и знаменателите в това отношение, толкова по-малка е конкурентоспособността на съответната страна.
В таблица 5 са дадени коефициентите за корелация [9] съответно между
БВП на човек от населението, показателите на ИКТ и двата индекса за конкурентоспособност – ИПК и ИТК.
Таблица 5
Параметри на ИКТ
БВП на Телефони ПК на
човек от на 1000
1000
населечовека
човека
нието
БВП на човек
от населението
ИПК

Конкурентоспособност

Интернетползватели
хил. чов.

Число на
интернетползватели
на 1000 чов.

ИПК

ИТК

1

0,91

0,92

0,45

0,85

-0,84

-0,85

-0,84

-0,84

-0.91

-0,38

-0,82

1

0,92

От таблица 5 следва, че корелацията между индексите на перспективна и
текуща конкурентоспособност е равна на 0,92, корелацията между БВП на човек от населението и ИТК е минус 0,85, а между БВП на човек от населението и
ИПК е минус 0,84. Това означава, че ИПК и ИТК са свързани практически линейно, а останалите две зависимости са също твърде силни – колкото по-малки
са стойностите на двата показателя за конкурентоспособност, толкова повече е
БВП на човек от населението. Отрицателните стойности на корелацията означават, че с увеличаването на едната величина другата се намалява. При това на
максималната конкурентоспособност съответства рейтинг 1.
От таблица 5 следва, че БВП на човек от населението е тясно корелиран и
с показателите на ИКТ – при това тази зависимост е най-силна при развитието
на телефонните връзки и разпространението на ПК, докато броят на интернетползвателите влияе в по-малка степен върху икономическите показатели
– вероятно поради по-малкото относително тегло на тези нови технологии в
рамките на ИКТ.
Във втория ред на таблица 5 може да се проследи влиянието между перспективната конкурентоспособност и макроикономическите показатели, параметрите на ИКТ и текущата конкурентоспособност. Както и в случай с БВП на
човек от населението от първия ред на същата таблица, ИПК е по-слабо корелиран с интернеттехнологиите и много по-силно – с останалите параметри.
Получените резултати от корелационния анализ могат най-общо да се проследят и от показателите от таблица 1 до таблица 4. Тези резултати позволяват да
се направят достатъчно коректно следните най-общи констатации и препоръки:
а) Анализът на индексите на текущата и перспективната конкурентоспособност и на тясно корелираните с тях показатели на ИКТ дава възможност
разглежданите 10 страни да се разделят на следните три основни групи:
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– Първата група включва САЩ, Германия и Финландия, които имат БВП
над 25 000 щ.д. на човек от населението, а стойността на индекса на тяхната
конкурентоспособност е под 4 за ИТК и под 17 за ИПК. В тези страни на 1000
човека са монтирани над 560 телефонни апарата и на 100 човека над 40 персонални компютъра.
– Към втората група страни могат да бъдат отнесени Чешката република,
Унгария и Словакия с БВП на човек от населението в интервала 3800–5000 щ.д.
и с индекси за конкурентоспособността между 26 и 35 за ИТК и между 28 и
37 за ИПК. За тази група броят на телефоните на 1000 човека са в интервала
307–370, а на ПК на 100 човека – от 11 до 12,2.
– Румъния и България образуват третата група от дъното на таблицата
с най-нисък БВП на човек от населението – 1470 щ.д. за първата и 1410 щ.д.
– за втората. Техните индекси за конкурентоспособност са в интервала 26–35
за ИТК и 28–37 за ИПК. България има сравнително висок показател за брой на
телефони на 1000 човека – 354, и по този параметър се изравнява със страните
от втората група. За Румъния той е наполовина по-малък – 167. Броят на ПК на
100 човека е почти еднакъв – 2,68 за Румъния и 2,66 за България.
– Гърция заема промеждутъчно положение между първата и втората група от държави, а Турция – между втората и третата група.
б) На базата на данните от таблиците от 1 до 4 различните групи от страни могат сравнително уверено да бъдат отнесени към една от разгледаните три
вида икономики. Очевидно е, че страните от първата група са в стадия на иновационно развитие на икономиката. В тях показателите на ИКТ са най-високи
и е ясно, че тези технологии и свързаната с тях инфраструктура са основната
движеща сила, осигуряваща възходящото им развитие.
Страните от втората група и Гърция могат да бъдат отнесени към икономиките от типа инвестиционно развиваща се икономика, т.е. това са страни с
очертан индустриален облик и средни показатели на ИКТ.
Страните от последната група и Турция са някъде на етапа от факторно
към инвестиционно развиваща се икономика. На тези страни им трябват време
и усилия, за да заемат място сред развитите индустриални държави. Турция
като цяло е с по-добри показатели от останалите две страни.
в) Прави впечатление, че малката държава Финландия лидира с най-добри
индекси за текуща и перспективна конкурентоспособност. Тя има висок иновационен потенциал, ефективна образователна система и значителни възможности за изследователска и развойна дейност. През последните години Финландия
осъществи бърз прогрес в разпространението на мобилните връзки и интернет.
Счита се, че именно тези фактори от областта на ИКТ са осигурили значителен
количествен и качествен растеж на нейната икономика. Съгласно индекса за перспективна конкурентоспособност тя има най-добри възможности за развитие
през следващите пет години. Опитът на Финландия за преход към иновационен
тип икономика заслужава да бъде внимателно изучен и използван от намиращите се в труден период от своето развитие източноевропейски страни.
г) Възниква въпросът дали е възможно и по какъв начин страните от втората група и Гърция могат да преминат към групата на държавите с иновационно
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развитие на икономиката, а тези от третата група и Турция – да заемат устойчиво
място сред страните с инвестиционно развитие на икономиката. Едва ли може
да се даде еднозначен отговор на този въпрос. Едно е почти очевидно – ако не се
стабилизира и качествено не се подобри образователната система в тях, ако тези
страни не заложат на ИКТ и на свързаната с тези технологии инфраструктура,
такова догонване не е възможно в обозримо бъдеще. Положителният отговор на
този въпрос не зависи в толкова голяма степен от това – кога и как всяка от страните ще стане член на ЕС. Принципно е възможно някои от страните – кандидатки за членство в ЕС, да не са в състояние да догонят развитите страни за много
дълъг период от време. Песимистичните сценарии не са с нулева вероятност.
д) През 1989 г. редица източноевропейски страни започнаха осъществяването на преход от централизиран към пазарен тип икономика. По изходните
макроикономически показатели те не се различаваха съществено помежду си.
България например беше успяла да заеме водещо място сред тях в областта на
ИКТ – тя първа стартира серийно производство на ПК, притежаваше голяма
част от пазара за магнитни носители в източноевропейските страни, имаше
добри показатели за установените телефонни връзки. Както се вижда от таблиците 1 и 2, сега Чешката република, Унгария и Словакия изпреварват България повече от два пъти по БВП на човек от населението и по относителен брой
на ПК и на интернетползвателите. Те имат и значително по-добри от България
индекси на перспективна и текуща конкурентоспособност. Това не може да
се обясни само със столетния индустриален опит на населението от тези три
страни. Не по-малко важна е и провежданата от правителствата достатъчно
ефективна икономическа политика, която е съобразена с техните национални
особености и с пазарните реалности. Непрекъснато сменящите се държавни
администрации в България не съумяха досега да сторят това и по този начин
поставиха населението на нашата страна пред сериозни изпитания.

2. Информационно-комуникационни технологии и
непрозрачност на икономиката
2.1. Показатели за непрозрачност на икономиката
Днес не съществува общоприета дефиниция на понятието „непрозрачност
на икономиката“. В едно от най-представителните и значими изследвания [7] на
базата на множество данни и експертизи се дава оценка на непрозрачността чрез
съответен индекс. Разработена е специална методика за определяне на неговите
стойности за различните страни, включващи три последователни етапа:
а) Предварителна оценка на индекса за непрозрачност чрез събиране на
корпоративна информация от отделните изследвани страни и нейния анализ
от експерти.
б) Стандартна статистическа обработка на събраните в предишния етап
данни и оценка на индекса за непрозрачност и на неговите компоненти.
в) Анализ на получените данни и на влиянието на индекса на непрозрачност върху различни най-важни направления. Ако е необходимо, се прави нова
итерация чрез събиране на допълнителни данни и нова, уточнена оценка на
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индекса и на неговите компоненти.
В изследването се застъпва общоприетата теза, че непрозрачността, която
в много страни е значителна, пречи сериозно на икономическото развитие, тъй
като води до значителни пропуснати възможности и ползи. От тях най-съществена е загубата от отблъскване на преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ).
Неизползването на ПЧИ в някоя от страните води до пренасочването им към
други държави.
Индексът за непрозрачност се определя чрез експертни оценки в пет области: държавно-икономическа политика; правна система; счетоводни стандарти и
достъпна корпоративна информация и информация от банките и правителствената администрация; нормативно регулиране. На английски това се обозначава
чрез CLEAR, което значи прозрачен (Corruption – корупция; Legal – законодателство; Economic – икономика; Accounting – счетоводство; Regulatory – регулиране).
По-нататък индексът за непрозрачност се използва за определяне на взаимната му зависимост с индекса за глобализация, показателите на ИКТ, конкурентоспособност и БВП на човек от населението.
Индексът за непрозрачност и петте негови компонента, както и коефициентите за корелация от таблиците 7, 9 и 12, са пресметнати за всяка страна от
съвкупността от 35 държави. България не е в тази съвкупност, поради което
данни за нея не се срещат в следващите таблици.
В таблиците 6, 8, 10 и 11 са включени 10 от общо 35 страни от различни
региони на Планетата.
Коефициентите за взаимна корелация между индекса за непрозрачност и
неговите компоненти, индексите за глобализация, за перспективна и текуща
конкурентоспособност, показателите на ИКТ и БВП на човек от населението са
изчислени върху цялата съвкупност от 35 страни и са описани в [9].
В таблица 6 са дадени стойностите на индекса за непрозрачност и на неговите пет компонента за всяка от десетте разглеждани държави.
Таблица 6
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Страна

Хонконг
Италия
Унгария
Гърция
Япония
Бразилия
Румъния
Чешка
република
Турция
Русия

Влияние на ЮридичесИконоНепрозНепрозИндекс на
корупцията ка непрозмическа
рачност на рачност на непрозрачрачност
непрозрач- системата системата за
ността
ност
регулиране
(С)
(L)
(Е)
(R)

25
28
37
49
22
53
61

55
57
48
51
72
59
68

49
73
53
76
72
68
77

53
26
65
49
81
63
78

42
56
47
62
53
62
73

45
48
50
57
60
61
71

57

97

62

77

62

71

51
78

72
84

87
90

80
81

81
84

74
84
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Сред страните с най-малка непрозрачност е Унгария. Дъното на таблицата се заема от четири страни от Източна Европа с най-голяма непрозрачност.
Може да се очаква, че показателите на България са близки до техните данни.
Япония заема средата на таблицата със средни показатели за непрозрачност. В много отношения нейната икономика може да се разглежда като сравнително затворена за външни инвестиции и за икономическа инвазия.
Данните от таблица 6 показват, че между индекса за непрозрачност и неговите пет компонента няма изцяло линейна зависимост, но основната тенденция
е добре очертана – колкото повече расте индексът на непрозрачността, толкова
повече се увеличават и стойностите на неговите компоненти. Тази зависимост
следва и от таблица 7, в която са показани коефициентите за взаимна корелация между индекса за непрозрачност и неговите пет компонента.
Таблица 7
Индекс на Влияние
непроз- на корупрачността
цията

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Индекс на непрозрачността
Влияние на
корупцията
Юридическа
непрозрачност
Икономическа
непрозрачност
Непрозрачност
на счетоводството
Непрозрачност
на системата за
регулиране

ЮридичесИкономика непрозческа нерачност
прозрачност

Непрозрачност на счетоводството

Непрозрачност на
системата за
регулиране

1

0,85

0,88

0,85

0,80

0,91

0,85

1

0,67

0,69

0,53

0,77

0,88

0,67

1

0,66

0,67

0,75

0,85

0,69

0,66

1

0,57

0,82

0,80

0,53

0,67

0,57

1

0,60

0,91

0,77

0,75

0,82

0,60

1

Коефициентите от първия ред на таблица 7 са в интервала от 0,85 до 0,91,
от което следва почти линейна зависимост между индекса за непрозрачност и
неговите компоненти. Отделните пет фактора на индекса за непрозрачност не
са толкова силно корелирани помежду си – от 0,53 до 0,82. Най-слабо са корелирани факторите „влияние на корупцията“ и „непрозрачност на счетоводната
отчетност“ (0,53), най-силно – „икономическа непрозрачност“ и „непрозрачност на системата за регулиране“ (0,82).
2.2. Влияние на разпространението на ИКТ върху индекса за непрозрачност
За оценка на разпространението на ИКТ се вземат два най-широко използвани показателя: брой на персоналните компютри (ПК) на 100 души и брой на
интернетползвателите на 10 000 човека.
В таблица 8 се съдържат данните за двата показателя за разпространението на ИКТ и за индекса за непрозрачност на десетте сравнявани държави.
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Таблица 8
Страна
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Хонконг
Италия
Унгария
Гърция
Япония
Бразилия
Румъния
Чешка република
Турция
Русия

Индекс на
непрозрачност

Брой на ПК на
100 човека

45
48
50
57
60
61
71
71
74
84

34,7
19,1
7,5
6,0
28,7
1,6
2,6
10,7
3,4
3,8

Брой на интернетползватели
на 10 000 човека
2942
1047
699
939
3044
293
267
976
304
136

За установяване на влиянието на разпространението на ИКТ върху индекса
за непрозрачност и неговите компоненти е осъществен съответен корелационен
анализ, чиито количествени показатели са дадени в следващата таблица 9.
Таблица 9
Индекс на Влияние на ЮридичесИконоНепрозрачНепрознепрозрач- корупцията ка непрозмическа ност на сче- рачност на
ността
рачност
непрозрач- товодната системата за
ност
отчетност регулиране

№
1.
2.

Брой ПК на
100 човека
Брой интернетползватели на
10 000 човека

-0,66

-0,76

-0,42

-0,65

-0,41

-0,59

-0,46

-0,65

-0,24

-0,50

-0,17

-0,44

Въз основа на данните от по-горните две таблици могат да се направят
някои изводи:
а) Всички коефициенти за корелация от таблица 9 са отрицателни, което
значи, че между показателите за ИКТ и за непрозрачност съществува обратна зависимост – увеличаването на първите води до намаляване на индекса за
непрозрачност и на неговите компоненти, т.е. изграждането на по-прозрачна
икономика е свързано с увеличаване на броя на ПК и интернетползвателите.
Сравняването на последните два реда на таблица 9 показва, че броят на
ПК оказва около един път и половина по-голямо влияние върху индекса за непрозрачност и неговите компоненти, отколкото броят на интернетползвателите.
Може да се предположи, че това е така заради все още по-широкото разпространение и по-големия брой ползватели на ПК в сравнение с интернетползвателите
– от една страна, и, от друга, че в много приложни области използването на интернеттехнологиите не е достигнало „критичната маса“, над която приложният
ефект от тези технологии ще се почувства достатъчно силно.
б) Ако се сравняват отделните фактори за непрозрачност, най-силна е
корелационната връзка между показателите за ИКТ и равнището на корум-
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пираност – съответно от 0,76 до 0,65. Едно от възможните обяснения за това
е фактът, че по-голяма част от постъпващите чуждестранни инвестиции не
отиват директно в икономиката, а се контролират от чиновници – много често
корумпирани. Това отблъсква чуждестранните инвеститори. При по-широко
разпространение на ИКТ определена част от процесите за вземане на решения
се програмират и осъществяват чрез автоматизирани компютърни системи,
което в някаква степен ограничава възможностите за корупция.
От друга страна, широкото разпространение на електронната търговия и
електронния бизнес намалява възможностите на чиновниците „да наливат“ корупция в реалната икономика.
в) Сред коефициентите за корелация средни по стойност са тези, които
показват зависимостите между разпространението на ИКТ и показателите за
икономическа непрозрачност и за непрозрачност на нормите за регулиране.
Последните два фактора имат висока взаимна корелационна връзка – коефициент 0,82 от таблица 7.
Непрозрачността на икономическата политика се отразява отрицателно
върху обема и характера на ПЧИ, върху експортните възможности на страната,
а оттам – и върху постъпленията на чуждестранна валута. Ако икономическите
правила не са достатъчно добре формулирани или въобще не се спазват, трудно
е да се очаква приток на нови технологии и иновации, а оттам – и на стабилен
икономически растеж. Зависимостта на тези два фактора от използването на
ИКТ не може всякога да се докаже и обоснове, но от стойностите на коефициентите за корелация следва, че такава зависимост съществува и тя се спазва
средностатистически.
г) Най-слаба зависимост се забелязва между разпространението на ИКТ
и юридическата непрозрачност (коефициенти 0,42 и 0,24) и непрозрачността
на счетоводната отчетност (коефициенти 0,42 и 0,24). Първата от тези непрозрачности засилва опасенията на потенциалните инвеститори за съхраняването
на правата им на собственост и за спазването на правото им за интелектуална
собственост и на патентна защита. Това води до ограничаване на дейността на
тези инвеститори и до осъществяване на част от нея чрез офшорни зони. Отрицателно влияние имат и продължителните бюрократични процедури на регистрационните режими и на многобройните лицензионни изисквания.
И тук зависимостта на посочените фактори от разпространението на ИКТ
не може да бъде формулирана абсолютно точно, но както и при фактора „влияние на корупцията“ тя е свързана с намаляване на чиновническия произвол
при увеличаване на събирането и обработката на информация чрез ИКТ.
д) Като цяло данните от таблиците 8 и 9 достатъчно убедително показват,
че между разпространението на ИКТ и различните непрозрачности съществува корелационна връзка, чиито възможности не бива да се пренебрегват. Следователно развитието и разпространението на ИКТ може и трябва да се използва като средство за намаляване на непрозрачността и за увеличаване по този
начин на ефективността на икономиката в дадена страна.

58

бр. 11/12 – год. XV

АНТОЛОГИЯ
2.3. Непрозрачност и неполучени преки частни инвестиции
Един от немаловажните фактори за развитието на пазарната икономика
е възможността за стабилен приток в нея на преки чуждестранни инвестиции
(ПЧИ). Те зависят в немалка степен от непрозрачността на икономиката на дадена страна. Увеличаването на непрозрачността води до допълнителни данъци
върху ПЧИ, до промени в стойностите на държавните ценни книжа и на текущите цени и като цяло влияе отрицателно върху притока на ПЧИ. В този случай
може да се твърди, че съответната страна не получава тези ПЧИ, които могат да
постъпят в нейната икономика, ако прозрачността е по-голяма. Следователно
има смисъл да се търси зависимост между неполучени ПЧИ и непрозрачността
на икономиката на отделните страни.
В [7] е осъществено изследване, в което на базата на статистически данни
и експертни оценки са определени долната и горната граница на оценките за
неполучени ПЧИ за всяка от изследваните държави. Оценките за неполучени
ПЧИ и процентите им към реално получените ПЧИ за 10 разглеждани страни
са дадени в таблица 10.
Таблица 10
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Страна
Хонконг
Италия
Унгария
Гърция
Япония
Бразилия
Румъния
Чешка
република
Турция
Русия

Индекс на
непрозрачността
45
48
50
57
60
61
71

Долна граница на
неполучени ПЧИ
проценти
млн. щ.д.
41
7824
53
2352
63
1319
92
1011
104
6576
106
30267
149
2174

Горна граница на
неполучени ПЧИ
проценти
млн. щ.д.
54
10305
71
3151
83
1738
122
1340
137
8662
141
40261
197
2874

71

147

4519

194

5964

74
84

160
199

1375
7417

212
263

1822
9802

Въз основа на данните от таблица 10 могат да се направят следните изводи:
а) Увеличаването на непрозрачността на икономиката води до увеличаване
на сумите от неполучени ПЧИ. За Япония например индексът за непрозрачност
е сравнително висок и сумите от неполучени ПЧИ са значими – в интервала от
6,5 млрд. щ.д. до 8,6 млрд. щ.д. за година. В проценти това е от 104% до 137% от
реално постъпилите в тази страна ПЧИ. Сега в Япония се осъществяват болезнени процеси по отварянето на нейната финансова система и на икономиката
й за чуждестранно участие. В сравнение с Япония Русия е с по-големи суми на
неполучени ПЧИ и с двойно по-големи проценти на неполучени към получени
ПЧИ.
б) Страните от Централна и Югоизточна Европа и Русия са в дъното на
таблица 5, т.е. те са с високи индекси за непрозрачност и с висока степен на
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неполучени ПЧИ – и в абсолютни суми, и в процент на неполучените към получените ПЧИ.
в) Както следва от таблиците 9 и 10, непрозрачността на икономиката е
силно корелирана с показателите на ИКТ – по-голямата непрозрачност е свързана с по-малка използваемост на ИКТ. От таблиците от 8 до 10 може да се
направи извод, че съществува взаимна зависимост и между неполучените ПЧИ
и показателите на ИКТ – по-големите суми и проценти на неполучени ПЧИ
съответстват на по-лоша използваемост на ИКТ.

3. Зависимости между индексите за непрозрачност,
конкурентоспособност и глобализация
Представлява интерес възможността за сравняване на най-общите параметри на непрозрачността и конкурентоспособността на икономиката с БВП
на човек от населението.
В [6] е дадена количествена оценка на конкурентоспособността на сравняваните 10 страни чрез два индекса – за текущата и за перспективната конкурентоспособност.
Изследването на най-важните процеси на глобализацията е дало възможност да бъдат получени съответни индекси за глобализацията за съвкупност от
50 държави [5].
Тези количествени оценки заедно с данните за непрозрачността са показани в таблица 11.
Таблица 11
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Страна
Хонконг
Италия
Унгария
Гърция
Япония
Бразилия
Румъния
Чешка
република
Турция
Русия

Индекс за:

Конкурентоспособност БВП на човек от
населението
непрозрачност глобализация
текуща
перспективна
45
–
18
13
24570
48
40,00
24
26
20170
50
36,25
26
28
4640
57
21,25
43
36
12110
60
15,00
15
21
32030
61
7,50
30
44
4350
71
–
61
56
1470
71
74
84

31,25
10,00
7,50

35
33
58

37
54
63

5020
2900
2250

Коефициентите за взаимна корелация между индексите от предидущата
таблица са дадени в таблица 12.
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Таблица 12
Индекс на Влияние на
непроз- корупцията
рачност

№
1.
2.
3.
4.

Индекс за текущата
конкурентоспособност
Индекс за перспектив-ната конкурентоспособност
Индекс за глобализация
БВП на човек от
населението

юридическа

Непрозрачност
иконосчето- на системата за
мическа
водна
регулиране

0,57

0,73

0,37

0,61

0,24

0,60

0,67

0,75

0,44

0,67

0,39

0,63

-0,71

-0,68

-0,56

-0,65

-0,45

-0,70

-0,63

-0,77

-0,39

-0,54

-0,42

-0,54

Двете таблици – 11 и 12, дават възможност да се проследят някои закономерности:
а) Влиянието на корупцията е тясно корелирано с БВП на човек от населението чрез коефициент – 0,77. От това следва, че по-голямата корупция съответства средностатистически на по-нисък доход на човек от населението. От
същия вид е корелацията между влиянието на корупцията и индексите за текуща и перспективна конкурентоспособност – съответно 0,73 и 0,75. По-ниската
конкурентоспособност е свързана с повече корупция. Извод, който се наблюдава в реалната действителност.
б) Твърде високи са и коефициентите за корелация между непрозрачността и индекса за глобализация и БВП за човек от населението – съответно -0,77 и
-0,63. Следователно в сила е средностатистическото правило „повече прозрачност – повече глобализация и повече БВП на човек от населението“.
в) Индексите за конкурентоспособност, за глобализация и БВП на човек
от населението са най-слабо корелирани със счетоводната непрозрачност, найсилно – с влиянието на корупцията.
г) Страните от Централна и Югоизточна Европа са в дъното на таблица 6 с
по-лоши показатели от почти всички сравнявани страни. Като се имат предвид
данните от таблиците 10 и 11, те са и с по-лоши показатели за използването на
ИКТ и за БВП на човек от населението.

4. Заключение
Изводите от анализа на използваните статистически данни са дадени в
края на всеки раздел. Като цяло могат да бъдат направени следните най-общи
констатации:
а) По-широкото разпространение на ИКТ е свързано с по-голяма конкурентоспособност и с по-малка непрозрачност на икономиката. Това следва непосредствено от използваните статистически данни. Очевидно е, че в бъдеще
ще се засилва и взаимната зависимост между използването на ИКТ и други
показатели на икономиката.
Във все по-голяма степен ще се използват информационни цифрови модели
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и свързаните с тях количествени показатели както за описание на различни страни на социално-икономическите процеси, така и за въздействие върху тях.
б) Значителната зависимост между показателите на ИКТ и индексите за
конкурентоспособност, непрозрачност и глобализация показва, че никоя страна не може да осъществи възходящо развитие по един или по няколко от общоприетите показатели при влошени стойности на другите съществени показатели. Което значи, че е необходимо движението напред да се осъществява
комплексно и поетапно, с постепенно подобряване на различните показатели.
в) От разглежданите данни се вижда, че централно и източноевропейските
страни изостават значително от развитите държави и по използването на ИКТ,
и по показателите, характеризиращи конкурентоспособността и непрозрачността на икономиката и на глобализационните процеси. Пред тях стои изключително остро проблемът за намиране на достатъчно ефективни методи и средства за преход към иновативен тип икономика, характерна за развитите страни.
Необходимо условие за решаването на тази задача са широкото използване на
ИКТ и добре развитата и ефективна образователна система. Не по-малко важно условие е овладяването на социалните процеси и умелото им регулиране.
Сега не е възможно да се прогнозира кои от тези страни и за какви срокове ще
преодолеят бариерата, отделяща ги от развитите държави. Ако въобще могат да
я преодолеят в обозримо бъдеще – заедно или поединично.
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СВЕТОВНАТА СИСТЕМА И ПЛУРАЛИЗАЦИЯТА
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1. Плурализацията на лявото
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е съществува готова, завършена, трансисторическа лява идентичност.
От френската революция насам понятието за
ляво претърпява множество различни модификации, като във всички случаи неговото дефиниране е
било съотносително, в съпоставка с опозицията на
дясното. Можем да се съгласим с Норберто Бобио,
че независимо от промените, при тази съпоставка
между лявото и дясното основен критерий за разграничение помежду им остава винаги отношението
към идеала за равенство и приемането или противопоставянето на неравенството – левицата винаги е
била привърженик на по-голямо равенство (социално-икономическо, политическо, правно, културно) в
сравнение с десницата, която е защитавала едни или
други неравенства. Една партия е толкова по-ляво
ориентирана, колкото по-голямо значение отдава на
различните видове равенства и се противопоставя на
неравенството1. Самото понятие за равенство обаче е
относително, а не абсолютно, зависи от това за равенство между кого става дума (малцинство, мнозинство, всички), за равенство в какво отношение (политическо, юридическо, културно, на собственост, на
потребление и пр.) и на основата на какви критерии
(труд, потребности, заслуги, ранг и пр.). Това предопределя различни вариации на лявото.
Бихме могли да кажем, че лявото е исторически, културно и системно вариращо. Историческата
променливост на лявото означава, че на различните
етапи на развитие на капитализма през последните
два века то претърпява съществени трансформации,
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съответстващи на историческите реалности и ресурси за реализация на лява
политика. През ХІХ век левицата е силно антиетатистки ориентирана, докато
при реализацията на своите цели през ХХ век се опира в най-висока степен на
националната държава2. Културната променливост се проявява в различните
традиции и политически култури, с които се свързват левите идеи, откъдето
следва, че дори в един и същ исторически период и при сравнително сходни
равнища на икономическо развитие тяхната съдба и изява са различни. По
един начин изглеждат те например в арабския и ислямския свят, по друг – в
конфуцианския, по трети – в православния, по четвърти – в католическия и
протестантския. Но лявото се характеризира и със системна променливост, то
варира в зависимост от това какво място заема страната, в която то се проявява, в системата на глобалния капитализъм, доколко тази страна е в печелещи
или губещи позиции в тази система – именно това разграничение може да ни
даде различието между левицата в страните от капиталистическия център и
левицата в полупериферията и периферията, както и между компрадорската и
националната левица.

2. Различия и противоречия между видовете ляво в
отделните звена на световната система
Най-важните различия в лявото могат да се открият като резултат на мястото, което отделните страни заемат в системата на световния капитализъм. И
ако искаме да разберем тези различия, трябва да тръгнем именно от този факт.
Маркс създава теория, която претендира да е интернационална по своя характер, и от нея следва, че интересите и проблемите на работническата класа не
се различават съществено. Сходство на интересите, сходство на обяснителните
модели, сходство на партийни програми – това са взаимнообвързани характеристики. Създаването на интернационал, обединяващ работниците от всички
страни, е естествена задача, следваща от неговата идеология. Първият и Вторият интернационал, Социалистическият интернационал и Коминтернът имат
за теоретическа предпоставка идеята за относителната еднородност на проблемите, които стоят пред социалистическите сили. Общата теория, валидна за
всички тях, може да се конкретизира в едни или други специфични обстоятелства, но на първо място е общото, единството на интересите, от което следва
интернационализмът на левицата в световен план. Това означава, че отделните
държави заемат сравнително сходна позиция в световната капиталистическа
система и характерът на връзките помежду им не влияе вътре в тях на класовите отношения, определящи спецификата на лявото и дясното.
От началото на века обаче става ясно, че отделните държави заемат различно място в световната капиталистическа система и то предопределя доколко те печелят или губят в социално-икономическите отношения помежду си.
Поради това интересите на работниците от отделните страни съвсем не съвпадат. Неравнопоставеността между отделните държави води до следствия, при
които работниците в една държава могат да се облагодетелстват от икономически печелещата й позиция спрямо други държави. Сблъсквайки се с алтер-
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нативата дали да се придържат към принципите на пролетарския интернационализъм, но да загубят поддръжката на своите избиратели, или пък да следват
настроенията на своите работници избиратели, но да изоставят принципите на
пролетарския интернационализъм, последователите на Маркс са принудени да
поставят под въпрос доминирането на единен световен пазар и да се ангажират
в основна ревизия на съществуващите теории и доктрини. Капитализмът създава тризвенна структура на световната икономика, в която има господстващ
център от най-развити държави и по-малко развита периферия. Отношенията между тях могат да се реализират директно политически чрез колониалната
система, но и много по-успешно – индиректно, чрез световния пазар. Това е
нов тип отношение, с нов тип противоречия, които радикално се различават от
простото разминаване на интересите на пролетариата и на буржоазията, установено от Маркс. Не съществува повече автоматично единство на интересите
между всички работници в света. А оттук следва, че между различните видове
национално ситуирано ляво може да съществуват противоречия, конфликти,
противопоставяне и сблъсък на интереси. Буржоазията в развитите държави
може да използва печалбите, извличани чрез експлоатация на периферията, за
да подобри положението на своята работническа класа и да създаде възможност тя да бъде противопоставена на работническата класа в експлоатираните
страни. По този начин буржоазията може да купува своята работническа класа
и интересите на тази класа да противоречат на интересите на работническата
класа от неразвитите държави. Затова и предходният интернационализъм повече не е възможен. Мястото на държавите и класите в структурата на капиталистическата световна икономика ограничава тяхното поведение и определя
структурата на отношения и господство помежду им. Възникват предпоставки за смекчаване на противоречията между работническа класа и буржоазия в
развитите държави и за общи националистични интереси, както и предпоставки за реформизма или социалдемокрацията. Всичко това обаче води до много
по-голямо изостряне на противоречията и до по-голяма социална диференциация в неразвитите държави, където поради това нараства революционният
потенциал на експлоатираните.
Така се появяват условия не просто за различни приложения на марксизма и
за различни левици, а и за влизащи в противоречие левици, тъй като интересите,
които те изразяват, съвсем не съвпадат. Класовите отношения характеризират
вече и отношенията между държавите, като между потенциала за конфликтност
и степента на експлоатация във вътрешните и външните отношения съществува обратно пропорционална зависимост. Това е социологическото обяснение на
борбата между социалдемократи и комунисти и изобщо между различните политически представители на работническото движение през ХХ век.
Структурно световната капиталистическа система е разделена на капиталистически център, полупериферия и периферия. Между тези три зони
съществуват асиметрични отношения на износ на капитали, на ресурси от
периферията към полупериферията и центъра. Икономически най-развит е
капиталистическият център – страните, в които най-напред се извършва индустриална революция и които са водещи в технологическо и социално-иконо-
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мическо отношение. След тях е полупериферията, която включва държавите от
втория ешелон на световното социално-икономическо развитие, и най-неразвити са страните от периферията3.
В държавите от капиталистическия център, които изпреварват всички по
производителност на труда и по брутен вътрешен продукт и привличат и извличат ресурси от целия останал свят, става възможно развитието на кейнсианската социална държава през ХХ век и устойчиво ляво–дясно политическо
пространство, при което с механизмите на многопартийната плуралистична
демокрация да се защитават интересите на различни социални групи. Там и
социалдемокрацията има успех, и Бернщайн ще може да отхвърли тезите за неизбежното изостряне на класовата борба, за социалистическата революция и
диктатурата на пролетариата.
В страните от полупериферията се налага друг тип левица. Устойчиво
ляво–дясно политическо пространство от рода на това в развитите западни
страни за дълъг период е невъзможно или съответните режими са силно нестабилни, какъвто е случаят например с Турция и Гърция след Втората световна война и с България преди това. Липсват значими маси работническа
класа, има изоставане в социално-икономическо отношение, необходимост от
ускоряване на историческото развитие, ще се появи ленинският тип ревизия на
Марксовото учение, което политически ще доведе до болшевизма. За да преодолеят това състояние, тези страни трябва да мобилизират сили, да концентрират ресурси, да подтикнат историческия процес за спиране на експлоатацията,
която задържа развитието им, от страна на държавите от капиталистическия
център и след това да наваксат изостаналостта. Ленин ще даде специфичен израз на тази потребност и ще стане много по-адекватен на реалностите, отколкото социалдемократите. Необходимият субект за разкъсване на зависимостта
от страните на капиталистическия център и за ускоряване на развитието ще се
открие в партията авангард. Появата на силната централизирана държава на
диктатурата на пролетариата, използването на политиката като механизъм за
ускоряване на социално-икономическото развитие и пренебрегването на политическата демокрация не е прищявка на болшевиките, а типичен за страните от
полупериферията етатистки механизъм за създаване на национален интегритет, за задържане на равнището на потребление и за мобилизиране на населението като цяло за ускоряване на развитието. На това ще служи формиралото
се разбиране за социализма като централизирана, планова държавна система,
която използва в ограничена степен парите. Затова и държавата рязко ще повиши своята роля. Самите реалности на капитализма са разделени – едни са те
в развитите страни от капиталистическия център, където много по-благоприятни предпоставки за лява визия дава традицията на компромис между труда
и капитала, свързана с Бернщайн, и съвсем различни са те в по-изостаналите
страни на периферията и полупериферията, където противоречията са много по-изострени, капитализмът няма ресурси да ги компенсира и да извършва
компромиси с пролетариата. Държавният социализъм ще бъде един гигантски
и драматичен опит да се преодолеят тежките противоречия и засилващата се
изостаналост на страните от втория ешелон на световното развитие чрез по-
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висока степен на авторитарност на системата и снижаване на равнището на
потребление. Там исторически успех с помощта на западноевропейска социалдемокрация не е възможен. В тях възниква друг тип левица, която има характера на национална сила, заемаща цялото политическо пространство и противопоставяща се на десницата като международно, а не вътрешно явление (макар
че са възможни и вътрешни рецидиви), и това става не поради злата воля на
Сталин, нито поради „доктринални грешки“ на Маркс и Ленин, а като потребност на изостанали държави да извършат бърза индустриализация в условията
на втората индустриална революция. В тези страни левицата ще легитимира
себе си чрез „съветския марксизъм“ или „марксизма-ленинизма“ с трите му
основни съставни части – марксистка философия (диамат и истмат), марксистка политическа икономия, фаворизираща държавното централно директивно
планиране, и „научен социализъм“. Повечето от теоретическите му твърдения
имат практическа насоченост, служат да обяснят, оправдаят, насочат определени действия по ускоряването на историческия процес и отделянето от страните
от капиталистическия център – например ускоряването на колективизацията
или индустриализацията, стахановското движение, противопоставянето на
буржоазната идеология, настояването на „обективното действие на икономическите закони на социализма“ и така нататък4. Това, което ще характеризира
проблема ляво–дясно в тези страни, ще бъде, че той ще се възприеме не като
характеристика на политическото пространство вътре в тях, а през призмата
вътрешно–външно, социализъм–капитализъм. Това възприятие не е случайно,
тъй като затварянето на тези страни с помощта на държавата срещу евентуална експлоатация от капиталистическия център има за цел да съхрани изтичането на национални ресурси по посока на развитите западни държави. В тях
ляво неизбежно означава етатично и национално. Опозицията ляво–дясно е не
просто част от вътрешното политическо пространство, а е израз на отношението между отделни звена на световната система.
Различна ще бъде левицата в страните от периферията на световната капиталистическа система, където както крайната изостаналост, така и зависимостта от държавите от капиталистическия център изискват специфична
стратегия за излизане от изостаналостта и прекъсване на тази зависимост.
Затова в Китай Мао Цзедун ще изостави настрани идеята за градския пролетариат за сметка на селячеството като революционна сила, която обгражда и
завоюва градовете. Разбирането за класите той в много отношения ще замени
с понятието нация, като международните отношения се описват с термините
на класовите отношения чрез понятия като „класа нация“. За тази цел ще се
тръгне от споменаваната от Маркс в последните години от неговия живот възможност английската работническа класа, благодарение на експлоатацията от
Англия на нейните колонии, да се превърне в привилегирована група, играеща
също експлоататорска роля спрямо други страни. Китай е разгледан като бедна
и потисната „пролетарска“ нация, която трябва да отхвърли игото на богатите
буржоазни „потиснически нации“. Народите от третия свят изглеждат в цялост
като доиндустриален пролетариат, експлоатиран от развитите западни страни,
а съучастници в тази експлоатация са и работниците в тези страни. От своя
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страна, буржоазията в третия свят също приема две различни версии – компрадорска, изцяло подвластна на империалистите от държавите на капиталистическия център, и „национална буржоазия“, ставаща съюзница на истинския
пролетариат в родината си. Тези идеи подхранват революционна активност в
Азия и в Африка и се използват в процеса на националноосвободителните движения. По подобен начин в Куба ще възникне кастроизмът като разновидност
на марксизма, а в Африка – теориите за африканския социализъм. Марксистите
и левите партии в третия свят навсякъде се свързват с национализма и с борбата срещу колониализма.

3. Глобализацията, противопоставянето на
губещи и печелещи и нарастващите различия и
противоположност на интересите на отделните левици
Глобализацията рязко ускорява всички процеси на дивергенция, на различия, на противоречия в съвременния свят, създава особено силна ситуация,
при която всяко нещо е бременно със своята противоположност. Различията
както между отделните страни и региони, така и вътре в тях поотделно растат с
гигантска скорост, превръщайки се в предизвикателство към всички версии на
левицата, които поначало би трябвало да противостоят на процесите на нарастващо неравенство. Това води след себе си до нарастващи различия в реалните
интереси, които стоят зад левите сили в различните страни и региони.
3.1. Глобализацията и социалдемократическата левица в центъра на световната капиталистическа система
Глобализацията на капитализма намалява възможностите да се разчита на
националната държава като на инструмент за лява политика и тласка всички
политически сили, които искат да решават проблемите с мирни и еволюционни
средства, към все по-голямо подчинение на интересите на глобалния капитал, в
частност на глобалните финансови пазари. Левицата все по-трудно се противопоставя на процесите на нарастващо неравенство в своите страни. В развитите
държави от капиталистическия център тя се опитва да излезе от тази ситуация
с идеологията на „третия път“, пренасяща центъра на политиката за решаване
на проблемите на неравенството от социално-икономическата сфера в сферата
на образованието и в шансовете за образование, а в международен план – ангажирайки се с глобализацията и интервенционизма на държавите от капиталистическия център в останалия свят. Така в много отношения господстващата
социалдемократическа западна левица подчинява поведението си на транснационалния капитал. Но поради това, че страните от капиталистическия център са в
печелеща позиция в отношенията си с тези от полупериферията и периферията
и благодарение на ускорението на научно-техническия прогрес, те успяват да запазят важни елементи на социалната държава. Същевременно обаче се формира
един устойчив процент от социално непривилегировани „нови бедни“, съставляващи така наречената подкласа (under class) и включващи между една четвърт
и една трета от населението на развитите държави. Тъй като традиционната ле-
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вица, подобно на неолибералната десница, се ангажира с онези, които Маргарет
Тачър наричаше „двете трети общество“, тази „подкласа“ намира свой защитник
в лицето на националистически политически сили, чиито представители стават
фигури като Бюканан в САЩ, Хайдер в Австрия и Льо Пен във Франция. Понеже
истински печелещи от процеса на глобализация са страните от капиталистическия център, традиционната западна левица се ангажира активно с либералния
универсализъм, опитвайки се да наложи същото поведение и на левицата в останалия свят, уверявайки я, че стандартите на такова поведение имат общовалиден
характер, представляват културни универсалии.
Глобализацията ускорява тенденцията към десинхронизация, свързана с
процеси на дивергенция между различните икономики, и все повече политика,
която е ефективна за едни от тях, става пагубна за другите, а единната икономическа политика води до ситуацията един регион и страна да печелят, а други
да губят. При това положение страните, които печелят, включително и левите
сили там, ще са склонни да налагат своите модели и политика на останалите,
независимо че това е пагубно за тях. Държавите от капиталистическия център
следват политика на неолиберален или социалдемократически интернационализъм, който има гибелни последствия за останалия свят, защото е свързан с
противопоставяне на интереси, включително и на интересите на политическите сили, идентифициращи себе си като левица в единия и другия регион. По
същество се реализира процес на задържане на развитието или на грабеж от
едни страни на други страни чрез пет основни механизма – либерализация на
икономиките, десинхронизация, неравноправен търговски обмен, бягство на
финансов капитал и грабеж на интелектуални ресурси.
3.2. От либерализацията и глобализацията печелят страните от капиталистическия център
Ключово положение на съвременния неолиберален капитализъм, изключително популярно през последното десетилетие и в българското политическо,
идеологическо и медийно пространство, е, че глобализацията на пазарните отношения, демокрацията и човешките права водят до ерозия на национализма
и създават предпоставки всички държави да са готови да приемат определени
мерки на международните институции като изгодни за всяка от тях поотделно.
Така се смяташе, че отделните страни и региони имат едни и същи базисни интереси, съвместими помежду си, и това, което е добро за една страна, е добро
и за останалите и те могат взаимно да подтикват и подпомагат своето развитие. Либерализацията на търговията и икономиката води до печалба на всички,
като по-високоразвитите икономики стимулират развитието на по-слаборазвитите, стига да има свободен пазар, конкуренция и частна собственост. На
практика обаче свободният пазар винаги е означавал печалба за по-силните и
загуба за по-слабите. Затова винаги страните с най-силна икономика са били
най-големи радетели за свободен пазар – през ХІХ век това е Англия, а през ХХ
век – САЩ, докато по-слабите се нуждаят от защита да оцелеят. В условията на
монополярен и глобализиращ се свят САЩ успяха чрез Световната търговска
организация и МВФ да наложат навсякъде подобни принципи на либерализа-

69

АНТОЛОГИЯ
ция на търговските и финансовите взаимоотношения, от което реално печелят
страните с по-висока производителност на труда, по-развитите технологически и по-мощните икономически, т.е. страните от капиталистическия център.
3.3. Десинхронизацията и противоположността на интересите
Неолибералните представи, господстващи в световен план и у нас през
последните години, са, че глобалната икономика е повече или по-малко синхронизирана по отношение на промените в бизнесцикъла, като печелещата за една
страна или регион икономическа политика ще бъде такава и за всички страни
и региони, а загубите в един регион ще предизвикват загуби и в останалите,
т.е. отделните държави имат общи интереси, които могат да реализират с обща
политика. Глобализацията, нарастващата икономическа интеграция в световен
план ще води до синхронизация на интересите на отделните икономики във
всички етапи на бизнесцикъла. Тази идея беше популярна у нас още по време на перестройката, когато Горбачов проповядваше тезата за взаимната икономическа сигурност в съвременния свят. Поради това например силни бяха
очакванията, че азиатската икономическа криза в 1997 г. може да повлече след
себе си икономиката и на останалия свят, включително и американската икономика. На практика обаче се оказа точно обратното – американската икономика
спечели от тази криза, защото панически бягащите от Азия финансови потоци се пренасочиха към САЩ и осъществиха невиждан подем в американската
икономика, тъй като концентрираха в нея непознато в предходната история количество инвестиции. За да се охлади нейното развитие и за да се предотврати
опасността от инфлация, бяха увеличени лихвите в САЩ, което, от своя страна,
привлече допълнително капитали от Азия, възпрепятствайки опитите на държавите от този регион да започнат възстановяване на икономиките си. Така реално се оказа, че монетарна, фискална, търговска политика, която е ефективна
в една страна или регион, е не само неефективна в друга страна или регион, а и
води до допълнително изразходване на ресурси и до загуби в полза на първите.
Така например поради фиксирания курс на българския лев и в същото време
обезценката му спрямо долара само за последните три години около 12 на сто
от БВП са изтекли от България. Около две трети от валутните спестявания на
българското население се държат от българските банки зад граница, в западни банки, и финансират икономиките на развитите държави в Западна Европа.
Подобна е ситуацията с огромната част от страните от полупериферията и периферията на световната система.
Глобализацията засилва десинхронизацията на икономиките, като много
по-ясно ги разделя на печелещи и губещи от този процес. Вместо хармонизация
и синхронизация на техните бизнесцикли и сходен ефект на едни и същи икономически мерки в различните страни, се получават процеси на десинхронизация. От икономическата депресия и криза на едни страни и региони печелят
други страни и региони. В същото време с помощта на глобалните финансови
институции има и тенденция на интернационализация на икономическата политика, което обаче не увеличава, а отслабва икономическата хармония между
държавите и регионите. Затова и критиките спрямо глобални финансови инс-
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титуции като МВФ и Световната банка съвсем не са случайни. Тяхната сходна
политика спрямо различни страни и региони не просто обикновено се проваля,
а води и до увеличаващи се различия между техните интереси. Засилващите се
процеси на десинхронизация правят все по-очевидно, че налагането на процеси на интеграция между отделни страни и региони не подобрява състоянието
на тези, които са изостанали, на държавите от полупериферията и периферията, а често го влошава. Това е валидно дори за отношенията между високоразвити страни като САЩ и Япония – така например повишаването на лихвения
процент в САЩ с цел охлаждане на икономиката се оказа отрицателно за нуждаещата се от инвестиции икономика на Япония, защото предизвика бягство
на капитали оттам. Една и съща монетарна политика има противоположни резултати в страни, които се намират в различни фази на бизнесцикъла. Всичко
това подкопава глобалната икономическа система и създава предпоставки за
обособяване на регионални икономически блокове, където десинхронизацията
може да се тушира.
Но и в икономически региони като Европейския съюз наблюдаваме тенденция едни региони да просперират, а други да изостават, което ражда песимизъм
за това дали в дългосрочен план е възможна единна Европа. Стремежът на България към уеднаквяване на нашата монетарна, фискална, търговска политика
със страните от Европейския съюз води до нарастващото ни изоставане, а не до
приближаването ни към тези страни. Опитът за непредубеден поглед към последствията от уеднаквяването на нашата търговска и монетарна политика с ЕС
през последните години показва, че това е катастрофално за нашата икономика.
Търговското ни отваряне спрямо Европейския съюз бързо увеличи размерите
на нашия внос и намали износа ни за там, което доведе до невиждания в нашата
история търговски дисбаланс от около един милиард долара. Същото се отнася и
за монетарната политика. Тупанията по гърдите, че по този начин сме изпълнили
така наречените Копенхагенски критерии, не могат да скрият факта, че финансовата стабилизация е свързана с гигантско бягство на капитали вследствие на
ниската лихва. Поради процеса на десинхронизация икономическото сътрудничество с най-развитите страни от Северна Америка и Западна Европа може да се
окаже вредно за по-слаби икономики от рода на нашата, освен ако по политически причини не се извърши масивен трансфер на ресурси от тези страни към
нашата, което обаче засега изглежда малко вероятно.
3.4. Неравноправният търговски обмен
Друг механизъм за извличане на ресурси от полупериферията и периферията към центъра е неравноправният търговски обмен, при който цените на
стоките, на суровините, материалите, енергията, вложения труд, получавани
от по-слаборазвитите държави, непрекъснато намаляват в сравнение с цените
на високотехнологичните и интелектуализирани стоки, изнасяни от развитите
страни в държавите от полупериферията и периферията. Неразвитите страни
напоследък се опитват да наложат като решение на Световната търговска организация чуждите компании да използват и преработват основната част от
суровините (например 60 на сто) в страните, от които ги вземат, но това среща
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яростна съпротива на западните държави.
3.5. Източването и бягството на финансови потоци по посока на страните от капиталистическия център
През последните две десетилетия се извършва най-голямото движение на
финансови ресурси от по-слаборазвитите към развитите държави поради тоталната задлъжнялост на едните към другите, непознато преди това в историята. Само нашата страна през последните пет години плати около 5 милиарда
долара, което обезкръвява непрекъснато българската икономика и общество.
Сега външният дълг е около 80 на сто от БВП на страната и годишните плащания по главницата и лихвите възлизат на около 10 на сто от БВП с тенденция
към увеличение.
Страните от капиталистическия център започнаха преди останалите третата индустриална революция, свързана с „икономиката на знанието“. Това рязко
повиши производителността на труда, ускорявайки развитието им, докато в останалите държави традиционните индустриални или аграрни технологии относително забавят развитието им, условията за нарастване на капитала са по-малко
благоприятни и той е склонен да бяга в по-развитите държави. Тези, които са понапред, така получават бонификация. Много силна е тенденцията към изтичането на капитали от по-слаборазвитите към по-високоразвитите държави и към
концентрация на инвестиции в капиталистическия център и поради по-голямата политическа нестабилност и корупция в по-слаборазвитите страни, както и
по-високоразвития пазар и производителност на труда в развитите държави. По
експертни оценки ежегодно само от България през последните години са изнасяни по около един милиард долара и зад граница има около 7 милиарда долара на
български граждани – много повече от всички чуждестранни помощи и заеми за
страната през този период, т.е. България финансира високоразвитите държави. В
резултат на всичко това страни като нашата са обречени непрекъснато да изостават в международната икономическа надпревара.
3.6. Грабежът на интелектуални ресурси – основният капитал на икономиките в условията на трета индустриална революция
Ако в условията на доиндустриалните общества стремежът е бил да се заграби територия на една или друга страна, а в условията на индустриалното общество – ключови суровини, материали, енергоизточници, сега това е информацията, и на първо място хората, които генерират и използват тази информация.
Затова днес се ускорява неимоверно емиграцията на висококвалифицирани кадри към развитите страни, с което по-слабите страни са ограбвани в размери, в
сравнение с които колониалният грабеж и извличането на суровини и ресурси
от тях през предходни периоди изглеждат съвсем незначителни. През последните десет години развитите западни държави са получили наготово от България
700–800 хиляди квалифицирани кадри, чиято подготовка би им струвала над
сто милиарда долара, т.е. извършен е най-гигантският в историята на страната
ни грабеж. За трансфера на един футболист от един футболен клуб в друг сега
се плащат стотици хиляди долари, но трансферът на един научен работник или
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компютърен специалист към развитите държави става съвсем безплатно, въпреки че реалната печалба от него за западните държави е неизмеримо по-голяма.
Но както през ХVІ–ХІХ век развитите държави налагаха правилата на директен
колониален грабеж, така в още по-големи размери сега те налагат правилата на
директен грабеж на човешки ресурси, скрити зад лозунгите за „права на човека“
и „право на местожителство“. Едни след други САЩ и Западна Европа предприемат нови мерки за привличане от останалия свят на стотици хиляди висококвалифицирани специалисти в областта на най-новите технологии, за чиято подготовка в държавите от полупериферията и периферията на световната система са
хвърлени милиарди долари. При новия тип информационни технологии това е
фактически заграбване на основния ресурс на тези страни и не просто задържане на развитието им, а връщането им назад. Семейството, заедно с държавата, в
страни като нашата посвещава целия си живот и основна част от средствата си,
за да подготви своите деца като добри специалисти, но от тези разходи печелят
развитите държави, а ние всекидневно губим и това засилва разликата помежду
ни. Затова не е случайно, че в десетки държави днес БВП на човек от населението
е по-нисък, отколкото е бил преди десет години.
Така в крайна сметка интересите на страни като нашата и на страни от
Западна Европа, както и на САЩ си противоречат. Ние губим от взаимодействието с развитите страни, реално финансираме тяхната икономика и тяхната
социална държава, което подпомага и социалните програми на западноевропейските социалдемократи и леви сили, но е в разрез с интересите на българското общество и българските леви партии. Интересите на левите сили в страните от полупериферията и центъра на световната капиталистическа система
съвсем не са в унисон, а са антагонистични. Едните фактически експлоатират
другите в степента, в която техните държави печелят от отношенията помежду
им. Затова и призивите на видни политици на социалдемокрацията в различни
периоди Западът да се опита да обърне тази тенденция не се реализират. Известно е, че още преди десетилетия Социалистическият интернационал образува
комисията Север–Юг, начело с Вили Брант, и проповядваше помощ от развитите към развиващите се държави, а Франсоа Митеран призоваваше страните
от капиталистическия център да отделят по 0.7 на сто от своя БВП в помощ
на инфраструктурата, здравната система, образованието в по-слаборазвитите
страни. Нищо от тези идеи не се реализира, защото това означаваше съответните партии от Социалистическия интернационал да влязат в конфликт със
своите избиратели, макар че реално за всичките тези години много по-голям
и непрекъснато нарастващ дял от БВП на страните от полупериферията и периферията на световната система подхранваше икономиките на високоразвитите държави. Нещо повече, всеки опит за защита на националните интереси
от страна на държавите от полупериферията и периферията е посрещан през
последните години на нож от високоразвитите държави, които веднага обявяват съответните правителства и политически сили за „опасни националисти“,
неспазващи „човешките права“, и се опитват да ги дестабилизират всячески, да
им устроят „хуманитарна интервенция“, да финансират вътрешна опозиция, да
наложат своеобразна „колониална демокрация“.
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При това в днешните условия страни като България са изправени пред ситуацията, от една страна, да са силно икономически зависими от МВФ и държавите от капиталистическия център, а оттук и политически силно податливи
на натиск, а, от друга страна, в същото време това да увеличава дистанцията помежду им, реално да противопоставя интересите им. Като цяло България през
последните десет години развива с напредналите западни държави отношения,
подобни на отношенията между наркоман и неговия пласьор. Наркоманът е
изпаднал в зависимост от своя пласьор и не може без него, а това все повече го
изтощава и обезсилва и от своя страна увеличава още повече зависимостта му.
Поради всичко това интеграционната еуфория у нас днес спрямо ЕС в
много отношения пренебрегва реалните процеси. Примерите, давани със страни като Гърция, Португалия, Испания, които са били по-назад, а са успели да
се приближат към показателите на по-високоразвитите страни от ЕС, пренебрегват факта, че това е станало при досегашния политически механизъм на
преразпределение на средства вътре в ЕС, а той предстои да бъде премахнат
и рязко ограничен. Пренебрегват и новопоявилите се през последните десет
години фактори на ускоряване на процесите на дивергенция на интереси между по-високоразвитите и по-слаборазвитите държави. Освен това всички тези
страни влязоха в ЕС с много по-добри показатели от нашите.

4. Компрадорска и национална левица в България
Всички тези процеси на системна зависимост на България от държавите от
капиталистическия център, при което в разрез с неолибералните илюзии тя през
последните години се оказва големият губещ, предполагат редефиниране и преосмисляне на въпроса за идентичността, политиката, мястото, ролята на това,
което се нарича леви политически сили в страна като нашата. Поначало в условията на глобализация във всички страни съществен критерий за политически разграничения става отношението към глобализацията в зависимост от това дали
съответните социални групи губят или печелят от нея. Както ще каже Тофлър,
извършва се едно ново разслоение на групите избиратели на нива с различни
позиции и интереси: „глобалисти“ (космополити, интернационалисти, привърженици на „нов цивилизационен избор“, интегристи), „националисти“, „регионалисти“, „местници“5. В най-развитите държави голямата част от населението
може да печели от глобализацията и там и левите, и десните сили ще се борят за
налагането й (с изключение на националистическата десница, която се ангажира
активно със защитата на „новите бедни“ там), с което ще имат и подкрепата на
съответните избиратели. Колкото е по-слаборазвита една държава, колкото подалеч е в социално-икономическо отношение от страните от капиталистическия
център, толкова повече губещи би могло да има от тези процеси в нея.
Така за разлика от класическата Марксова визия противоположността на
интереси е не само и не толкова между социални групи и класи вътре в страната
у нас днес, а е между интересите на страната като цяло и интересите на държавите от капиталистическия център, съответно на партиите, на политическите
сили в този център. Лявото и дясното трябва да се дефинират не просто по от-
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ношение на координатни системи вътре в рамките на националната държава, а
от гледна точка на зависимостта външно–вътрешно, на това какви са позициите на различните политически сили по блокирането или по по-нататъшното
разгръщане на отношенията, при което България и гигантското мнозинство
от българския народ се оказват в губещи позиции. Истинската отправна точка
за дефиниране на лявото и дясното е националният интерес, а не интересът
на една или друга социална класа и група. Защитата на националния интерес
от отношения, в които страната е губеща, е по същество лява политика, но тя
може да влезе в разрез с интересите на левите партии в Западна Европа, които
също ще защитават своите национални интереси, ако искат да не загубят своите избиратели. Външните сили са заинтересувани да подпомагат идването на
власт у нас на политически партии и групи, които да са склонни да служат преди всичко на техните интереси. Така фундаменталното деление на българската левица е не на комунисти и социалдемократи, не на нова и стара левица, не
на БСДП, Евролевица, Обединен блок на труда, БСП и БКП, а на компрадорско
и национално самосъзнание, на компрадорско поведение и защита на националните интереси, на компрадорска и национална левица и това деление в различна степен можем да открием вътре във всяка от тези партии.
Компрадорското съзнание характеризира тези политически сили и групи,
които градят своята идентичност, изцяло приемайки позициите, гледните точки, политиката, предлагани им от съответни западноевропейски леви партии,
външни политически сили, държави, организации. Те говорят за себе си като
за „европейски сили“, претендират да пренасят в страната „европейски ценности“, но фактически служат на държавите от капиталистическия център, на
техните интереси, които в много отношения реално са в конфликт с нашите собствени интереси. Компрадорската левица е псевдолевица. Съобразявайки се с
външните фактори, тя лесно може да дойде и да се задържи на власт с външна
помощ, но на практика представлява олигархическа върхушка, която използва лява риторика, но защитава единствено своите интереси. През последните
десет години в страната ни активна роля в политическия живот играят именно компрадорската левица и десница, които зад лозунгите за интеграция на
България с Европа ликвидираха българската икономика и държавност в полза
на външни сили. Важна част от нововъзникналата българска буржоазия има
компрадорски характер, голяма част от нейните капитали са изнесени в чужди
банки или са инвестирани извън страната, тя се интересува не от развитието на
националната икономика, а от нейното разграбване и така служи за социална
база на компрадорската десница.
Вторият тип левица е националната левица, която дефинира ясно националните цели, както и механизмите за извличане на българските ресурси от
по-високоразвитите държави. Тя е автентичната левица, доколкото е готова не
просто да се ангажира с интересите на външните сили, а да служи на интересите на огромната част от населението на страната. Тя по принцип е склонна да
защитава ролята, значението, правомощията на националната държава, докато
компрадорската десница и левица са склонни да я минимизират, да демонтират
нейните структури или да ги използват само за своите интереси. Проблемът
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обаче е, че в условията на голяма външна зависимост и ограничен суверенитет
действията на всяка вътрешна сила в страна като нашата са силно ограничавани от външните сили и обстоятелства.
При това в условията на монополярен свят и на глобален капитализъм,
когато процесите в България са силно зависими от външни сили, от този, който
иска да спечели властта, се очаква във висока степен да се опита да се опре на
високоразвитите държави за финансова и политическа помощ, защото иначе
трудно ще оцелее. В същото време стремежът на страните от капиталистическия център ще бъде националната левица в една малка страна да бъде изтиквана
в периферията на обществения и политическия живот. Така, ако иска да служи
на националните интереси, на интересите на преобладаващото число българи,
националната левица трудно ще идва на власт или, ако дойде на власт, бързо ще
бъде сваляна под натиска на външните сили. Ако иска да дойде и да се задържи
на власт, тя ще търси подкрепата на тези сили, но ще се превръща в компрадорска левица, в псевдолевица, тъй като няма да служи реално на интересите
на своите избиратели, които на следващите избори ще я накажат. Съчетанието
на едното и другото е трудно реализуемо поради вече отбелязаните механизми
на противопоставяне на интересите на България и на развитите държави, от
което България е губещата.
Няколко са особено важните различия между компрадорско и национално съзнание, компрадорска и национална идентичност.
Първо. Светогледно и идеологически компрадорската левица, подобно на
неолибералната десница, е склонна да схваща света като хомогенизиращ се, сътрудничещ си, превръщащ се в единна цялост, в която не само че няма съществени различия в интересите между отделните страни и региони, но тези интереси
в една или друга степен конвергират, съчетават се. С тези си качества днешната
българска компрадорска левица е носител на перестроечно-преходническото
илюзорно и утопично мислене от времето на Горбачов до наши дни с неговите
лозунги за „общочовешките ценности“ и конвергентни илюзии, довели до грандиозния провал както на перестройката, така и на прехода6. Обратно, националната левица е склонна да вижда сложността и противоречивостта на интересите
на отделните страни и региони в съвременния свят, да отчита, че перестроечнопреходническите интеграционни и конвергентни илюзии са превърната идеологическа форма на реалностите на съвременния глобален капитализъм.
Второ. Личностите и групите, които са свързани с мисленето на компрадорската левица и десница, разчитат изцяло на външна помощ за поемане и
запазване на властта. Тяхната нагласа е фаталистично-детерминистична, те са
склонни да кажат, че други алтернативи няма, че, искаме или не искаме, трябва
да се подчиним на определени външни императиви. Те считат себе си за политически реалисти, които се съобразяват с реалностите за разлика от опонентите си, обвинявайки ги в политическа носталгия, в това, че живеят в миналото,
а не в настоящето. Смятат, че няма избор и трябва да се подчинят на външните
сили на глобалния капитализъм, на държавите от капиталистическия център
и на международните организации, които политически реализират неговите
интереси. В това отношение техните умонастроения са близки до крайния де-
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терминизъм някога на Кауцки, който пледираше, че трябва да оставим нещата
да вървят сами по себе си, да се подчиним на тяхното течение, защото социализмът ще настъпи неизбежно като лунно затъмнение. И обратно, така както
в началото на века разграничението е между детерминистично и активистки
ориентирана левица, така и сега национално ориентираната левица е склонна
да отхвърля крайния детерминизъм, да набляга, че това, което се нарича „реалност“, е резултат и на активната дейност на хората, а не просто някаква независима обективност.
Трето. Компрадорски ориентираното ляво съзнание е склонно да приема
наготово идентичностите и моделите на поведение на левицата от капиталистическия център. То непрекъснато изтъква, че е „истински европейската“ левица за разлика от онези, които не са дорасли до нея. Тази левица превръща
външните модели и интереси в съвременна норма на лява идентичност. Тя е,
която непрекъснато набляга, че трябва да станем баш социалдемократи, точно
като тези от Западна Европа. И обратно, онези, които се ангажират с едно национално ориентирано ляво съзнание, са склонни да изтъкнат, че интересите
на България и тези на страните от капиталистическия център и съответно на
левицата там и у нас съвсем не са тъждествени. Условията на тяхната дейност
се различават съществено. Не може механично да се пренасят модели на поведение, които са успешни някъде другаде, но тук могат да донесат успех не на
собствените ни избиратели и страна, а на външни сили.
Поведението на компрадорската левица и десница у нас през последното десетилетие е съществен фактор за дезинтеграцията на икономиката и обществото,
за унищожаването на високотехнологичните отрасли, на научно-техническото
разузнаване, на военнопромишления комплекс, на всичко, което може да бъде
конкурентоспособно за транснационалните компании, за държавите от капиталистическия център. И всичко това те вършеха и вършат с постоянните крясъци,
че вървят „към Европа“, че се „модернизират“, че са „истински променили се“.
Така левицата в България е изправена непрекъснато пред въпроса на кой
натиск да се подчини – на този на избирателите или на външните сили, чии
интереси да обслужва – на външните сили или на българските граждани. Съчетанието на едното и другото се оказва засега изключително труден процес,
защото става дума за противоположни интереси. Следвайки интересите на
глобалния капитализъм, левицата се превръща в олигархическа компрадорска
върхушка; противопоставяйки му се – губи перспективите на властта. Олигархическите компрадорски върхушки, действащи като колониална администрация, се провалят обаче поради това, че не се съобразяват с интересите на избирателите. Затова обикновено развитите държави от капиталистическия център
са готови да подкрепят ляв и десен вариант на компрадорска олигархия, компрадорска левица и компрадорска десница, които последователно се редуват
във властта, изчерпвайки доверието на избирателите към себе си по принципа
на махалото. Така се получава политическо пространство с различни левици
и десници, при което дистанцията между тях може да бъде често неочаквано
голяма или неочаквано малка. Защото националната левица и националната
десница ще бъдат много по-близки по позиции и политика, доколкото се анга-
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жират с интересите на българската нация като цяло, отколкото съответно компрадорската левица и компрадорската десница, които са готови да жертват във
всеки момент националния интерес. Затова и могат да се получат по принцип
изглеждащи на преден план странни съюзи между десни и леви сили. Реално
обаче компрадорската левица е псевдолевица, мимикрия на левица, обслужваща чужди интереси и интересите на една олигархично-клиентелистка групичка
у нас. Това я прави неотличима като политика и като действия от компрадорската десница. И обратно, национално отговорната левица ще бъде много поблизко до национално отговорната десница. Защото десница, която се бори за
националните интереси, защитава по същество огромната част от българския
народ и реално е близка до националната левица. Оттук и възможността за на
пръв поглед странни и необичайни коалиции. Но това е израз на налагането на
нови критерии за политически различия, дефиниране по нов начин и на лявото, и на дясното чрез въвеждането на критерия външно–вътрешно, наднационален–национален интерес.
Всичко това възражда стари въпроси пред левицата – за целите и за средствата за осъществяването на целите, за стратегията и тактиката, за дългосрочните и краткосрочните цели. Вижданията на компрадорската и националната
левица по всички тези въпроси могат да дивергират. Ако страната е така силно
зависима от глобалния капитализъм, каква е онази степен на свобода за вземане на алтернативни решения, която не би предизвикала негативната реакция на
страните от капиталистическия център, ако те преценят, че тези решения са в
разрез с техните интереси?
Границите между компрадорско и национално съзнание в България не са
просто между различни партии, а между тенденции и действия във всяка от
партиите, като на един или друг етап едни от тях могат да доминират за
сметка на други. Сблъсъкът между тях е типичен и за БСП през последните
десет години. За дълъг период обаче, а и до днес, тук господства перестроечнопреходническо утопично съзнание.
При това, когато са на власт, опитвайки се да бъдат „реалисти“ и да получат външна подкрепа, политическите сили могат да демонстрират компрадорски черти, които са били приглушени в опозиция. И обратно, опозицията,
стремейки се да получи властта, може да се опита да получи благоволението на
външни сили, като демонстрира ангажимент с тяхната политика и интереси. Големият проблем на българските политически партии е, че техните политически
върхушки трудно се контролират отдолу чрез интересите на масите, това става
главно на избори. Ето защо те много по-лесно се поддават на натиска на други
интереси. При това компрадорската левица и десница се опитват да отслабят
натиска на избирателите, като увеличат централизацията в партиите си и лостовете за въздействие от горе надолу в тях. Обратно, перспективата за налагане
на национална десница и левица предполага механизми за контрол от долу нагоре, от избирателите и членската маса на партиите спрямо техните върхушки.
Именно липсата на такъв контрол през последните десет години изроди партиите в олигархически клиентелистки върхушки, следващи своите собствени
интереси с помощта на външни покровители.
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Сблъсъкът между компрадорското и националното мислене е изпълнен с
драматизъм. Съвременната ситуация прави този сблъсък в много отношения
антиномичен. Опитвайки се да се приближи до реалностите, следвайки един
социален фатализъм, компрадорската левица се отдалечава от избирателите,
от българските граждани и се превръща лесно в егоистична, компрадорска
върхушка, чиито перестроечно-преходнически илюзии разрушиха България.
Компрадорската левица е близко до реалностите на глобалния капитализъм,
но е далече от реалностите на своите избиратели, на гражданите на България.
И обратно, опитвайки се да бъде близо до избирателите, до българските граждани, до бедните 95% от българското население днес, националната левица се
сблъсква с реалностите на глобалния капитализъм и неговите институции, с
неговия натиск, жестокост, принуда. Тя е близко до реалностите на интересите
на българските граждани, но далече от реалностите на глобалния капитализъм.
Няма лесен изход от тази дилема, защото интересите на глобалния капитализъм и на българските граждани, на страните от капиталистическия център и
на нашата страна като част от полупериферията на капитализма, на Европа и
България съвсем не са идентични, а в много отношения са противоположни, в
много отношения са антиномични. А ресурсите за вътрешна автономия и съпротива са сравнително малки, сравнени с мощта на глобалния капитализъм.
Това е драмата на левицата в страни като нашата днес.
И все пак, и въпреки всичко, в степента, в която е възможен избор, в която
все още съществуват някакви алтернативи, бъдещето на България е по-скоро
в освобождаването на тенденциите и силите, свързани с досегашните компрадорски олигархии, и във формирането на достатъчно гъвкави и отговорни национална левица и национална десница. Те ще бъдат много близки по много позиции, което ще направи възможно тяхното сътрудничество, взаимодействие,
съгласие. Защото основната причина за липсата на национално съгласие през
последното десетилетие идваше не толкова от липсата на желаещи съгласие, а
от липсата на национално отговорни сили, които да достигнат до съгласие.
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оциалистите, особено тези, които не приемат
това само като отличително политическо название, се интересуват и вълнуват от въпроса за съдбата на социализма. Но първият въпрос, който следва
да се постави, не е какво е бъдещето на социализма,
а дали социализмът има бъдеще. Ние, като социалисти, не бива да заобикаляме този проблем, за да оправдаваме априорно необходимостта от собственото си
съществуване. Поставеният въпрос е продиктуван
не само от рухването на реалния (държавния) социализъм, а и от промяната на класическата опозиция
буржоазия–пролетариат и от раздробяването на социалната структура в съвременния свят.
По друг начин, но в същия смисъл, преди повече
от столетие Роза Люксембург поставя този въпрос в
своето забележително произведение „Социална реформа или революция“. Според нея сме изправени
пред дилема: „ако ревизионизмът има право що се
отнася до еволюцията на капитализма – тогава социалистическата трансформация е една утопия. Ако
пък социализмът не е утопия, то тогава факторите
за приспособяване на капитализма не издържат на
марксистката критика. Кой е прав – Маркс или Бернщайн? That is the question.“ Нейният категоричен отговор е в полза на Маркс срещу Бернщайн. Втория
тя определя като дребнобуржоазен прогресивен демократ, създал теоретична основа на всички стихийни
и практически опортюнисти в европейската социалдемокрация.
Роза Люксембург възприема революцията като
продължителен процес. Социалният реформизъм е
средството, което допринася за нейното осъществяване.
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Все пак историята за разлика от теорията е спонтанна, противоречива и
непоследователна. Тя показа, че социалният реформизъм в развитите западноевропейски общества допринесе за подобряване на положението на трудовите
слоеве, за формиране на средна класа и за превръщане на „държавата на благоденствието“ в цивилизационно постижение. От своя страна, революционният
марксизъм чрез преобразуване на държавата даде тласък на икономическия,
социалния и културния прогрес, измъкна, дори с цената на насилие, милиони
от нищетата и осъществи успешна политика на догонващо развитие.
Никой от представителите на тези две противоборстващи разклонения на
историческата социалдемокрация не оцениха по достойнство резултатите на
своите политически братовчеди и не оправдаха техните действия по отношение на конкретните исторически условия. Само привържениците на теорията
за конвергенцията признаха постиженията на двете системи. Но трябва да подчертая, че това стана възможно благодарение на установяването и развитието
на социализма като обществена система. Доказателство за това е, че тази теория се роди не при социализма, а в развитите западни общества, от бележити
автори като Уилям Ростоу, Даниел Бел и др. Но и теорията за конвергенцията
рухна заедно с рухването на Берлинската стена, просто защото от двете събираеми едното изчезна, беше погълнато от другото. Освен ако китайското развитие
само по себе си не се приеме за своеобразна конвергенция между социализма и
капитализма в пределите на една страна.
Сега остава открит въпросът – след като капитализмът оцеля, радва ли се
той на добро здраве и вечно ли ще бъде жив? Ако преди две десетилетия този
въпрос получаваше в огромния брой случаи утвърдителен отговор, то сега в
развихрилата се световна финансово-икономическа криза прогнозите за бъдещето на капитализма изглеждат все по-разделени. Тази криза не е просто поредната циклична криза на системата, а свидетелство за критично изостряне на
нейните противоречия. Това вече е не само противоречие между труда и капитала, а до голяма степен и конфликт между финансовия, в това число и спекулативен капитал, от една страна, и индустриалния и производителния капитал,
от друга. Ако в началото на ХХ век Ленин говореше за срастване на финансовия
и промишления капитал, то в началото на ХХІ век става дума за нещо повече и
ново – за подчиняване и изяждане на индустриалния от финансовия капитал.
Следователно епохата на капитализма започва с формирането и доминирането
на индустриалния капитал, преминава през стадия на сливане на промишления
и финансовия капитал и вече е достигнала до постиндустриалния, до финансовия. Този период Оскар Лафонтен нарича диктатура на финансовите пазари.
Днес сме в процес на преминаване на властта от класическите, включително транснационалните, корпорации към най-големите финансови институции
– инвестиционни банки, рейтингови агенции и други подобни. Това е качествена промяна в структурата на властта. Казано с лексиката на Алвин Тофлър, тези
дълбоки промени предизвикват трусове във властта. Дори водещи държави все
по-трудно устояват на натиска на такива организации. В днешния свят властта
е съсредоточена в ръцете на няколко десетки, в най-добрия случай на една-две
стотици подобни институции и по-специално на техните мажоритарни собст-
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веници и управители. Илюстрация на това дава един от бившите икономисти
на Международния валутен фонд Саймън Джонсън в книгата си „13 банкери“.
Следователно властта принадлежи преди всичко на финансовата олигархия.
Такава власт е противопоказана на демокрацията. Или, както казва Славой
Жижек, днешният капитализъм става несъвместим с демокрацията. Това ме
кара да си спомня за прочутата картина на Репин „Иван Грозни убива сина си“.
Не сме ли изправени пред подобна трагична картина? Капитализмът роди модерната демокрация, съвременният капитализъм – ще я убие. Ние нямаше да
се тревожим от това насилие, ако не сме изправени пред реална опасност – демокрацията може да си отиде преди капитализма или най-малкото – да остане
да съществува в своите форми, загубила истинското си съдържание.
Нека не изпадаме нито в пасивен песимизъм, нито в необоснован оптимизъм. Дори хилядите протестиращи от двете страни на Атлантика поне засега
не са в състояние да преборят финансовата империя. Те обаче точно назоваха
противника – големите финансови акули, които поглъщат част от бизнеса, а
когато са застрашени и отслабени – и пари от държавата.
Капитализмът ще се мъчи още дълго, но, което е по-лошо, ще измъчва поголямата част от живеещите в него. Новият свят, както писа наскоро Амартия
Сен в сп. „Times“, изисква много повече, за да остане под флага на капитализма. Изглежда по-лесно е да предвидим изживяването на капитализма, както
вече са изживени епохите преди него, отколкото да предвидим „неизбежното
социалистическо бъдеще“. Имануел Уолърстейн предупреждава – замяната на
капитализма ще стане, но не е сигурно какво ще го замени. Така социализмът
остава едната от алтернативните бъдещи възможности за свободно, егалитарно
и прогресивно общество. Затова отново е време да поставим въпроса – какъв
социализъм може да е алтернатива на съвременния капитализъм.
Кратко беше времето – след краха на източноевропейския социализъм, когато западната социалдемокрация се почувства като исторически победител.
Днес все още има много нейни представители, които живеят с тази илюзия.
Те са и наши ментори. Но какво да се прави, такава е съдбата на победените,
на бедните и низшите духом – да внасят стари коли, да носят стари дрехи и да
ползват идеи „втора употреба“.
От гледна точка на реалната структура на властта държавният социализъм и днешният капитализъм привидно се различават, но реално много си приличат. Те изглеждат като две страни на една монета. Но докато при социализма
този, който държи политическата власт, разполага с икономическата и с останалите власти, то при сегашния капитализъм тези, които разполагат с финансово-икономическата власт, разпростират нейното действие и върху останалите
сфери на обществения живот, включително върху политиката.
Изострянето на финансовата, икономическата и социалната криза в редица европейски страни значително разколебава доверието не само в управляващите партии, но и в политическата система като цяло. Временният отговор
на тази ситуация ни дават Гърция и Италия, където начело на правителствата
бяха поставени технократи, необвързани пряко с политическите партии. Едва
ли е само любопитен факт, че Марио Монти – новият министър-председател на
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Италия, е бил консултант на голямата инвестиционна банка „Goldman Sachs“.
Новият директор на Европейската централна банка Марио Драги години наред
е бил управляващ директор на същата банка. Дали по този начин големите финансови институции не поемат на пряко управление държави и организации,
за да удовлетворят финансовите си претенции към тях? Най-малкото става
дума за едни и същи източници, от които се черпят идеи, управленски практики и кадри.
Струва си отново да се върнем към Роза Люксембург. Нейната максима
за зависимостта между свободата и равенството е знаменателна. Свобода без
равенство води до експлоатация, а равенство без свобода – до потисничество.
Този афоризъм е напълно валиден и днес, защото той е отправна точка за политиката на съвременните леви партии. Нещо повече, той е основният критерий
за тяхната идейно-политическа състоятелност.
Проблемът е, че в двете си основни изражения – на класическата социалдемокрация и на новите леви партии – той получава различен отговор. Повечето от социалистическите и социалдемократическите европейски партии,
въпреки че остават по-влиятелната част от левицата, нямат силен интерес и
отчасти не са в състояние да свържат по такъв категоричен начин свободата
и равенството. Новите леви партии споделят важността на това съотношение,
но те все още нямат достатъчно убедителни отговори и сила, за да променят
обществото, в което живеем.
След дългото лутане на левицата по социаллиберализма сега тя отново
търси пътища, по които да върви напред. Решението е в преобразуване на досегашната, на традиционната левица в модерна, нова левица. Но нека сме наясно,
че новата левица изразява ново състояние на лявото движение. Тя не е нито
само коалиционен формат от леви партии, както я описваше Георги Първанов,
нито съвпада със западната левица от последната четвърт на ХХ век, която
включваше радикални феминистки движения, зелени движения, движения на
етнически малцинства и групи в защита на правата, включително на лица с
нетрадиционна сексуална ориентация. Няма как да избегнем познатите наименования, изтъркани от досегашната им употреба. Далеч съм от амбицията да
измислям нови думи за новите явления.
Новата левица изисква промяна на идеите и политиката на досегашните
леви партии. Изисква да се вдъхне нов живот на политиката чрез спонтанния и
енергичен порив на новите граждански движения от типа на Световния социален форум, на движението на възмутените, на протестите под мотото „Окупирай Уолстрийт“ и други подобни. Тези прояви засега са симптом на изчерпване,
дори на дискредитиране на досегашната политика. Те са реакция, импулс на
гражданската активност, но все още не са формирали политическата алтернатива на статуквото.
Съдържанието на новата левица в европейското й измерение включва:
• Възстановяване на автентичното значение на левите ценности – взаимна обусловеност на свободата и равенството, борба за преодоляване на бедността и експлоатацията.
• Социализиране на финансовата система в интерес на гражданите и на
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производителите. Засилен публичен контрол върху банките и рейтинговите
агенции. Едва напоследък ръководството на ПЕС отчасти формулира лява реплика на предложението на Меркел и Саркози за рекапитализиране на банките.
• Освобождаване от комерсиализацията в областта на здравеопазването,
образованието и медиите.
• Развитие на политиката на сближаване, на ограничаване на неравенствата в рамките на Европейския съюз.
• Отговорна децентрализация – споделени ангажименти на централната
и местната власт в решаване на икономически и социални проблеми, за въвеждане на минимални социални стандарти за всяка териториална общност.
• Провеждане на последователна политика на мир, ненасилие и международна солидарност.
Това са опорните точки на новата левица. Чрез тях тя ще намери алтернатива на уродливо комерсиалния, бруталния, лицемерен и бездуховен свят на
капитализма, в който живеем.
Левицата стои пред две предизвикателства. Едното е да осигури икономическо развитие, при запазване и възстановяване на природата, и да създаде
социални възможности за всеки човек. Другото е да разпростре разделението
на властите върху всички нейни основни средства – богатство, информация,
политически и държавни институции.
Само когато левицата отговори на тези предизвикателства, социализмът
ще има бъдеще. Социалистите не бива нито само да критикуват днешната система в нейните собствени предели, нито пасивно да чакат светлото бъдеще да
дойде самò, като се уповават на автоматичния крах на капитализма. Той трябва
да се постигне с продължителна борба и ясни идеи, пример, за които е животът
на Роза Люксембург. Но това не е достатъчно. Необходима е етапна програма и
лява политика, които да отговарят на конкретните условия, без да пренебрегват
принципните ориентири.
Като български социалисти нека се запитаме какво общо има БСП с така
описаната нова левица. Ясно е, че става дума за съдържателно сравнение според посочените критерии. От отговора на този въпрос зависи дали сме реална
алтернатива на сегашното състояние на страната и на провежданата от управляващите политика.
Вече няколко години ние, левите социалисти, поставяме този въпрос на
наши теоретични и политически конференции, на конгресите на партията. Тук
можем да допълним, че проблемите на съвременния свят са и български проблеми, но в България те са по-остри и по-болезнени и примитивни в сравнение
с повечето страни от Европейския съюз. Ако в света господства преди всичко
финансовата олигархия, то у нас това е просто олигархията, родена в годините
на прехода от плутокрацията. Но и в тази група се увеличава делът на хората,
разполагащи с финансова власт. Затова ние издигнахме лозунга „Долу олигархията! Свобода на народа!“. Докато той не бъде възприет от БСП и от демократичните сили в България, не можем да претендираме, че сме обществена алтернатива. Вярно е, че възприемането на такъв курс носи много рискове и може
задълго да извади БСП от властта. Но не можем да заобикаляме въпроса какви
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са шансовете и докога можем да се домогваме до властта, често обслужвайки
едни и същи интереси заедно с тези, които политически критикуваме. Сега, когато президентските и местните избори приключиха и когато следващите още
не са наближили, е време за дискусия по този въпрос.
БСП, вглеждайки се в горчивата съдба на днешната стара десница, не бива
да споделя нейния упадък, от което не е застрахована. Сега се решава въпросът кои от партиите на прехода ще преживеят самия преход не просто биографично, а като влиятелни политически сили. Точно затова БСП се нуждае от
критично преосмисляне на българския преход и на собствената си роля в него.
От социалистическа по наименование партия тя трябва да се докаже като социалистическа левица, след като последователно се доказа, с цялата условност на
понятията, като комунистическа и капиталистическа левица.
Собственият ни, включително злополучен, опит показа, че въпреки социалните подобрения по време на предишното управление – заплати, пенсии и
др., когато се наруши чувството за социална справедливост, левицата плаща
най-високата политическа цена.
БСП се нуждае от нови демократични импулси. Нейните ръководители
най-после трябва да възприемат европейските стандарти за носене на политическа отговорност. Те са ясни. Поставяш си публично политически измерими
цели и в зависимост от това дали си ги постигнал, или не, продължаваш или
преставаш да заемаш ръководен пост. Докато това не стане, винаги ще намираме оправдания за несполуките, но трудно ще привличаме нови симпатизанти.
В крайна сметка пред БСП има една дилема и тя няма много време да я
реши – или се превръща в нова социалистическа партия, или става политическо гето. Второто предполага да се осланя на трайните убеждения и на биографичната привързаност на хиляди хора към социализма, от които очаква
безрезервна и постоянна подкрепа. Да си живее в собствен свят на спомени и
привидно единство, без бъдеще и без вдъхновение. Да реагира предимно ситуативно на своите политически опоненти.
Друга България е възможна. Когато политиката бъде реабилитирана, т.е.
когато тя се национализира в интерес на мнозинството от гражданите, когато се комунализира и заработи в интерес на местните общности. Когато БСП,
връщайки си социалната база, стане различна от другите партии. Когато социалистическата партия излъчва честни и способни ръководители. Когато тя бъде
възприемана като носител на социална справедливост и перспектива.
Когато...
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овата класова структура на съвременното българско общество е огромна тема. Тя е свързана с реалната структура на обществото, защото когато говорим за слоеве и класи, всъщност става дума
за хората – за групирането им в общности, за обществените отношения между тях, за неравенствата и
привилегиите, за мобилността и житейските шансове. Всичко друго е някаква форма на функциониране,
на институции и формализирани структури, на закони и бюрократични механизми.
Какво става със социално-класовата, или със
социално-общностната, или с професионално-общностната, или с класово-стратификационната структура на обществото в условията на глобализация, от
1990 г. насам? Частен случай е какво стана с класовата
и стратификационната структура на България в хода
на прехода и в резултат от него.

Обществото на средната класа
Нека първо очертаем стратификационния профил на едно богато западно общество с устойчива
държавност и нация-за-себе си1. Това всъщност е
идеалът за стратификационен профил. Бил е реалност в средно големите европейски държави2 през
60-те–80-те години, все още е реалност в скандинавските държави и в някои специални държави като
Швейцария, Белгия, Холандия. Това са общества с
балансирана структура, с доминиране на средните
класи, с елити и низини, между които няма поляризация. Сега се съпоставяме с този идеал – първо,
идеологически, и второ, носталгично.
Елитите са ясно обособен слой, с всички основбр. 11/12 – год. XV
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ни държавнически, на науката и изкуствата, на медиите и шоу бизнеса, на образованието и здравеопазването традиционни и нови елити. Става дума общо за
голяма обществена прослойка от порядъка на 15 процента.
Важно е, че сред елитите доминират демократични публични традиции и
норми на поведение, както и изявено национално достойнство и отговорност.
Действат данъчни и граждански механизми за възпиране на този елит да се
олигархизира, възпира се олигархизирането като риск за държавата и обществото.
В такива държави елитите не изневеряват на своята обществена роля да
бъдат лидери на нацията и да се грижат за нейните специфични интереси, както
и да бъдат граждански радетели за устойчива държавност, за държавен суверенитет и достойнство. В това си измерение елитите съхраняват своята морална
обществена и държавническа характеристика. Не се трансформират в елити от
тип „транзитни пътници“ или в местна клиентела на глобални елити, а остават
в достатъчна степен във функцията си на национален елит.
Средната класа е в порядъка на 40–50%, доминира като граждански и
професионални общности. Устойчива е в личностен и семеен, в поколенски и
социален, в професионален и статусен план. Активна е политически, с консервативна доминанта. Стабилизира политическата система, като в същото време
е отворена за нововъведения, но умерено, винаги с малки и премерени стъпки.
В този смисъл средната класа дава стабилност и на самото развитие, като предпазва от екстремизъм и волунтаризъм. Заедно с това средната класа е масовият граждански носител на демократичността при отстояване на принципа за
граждански свободи и права на личността, има смелост да се противопоставя открито и упорито на посегателства върху демократичността и свободите
в обществото. Изобщо това е гражданската зона, особено високите и средните
слоеве (на средната класа), които в най-голяма степен са носители на свободата
и са радетели за нея. Нито елитите, нито по-ниските слоеве имат интереса, манталитета и смелостта да отстояват свободата така, както средната класа.
Високата средна класа е с изключително голям обществен престиж. Преди
всичко на базата на своята експертна производителност, на високата си квалификация за решаване на специални обществени проблеми, на достойнството
на професиите и като социална прослойка, която концентрира знанието и културата, образоваността и експертността в държавата, в икономиката и в обществото като цяло. Именно високата и средната прослойка на средната класа
демонстрират най-високите стандарти за качество на живот – не на материален
стандарт на живот (тук елитите са водещи), а на качество на живот като по-широка и комплексна характеристика.
Ниската средна класа е стабилна в дребния си бизнес, в чиновническата
си служба, в свободната си професия, за която има пазар и която носи достатъчно добри доходи. Има стабилна жизнена перспектива не само за себе си, а
и за поколенията напред. Има високо гражданско и национално самочувствие.
Поддържа сравнително висок материален стандарт – осезаемо висок спрямо
ниските класи и самолюбуващо се висок спрямо средните и ниските класи в
по-бедните държави. Стабилността и самоувереността на ниската средна кла-
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са е масовата гражданска спирачка пред елементарни политически популисти
и манипулатори. Последните имат шанс само при дестабилизиране именно на
ниската средна класа.
Като цяло средната класа в най-голяма степен е носител на гражданската
ценност „труд“, на стремежа към жизнен просперитет чрез труд и професионална кариера. Още и на предаването на тази ценност към младите поколения и
унаследяването на специалните професионални позиции, на трудовите качества,
на производителния принцип във философията на живота изобщо. В това си измерение средната класа има изключителна роля за нормалното развитие на обществото. Нито при елитите, нито при ниските класи трудът е върхова ценност.
При елитите – тъй като при тях доминират ценностите „власт“ и „богатство“, „публичен престиж“ и „светски живот“. Тук позицията е по-важна от
личните качества. Заемането и удържането на висока позиция невинаги става
заради притежаване на лични качества и достойнства, поради труд, професионални таланти, делови постижения. В този смисъл е и социологическото понятие „статусна несъвместимост“.
При ниските класи трудът също е ерозирана ценност. Първо, защото сред
тях в голяма част от случаите работата е нещо отчуждено и инструментално,
работи се заради парите, заради оцеляването, заради семейна и друга принуда.
И второ, защото безработицата и несигурността са големи, както и принудата
да се мигрира в търсене на работа, да се ходи на гурбет – сега на това се казва да
станеш гастарбайтер. И още, поради нуждата да се работи нещо, което не е по
придобитата специалност и занаят, което е далеч под интелектуалното равнище на човека, нископрестижно е и уронва достойнството.
Ниските класи в богатите западни общества са голям процент (30–40%),
но те не са в тежест на обществото като цяло. Обратно, ниските работнически,
земеделски и чиновнически прослойки и общности в огромното си мнозинство
са работещи и достатъчно производителни, социализирани и интегрирани, уважаващи институциите на властта и на гражданското съжителство. Огромната
част от тях са образовани над гражданския минимум за нормалност – основно
и средно образование, базово общо или професионално3.
Преобладаващата част от ниските класи са в зоната на относителната бедност, но не затъват в дълбока мизерия, а обратно – имат малка „дълбочина на
бедност“. Близо са до границата на социалния минимум, далеч са над опасната
граница на жизнения минимум на оцеляването. Всъщност това са низови прослойки и общности, които имат достатъчно висок стандарт на живот, имат
шанс да се преборват и за добро качество на живот, в перспектива могат да се
движат към по-добро.
В сравнение с низовите класи и дори с голяма част от средните класи в
по-бедни страни тези прослойки имат висок стандарт, съизмерват се и черпят
високо самочувствие, чрез пътувания и почивки в по-бедни страни могат чувствително да повишат своя реален стандарт и качество на живот. Принадлежността на тези хора към авторитетна нация и силна икономика и държава самò
по себе си до голяма степен компенсира относително ниското им класово самочувствие и статус. По тази линия тези хора допълнително биват приобщавани
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към своята нация и държава, чиято ценност е доминантна в мисленето и самооценките им. Материалната и класовата им бедност и неравенство се компенсират чрез националната им принадлежност, от която те черпят сила и чувство
за превъзходство.
Последното бе от особена важност в предишния период при сравняването със социалистическите страни (60-те–80-те години), продължава и сега
при сравняването с т.нар. нови демокрации. Това е една от причините за т.нар.
обуржоазяване на манталитета на класическата работническа класа (по Маркс)
в западните страни и за затъването им в консумативно самодоволство – според
логиката на потребителското общество и неговата вещна масова култура.
В онзи идеализиран период на обществото на средната класа (60-те–80-те
години) всички основни социални прослойки и класи са се развивали с позитивно натрупване и перспектива – и елитите, и средните класи, включително
ниската средна класа, и низовите прослойки на относителната бедност. Всички
те са забогатявали в по-голяма или в по-малка степен, разширявали са жизненото си пространство и мобилност, потъвали са във все по-многообразно и изкушаващо потребление, привиквали са към удобството и услугите, натрупвали
са цивилизационно самодоволство и високомерие.
Това е реализираната „американска мечта“, по-общо това е практическото основание за идеализиране на западните страни – дори бедните подобряват положението си, субективно и те „забогатяват“ в сравнение с предишната си нищета.
Затова в този период тези западни държави са били с такава класова умиНарастване на богатството на домакинствата
по основните децилни групи в САЩ – 50-те–70-те години
20%
най-богати

20%
бедни
20%
най-бедни

+ 94%
богатство

+ 101%
благосъстояние
+ 120%
матер. стандарт

Източник: По Габор Щайнгард. Световната война за благоденствие:
новото разпределение на власт и богатство
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ротвореност. Просто всички са били доволни, възприемали са обществото като
благоприятно устроено за тях, а държавата като разумно и отговорно управлявана. Всички класови антагонизми са били в голяма степен омекотени и компенсирани. Теорията за „потребителското общество“, което също става сякаш
безкласово, е идеологическият венец на този период на всеобщото благоденствие в западните страни.
Затова тамошната т.нар. работническа класа или това, което днес прилича на работническа класа в Марксовия смисъл, не е революционна и не иска
да сменя модела на обществото. Дори не е лява и често в реалната политика
подкрепя десни формации и лидери. Затова тя е конформистка и реформистка
като идеологически и политически нагласи.
Доколкото има масова култура, ако се върнем към понятието на Маркузe
за едноизмерния човек, това е и работническа класа, и нещо, приличащо на работническа класа, която принципно се деидеологизира и деполитизира. В условията на онова общество на високо и нарастващо потребление, на нарастващ
стандарт на живот, на национално и цивилизационно самолюбуване и високомерие спрямо останалите по-бедни народи класата действително се деидеологизира – удобството на бита поглъща политическото мислене. Това е една
от двете основни причини за рязко свиване и на избирателната активност в
западните страни – всъщност по време на избори мисловната деполитизация
се опредметява в изборна пасивност.
В част от тези държави и общества има и низини, които са аутсайдерски, но
те са минимален процент и освен това като правило са от чужденци имигранти,
които нито желаят да се интегрират изцяло в своята нова родина, нито са възприемани като равностойни съграждани от страна на народа домакин и неговата
държава. В големите страни на Западна Европа тази маса аутсайдери – компактните маси от гастарбайтери, кварталите от неинтегриращи се имигранти, е далеч
по-висок процент. Но през периода на разцвет (60-те–80-те години) тези рискови
граждански маси са били добре контролирани, действали са мощни икономически стимули те да са мирни и примерни; редките избухвания на социални ексцесии или, обратно, на ксенофобски ексцесии бързо са били овладявани.

Глобализацията и новият полярен
стратификационен профил
Ако начертаем и втория профил по Щайнгард, динамиката на профила по
същите децилни групи в САЩ, но вече през 80-те–90-те години, картинката
рязко се променя.
Глобалният елит скоротечно натрупва допълнително огромно богатство,
докато високата средна и средната класа започват бързо да свиват своето богатство, да се ограничават, застават пред призрака на нестабилността и загубата
на възможности.
Най-нископлатените спират нарастването на доходите си и започват да се
движат надолу. Отрязва се светлата им социална перспектива и започват да затъват в културата на бедността и на обществената онеправданост. А най-отдо-
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Нарастване на богатството на домакинствата
по основните децилни групи в САЩ – 80-те–90-те години
10%
свръхбогати
20%
високоплатени

20%
най-нископлатени

+ 42%
богатство

– 19%
благосъстояние

– 1,4%
матер. стандарт

Източник: По Габор Щайнгард. Световната война за благоденствие:
новото разпределение на власт и богатство

лу започва да се натрупва огромна маса критична и безперспективна бедност.
Аутсайдерското дъно застрашително набъбва като брой и процент, концентрират се компактни граждански маси и квартали и сиви зони извън държавния
контрол.
Дистанцията между върха и дъното на пирамидата само за две десетилетия се удвоява и утроява. Средната класа бързо се свива, дестабилизира се, губи
основното си качество – стабилност и увереност в добрата си перспектива.
Това е процес, който изпреварващо с едно десетилетие и в най-публични
форми се развива в САЩ. После се пренася, макар и в омекотени социални
форми, в Западна Европа. Междувременно той бе имплантиран чрез шокови
икономически и социални реформи в страните на „новите европейски демокрации“. В България този полярен социален модел бе внедрен най-бързо, найрадикално, в най-крайни и уродливи форми. Казвам го със съжаление, но това
е факт.
Този процес на разместване и раздалечаване по същество е поляризация на
социалната и класовата структура на обществото. Нейните основни измерения
са следните.
Първо, в условията на глобализация социалната структура се разтяга неимоверно. Нагоре към върха на пирамидата – с откъсване над нея, и надолу към
аутсайдерското гето, към дъното на пирамидата – с пропадане под нея. Отгоре
и отдолу на практика се скъсва социалната връзка, принципно става дезинтегриране. Това е същността на поляризацията на социалната структура.
Променя се стратификационният профил на съвременните западни об-
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Динамика на СТРАТИФИКАЦИОННИЯ ПРОФИЛ на „развитото
постиндустриално западно“ общество – след глобализацията от 90-те
години на XX век и началото на XXI век
Устойчиво общество
„на средната класа“ пожелателна идеологема сега;
реалност в Западна Европа
през 70-те и 80-те години на XX век

Поляризирано общество –
свръхбогати елити, свивана и
раздвоена средна класа, масово
обедняване и бедност, масови
гето изключени общности

Рискови свръхелити
(олигархическо-тоталитарни)
Елити (демократични,
граждански интегрирани)
Граница под елита

Средна класа
(демократична маса,
„гражданско общество“)
Граница под средната класа
(„социален минимум“)

Граница към мизерията
и гето изолацията
(„жизнен минимум“)
Автор: Михаил Мирчев, 2005, 2007.

6

щества. Не само в периферните и бедните общества и държави. А и в централните и богати държави на западния свят. За съжаление този процес в България
стана в екстремна степен и форма. Тук полюсите са ясно видими, дистанцията
между тях и „здравата“ социална структура на обществото също са релефно
очертани.
Второ, върхът на пирамидата се въздига неимоверно високо и се откъсва
някъде в облаците. Върхът на елита се олигархизира – концентрира в ръцете си огромна част от общественото богатство, пряко овладява институциите
на публичните власти, превръща останалите части от елитите в субелити, които са лично зависими от него. Това е съвсем малка група хора, които поради
изключителността на своето битие закономерно придобиват самочувствие за
избраност и царственост, за недосегаемост от граждански и политически контрол, усвояват манталитет за наддържавност.
Демократичността принципно нито е в характера им, нито е в манталитета им. Обратно, това е група, която има власт и упражнява власт, огромна власт.
Следователно естествено е да мисли и действа по логиката на централизацията,
властовото декретиране, непубличността, използването на бързи и радикални
механизми за решаване на проблеми и за постигане на цели.
Трето, средната класа и високодоходните специалисти задържат растежа
си, а голяма част от тях започват чувствително да пропадат. Ниската средна
класа застрашително се дестабилизира, реалните й доходи стресово се свиват,
застава се пред опасността от ипотечен фалит. Тя става страхлива за бъдещето
си, за оцеляването си в статуквото на престижна средна класа. Поради тази си
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нестабилност и страх от демократична гражданска маса тя става манипулирана
политически маса – започва да търси „силната личност“ в политиката, за която
да се хване и под нейното благоволение да оцелее.
Спомнете си „Бягство от свободата“ на Фром. Пренесете ситуацията в
България от 2000 г. насам. И ясно ще се открои аналогичен процес: ниската
средна класа като социална група най-лесно се прихваща от самозвани политици и популисти манипулатори. Първо бе Симеон (2001), после дойде Волен
(2005), накрая Бойко (2007). Това са еднотипни популистки политически феномени, които търсят и намират своята социална база именно сред ниската нестабилна средна класа, масовото чиновничество, масовия дребен бизнес, който
едва оцелява под натиска на големите, на бюрокрацията и на корупцията, сред
масовия среднообразован човек, който е фатално зависим от политическата и
бюрократичната номенклатура и конюнктура.
Четвърто, в основата на обществената пирамида и под нея се натрупва
огромна маса, която е затънала в крайна бедност, с екстремна и непоносима
„дълбочина“. Това е мизерстваща бедност, която закономерно и бързо води до
социална деградация и сегрегиране, до критична болестност и малформации,
до масова неграмотност и малограмотност. Както и до общностна култура на
„жертви“ на обществена изолация и дискриминация, до масова девиантност
и криминалност. В края на краищата – до примитивни форми на социалност,
които съответстват на отдавна отминали исторически епохи.
Това е бедност, която отделя хората и общностите им от съвременното
цивилизовано общество, а след това развива у тях и агресивност спрямо него.
В противовес на олигархичния връх тук, на дъното и дори извън дъното на
обществото, се концентрира голяма маса население – сега в България вероятно около 17–20% са крайно бедни, включително около 5–7% гето изолирани и
бедстващи.

Глобализацията като социално инженерство
Тук е мястото да кажа, че глобализацията през последните 20 години ни
най-малко не е спонтанен и хаотичен процес, както някои се опитват да ни
убеждават. Не е процес, който се разгръща „от долу нагоре“. Обратно, очевидно е, че това е високоорганизиран процес – централно институционализиран,
детайлно планиран, строго дисциплиниран, профилирано персонифициран по
места, в отделните региони и държави, в икономическите отрасли и обществените сфери. В този смисъл глобализацията не е хаотичен процес, а продукт
от воля и последователно действие. Светът 20 години очевидно бе движен в
определена посока, при това високоорганизирано и с максимално „шоково“ ускоряване.
Глобализацията е ускорен, организиран и с ясно целеполагане процес на
социалното инженерство – в отделните общества, които активно биват включени в процеса на глобализация, в Европа като цяло и в т.нар. Западен свят, в
зоната на индустриалното и постиндустриалното общество. Социално инженерство, което активно и бързо трансформира социално-класовата структура
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на обществата. Това е предпоставка, за да се реализират основните й цели. Това
е и обективно следствие от новата структура на икономиката, от новия начин
на нейното регулиране и функциониране, от съответните нови елити, които
излизат на върха и поемат реалната власт в обществата.
Ако се вгледаме в чисто управленски план, практиката на глобализирането на България показва, че ролята на политическата власт в регулацията на
обществената система не само че не намаля (в сравнение с додемократичния
период, до 1989 г.), а обратно – (1) след един преходен период на плурализация
сега вече отново се концентрира огромна свръхвласт, (2) но този път в наддържавни и дори в надрегионални органи и институции на реалната власт.
Властта вместо да се приближава към гражданите и гражданските общности, включително като гласуващи в „демократични политически избори“, се отдалечава от тях. При това се отдалечава драстично – до скъсване на естествени
социални връзки до степен на кастовизиране на управляващите групи и до принципното им откъсване от и над „гражданското общество“. До степен на масово
деполитизиране на гражданските маси, отчаяни, че от тях по същество нищо не
зависи. Поради което се обезсмисля съучастието им в демократичните форми за
конфигуриране на властови органи и за легитимиране на властниците.

Новата стратификация в България
Стратификационният резултат от реформите и прехода в България има
следните основни измерения.
Класово-стратификационният профил в България бе крайно поляризиран.
Оформиха се двата полюса в стратификационната пирамида.
Откъм върха: малка част от елитите се изтегли нагоре, обособи се олигархичен връх. Елитите, вместо да укрепват като общност и ръководна класа,
вътрешно се поляризират и разделят. В олигархичната група се концентрира
огромно богатство, заедно с това и огромна реална политическа власт, огромна
власт и над медиите.
Тези олигархични групи, съвсем малобройни, стават толкова богати и толкова овластени, и толкова анонимни, и толкова недосегаеми, че всъщност социалната връзка между тях и обществото се скъсва – в техните родни държави,
както и в глобалното общество като цяло.
По тази линия демократичните процеси се спират, изпразват се от съдържание, връща се монополизмът – не само в икономиката, а и в политиката.
По тази линия неминуемо се влиза и ще се влиза в противоречие и остра конфликтност с основните демократизиращи процеси в Европа, с вече създадената
демократична инерция тук в България, с новите цивилизационни императиви
на XXI век.
Във връзка с това в политологията от 10–15 години се говори за „предателството на елитите към демокрацията“, типологизират се новите космополитни елити като „транзитни пътници“, говори се за „недодялани индивидуалисти, които разбъркват целия свят“, както и за „изчезването на лидерите“.
В средата на пирамидата: средната класа бе свита и дестабилизирана. Ви-
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соката средна класа започна да се изтегля нагоре, като се интегрира към статусните елити. Изоставя естествения за себе си делови и производителен принцип
за успех в живота и се съблазнява от богатството, от светската показност, от
политическата позиция и властта. В този смисъл тя намалява своя ресурс и
своята значимост като културен, експертен и творчески елит на нацията и обществото, за да заеме върхови институционални позиции.
Средата на средната класа рязко се свива и остава в силна зависимост от
политическата конюнктура и от глобалния капитал. Това е особено болезнено
и дебалансиращо. Доколкото в средата на средната класа е средният национален капитал, както и средният национален мениджмънт и добре поставената
масова интелигенция, там е мястото на младите предприемчиви хора и групи,
които трябва да наберат сила и опит, за да имат шанс да се разгърнат в голям
мащаб в своята житейска зрялост. Свиването на тази гражданска съвкупност
и оставането й в политическа зависимост директно отнема много от силата на
нацията и от суверенитета на икономиката и на държавата.
Ниската средна класа масово се оказа в ситуация на оцеляване и страх от
бъдещето. Това са хората на дребния бизнес, на масовия семеен бизнес, на масовите битови услуги, на средно поставеното и обезпечено чиновничество, на
притеснената, но все пак активна интелигенция, както и на висококвалифицираните работници, занаятчии и земеделци. Когато ниската средна класа започне масово да фалира и да загубва досегашния си статус, да става безработна и
да се декласира, това неминуемо се усеща в атмосферата на обществото като
цяло. Нараства гражданският страх от бъдещето, стопява се националното самочувствие, политическият популизъм намира своите масови избиратели.
Откъм дъното на пирамидата: натрупва се огромна като процент гражданска маса. Това е и компактно живееща и самоорганизираща се маса, която е
заредена с голяма жизненост и агресивност. Става дума за гражданска маса от
аутсайдери, от асоциални и девиантни, от изолирани и сегрегирани общности.
Те са практически извън легалния пазар на труда и обществено-производителните дейности, извън закона и обществения контрол, извън културното пространство на една европейска нация и държава. Това, в рамките на обществото
и държавата като цяло, е принципно изоставащ цивилизационен сегмент. „Сива
зона“ в обществото и държавата. В нея конфликтността става начин на общностно мислене, стратегия за изява, жизнена философия и заучено поведение.
В резултат на всички тези трансформации социалната връзка се скъса на
три места: (1) между олигархичните елити и масата от т.нар. демократични елити; (2) между интегрираните работнически слоеве на относителната бедност и
аутсайдерското дъно на мизерията и гетата; (3) между високата и ниската средна класа, поради изтъняването и зависимостта на свързващия ги среден слой
на средната класа.
Това разкъсване на социалната връзка на три места в социалната йерархия
всъщност е основният структурен проблем и бариера: (1) пред стабилизирането на България – икономическо и политическо; (2) пред намаляването на социалната конфликтност – между класите и съсловията, между етнонационалните
общности, между регионите и София, между поколенията; (3) не дава възмож-
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ност да се мобилизираме около ясни и консенсусни национални ценности и
цели; (4) на тази „класова“ обективна основа се разпада съзнаването ни като
българска нация, като стойностна нация в Европа, като нация с добро бъдеще.

Професионалната структура и поляризацията
Професионалната структура също бе рязко променена и деформирана в
процеса на поляризация. В края на краищата рязко бе влошено качеството на
работната сила в България. Само за 15-ина години от страна със сравнително
високообразована и професионално добре подготвена и производителна работна сила деградирахме до страна с ниска и изоставаща от Европа образованост и културно ниво на работната сила, с остър дефицит на добре подготвени,
висококвалифицирани и екипно възпитани работници и специалисти.
Има професии, които бяха премазани от пресата на структурната безработица през 90-те години. Една от най-поразените общности е на инженерите
и по-специално на високотехнологическите и изобретателско-внедрителските инженери, както и на високотехнологическите работници. Затварянето на
заводи и институти просто ги разгони по света, декласира част от тях, спря
възпроизводството им. Сега отново се усеща техният дефицит и това отново
е структурен проблем. Другата масово поразена общност е на креативните
висококвалифицирани учени и изследователи – в областта на фундаменталните природни науки, в техническите науки, в областта на фундаменталните
обществени и хуманитарни науки. Става дума общо за креативната ни научна,
изобретателска и внедрителска интелигенция. И тук затворените институти,
спрените пари за изследователска дейност, унизителните възнаграждения, незащитеността на авторството и на патентите – всичко това и тях разгони по света,
декласира част от тях, спря възпроизводството им. От друга страна, бързо се
масовизират много професии, които са модерни и създават илюзии за свръхцивилизованост. Такива са занаятите на служителите в маркетинга и рекламата,
в пиара, в търговията и туризма, на финансовите и банковите служители, на
работещите в адвокатското обслужване, на обслужването на компютърни мрежи и информационни системи. Общият знаменател на това професионално
преструктуриране е, че общото интелектуално равнище на работната сила видимо и рязко падна. Много от високоинтелектуалните професии бяха заменени
като маса от среднозанаятчийски – в администрациите и услугите. Всичко това
създава краен дисбаланс в пазара на работната сила –дефицитност или свръхпредлагане, високи претенции с ниско покритие, вълни от нови професии, които се оказват нискоефективни, критично свиване на експертния потенциал,
зависимост от външни ментори и специалисти. Все висока конфликтност – тлееща, отложена, избухваща. При всички случаи – структурна.
Специален интерес представляват проблемите за възникването и характеристиките на две нови класи (на излишните и на ленивите), които не са съществували по времето на Маркс и до средата на ХХ век; за спонсорираната и
социализираната икономика и други.
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БЕЛЕЖКИ
1

2
3

Първите 30–35 държави и национални общества според рейтинга и класацията на Индекса на човешкото развитие, изчисляван от Световната банка. В началото на 90-те години
България е в тази зона. Сега е пропаднала 30 места по-надолу и вече не е в зоната на т.нар.
развити общества – с развита икономика, висок стандарт и балансиран профил на стратификацията си.
С население около 10 млн. души.
В България по конституция сега този граждански минимум е завършване на основно образование (8-и клас), чрез редовно и съзнателно обучение в училище до 16-ата година на
младия човек, което предполага индивидуално покриване на съответните държавни образователни стандарти. В повечето страни на ЕС има аналогичен стандарт – като граждански
образователен и културен минимум.
Това всъщност е цивилизационен минимум за гражданска нормалност и функционална
способност човек да бъде пълноценен на пазара на труда, в своята семейно-репродуктивна реализация, във всички свои публични и институционални взаимоотношения, вкл. при
ползване на своите основни човешки и граждански права.

97

АНТОЛОГИЯ

Сп. „Понеделник“, 2011, бр. 7/8, с. 38–43

ОБЩЕСТВЕНОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ЦИКЛИ В
НАЙНОВАТА ЧОВЕШКА ИСТОРИЯ
Чавдар Николов

Н

Чавдар Николов – професор,
доктор по икономика, два мандата декан на Стопанския факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“, ръководител е на катедра „Финанси
и отчетност“. Автор и съавтор
на седем учебника по публични, корпоративни и международни финанси, европейска интеграция и глобална икономика. Написал е също седем публицистични
книги за българския преход. През
последните двадесет и пет години е публикувал в текущия и в
периодичния печат повече от седемстотин анализа и статии по
макроикономика, макрофинанси,
вътрешни и международни икономически и политически отношения.
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еобходимостта от предприемане на срочни мерки за справяне със световната финансово-икономическа криза от 2008 г. породи интересен и многозначителен феномен. Прагматичните действия,
на които ставаме свидетели, видимо изпревариха развитието на икономическата теория. Това, което се
случи в последно време и продължава да се случва в
областта на държавната интервенция в икономиката, няма нищо общо с налаганите в публичното пространство през последните двадесет и пет години неолиберални възгледи.
Наличието дори само на горното обстоятелство
е достатъчен повод за нов сериозен научен анализ на
развитието на обществата и икономиките на Запада
не само напоследък, а и през целия ХХ век.
Дори най-общият поглед върху визираната
проблематика позволява да се откроят отделни периоди, в които в съответните общества преобладава
едно или друго разбиране на икономиката и на нейния потенциал за саморегулиране, едно или друго
трактуване на държавните социални отговорности,
или най-общо казано, една или друга държавноуправленска идеология и една или друга резултантна степен на държавна намеса в икономическите процеси.
И тъй като въпросните периоди показват относително ясно обособени фази на зараждане, на „възход и
падение“ и на приключване, би могло да се говори за
наличие и редуване на своеобразни обществено-икономически цикли в най-новата човешка история. Както ще се уверим по-нататък, това редуване в голяма
степен напомня Хегеловите диалектични „теза–антитеза–синтез“, без естествено да се стига до някакво
крайно идеално състояние, каквото историческото
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развитие на човечеството самò по себе си не предполага.
Най-новият, актуалният понастоящем обществено-икономически цикъл,
който започна в света през 2008 г., в разгара на впечатляващата с дълбочината и
размаха си криза, съпътствана със скоростен крах на неолибералния набор от
идеи, вероятно може да бъде определен като „синтетичен цикъл“. Тоест ние
постепенно ставаме свидетели на своеобразен синтез на положителното наследство най-малко от предходните два обществено-икономически цикъла – на
неолиберализма и на кейнсианството. Както вече изтъкнахме по-горе, въпросният „синтез“ нито ще е финален в човешката история, нито пък ще бъде някакво въплъщение на „абсолютната истина“ от Хегелов тип, на някакво крайно
и неоспоримо познание. Наложителната сега бързина и неотложността за вземане на решения на правителствено, пък и на бизнесуправленско равнище, не
гарантират нито тяхната правилност, нито пък че те ще са някаква своего рода
застрахователна полица срещу увлечения в една или друга посока.
За започващия актуален икономически и обществен цикъл предварително
може да се твърди, че:
• Новата система от възгледи за икономиката и за регулативния инструментариум задължително дългосрочно ще продължи установените през последните двадесет и пет години традиции на строга фискална дисциплина, което
обаче не изключва в близките няколко години реализирането на бюджетни дефицити от 8–10% в отделни страни.
• Ще бъде засилен надзорът над финансовите институции – вече се говори за потребност от общоевропейски финансов надзорен орган и за съответна рамка за „световно регулиране“, лансираният термин в контекста е „нова
световна финансова архитектура“. Специално внимание евентуално ще бъде
отделено на регулирането на хедж фондовете.
• Ще последва отказ от неолибералните приватизационни крайности:
– в монополните сфери, главно при комуналните услуги;
– в основните инфраструктури: пътни магистрали, доставка на енергоносители, жп транспорт.
• Ще укрепнат държавните функции и отговорности в областта на фундаменталните и обективно наложителните актуални научни и иновационни
разработки – главно свързани с алтернативната енергетика, енергоспестяването и енергийната независимост.
• Ще нарасне ролята на държавата в образованието, здравеопазването и
пенсионното дело. Кризата особено силно разклати доверието в частните пенсионно застрахователни фондове.
• Социалната сигурност, защитата на благоденствието на домакинствата ще се върне като основен приоритет на правителствата. Повече внимание ще
бъде отделяно на пренебрегваните досега с оглед на неолибералната идеологема рискове от поляризирано разслоение на обществата.
• Ще бъде наложена система от мерки срещу безконтролността на функционирането на офшорните зони и на страните със символично данъчно облагане.
• Ще се въведе по-строго регулиране на мениджърските заплати и бонуси
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и на условията за освобождаване от работа и пенсиониране на ръководните
кадри в реалния и финансовия сектор.
На протичащото сега „одържавяване“ на компании в реалния сектор
следва да се гледа по-скоро като на временно, диктувано от потребностите на
момента, преходно, „укрепващо и стабилизиращо“ ги през кризата явление. В
банките обаче може да се очаква относително дългосрочен държавен ангажимент, включително под формата на съучастие.
Проблемите в България при неотминалата ни икономическа, финансова, а
все повече и социална криза се очертават като значително по-остри от проблемите в развитите общества, най-вече с оглед на станалото обичайно „полусиво“
битие на местния бизнес, на корумпираността на държавната администрация и
на обективната ни икономическа периферна даденост. Скептично погледнато,
и обществото, и държавните институции у нас не показват потребния за целта
потенциал в обозримо бъдеще да наложат рационални и по-силни за българския народ антикризисни решения.
Продължаващото по масмедиите у нас доминиране на неолибералните
идеи, които са идеи от вчерашния ден, би могло на пръв прочит да се обясни
чрез общата слаба грамотност на българското обществено мнение и чрез преднамереността на формиращите го „опиниън мейкъри“. Но, от друга страна, и
най-повърхностната диагноза на контекста показва доминантното наличие у
нас на траен олигархичен антиобществен интерес да бъде запазен последователно изгражданият през годините на прехода масмедиен „неолиберален похлупак“.
Може да се счита за неслучайно обстоятелството, че изясняването на икономическото и научно-технологическото превъзходство на западната, капиталистическата организация на обществения живот над източната, официално
носеща названието „социалистическа“, съвпада със старта преди четвърт век,
през 80-те години на миналия век, на предходния, на „неолибералния“ цикъл в
развитието на човечеството. Той бе вдъхновен от трудовете на „монетариста“
М. Фридмън и практически осъществен в САЩ и във Великобритания от Р. Рейгън и М. Тачър. Конкретните реализации в двете държави станаха популярни
като рейгъномика и тачъризъм.
Дебюрократизацията, включително посредством приватизация, дерегулирането, въвеждането на строга фискална дисциплина, освобождаването на
творческите сили, иманентно заложени в пазара, са безспорните заслуги на
новия тогава, преди четвърт век, тип мислене и подход към икономиката. През
последните две и половина десетилетия не на последно място именно неолибералните възгледи допринесоха за стопанското отваряне, за технологическото и
културно сближаване и „срастване“ на икономиките и обществата в световен
мащаб, за формирането на наченките на днешната „планетарна икономика“
– феномен, получил известност под термина глобализация.
Железопътните компании, енергетиката, авиопревозвачите, телекомуникационните дружества, пощите и комуналните дружества исторически нямаше
как да възникнат иначе, освен предимно по държавен път, с държавно съучастие и съществена подкрепа. Фиксирането на неолиберализма в приватизаци-
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ята, намерило израз в аксиомни лозунги като „държавата е лош стопанин“ и
„минимална държава, по-бързо развиваща се икономика“, даде през годините
нееднозначни резултати.
За немонополните сфери – телекомуникациите, пощите, авиационните
компании, може определено да се твърди, че потребителският интерес бе еднозначно реализиран и защитен посредством раздържавяването, инициирано
от идеите на неолиберализма. Конкуренцията доведе тук до снижение на цените и в конкретни случаи даже до революционно подобряване на качеството и до
разширяване на обема на услугите.
При железопътните превози нещата изглеждат значително „по-смесени“,
тъй като ценово малко нещо се промени, но качеството на услугите много често се влошаваше. Подобна е ситуацията при приватизацията в енергетиката.
Аргументите в полза на частната собственост във визираната сфера се уравновесяват с аргументите „срещу“. Като „смесени“ могат да се оценят и резултатите от частната инициатива в образованието, здравеопазването и пенсионното
дело. Концесионирането на изграждането на пътни магистрали и платеното им
ползване също се посрещат нееднозначно от широката общественост.
В комуналната сфера – водоснабдяването, извозването на смет и рециклирането й, градският транспорт, както и топлофикацията, концесионирането
и приватизацията въобще не могат да се приемат за успешни. Монополното положение естествено подтиква към необосновано повишаване на цените, докато
оплакванията от страна на потребителите стават ежедневие. България тук не е
единственият отрицателен пример.
В контекста на неолиберално есенциално присъщите офшорни зони (определяни от отговорните икономисти и финансисти като „черни дупки“ в световната икономика и данъчни оазиси) задължително следва да бъдат посочени
поне две широко разпространени, абсолютно негативни явления: легалното и
полулегално укриване на данъци с помощта на визираните територии, както и
замитането на следите на финансирането на глобалния тероризъм.
Заблудата на неолибералния и либертарианския тип мислене с най-тежки
последици обаче бе в допускането на безнадзорното функциониране на транснационалните финансови корпорации. При визираните международно разклонени банкови, застрахователни и финансовопосреднически структури на практика десетилетия наред не действаше изискването за капиталова адекватност.
Допуснато бе тези финансови корпорации да работят със собствени системи
за оценка на риска, което насърчи мениджърската безотговорност. На откровени финансови авантюри, посредством множество деривативни инструменти,
официално „неолиберално идеологически“ в близкото минало се гледаше като
на начини за разширяване на финансовите пазари и за диспергиране на риска.
В частност затова кризата от 2008 г. се разви лавинообразно, придоби глобални
измерения и острота, предварително непрогнозирани от никого. По предпазливи приблизителни оценки една от главните причини за икономическите сътресения в света през 2008 г. е обстоятелството, че 70% от кредитите, отпуснати
от банките в развития свят, са били високорискови. Метрирано – последствията
са глобално отписване на около 4 трилиона долара активи.

101

АНТОЛОГИЯ
„Голямата депресия“ от 1929–1933 г. за пръв път сериозно разклаща публичната убеденост във всесилието и непогрешимостта на „невидимата ръка на
пазара“. С други думи, за първи път в човешката история е накърнена вярата,
разрушена е доминиращата дотогава обществена увереност, че капиталистическият свободнопазарен механизъм е в състояние да решава всички стопански проблеми по най-добрия начин и относително безпроблемно, автоматично да поддържа икономиката в баланс. В днешно време човечеството като че
ли преоткрива именно вече постигнати истини, интелектуално се връща към
„добре забравеното старо“.
В общественото съзнание още през 30-те години на миналия век назрява
изводът, че държавата повече не може да остава в ролята на „нощен пазач“, а
следва значително по-активно да се намесва, за да коригира „пазарните провали“ – монополизма, финансирането на фундаменталните научни изследвания и на образованието, изграждането на инфраструктурата, организацията на
здравеопазването и на пенсионното дело, впоследствие опазването на околната
среда. Описаното дотук е, така да се каже, исторически възтържествувалата,
обективно доказалата се още преди повече от седем десетилетия алтернатива,
сиреч идеите, които най-пряко се свързват с личности като Дж. М. Кейнс и Ф. Д.
Рузвелт. Такава именно е идеологията, доминирала над „кейнсианския“ цикъл в
човешката история на ХХ век, към която изглежда в някаква превърната форма
започваме да се връщаме в днешно време.
Противопоставянето между „двете системи“, между капитализма и т.нар.
социализъм, самò по себе си дава някои от необходимите обяснения за прекаляването с „плановостта“, за прекомерното „одържавяване“ и за „социалните
и фискалните ексцесии“, характерни за „кейнсианския цикъл“ на човешкото и
икономическото развитие, продължил от края на Голямата депресия до началото на 80-те години на отминалото столетие. Въпросният цикъл въпреки това би
могъл да се възприема и като период на набиране както на положителен, така и
на отрицателен опит в държавнорегулативната сфера и в социалното структуриране на западните общества. Опит, трупан най-вече в стил „проби-грешки“.
Тук задължително следва в допълнение да се подчертае, че през 30-те години на миналия век обективно съществуват още две различни идеологически
алтернативи за излизане от Голямата депресия – комунизмът и фашизмът.
Втората показва своята историческа несъстоятелност относително бързо – за
дванадесет години. Безперспективността на социално-икономическата организация на комунизма обаче става ясна – ако не на обществата като цяло, поне
на техните елити – едва към края на седемдесетте и началото на осемдесетте
години на миналия век.
Илюстрираната дотук „в обратен ред“ обществено-икономическа цикличност през изминалите стотина години би следвало, за пълнота, да бъде допълнена с описание на „първия“, „стартовия“ обществено-икономически цикъл в
най-новата човешка история.
Въпросният цикъл в мисленето за икономиката, в разбиранията за нея, в
подхода към регулирането и в самото икономическо и респективно обществено
развитие на човечеството, който се откроява през миналия век, може да бъде
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наречен „класически либерален цикъл“. Този цикъл предхожда Голямата депресия и е пряко наследство от последователната и общо взето приемствена комбинация от икономическа революция и еволюция на ХІХ век. Интелектуалните
източници на класическия либерален обществен и стопански модел са идеите
на А. Смит и Д. Рикардо. Цикличните кризи, които иманентно го съпътстват,
и синусоидното му развитие са задоволително илюстрирани и обяснени от К.
Маркс.
Ясно е, че независимо от тяхната форма: на класическия либерализъм или
неокласическата, на неолиберализма, пазарно-фундаменталистките идеи,
въпреки отделни безспорни свои положителни черти, на два пъти в най-новата човешка история показват своята несъстоятелност и непригодност като
държавноуправленска идеология. Наученото и от грешките на кейнсианството
би следвало да помогне на елитите на развитите страни сега текущо да разработят подходящия инструментариум за насочване и регулиране на световната
икономика през първата половина на ХХI век, с оглед в бъдеще да се избягват
големи, заплашващи самото съществуване на системата кризи от сорта на
тази, която преживяваме в момента.
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Сп. „Понеделник“, 2012, бр. 9/10, с. 24–39

ГОЛЯМАТА ЛАКОМИЯ И НЕЙНИТЕ ПОДАНИЦИ
Само нови финансови регулации могат да реабилитират
държавата, политиката и демокрацията в борбата за
един по-справедлив свят
Юрий Борисов
Европейските срещи на върха идват една
след друга и се провалят… „Пазарите“
разбраха това и вече се отнасят към елитите като към обезглавени петли, елементарни играчки в ръцете на породени
от самите тях сили…
Серж Алими1
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ветовната финансова и икономическа криза бушува вече пета година. За опустошенията, които нанася на жизнения стандарт, сигурността и перспективите на милиарди хора, се пише и говори всеки
ден. Ако внимателно следим движението на парите
обаче, трябва просто да се изсмеем на драматичния
повик към всички: „Криза е, налага се да стягаме коланите!“. Защото

кризата оряза доходите на обикновените
хора и увеличи богатството на най-богатите
Доказателствата могат да се вземат от произволна точка на света.
През 2010 г. авоарите на най-богатите хора, живеещи в Швейцария, са се увеличили с 16 млрд. евро.
Богатството на 300-та най-богати се е увеличило за
една година с 4,7 процента2.
През 2011 г. състоянието на най-богатите британци не само не намалява, не просто се увеличава,
то поставя рекорди! Според годишния списък на богатството, публикуван от „Сънди таймс“3, общото
състояние на хилядата най-богати лица във Великобритания се е увеличило с 4,7% до 414,26 млрд. паунда (508 млрд. евро). Въпреки тенденциите на страната
към рецесия. Въпреки големите бюджетни съкращебр. 11/12 – год. XV
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ния. Въпреки повишената безработица. Този рекорд бие рекорда от последната
предкризисна година – 2008 г., който е 412,85 млрд. паунда.
През 2011 г. е поставен и друг рекорд – в страната има 77 милиардери. При
това класацията на вестника не отчита банковите сметки, а само недвижимата собственост и участията в компании. С депозитите картинката би била още
по-категорична. Остава да си блъскаме главите как така най-богатите печелят
от кризата, докато повечето губят. А докато губят, пропагандата им набива, че
така е правилно – че трябва да сърбат попарата на лошите национални финансови и икономически показатели.
Сигурно има някакъв супер професионален отговор на този въпрос. Но
и публицистичният, взет от фейсбук, май не е далеч от истината: „Гладът не е
заради това, че не можем да нахраним бедните, а заради това, че не можем да
нахраним богатите.“
Става дума за голямата лакомия, която черпи оръжия от промяна на правилата, от заобикаляне на правилата, от блокиране на всякакви опити за постигане на някаква социална справедливост. И, разбира се, от масираната пропаганда, която не дава достъп на обикновения човек до реалните процеси и
техните пружини. Защото не е вярно, че който е умен и работлив, непременно
ще постигне социално благополучие. Не е вярно, че работливите народи имат
висок стандарт, а „мързеливите“ заслужено живеят бедно. Не е вярно, че огромните богатства се натрупват просто с много работа, квалификация, борбеност и изобретателност. Не е вярно, че това, което е, е естественото състояние
на света. Състояние, което нито трябва, нито може да бъде променено.
Затова първата глобална крачка по новия ляв път днес е

истината за правилата, които управляват света,
да стигне до колкото може повече хора
Истината за алчността на малцината, които ограбват труда на мнозинството, да стане факт на общественото съзнание.
Лакомията, която води до глобални бедствия, се признава и от високопоставени десни политици. Германският финансов министър Волфганг Шойбле
например неотдавна критикува „безграничната алчност и стремежа към все
по-високи печалби на капиталовите пазари, които съвсем не са невинни за банковата и икономическата криза, а и за последвалата криза в цели държави, с
която се сблъскваме от 2008 г.“4
Лакомията бива малка и голяма. Ето един пример за малка лакомия, взет
от финансовия свят с наше, родно участие. През юли 2012 г. българското правителство пласира петгодишни еврооблигации на стойност от 950 млн. евро с
доходност 4,436%. На български финансови субекти обаче беше забранено да
участват в изкупуването. В сделката участваха 360 инвеститори – инвестиционни, застрахователни, пенсионни фондове, хедж фондове и банки. След това
част от облигациите бяха препродадени на български купувачи – пенсионни
фондове и банки, но при доходност ... 3,5 процента5.
Така близо един процент остава в привилегирования купувач. Ако гово-
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рим за 1/10 от обема, печалбата на чужденеца е от порядъка на един милион
евро за година. Пита се: срещу какъв труд? Образно казано, срещу натискане
на две копчета на компютърната клавиатура („приеми“ и „прати“). А за колко
време може да изкара този милион евро един производител на реални стоки и
услуги? Например ако произвежда хляб?
Може би в инвестиционния случай става дума за някаква страхотна квалификация, която би трябвало да бъде заплатена скъпо и прескъпо? Да, ама в
какво се състои разликата между препродаването на облигации и препродаването на банички? Май само в това, че някои ще нарекат далаверата с баничките
спекула, а далаверата с облигации – висококвалифицирана финансова сделка.
Случаят изглежда като кокошкарска история в сравнение с други „висококвалифицирани“ операции. Като тази например: частни банки вземат от Европейската централна банка пари с лихва от 1% и ги дават на Гърция, но срещу
4–5% за тримесечни заеми и около 12% за десетгодишни облигации. През май
2011 г. лихвите за десетгодишен период започват да надхвърлят 16,5 процента.

„Спасяването на Гърция“, или един пример за голяма лакомия
Заради срива на гръцката икономика и огромния външен дълг на страната
(днес той е 150% от БВП) Европа и светът тръгнаха „да спасяват“ Гърция. Ето
как изглежда това спасение:
– През май 2010 г. „тройката“ (МВФ, ЕЦБ и ЕК) отпуска на закъсалата
страна заем от 100 млрд. евро; през март 2012 г. – втори транш от 130 млрд. евро;
очаква се тази година да бъде отпуснат още един транш от 31,5 млрд. евро.
– За да може да погасява лихвите, Гърция започва да продава шестмесечни и тримесечни облигации. Тоест да взема нови заеми, за да връща старите.
Пазарите въобще не се назлъндисват. Търсенето на гръцки облигации е от два
до четири пъти по-голямо от предлагането.
– През август т.г. Агенцията за управление на външния дълг на Гърция
съобщава, че е събрала 3,13 млрд. евро с лихва от 4,48%. Финансовото министерство обявява, че ще приеме още оферти в размер на 30% от търгуваната сума.
Акумулираната сума достига 4,3 млрд. евро. Тя е необходима за погасяване на
облигационен заем с падеж на 20 август.
Само по този заем Гърция плаща лихви от порядъка на 50 млн. евро. (А
пиесата се повтаря всеки месец, по веднъж или два пъти, с различни суми и с
малка разлика в лихвените проценти.)
Срещу каква работа „спасителите“ печелят тези пари? Срещу каква суперквалификация? И кой трябва да изработи тези пари? Гърците, разбира се. Но
тъй като икономиката им не е в растеж, парите ще се вземат от орязване на
заплати, пенсии, социално дело, здравеопазване и прочее.
В същото време Европейският фонд за финансова стабилност (ЕФФС)
също продава облигации, но на лихва от 0,14%. Защо този фонд със събраните
пари не купи гръцки облигации, пък да „одере“ съседите с десет пъти по-висока
лихва? С 1,4%! Защото правилата не позволяват. Защото Гърция трябва да бъде
одрана не с десет, а с тридесет пъти по-голяма лихва. Сега им е паднала.
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Между другото самото германско финансово министерство обяви, че до
края на 2011 г. гръцкото правителство е превело на Германия 380 млн. евро
лихви върху заемите, с които най-силната европейска икономика е участвала в
първия спасителен пакт. Лихвите по въпросните заеми се движат между 3,423
и 4,528 процента.
Факти от този сорт обаче, осветляващи финансовите аспекти на европейската „доброта и загриженост“, са хвърлени в мъгла. Неслучайно мощните медии всеки ден обясняват как „мързеливите“ гърци трябва да правят още и още
съкращения, да дават още и още жертви, докато „загриженият“ свят ги „спасява“. Никоя от големите медии не изкарва на светло шаячната истина за разликата в лихвите. А именно тази истина по един много ясен начин показва в каква
посока се движат парите.
В края на август гръцкият министър-председател Андонис Самарас каза,
че не иска повече пари, а малко въздух, за да постигне страната растеж. Той
помоли за отсрочка от две години, в които да осъществи бюджетните мерки,
наложени от спасителния план. Мощен хор от европейски политици и финансисти обаче извика „Не може!“. Как така гърците ще се отпускат! А защо да
не може? Защото грабежът, пардон – спасяването, трябва да бъде качествено и
пълноценно.
Европейското възмущение от „претенциозните“ гърци понякога се редува с европейско удовлетворение. То беше демонстрирано на 29 август, когато
гръцкото правителство внесе законопроект за премахване на представителните разходи на премиера, председателя на парламента, министрите и зам.-министрите (за всички данни за Гърция, посочени по-горе, виж 6)6. Достойна за
уважение саможертва! От тук насетне гръцкият премиер, ако иска да почерпи
едно кафе, ще трябва да се бръкне в частния си джоб. От това щели да се спестят
400 хиляди евро годишно. Над 120 пъти по-малко от тримесечната печалба на
„спасителите“, за която вече стана дума.

Възпитателно е, когато към цинизма се добави и унижение
А в голямата лакомия институционалният цинизъм често е придружен и
от личен. В края на май генералната директорка на МВФ Кристин Лагард се
изяви с публично възмущение от „всички онези хора в Гърция, които се опитват да избягнат плащането на данъци“. В същата седмица стана ясно, че тя
самата не плаща никакъв данък върху заплатата си от 467 940 щ.д. плюс режийни на стойност 83 760 щ.д. за година. За да получи такава чиста сума, редовият
данъкоплатец в САЩ трябва да плати 35% данък върху доход от 630 000 щ.д.
Разбира се, Лагард не си е измислила тази екстра. Тя й е дадена от Виенската
конвенция, която постановява, че „дипломатическите служители ще бъдат
освободени от всички задължения и данъци, дължими като физическо лице или
притежател на недвижима собственост…“ 7. Извоювана привилегия, така да
се каже. Когато обаче човек я има, би трябвало да бъде по-въздържан, обсъждайки финансовите отговорности на другите.
Този цинизъм всъщност ясно показва как широките кръгове от богатите
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отговарят на въпроса

„Кой трябва да плати сметката на кризата?“
Има, разбира се, примери и в обратна посока. Стивън Кинг и Уорън Бъфет
са сред извънредно богатите американци, които призоваха правителството да
ги обложи с по-високи данъци. Те обаче не срещат разбиране в своите среди.
И така, в края на април стана известно, че за три години Европейската
централна банка (ЕЦБ) е отпуснала на банките от еврозоната заеми в размер на
един трилион евро при лихва от 1%. Всеки може да сметне за какви пари става
дума, ако този трилион след това е раздаден с лихви от 3–4% (за тригодишни
книжа). И къде са тези пари? В кого са? От кого са изкарани? Ако са напечатани,
кой плаща сметката?
Ето как се изразява дясната преса: „Използването на евтините заеми на
ЕЦБ (1% лихва) наистина даде на банките стимул да ги вложат в държавен дълг
на Испания и Италия... и така да направят бърза печалба“ 8. Това направо си е
трогателен стимул. Взимаш двадесет лева от някого, даваш ги на друг и си печелиш един обяд. Ами ако смятаме двеста милиарда? Или петстотин милиарда?
Разбира се (понеже е добър и професионален), вестникът уточнява, че
банките не са вложили тези пари в заеми за бизнеса и домакинствата, което би
смекчило ефекта от бюджетните съкращения. Ама защо пък да го правят? При
домакинствата има несигурност, има процент лоши кредити. Виж, при държавата Италия е друго – тя със сигурност няма да фалира. Освен това защо да се
занимават с бизнеса и домакинствата? Някой да ги кара? Да ги стимулира?
И все пак тези колосални печалби кой ги изкарва?
Разбира се, „мързеливите“ гръцки, италиански и испански граждани, които от сутрин до вечер се гънат в малките си семейни хотелчета и треперят
при мисълта, че този сезон може да фалират. Или гръцките, италианските
и испанските рибари, който по цял ден хвърлят мрежите. Именно те, „мързеливите“, всъщност изработват стотиците милиони евро, предназначени да
попаднат в банковите сметки на „работливите“ английски, люксембургски,
немски и прочее банкери. Които печелят, защото, видите ли, поемат страшния риск... да не си получат парите. Въпреки че обичайна практика е да ги застраховат, отделяйки част от кражбата – пардон, от печалбата – за съответния
застраховател.
При това голямата лакомия не се ограничава само с търговията с пари и
всякакви финансови деривати. В доклад на Организацията на ООН по прехрана и земеделие (ФАО) за 2011 г. се посочва, че само 2% от срочните договори
за хранителни суровини приключват с действителна доставка на определена
стока. Останалите 98% се препродават от спекуланти преди датата на изтичане
на договора. Доклад от 2009 г. пък, предназначен за американския Сенат, който критикува спекулата на зърнения пазар, посочва факта, че някои търговци
притежават по 53 000 договора9. Нали се сещаме кой изработва спекулативните
печалби – същите тези „мързеливци“, за които неолибералните философи много обичат да приказват. Ами, свободна търговия, казват. Да, но
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когато свободата на търговията увеличава глада по света, тя се
превръща в робство за мнозинството
На фона на голямото ограбване някои „притеснения“ на Европейската комисия звучат направо трогателно. Например притеснението, че през 2008–2010
г. заплатите в България нараснали твърде много – с цели 27,8 процента10! Поради което през февруари тази година ЕК предупреди страната ни и я постави под наблюдение. Родните десни папагали също виждат в нарастването на
заплатите големия проблем на Европа. Обсъждайки плахите мерки на Франсоа
Оланд да постави пранги на финансовите спекулации, в. „Капитал“ с удоволствие цитира главния изпълнителен директор на „Пежо“ Филип Варен, според
когото големият проблем на неговата компания идвал от цената на труда. За
последните 10 години разходите за един работник на час във Франция се били
вдигнали с 31%, а в Германия, видите ли, само с 19 процента11!
Защо обаче не представят други данни? Например как се променя делът на
заплатите и осигуровките в добавената стойност.
Статистиката показва, че през 80-те и 90-те години на ХХ век този дял е намалял с повече от 8 пункта от БВП. В същото време сумите, изплащани на собственици на капитал и земи, са се увеличили от 3% на 8% от брутната добавена
стойност за периода от 1982 г. до 2007 г.12 „Доходите от капитал, от лихви и
дивиденти се ползват с огромни привилегии. По данни на националното счетоводство 80% от тях се изплъзват от прогресивния данък благодарение на многобройните специални режими за опрощаване на данъци… За пет години, от 2003
до 2008 г., мащабът на раздаваните подаръци нарасна с 47%, като се увеличи от
50 на 70 млрд. евро… Дивидентите са нараснали от 3,2% от БВП през 1982 г. на
8,5% през 2007 г. А това представлява прехвърляне на 80–100 млрд.“ 13

Още нещо за механизма на задълбочаващото се неравенство
Механизмът за обогатяване на висшето финансово съсловие е всъщност
много прост. Колкото по-големи финансови трудности има една страна, толкова по-лоша оценка й дават световните рейтингови агенции, толкова „по-рисково“ става според тези оценки отпускането на кредити за нея, толкова по-високи
лихви й искат финансовите институции.
За да изпроси милост от пазарите, съответната страна съкращава драстично разходите. Което по правило удря обикновените граждани. От това обаче
финансовите институции генерират по-високи печалби. Печалби, които не могат да бъдат определени по друг начин, освен като паразитни и спекулативни,
доколкото не са резултат от вложен труд, време и интелект.
Ето как сферата, която потопи света в кризата, получава яки бонуси, за
да спасява света, който потопи. Преди да застане в ролята на спасител обаче,
тя самата трябваше да бъде спасена от същите тези, които потопи и които след
това започнаха да я молят за спасение.
Образно казано, получи се следното: имам 100 лева, но моята банка фа-
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лира и ми вземат 20 лева, за да я спасят (защото била кръвоносната система
на обществото – без нея нямало как да се развивам, от нея трябвало да вземам
пари, за да върви бизнесът ми или да увелича потреблението си). След това аз
наистина се нуждая от пари, искам 100 лева от банката, но тя, позовавайки се
на едни експертни оценки, ми казва, че съм станал рисков кредитополучател,
защото вече нямам 100 лева, а само 80. Затова ми дава кредита, но не срещу три,
а срещу пет процента лихва. Тя не е пострадала от кризата (аз съм я спасил с
моите 20 лева), но аз пък съм обеднял с 25 лева, вместо само с три. Ето ти разслоението. Логично, пазарно, съвременно и преди всичко „правилно“.
Не трябва обаче да крием и факта, че още в началото на кризата бяха предприети мерки срещу това разслоение. Например през октомври 2008 г. германското правителство прие ограничение на заплатите на мениджърите на затруднените банки – максимум 500 хил. евро годишно. Представяте ли си, таван от
40 хил. евро на месец, направо да ги ожалиш! И за да не бъде съвсем грубо,
законът предвиди изключения от правилото14.
Ето това се казва „голяма лакомия“. И когато икономисти и политици, в
чиито глави освен „печалба“ съществува и понятието „справедливост“, предлагат ЕЦБ директно да дава пари на закъсали правителства, цялото неолиберално
войнство настръхва и надава вой: „Ама това е нарушаване на закона, на правилата, по които работи ЕЦБ!“.

А какво пречи правилата да се променят?
Защо е нужен посредник между централната банка и испанската държава
например? Защото, ако го няма, няма как с две натискания на копчета да спечелиш толкова, колкото хиляди хора биха спечелили с нормалния си производителен труд за целия си живот.
Разбира се, в публичното пространство се дава съвсем друго обяснение за
необходимостта от посредник. Ето как разсъждава президентът на Бундесбанк
Йенс Вайдеман: „Пълното премахване на дисциплиниращия ефект на нарастващите лихвени проценти би било фатално… Когато държавните кредити поскъпнат, рязко намалява изкушението да се вземат заеми.“15 Много разпространен аргумент. Да, но закъсалите държави продължават да вземат заеми дори при
високи лихви не просто защото са изкушени. Те трябва да връщат стари кредити,
трябва да плащат заплати, пенсии, обезщетения; те трябва да поддържат здравеопазване, образование и пр. (Освен ако не решат, като България, че доходите и
социалните системи нямат значение, за разлика от финансовата стабилност.)
Като става дума за изкушения обаче, трябва да се споменат поне още три.
Първо, изкушението на финансовите пазари да изсмукват колкото може по-големи печалби, дори ако по този начин тласкат съответната държава към фалит. Второ, изкушението на самите закъсали държави да спрат плащанията, за да спасят
обществата си от мизерия и бунтове. Трето, изкушението на значими ръководни
фигури да се противопоставят на изкушението на алчността с нови правила.
Ако струпаме четирите изкушения на куп и се видят техните зависимости,
ще се очертае картината на днешната глобална социална битка.
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Един вектор на тази битка, независимо от политическите пристрастия на
нейните главни двигатели, получи мощен импулс през септември т.г.
На 6 септември управителният съвет на ЕЦБ взе решение да изкупува директно неограничено количество държавни облигации. Естествено реакцията
на финансовите среди беше повече от бурна. Най-рязък в своите коментари
беше германският финансов министър Волфганг Шойбле: „Възможен е съдебен
процес срещу плана на ЕЦБ за изкупуване на облигации.“16 И защо? Защото
това щяло да доведе до финансиране на правителства чрез печатане на пари.
Какъв беше ефектът от решението на ЕЦБ? Лихвите, които финансовите
пазари искат от правителствата, тръгнаха надолу. Например на 13 септември
Италия продаде три годишни облигации за 4 млрд. евро при доходност от 2,5%
– най-ниската от близо две години насам. За Испания – лихвата по базовите
десетгодишни испански облигации стана 5,62%, след като само преди месец и
половина беше стигнала 7,64%! Зад тези проценти се крие голяма драма. Това са
стотици милиони, които всяка година ще остават при испанския народ, вместо
да попадат в джобовете на „спасителите“. Разбира се, драмата е за последните.
И прекрасен повод обикновените хора в Испания да празнуват.
Само едно решение, последвано от една пресконференция на Марио Драги,

накара спекулантите рязко да ограничат апетита си
И изведнъж видни финансисти се плеснаха по челото и направиха заключението, че твърде е възможно на ЕЦБ изобщо да не й се налага да изкупува облигации. „Заплахата, че в рамките на новата програма ЕЦБ ще изкупува неограничено количество облигации, означава, че в края на краищата интервенция няма
да е необходима“, каза Паникос Деметриадес, управител на Централната банка на
Кипър и член на управителното тяло на ЕЦБ. После пояснява: „Никой няма да
посмее да спекулира срещу неограничената мощ на една централна банка.“
Думата „заплаха“ е много точна. Размаханият пръст е срещу всички, които, колкото по-закъсали страни има около тях, толкова по-силно потриват
ръце. Заплашени са паразитните печалби. Заплашена е огромната лакомия на
спекулативния капитал.
Друга, емблематична част от глобалната битка за социална справедливост
е близо 40-годишната история на

борбата за облагане на финансовите транзакции –
една от основните регулации
Съвсем малко история. През 1972 г. Нобеловият лауреат за икономика
Джеймс Тобин, който по никакъв начин не е искал да бъде свързван с левицата,
предлага международните финансови транзакции да се облагат с данък. Имал е
предвид главно валутния пазар. Според него този данък би могъл съществено
да ограничи спекулата и да натрупа сериозни суми, чрез които да се решават
глобални проблеми.
През декември 1997 г. Игнасио Рамоне в своя уводна статия в „Le Monde
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diplomatique“ под заглавие „Да отнемем силата на пазарите“ апелира: „Абсолютната свобода на движението на капиталите дестабилизира демокрацията.
Поради тази причина трябва да се създадат ограничаващи механизми. Единият от тях е данъкът „Тобин“...“.
На 3 юни 1998 г. в Париж печатни органи, профсъюзи, асоциации и физически лица създават Асоциацията за облагане на финансовите транзакции в
полза на гражданите (Attac – от френското Association pour la Taxation des Transactions financières et pour l’Action Citoyenne). Шест месеца по-късно, на 11–12 декември 1998 г., по покана на френската асоциация Attac се учредява и международно движение Attac. Така започва международната битка за облагане на
сделките с валути.
През 2002 г. специалисти изчисляват, че обемът на този пазар е от порядъка на един трилион долара. Предложенията за размер на данъка варират от
0,1% до 5 процента17.
Междувременно силата на финансовия капитал расте неимоверно. Ако
през 1997 г. финансовите транзакции са били 15 пъти по-обемни от производството, сега са 70–75 пъти18! Специалисти твърдят, че дневният оборот на световния валутен пазар днес надвишава 4000 милиарда долара19.
Няколко парламента приемат по принцип необходимостта от такава глобална регулация – Канада (през 1999 г.), Франция и Белгия (през 2004 г.).
През март 2010 г. Европейският парламент приема резолюция, с която настоява Еврокомисията да разработи план за въвеждане на данък върху финансовите транзакции. „Ако глобалното въвеждане на този данък се окаже невъзможно, ЕС трябва да разгледа възможността за неговото едностранно въвеждане“,
се казва в решението20.
На среща в Торонто през юни 2010 г. Г-20 решава, че всяка страна, която
сметне за нужно, може да наложи данъци върху дейността на своите банки, но
отхвърля идеята за глобално облагане на финансовите операции. Германският
канцлер Ангела Меркел с разочарование констатира, че в Г-20 няма единна позиция и потвърждава своето мнение, че такова облагане трябва да се приложи.
Същата година в Европейската комисия правят изчисления, че минимална
такса върху финансовите транзакции ще носи за държавите членки между 145
и 372 млрд. евро годишно21.
През юли 2011 г. ЕК отново настоява държавите да въведат такъв данък22.
През август 2011 г. след двучасова среща в Елисейския дворец тогавашният френски президент Никола Саркози и Ангела Меркел решават да поискат от
всички страни – членки на ЕС, да наложат от септември данък върху финансовите транзакции. Но „пазарите не харесаха идеята за облагането на финансовите транзакции“, както писаха вестниците23.
В края на септември 2011 г. и председателят на ЕК Жозе Барозу предлага на
Европейския парламент да приеме такса върху финансовите транзакции. Според него това би носило до 55 млрд. евро на година. Поет е ангажимент предложението да бъде обсъдено от 27-те страни членки. Барозу говори за такса от
0,1% – за операции с акции и облигации, и от 0,01% – за деривати. Форексът
(валутният обмен) не се визира. Повече от половината от приходите щели да
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бъдат за бюджета на ЕС, а останалото да се връща в страните членки24.
През януари 2012 г. Никола Саркози обещава да започне обсъждане на
проекта, известен като данъка „Тобин“, дори при липса на подкрепа от страна
на някои партньори от ЕС25.
Няколко дни след това британският премиер Дейвид Камерън заявява, че
Англия ще продължи да блокира облагането с данък на финансовите операции
в страните на ЕС, за каквото настоява Франция.
Пак през януари датското председателство на ЕС отхвърля идеята за въвеждане на данък върху финансовите транзакции в целия ЕС. Копенхаген заявява също, че е против приемането му само в страните от еврозоната, както
настояват Париж и Берлин.
Междувременно френските банки обявяват, че ще бъдат принудени да изнесат по-голямата част от своите финансови операции в чужбина, ако държавата въведе едностранно т.нар. данък „Тобин“. Швеция също излага свои аргументи „против“26.
Тук е мястото да се отбележи, че в средствата за масова информация, а
и в изказванията на политици и икономисти, твърде произволно се използва
името на Джеймс Тобин. На практика се говори предимно за облагане само на
част от търговията с акции. Някои (като Барозу) разпростират идеята и до търговията с облигации и деривати. Търговията с акции обаче в световен мащаб
заема само 3,5% от оборота на финансовите пазари. Втора по дял е търговията
с деривати – 39,3%, с облигации – 1,3%. Най-голям дял има пазарът на валути
– 55,9 процента27!
След толкова много говорене, съвещания, препоръки и призиви най-после, на 1 август т.г., новият френски президент Франсоа Оланд въведе данък върху част от търговията с акции. Неговият размер е 0,2% (Саркози до последно
предлагаше 0,1%) и засяга всички компании с основно седалище във Франция,
чиито акции се търгуват на борсите и които имат пазарна стойност над един
милиард евро. Става дума за 109 компании. Оланд смята, че така ще събере
около 170 млн. евро през 2012 г. и до 500 млн. евро през следващата година.
Франция наложи и друг данък с размер от 0,01% върху сделки със застраховки
при фалит по държавни облигации на страни от Европейския съюз.
Това е голям пробив. Голяма победа за всички, които настояват за регулации върху финансовия капитал и за някакви юзди на спекулативния капитал.
Голямата победа не е нито в обхвата на данъка, нито в сумите, които се очаква
да бъдат събрани. И обхватът е малък, и сумите са малки. Нанесен е обаче удар
върху едно табу. Крачката е малка, но кракът е на пътя. След точно 40 години
говорене за данъка „Тобин“ пръв на пътя стъпи социалистът Франсоа Оланд.
Цялата история за облагането на финансовите транзакции до този момент
показва колко дълга, трудна и изтощителна ще бъде борбата. Защото за финансовите спекуланти е абсолютно естествено ти да платиш 20% ДДС, когато си
купиш обувки, но е скандално неприемливо те да платят макар и 0,01%, когато
си купят един милион долара, които утре ще препродадат с печалба.
Европейската левица също се включи в тази битка. В своя декларация 1000
депутати от партии – членки на ПЕС, поискаха още от 2013 г. да започне обла-
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гане на всички финансови транзакции с 0,05% и изчислиха, че приходите от
такъв европейски данък ще бъдат 200 милиарда евро годишно.
Така че в интелектуално-политически план има поне една добра новина.
Финансовата криза е на път да очертае

финалната права на дългата идейна криза в лявото пространство
Първо, стана ясно какво левицата не може. Тя не може да защитава интересите на наемния труд и на социално слабите просто и само на национално
ниво. Времето, в което съумяваше да притиска националния капитал и да отвоюва придобивки и социална сигурност за широките слоеве, отдавна отмина.
Пресните примери са със социалистическите партии на Гърция и Испания...
Бидейки на власт, те бяха принудени да направят всичко, което поиска от тях
глобалният финансов капитал.
Второ, кризата направи твърде релефен субекта, който превръща капитализма в казинокапитализъм, в мутрокапитализъм (ще рече капитализъм, който
увеличава неравенствата, изтръгва социални придобивки, извоювани със столетни борби, и хвърля в несигурност милиарди хора, докато други – абсолютно
паразитно! – трупат милиарди). „Релефен“ не означава „на светло“. От левите
световни лидери най-точно го определи Франсоа Оланд: „В тази битка, която
започва, ще ви кажа кой е истинският ми противник. Той няма име, няма лице,
няма партийна принадлежност, той никога няма да се кандидатира и никога
няма да бъде избран. Този противник е светът на финансите“ 28.
Трето, кризата открои правилата, които управляват света. Те спокойно
могат да получат името „голямата световна лакомия“.
Четвърто, в общи линии станаха известни

регулациите, които трябва да се случат, за да бъдат променени
сегашните правила
• Спекулативният капитал трябва да плаща за фантастичните си обороти. Световните финансови транзакции за година са от порядъка на 3 450 000
милиарда евро29. Това е 75 пъти повече от оборотите на реалната икономика.
Ако бъдат облагани с данък дори от 0,1%, получената сума ще бъде от порядъка
на 3400 милиарда евро. Това е т.нар. такса „Тобин“.
• Местата, известни като „финансов рай“, трябва да бъдат унищожени.
В тях се укриват от данъци колосални суми.
• На акционерния капитал трябва да бъде сложен таван на допустимата
печалба – SLAM (Shareholder Limited Authorized Margin), на български – ГРАП
(Граница на разрешената акционерна печалба). Сега добре печелещи фирми
затварят печеливши производства само защото акционерите им искат да печелят още повече. Мултинационалната фармацевтична компания „Санофи“
например се готви да съкрати 2500 работни места, макар че през 2011 г. е реализирала печалба от почти 6 млрд. евро и е изплатила на акционерите си 1,3 млрд.
дивиденти30.
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• Банковата дейност трябва да стане прозрачна. В името на борбата не
само с нелегалните пари на престъпността, но и с бягството от данъци. Твърди
се, че само в Швейцария само гърци държат 20 млрд. евро, естествено укрити
от данъци31.
• Високорисковата финансова дейност трябва да бъде отделена от класическото кредитиране. Поддръжниците на този подход припомнят закона
„Глас–Сийгъл“, приет след Великата депресия и отменен по времето на Клинтън през 1999 г. Законът разделя банките на инвестиционни и обикновени и
така защитава влоговете и класическото кредитиране от банкерските авантюри
с високорискови операции.
• Капиталът трябва да си плаща за делокализациите и за освобождаването на работна ръка32.
• Наддържавните обединения трябва да създадат собствени рейтингови агенции. Известна е ролята на сегашните „суперкомпетентни“ и „безпристрастни“ агенции в грабежите чрез спекулативни лихви. Във връзка с това
Пол Кругман припомня, че до месеца на смъртта на „Лемън брадърс“, чийто
колапс предизвика глобална паника, Standard & Poor‘s (S&P) даваше рейтинг А
на тази фирма33. Чрез собствени системи за кредитиране същите тези наддържавни обединения трябва да влязат в конкуренция с прословутите световни
финансови пазари и да охладят мераците им за спекулативни лихви.
Естествено списъкът е далеч по-дълъг. Общият знаменател на всички тези
регулации е реабилитация на държавата, реабилитация на политиката, реабилитация на демокрацията.
И тъй като последната дума от безкрайни употреби и най-вече злоупотреби е изпразнена от съдържание, необходимо е пояснение. „Демокрация“ означава избирателят действително да може да избира между политики и да овластява техните носители. Политиците да зависят от избирателите, а не просто от
анонимния и всемогъщ финансов капитал. Който, както правилно отбелязва
Оланд, никога и никъде не се кандидатира на избори.
Сама по себе си борбата за превръщане на тези регулации в действителност не е лява. Неслучайно и много политици на десницата говорят за регулации. Тя обаче е необходимото преддверие към бъдещи леви политики. Без
нея нито ще има ресурс за лява политика, нито ще бъде ограничена лакомията,
която копае все по-дълбоки пропасти между бедни и богати.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Голямото късогледство
От самото начало на кризата видни световни, европейски и родни експерти и политици непрекъснато обясняват как тя свършва... след малко. Тъжното
е, че и лостовете за излизане от кризата са в ръцете на същите хора, за които се
е оказало твърде голям проблем да забележат нейното начало.
В доклад на МВФ за САЩ, публикуван през 2007 г., няколко месеца преди
фалита на „Лемън брадърс“ и колапса на западната банкова система, се казва:
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„Търговските и инвестиционните банки в буквалния смисъл на думата са в напълно добро финансово състояние и системните рискове изглеждат слаби“ (по
„Монд дипломатик“, август 2011 г.).
През септември 2008 г. изпълнителният директор на „Дойче банк“ Йозеф
Акерман заявява, че финансовата криза на световните пазари е към края си (по
Ройтерс, 10.09.2008 г.).
В началото на октомври 2008 г. министър-председателят на Франция Франсоа Фийон прогнозира, че до 2012 г. страната ще има нулев бюджетен дефицит
(по АФП, 03.10.2008 г.). За 2010 г. бюджетният дефицит на Франция е 7,1%. През
2012 г. борбата е той да бъде свален на 4,5% с цената на огромни съкращения.
В края на ноември 2009 г. „Файненшъл таймс“ цитира управляващия директор на МВФ Доминик Строс Кан, че глобалната икономика е в апогея на
възстановяването си (по в. „Класа“, 27.11.2009 г.).
През декември 2008 г. Емил Хърсев прогнозира за България растеж на БВП
през 2009 г. над 4,7% (в. „Класа“, 18.12.2008 г.). Отчетохме спад от 5,1%.
Според прогноза на финансовия министър Симеон Дянков от ноември
2009 г. България ще излезе от кризата през май 2010 г. (в. „24 часа“, 22.11.2009
г.). През април коригира прогнозата си с 2–3 месеца: „До средата на годината българската икономика ще е извън икономическата криза“ (vsekiden.com,
11.04.2010 г.). А в началото на ноември 2011 г. в интервю пред немското издание
„Ханделсблат“ уверява: „Вече излязохме от най-трудната част от кризата“ (по
focus-news.net, 03.11.2011 г.).
В Америка взеха да обявяват края на кризата в средата на 2009 г. „Дъното
предстои, ако вече не е минало“, коментира тогава пред „Файненшъл таймс“
Нийл Сос от Credit Suisse; „Обявил съм рецесията за (почти) официално приключила, потвърждава Марк Прадо от Cantor Fitzgerald, данните от май определено сочат към изход“ (по в. „Класа“, 06.06.2009 г.). Месец по-късно: „След
кризата идва трудното изкачване“, „Най-лошото може да е зад гърба ни…“,
„Добрата новина – финансовата криза (в тесния смисъл) свърши…“, „Когато се
действа бързо и със сила, паниката свършва“ и т.н. – все цитати от авторитетния „Файненшъл таймс“ (по в. „Класа“, 17.07.2009 г.).
В началото на март 2012 г. на срещата на високо равнище на ЕС бе подписан Новият бюджетен пакт, който поставя строги ограничения за бюджетните дефицити и външния дълг на страните от еврозоната. Каква е оценката за
ситуацията в Европа на най-големите лидери? Президентът на Франция, тогава Никола Саркози, казва: „Финансовата криза в еврозоната е приключила,
но икономическата все още продължава.“ За да не падне по-долу в оптимизма,
президентът на ЕС Херман ван Ромпой додава: „Сега виждаме ясни признаци
на стабилизация на финансовите пазари в ЕС, настъпва положителен обрат“
(„Liberation“ от 02.03.2012 г.).
От съответните „компетентни“ изявления през август и септември 2012
г. става ясно, че всъщност нито един проблем на кризата, поне в Европа, не е
решен. Тя продължава да виси с пълна сила.
…
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сторията на модернизацията на европейския социализъм, след „края на историята“, си има своята далечна и богата предистория с отчетливо българско присъствие. Ако имах възможност, бих се изкушил
да се върна повече от век назад, към първата програма на руската социалдемокрация от 1883 г., написана
от Димитър Благоев, към програмата на румънската
социалдемокрация от 1899 г., написана от Кръстю Раковски. Към програмните усилия на българските генерални секретари на Комунистическия интернационал
Анжелика Балабанова, Васил Коларов и Георги Димитров, оставили неизличима диря в аналите на световното комунистическо движение. Да анализирам българския теоретичен привкус на концепцията за „Трите
четвърти“ на Дядото и на БРП (к) за народната демокрация от 1948 г., на Програмата на БКП от 1971 г. за
построяване на общество, доближаващо се до комунистическия идеал. Но няма да го направя и ще се огранича с констатацията, че вече 117 години социалистическата партия в България неизменно продължава
да отстоява характера си. Ние сме програмна, а не лидерска партия. Така са я заложили първооснователите
й – винаги да знаем кои сме, какви сме и накъде вървим. Първо програмата, после лидерът. И обикновено
авторът на програмата е лидерът, останалите са обикновени председатели. Такава е БСП и днес като член на
Социалистическия интернационал и Партията на европейските социалисти: за нас движението може да е
всичко, но целта не е нищо.
Та, да преминем към историята на модернизацията, а за предисторията – друг път.
Първият етап, който сега е толкова различим,
разбира се, започва с перестройката от 80-те години
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на ХХ век. Подчертавам, с перестройката на социализма в неговата цялост, а не
перестройката на „социализмите“ поотделно. Защото Великата глобална революция в съвкупността си от революции (технологическа, научна, екологична, образователна, медийна, управленска – изброявам ги по „Диалогът на цивилизациите“ на Александър Лилов) завари и реалния социализъм, и социалдемокрацията
по бели (да го кажем по-литературно) долни дрехи. Изведнъж се оказа и на Изток, и на Запад, че затъваме в един съвършено нов и непознат глобализиращ се
свят на постиндустриализма с неговите революционни иновации – нова икономическа система, технологии, комуникации, нови социални структури и мрежи,
интернет, стелт – общество на знанието. Оттук и перестройката с намерението
за бърза адаптация към протичащите революционни процеси: първи се усетиха
английските лейбъристи, които събраха през 1987 г. на стратегическа дискусия
най-теоретичните умове на партията си, озаглавена „Преразглеждане на политиката“. В Италия еврокомунистите откриха шумна вътрешнопартийна полемика с
програмното тълкуване на термините „леви“ и „десни“, след което, няколко години по-късно, се преименуваха на „Партия на демократичните леви“. В Германия
наследниците на Вили Брант се присъединиха към повика на Михаил Горбачов
за „повече социализъм“ и осъществиха първата ревизия на Бадгодесбергската си
програма, като приеха в Берлин през 1989 г. нова принципна програма, ориентирана доста по-наляво, с признанието, че ГСДП е теоретически и исторически
наследник на Втория интернационал, с препотвърждаването на визията за демократичния социализъм като общество на бъдещето и на новото разбиране за
екологията и глобализацията. Заедно с това берлинският опит за модернизация
изведе въпроса за равновесието на колективизма и солидарността с индивидуализма и конкуренцията. В Испания левицата се разцепи на традиционалисти и
модернизатори, а Испанската социалистическа работническа партия под ръководството на Фелипе Гонзалес откри програмна дискусия по идеите, ценностите
и целите на социализма и новите възможности за тяхната реализация в епохата
на глобализацията. Френската социалистическа партия през периода 1985–1989
г. продължаваше да отстоява своя традиционен „дирижизъм“ и програмния си
облик на социалистическа партия, обвит с цветовете на националния флаг, опитвайки се да преосмисли коалиционната си стратегия по отношение на Френската
комунистическа партия, троцкистите и зелените.
Впрочем програмната бифуркация на социалистическите и социалдемократическите партии кристализира в знаменитата „Декларация на принципите на
Социалистическия интернационал“, приета на ХХVІІІ конгрес на СИ през юни
1989 г. Както е известно, тя започваше със специална глава „Глобалните изменения и перспективи“ и заедно с това в нея директивно се препотвърждаваха
принципите на традиционната социалдемократическа триада, като се правеше
опит за модерен прочит и съществено допълване на ценностната система – мирът, екологията, демокрацията, икономическите и политическите права на гражданите. Документът, приет четири месеца преди падането на Берлинската стена,
свидетелства, че живият живот е много по-сложен, многообразен и необхватен и
от най-проницателната теоретична прогноза. В него все още се говореше за необходимостта от намаляване на напрежението, от мирно съревнование и междуна-
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роден диалог между двете системи независимо от констатацията, че „…престъпленията на сталинизма, масовите репресии, нарушаването на правата на човека,
нерешени икономически проблеми подкопаха комунистическата идея като алтернатива на демократичния социализъм и модел на бъдещето“. Явно е и е ясно:
на теоретиците на Социнтерна и през ум не им е минавало в средата на 1989 г.,
че съвсем скоро комунизмът не само че няма да е алтернатива на демократичния
социализъм, но няма да е алтернатива и на капитализма въобще. И когато това се
случи, дойде кризата – дълбоката, всеобхватна идейно-теоретична, политическа,
организационна, идентификационна, програмна криза на партиите от Социалистическия интернационал и на партиите от социалистическия лагер. Защото вятърът на промяната отвя и традиционната реформистка социалдемокрация. Да
чуем горчивото признание на Фриц Мюфтеферинг, председател на ГСДП допреди
четири години: „Преди падането на Берлинската стена капитализмът бе поставен
в условия на състезание със социализма и тогава, за да надделее, той разви свой
социален вариант в почти цяла континентална Европа. Сега, когато въпросът за
съперничеството е решен, капитализмът няма необходимост да се прикрива зад
социално наметало.“ С едно коментарно изречение: разбрахме какво се крие под
чаршафа на т.нар. преход – вече 20 години.
Сега да уточним оптимистично. Какъвто ще и да е животът на човечеството, краят на историята може да настъпи само с края на човечеството. Това го
разбра и декларира дори Франсис Фукуяма, който, след като извади на показ
своята феноменална глупост, десет години по-късно се саморазобличи и поиска прошка от световното обществено мнение. Защото не е задължително да
си учил във Франкфуртската школа при Дерида и Хабермас, за да разбереш,
че след поредната врътка по спиралата на историята човечеството прикляка
в нова изходна позиция, защото според Хегеловата диалектика, която все още
не е отменена като тоталитарна доктрина: капиталът ражда своето отрицание.
Срещу съвременния информационен капитал застава съвременният информационен социализъм. Като единство и борба на противоположностите в новата
информационна епоха на глобализиращия се свят.

І. Модернизацията
И докато традиционната социалдемокрация застина в някакво вцепенено
състояние на теоретичен исихазъм, надявайки се, че след време пак ще стане
необходима на западноевропейската политическа сцена, вятърът на програмната промяна задуха от изток. Само за няколко месеца (октомври 1989 – януари
1990) всички бивши управляващи комунистически партии проведоха извънредни конгреси, приеха нови програмни документи, начертаха нова стратегия
и тактика. Общото между тях е известно: отказ от авторитаризма, политически
и идеен плурализъм, приемане на цивилизационни и демократични стандарти,
преосмисляне на историческия път, радикална смяна на ръководствата и нови
програмни декларации, базиращи се на ценностите на демократичния социализъм, и стремеж за приобщаване към световното социалистическо семейство.
Това се случи почти едновременно в Полша, където бившата ПОРП се трансфор-
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мира в Социалдемокрация на Република Полша, в Унгария, където Унгарската
работническа социалистическа партия стана Унгарска социалистическа партия.
На 3 април 1990 г. БКП стана БСП. В Германия ГЕСП – ПДС. В Румъния, Литва,
Латвия, Естония, Чехия и Словакия протекоха сродни процеси на програмно обновление. И тогава дойде парадоксът – трансформираните посткомунистически
партии внесоха един непознат свеж лъх на политически радикализъм и оригиналност на самомоделирането, за разлика от вцепенената традиционна европейска социалдемокрация те възприеха доктрината на демократичния социализъм не
като смокинов лист на капитала, а като програма за политическо действие, което
ги направи много по-привлекателни за общественото мнение в собствените им
страни и отново ги изтласка в управлението. Първата лява вълна – през 1990–
1994 в Полша и Литва, Унгария, България, показа, че на европейската политическа сцена се появява нов играч, призван за водеща роля не само в модернизацията
на Европа, а и в модернизацията на европейския социализъм.
Разбира се, българският случай както винаги беше уникален: докато другите комунистически партии се саморазпускаха, разцепваха, фрагментираха,
губеха огромна членска маса, ние не само че без сътресение преминахме в лоното на демократичния социализъм, но само за една година увеличихме членовете си със 130 000 души и за пръв път в над стогодишната си история надхвърлихме числото един милион. Не само приехме доктрината с първия програмен
манифест на трансформацията, но и заявихме, че тази доктрина трябва да се
модернизира, като се отчитат националните специфики и на партията, и на
страната. Оттук и втората основна крачка – „Платформата за преобразуване на
БСП в модерна лява партия“. И накрая, заключителният акт на трансформацията – програмата „Нови времена, нова България, нова БСП“, която изпревари
с две десетилетия програмното развитие на европейската левица. Често съм се
питал: каква беше тази теоретична дързост, този великолепен интелектуален,
нравствен и политически пробив, плиснал в България във времена на разруха,
сред отломките на социалистическия лагер? И си отговарям, че тогава, в 1990
година, наистина сме били в час. Че времето е било в нас и ние сме били във времето, че то нас е обръщало и ние него сме обръщали. И след това възрожденско
обяснение с думите на Апостола, още няколко думи на тогавашния председател
на партията: „Времето ни притискаше и за разлика от европейската социалдемокрация ние не можехме да чакаме. А и спомнете си с какъв потенциал разполагаше БСП в ония първи години на прехода.“ Спирам с цитата на Александър
Лилов дотук, защото в „Диалогът на цивилизациите“ е казано много повече по
въпроса. И се връщам към европейската писта.

ІІ. Дясната модернизация: Новият център–Третият път
През 1997 г. след седемгодишен престой на резервната скамейка френските социалисти, английските лейбъристи и германските социалдемократи
пробиха карантината и влязоха във властта. Най-шумно се качи на сцената
тандемът Тони Блеър–Тони Гидънс. Третият път като вложка между социалдемокрацията и либерализма се основаваше на прозрението, че няма лява или
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дясна икономическа политика, а има ефективна или неефективна политика.
Млад, енергичен, модерен, харизматичен, Блеър първо победи вътрешнопартийната си опозиция, базирана на „старите динозаври“, които продължаваха
да упорстват за необходимостта държавата да запази преразпределителните
си функции. Първият властови акт на Блеър беше да премахне от партийния
устав програмния параграф за обществената собственост на средствата за производство. Младият лидер прокламира не модернизацията на демократичния
социализъм, а алтернативата – колкото по-малко държава, толкова по-добре.
Държавата като нощен пазач. Минимални данъци и самопомощ. Държавата на
всеобщото благоденствие е реликт на индустриалната епоха, в информационното общество тя се заменя от модерната социална мрежа на избирателността,
селективността, оценката на нуждаещите се. Една държава на предприемчивите, образованите и преуспяващите, които трябва да получат топла грижа от
нея, за да печелят и инвестират в нови работни места – за сметка на лузерите,
отпадащите, неудачниците, аутсайдерите, които в бъдеще могат да разчитат не
на помощи, а на възможности за трудова самореализация. Социаллибералното
управление – държавата на енергичните, образованите и преуспяващите, както
е записано в манифеста на Третия път, „би могла да доведе до намаляване на
бедността“. Оттук и значителното съкращаване на всички социални разходи,
помощи и прочее „социални глезотии“, които спъват модерна Великобритания
в голямото състезание с най-високоразвити страни и най-вече със САЩ. Година по-късно вестник „Таймс“ публикува като равносметка на управлението
статия под заглавие „Тони Блеър“.
И всичко това поднесено като модернизация на социализма! Цитирам Гидънс: „…този нов индивидуализъм не трябва да се възприема като егоизъм.
Става дума за способността на всеки човек да създава свой начин на живот, да
е отговорен за себе си, това е демократизацията на частния живот в условията
на едно радикално променено от глобализацията общество, в което класовата
структура е коренно променена – главното сега не е физическият труд, а съдържателната умствена работа в информационното общество. Хората на интелектуалния труд са основните избиратели на партиите вляво от центъра“.
Новият център в Германия също не блести с кой знае колко оригиналност.
Терминът е въведен още през 1972 г. от Вили Брант и отразява социалната и
политическата реалност на германската средна класа. Герхард Шрьодер, който
ще влезе в учебниците по най-нова германска история като един неуспял реформатор, започна модернизацията на социалдемокрацията доста плахо след
16-годишната опозиция на ГСДП. През 1998 г. партията спечели изборите под
лозунга за икономическа стабилност, намаляване на безработицата, държавни
инвестиции в икономиката, възстановяване на системата за социални помощи,
силно орязана от предишното правителство на християндемократите, и грижи
за околната среда.
Предизборната програма, изработена от председателя на ГСДП Оскар Лафонтен, бе поверена за изпълнение на Герхард Шрьодер заради неговата харизматичност и връзките му с влиятелни бизнес кръгове. Няма да описвам конфликта Лафонтен–Шрьодер, особено след приемането на „Агенда 2010“, с която
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бе накърнена традиционната социална система на германското общежитие.
Резултатът е известен. ГСДП загуби изборите – и местните, и парламентарните
(говоря за последните избори). Партията се разцепи. Над една трета от членовете й я напуснаха, а Шрьодер завърши политическата си кариера като високо
платен доставчик на руски газ.
В Италия демократичните леви под знака на силното теоретично присъствие на Масимо д‘Алема се опитаха да внесат своята лепта в модернизацията
на европейската левица. Д‘Алема постигна крехък баланс между традиционния
дирижизъм и един по-умерен социаллиберализъм, отдавайки дан на влиянието на привържениците на Косута и Окето, но след теоретичната конференция
на социаллибералите във Флоренция постепенно еволюира надясно и разработи заедно с Романо Проди концепцията за обединение на всички реформисти в един национален и световен реформистки дом. Така партията Маслиненото клонче се разми сред множеството социаллиберални, либералсоциални
послания в центъра и вдясно от центъра, загуби подкрепата на традиционния
комунистически (еврокомунистически) електорат и след участието на Италия
във войната срещу Югославия при правителството на Д‘Алема задълго загуби
електорално доверие и политически престиж. В момента Маслиненото клонче
разполага с един уморен Проди и един изчерпан Д‘Алема, които нямат сериозна
визия накъде да поведат партията си.
Испанската работническа социалистическа партия е в съвсем друга позиция. Инерцията на демократичното обновление, предприето от Фелипе Гонзалес, продължи да работи за левицата няколко години след падането на Берлинската стена.
От Гонзалес се очакваше да играе съществена роля като модернизатор на
европейската и световната левица, оглавявайки комисията на Социнтерна по
разработването на общ ляв проект, но, както е известно, работата се оказа ялова. Наследникът Сапатеро също не показа особена теоретична прозорливост и
далновидност, но като министър-председател демонстрира политически кураж,
отстояваше придобивките на испанската социална държава, внесе толерантност
в удържането на националния баланс и като син на убит участник в Съпротивата
неизменно се ползваше със симпатията на комунистите. Тази подкрепа на крайната левица се оказа решаваща и за спечеления преди дни втори мандат.
Най-интересна от гледна точка на програмната дискусия за бъдещето на социализма беше и продължава да е до този момент модернизацията на френския
социализъм. Социализмът с френско лице, с програма, обвита с националния
флаг. Една реформистка партия, която никога не се е самоидентифицирала като
социалдемократическа, независимо че е между най-авторитетните леви партии
в ПЕС и в Социнтерна. Една социалистическа партия на модерността, която е
признат законодател на социалдемократическата мода. И нещо много важно:
краят на реалния социализъм не накърни в ни най-малка степен престижа на
френския демократичен социализъм. Напротив, той сякаш препотвърди доктрината на модерния жоресизъм с неговата галска радикалност, независимо от
пораженията в миналото и в настоящето. За френските социалисти е важна
победата във войната, а не загубата на едно сражение. Или, както казваше един
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велик френски маршал от старата гвардия на Наполеон: „Нищо не е загубено
– докато всичко не е загубено.“
Така че, когато през 1997 г. Лионел Жоспен оглави лявото правителство,
никой не очакваше от него да се държи като Шрьодер – едно да обещава преди
изборите и съвсем друго да прави след това. „Ние трябва да останем верни на
себе си. Оригиналността на френския социализъм трябва да бъде съхранена“
бе написано на старото бойно знаме на Жан Жорес. За Жоспен според неговия
предизборен манифест към всички французи държавата не може и не трябва
да абдикира от ролята си на социален стабилизатор на обществото. Тя ще е
в основата на борбата срещу безработицата, тя ще стимулира откриването на
нови работни места, тя ще образова и подкрепя младите хора в обучението и
ще създава висококвалифицирани специалисти, които ще намерят реализация
във френски предприятия. Тя ще се грижи за децата и за самотните майки, за
раждаемостта при младите семейства, за медицинското и културното обгрижване на пенсионерите. „Ние сме социалисти, а не либерали, за нас не всичко е
пазар, не обществото трябва да се подчинява на пазара, а пазарът на обществото. Да на пазарната икономика, не на пазарното общество.“ В „Предложение
към Франция“ (1998) четем черно на бяло: „Социалистическото общество не е
стремеж към края на историята. То е движение към социализма. Успешни реформи и преобразуване на обществените отношения, изменение на поведението на хората и на отношенията между тях.“
Както е известно, последното изречение влезе в програмната резолюция
на Парижкия конгрес на Социалистическия интернационал. На този конгрес
ФСП и нейният лидер се противопоставиха на опитите да се дискредитира
концепцията на демократичния социализъм, като се замени с разбирането, че
социалдемокрацията е и цел, и средство. Капитализмът е обречен исторически,
той трябва да се реформира до неговото преодоляване. Това изречение също бе
вписано в резолюцията на Социнтерна.
Резултатите от управлението на ФСП са известни: 2 милиона и половина
нови работни места, качествен скок в образованието, здравеопазването и другите социални грижи. И снижаване на икономическия растеж. Транснационалният капитал се почувства ограничен и бързо започна да се изтегля от Франция,
търсейки по-изгодни места за инвестиции и печалби. Но дали това оттегляне
бе в основата на първата загуба срещу Ширак и дори Льо Пен, е спорен въпрос.
И дали Жоспен щеше да загуби, ако на изборите за президент не излезе загърбил партията си като надпартиен кандидат с една доста неясна програма, целяща да обедини всички французи около неговата кандидатура? Това са важни
въпроси, но за друга дискусия. За нас е важно да откроим главното, което даде
тласък на ФСП в търсене на нови пътища към модернизацията: тя загуби поредната битка срещу капитала, но не воюва заедно с него против собствения си
народ. Победата на френските социалисти на последните местни избори преди
няколко месеца е доказателство, че Франция си е научила урока.
Днес ФСП продължава с пълна пара курса на модернизация. Отвъд традиционната социалдемокрация и социаллиберализма на Третия път–Новия
център.
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„Ние сме пред нов поход – заяви Франсоа Оланд в края на 2007 година,
– той ще е дълъг път на модернизация. Но партията трябва непрекъснато да се
развива, да е в непрестанно движение.
Ние нямаме нужда да се отказваме от нашите ценности, за да сме модерни.
Защото както някога, така и днес ценностите прогрес, социална справедливост
са на мястото си. Работата е да ги адаптираме към времето, в което живеем. Да
ги адаптираме към предизвикателствата на времето.
Спомням си една мисъл на Митеран през 1993 г. след едно поредно тежко
поражение на партията, когато се предложи да се смени името й, Митеран отговори: „Правете както искате, момчета, но помислете добре, вече сто години
хората се борят да наложат марката. И да знаете, че ако я захвърлите в калта,
винаги ще се намери някой да я повдигне, но вие ще се чувствате окаляни.“
Има, разбира се, и други гласове – като на Мишел Рокар – бивш председател
на ФСП и министър-председател: „Урокът от загубата е очевиден: ФСП е изправена пред избор, тя или ще модернизира своята програма, за да се приближи до
световната социалдемокрация, или ще навлезе в период на бавен и продължителен упадък. Чакат ни шумни и бурни дебати – друг избор нямаме.“
Реакцията на Франсоа Оланд на поредния призив за дясна социалдемократизация беше светкавична: „Винаги е лесно да кажеш как да спечелим…
след загубата.“
Докато завършвах статията, в сайта на Френската социалистическа партия
(www.parti – socialiste.fr) и в Le Monde, 21 април 2008 г., се появи „Декларация на
принципите на Френската социалистическа партия“. Документът, изготвен от
програмната комисия под ръководството на Alain Bergounioux, е предназначен
за обсъждане на предстоящия конгрес на ФСП. Той ще послужи, след одобрението му от Националния съвет на 14 юни 2008 г., като изходна база при написването на новата програма на Френската социалистическа партия. Тук прилагам резюме на основни идеи, а цялостен превод и анализ на документа – в един
от следващите броеве на „Понеделник“.
Социалистическата партия е вкоренена в традициите на хуманизма и
философията на Просвещението. Ценностите на Великата френска революция – Свобода, Равенство и Братство, са и нейни основни ценности. Крайната
цел са пълното освобождаване на човешката личност и запазването на Планетата. Равенството е сърцето на социалистическия идеал. Равенството и
свободата са неотделими.
Социалистическата идея се обляга на разбирането за свободно човечество, справедливо, солидарно и почитащо природата. Тя носи едно универсално
послание за спазване на основните права на всеки и на всички. Тези цели не могат да бъдат осъществени чрез спонтанното функциониране на обществото
и икономиката – необходимо е постоянно преразпределение на ресурсите и богатствата, за да се постигне една реалност на равенство на правата, да се
предложат на всеки възможности сам да управлява своя живот.
Устойчивото развитие ще позволи да се отговори на нуждите на настоящето, без да се засягат интересите на бъдещите поколения. Да не се допусне надмощие на частните интереси над обществените и да се подчини жела-

125

АНТОЛОГИЯ
нието за бърза печалба на обществения интерес за устойчиво и екологично
развитие.
Целите за ХХІ век:

Социалистите са носители на една историческа критика на капитализма – създател на неравенство, носител на ирационалност, кризисен фактор,
който и днес създава глобализацията, доминирана от финансовия капитал.
Френската социалистическа партия е реформистка партия. Тя има свой проект за радикална социална трансформация.
Социалистите са привърженици на една социална и екологична икономика, регулирана от публичната власт и от социалните партньори. Система
– микс от частен динамичен сектор, сектор на публични услуги и един трети
сектор на социална икономика. Съществуват области, които не трябва да се
подчиняват на пазара, особено когато се засягат основни права. За социалистите устойчивото развитие и преразпределението на богатствата си остават крайъгълен камък на тяхната политическа дейност.
Социалистите защитават модел на устойчиво развитие, основано на
икономическия растеж, технологическите иновации и зачитането на екологичния императив. ТОВА НОВО ОБЩЕСТВО, КОЕТО ПОДМИНАВА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ, СИ СЪЗДАВА МЯСТО В НЕПАЗАРНИЯ СЕКТОР, КОЙТО СОЦИАЛИСТИТЕ ИСКАТ ДА ИЗГРАДЯТ. Отново стои
въпросът за реактуализация на демократичния социализъм от миналия век.
На социалната държава: преразпределение, регулация на пазара, държавни инвестиции. Модерна държава, която инвестира и освобождава, привилегировайки образованието, науката, иновациите и културата.
За модернизация, обновление, нова стратегическа визия се обяви и наследникът на Блеър Гордън Браун. Още при ръкополагането си на конференцията
на лейбъристите в Манчестер той изведе като главни приоритети борбата с бедността, равния достъп и подобряването на образованието и здравеопазването,
мащабното жилищно строителство и здравословния начин на живот. Партията
под негово ръководство поема нов програмен курс на „пост Блеър“ модернизация, курс, който по същество ще демонтира концепцията „Третият път“ и ще
позволи на лейбъристите да отстоят собствената си политическа физиономия
на лява народна партия с нова програма и нови политически перспективи.
За левия програмен завой на германската социалдемокрация се писа много в последно време. Интересът беше продиктуван от факта, че Хамбургската
програма на ГСДП е първата програма на голяма западноевропейска партия,
приета след рухването на социалистическата система, която предложи нова
стратегическа визия за ХХІ век, преосмисли ценностната си система, набеляза
нова политика в социално-икономическите реалности на глобализиращия се
свят. Препотвърди главната стратегическа цел: „Демократичният социализъм
продължава да представлява за нас визията за едно свободно, справедливо и
солидарно общество, чието реализиране е наша постоянна задача.“ И след като
разсече въпроса дали демократичният социализъм и социалдемокрацията са
едно и също нещо – обясни ясно и категорично, за да предотврати всякакви
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възможности за теоретични спекулации: целта е обществото на демократичния
социализъм, социалната демокрация е средството за постигане на тази цел.
* * *
След всичко казано дотук е пределно ясно: БСП е в авангарда на модернизацията на европейската левица. Българската формула „модерна лява партия“
отвъд традиционната социалдемокрация и комунистическата традиция на реалния социализъм се оказа универсален ключ за адаптацията на световния социализъм към глобализиращия се свят.
Днес БСП разполага с модерна принципна програма, изпреварила с десетилетия програмното развитие на европейските социалистически и социалдемократически партии. Тезисите на комисията за нова програма показват,
че липсва български и чуждестранен теоретически ресурс, който да преодолее
съвременната програмна визия на БСП. Бавно и постепенно програмната комисия, която разработва тезиси за нова програма, ще достигне до смайващото
откритие, че по същество преповтаря главното и основното в „Нови времена,
нова България, нова БСП“. И рано или късно, някои по-бързо, други по-бавно,
ще се досетят, че подготвяният текст не е текст на програма, а на поредна програмна декларация, която препотвърждава, иска или не иска, сега действащата
програма.
Възможна ли е в крайна сметка нова програма? Възможна е, разбира се,
но само при положение, че е по-добра от старата. Подобна възможност при сегашното състояние на работата по тезисите обаче още не личи. Явно е, че програмната комисия вика лекомислено „хоп“, преди да е скочила с намерението да
чупи световни рекорди.
БСП днес се нуждае не толкова от нова програма. БСП се нуждае от обмислена и последователна лява политика, произтичаща от нейната програма.
Управленска политика за модернизация на страната, развитие и адаптиране
към икономиката на знанието. Развитие на инфраструктурата, инвестиции в
образованието и здравеопазването, борба с бедността и демографската криза.
Време е да превърнем утопията в наука и принципите в политика.
И тогава ако спечелим, ще спечелим за цял народ.
А който иска нова програма на друга партия – да си я пише.
Аз съм съгласен.
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Сп. „Понеделник“, 2009, бр. 1/2, с. 57–62
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ече няколко години в Европа се развива активен процес на създаване на нова левица в национален и в общоевропейски мащаб. Появиха се
редица нови леви партии на основата на бившите комунистически, работнически, социалистически и социалдемократически партии или на отцепили се от тях крила. Те вече са организирани в нова
Европейска лява партия и в Обединение на новите леви партии, включващо партии и от други континенти (нов Социалистически интернационал),
различни от Партията на европейските социалисти и от Социнтерна, в които членува БСП. Това са
партии на новата левица, дълбоко различна от предишното международно комунистическо и работническо движение, което изчезна заедно с провала на съветския тип социализъм в Европа. Новата
левица се различава и от европейската социалдемокрация, която, според новите леви, обслужва
съвременния капитализъм. Това са партии на новия социализъм, който се развива в света, отчитайки новите процеси на глобализация. Те правят
съвременен прочит на революционното минало на
комунистическото и на социалдемократическото
движение, не са последователи на марксизма-ленинизма, на диктатурата на пролетариата и на ленинския тип партии, не са партии на реваншизма
и на миналото. Преосмислят теоретичната основа
и на комунистическите, и на социалдемократическите партии. Мнозина виждат в това ляво движение кълновете на новия социализъм, станал възможен в резултат на разпада на традиционната дясна
социалдемокрация, на Третия път на социалдемокрацията на Тони Блеър и Шрьодер. Новото ляво
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движение, което набира вече видима скорост, започна със създаването на
новата лява партия в Германия Die Linke.

1. Партията
Die Linke e създадена през юни 2007 г. чрез сливане на Партията на демократичния социализъм (ПДС) в бившата ГДР и партията „Избирателна инициатива за социална справедливост“ на Лафонтен, сформирана след отцепването
на левите социалдемократи от ГСДП.
Преди обединението „Избирателна инициатива за социална справедливост“ имаше около 11 хил. членове, бивши социалдемократи, главно на територията на Западна Германия, а Партията на демократичния социализъм – около
60 хил., повечето от които бивши членове на Германската единна социалистическа партия (ГЕСП) на Пик–Улбрихт–Хонекер–Модров. Сега Die Linke има
около 80 хил. членове, които се рекрутират преди всичко от голямата маса социалдемократи, напуснали ГСДП. Около 250 хил. души, една трета от социалдемократите, напуснаха партията на Шрьодер като реакция на неговата дясна
антисоциална политика. Членовете на Die Linke се увеличават непрестанно.

2. Личностите
Ръководителите на новата партия са Оскар Лафонтен, Лотар Биски и Грегор Гизи. Те преценяват, че времето на комунистическите партии е вече минало,
а традиционните социалдемократически партии не играят необходимата роля
в защита на наемния труд и са се превърнали в партии на капитала. Затова създават нова лява партия. Лафонтен, атомен физик, е един от двамата съпредседатели на тази партия. Той е бивш председател на ГСДП и министър на икономиката в първото правителство на Шрьодер, бивш министър-председател на
Саарланд. Напусна ГСДП поради принципни и лични разногласия с Шрьодер.
Лотар Биски, другият съпредседател, е професор, ректор на висшето училище за кино и телевизия „Конрад Волф“. Той сега ръководи парламентарната
група на Европейската лява партия в Европарламента. Роден е през 1941 г. в
Померания, днешна Полша. До 1959 г. живее в Шлезвигхолщайн (ФРГ), 17-годишен сам заминава за ГДР, защото няма пари да учи, а и не може да си намери
работа, родителите му са крайно бедни и безработни. В ГДР завършва средно
образование и висше по философия и става професор по културология в Хумболтовия университет. След промените е главен редактор на „Нойес Дойчланд“,
от 1989 г. е в ръководството на ПДС, наследница на ГЕСП.
Грегор Гизи е основателят на Партията на демократичния социализъм в
ГДР след рухването на Берлинската стена. Адвокат, станал член на ГЕСП през
1968 г. Харизматична личност. Сега е председател на депутатската група на левите в германския парламент.
През февруари т.г. предстои конгрес на Die Linke, на който ще се приеме
партийна програма и вероятно ще се потвърди разделението на тези три поста,
като ще има само един председател – Лафонтен. Лафонтен и отцепилите се с
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него социалдемократи придават алибито, легитимацията на новата партия като
некомунистическа и като партия на западната демокрация, а членовете на ПДС
й придават масовостта и активността. Така че сливането на двете партии, може
да се каже, е сполучлив брак по сметка, в който любовта идва впоследствие в
семейството. Сега вече новата партия действа на територията на цяла Германия
и успешно си пробива път и в западните провинции, защото в началото, а и
все още, е повече източногерманска партия. В източногерманските райони тя
има изборна подкрепа от около 20%, а в западните германски земи – около 5
процента. Това е много голямо постижение, като се има предвид, че никога в
Западна Германия леви партии от този тип не са преминавали бариера по-висока от 1 процент.

3. Програмното развитие
Разделението на леви и десни в капиталистическото общество е свързано с
основополагащия въпрос – отношението труд–капитал. Тези, които изразяват
интересите на капитала, на развитието на икономиката с цел печалба, са под
етикета десни, консерватори и либерали; тези, които са представители на интересите на труда, се обявяват за леви. Капиталът не може да се развива без труда.
Неговото нарастване се определя от увеличаването на прибавената стойност
на основата на разширяване на масата на труда, както и от способността й да
създава нова стойност на основата на нови технологии. И трудът не може да се
реализира без капитала, който създава условия за приложението му, като осигурява оръдия на труда и суровини. Това е елементарно. Затова в отношението
труд–капитал има двоен подход. Едни наблягат на единството труд–капитал.
Оттук идва, някога в миналото, „общото дело“ и „всички производящи слоеве“
на Сакъзов. Тук е „заровено кучето“ на Бернщайн, че капитализмът ще се развива и усъвършенства, че движението е всичко, а целта нищо, че единството
на класите има обективна основа. Това е и в основата на новата партийна програма на БСП – тя поставя задачата да се изгради общество на инициативните, предприемчивите и образованите, което да създаде условия да се преодолее
бедността. Но не преодоляването на бедността е целта на капитала, а увеличаването на печалбата, максималната печалба. Всичко е подчинено на този закон.
Капитализмът има нужда работникът да е отпочинал, висококвалифициран,
значи образован и обучен, здрав, създаващ потомство – нови работни ръце.
Това е в основата на цялата социална политика на капитала, или на пазарното
общество – както искате.
Модерните социолози отричат това генетично противоречие между труда и капитала, като твърдят, че в информационното общество знанието, а не
трудът създава нова или по-висока стойност. Но нали трудът е умствен и физически, или сложен и прост, както твърди икономическата наука. Вярно е, че
знанието и високите технологии се различават от физическия труд и че вече
не само физическият труд, а и знанието е източник на прибавената стойност
в информационното посткапиталистическо общество, че промишлените работници намаляват във високоразвитите страни. Но нали и знанието е труд, и
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новите информационни системи са оръдия, средства на труда. Вярно е, че индустриалните работници намаляват във високотехнологичните индустрии на
напредналите страни, но нали и новите слоеве на труда – служещи, инженери
управленци на ниско ниво и т.н., не са собственици, може да са заинтересувани от резултатите на производството, но не са негови собственици. Заетите в
услугите също не са собственици на предмета на услугите, а само посредници в
реализацията на обществения продукт. Вярно е, че има колосално изменение в
характера на труда при съвременния капитализъм, което води до нови характеристики на социалните слоеве и на политическите взаимоотношения. Затова
слоят на най-богатите е тънък и все по-малко хора притежават все по-голяма
част от общественото богатство. Затова има бедност и в най-богатите страни.
Капитализмът не е в състояние да измени разделението на бедни и богати и
бедните са бедни не поради мързел, а поради несправедливо заплатен труд, поради експлоатацията. Има ли капиталистическа печалба, една част от нея е от
експлоатацията на наемните работници на умствения и физическия труд. Цялото паразитно потребление на едрия капитал е антиобществено и за сметка на
незаплатен труд.
Новите леви са за реформи на капитализма до неговото преодоляване, те
са за такова съчетаване на обществената, личната и частната собственост, което да води до демократичен социализъм. Новата левица обаче отрича революционния, в смисъл насилствен, път за постигането му, както и съветския тип
социализъм, разграничава се от пролетарската диктатура, още повече че тази
практика исторически се провали. Нови моменти, различни от позициите на
социалдемократите, имат левите и по отношение на историята. Те се отнасят
положително към духа на теорията на Маркс и Енгелс, към лявата история на
социалдемокрацията, към Карл Либкнехт и Роза Люксембург, но имат исторически и критичен поглед към миналото. Разграничават се от тоталитарните режими от сталински тип.

4. Основни искания
Формулирани са вече основните искания на новите леви. В Германия те
са за смесена икономика, за частна и обществена собственост под контрола на
държавата в лицето на общинската и правителствената власт, на съда, парламента и президента. Считат, че основните отрасли като енергетика, пътни, жп
и въздушни съобщения, както и основният банков капитал в инвестиционната
област, разполагащ с държавния бюджет, трябва да бъдат национализирани.
Ето какво казва Лафонтен: „Срещу идеологията на неолиберализма ние издигаме идеята за обществена публична собственост, контролирана демократично. Ние признаваме една смесена икономика, в която частните предприятия
допълват обществените, национализираните. Преди всичко отраслите, които
определят съществуването на обществото, секторът на енергетиката например
или даже секторът на банките в мащабите, които са необходими за функционирането на цялата икономика, те трябва да бъдат национализирани.“ „Ние
се борим – казва той – против социалната демагогия, която дава приоритет на
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интересите на инвеститорите и която се подиграва с нарастващата социална
несправедливост, с бедността, ниските заплати, детската бедност и лишаването
на подрастващите от условия за образование, срещу уволненията в обществения сектор. Ние не възприемаме приватизацията на социалните системи, на
застрахователното и пенсионното дело, както и на обществения транспорт във
всичките му видове. Ние не възприемаме приватизацията както на енергийния
сектор, така и на секторите на образованието, здравеопазването и културата.
При всички положения в тези области на народния живот трябва да има силни
обществени системи. Ние поставяме въпроса за работническото самоуправление и за участието на работещите в капитала на предприятието не по пътя на
закупуване на акции, а чрез придобиване на акции по право.“ Това го казва не
носталгик от ГДР, а западноевропейски ляв социалдемократ.
Бъдещето на социализма е в социализма на бъдещето, както казва Александър Лилов, и в Западна Европа започват да говорят по-конкретно за него.
Поддръжката на тези идеи е учудващо голяма сега, двадесет години след рухването на Берлинската стена и позорното рухване на европейската социалистическа система от съветски тип.
Интересни са тезите на Лафонтен в областта на външната политика. „Ако
сравните писаното от Карл Маркс – казва той по повод концентрацията на капитала, – писаното по-късно от марксистите за империализма и за интернационализацията на финансовия капитал, за транснационалните компании и
тяхната роля за определяне на външната политика, ще видите, че тези писания
от края на ХІХ век и малко по-късно са много по-актуални, отколкото предвижданията на съвременните идеолози на неолиберализма. Антикапитализмът
е реалност, защото империализмът в началото на ХХІ век е реално съществуващ. НАТО е инструментализиран в негова услуга. Няма никакво съмнение,
че външната политика на големите империалистически държави е в услуга на
транснационалните корпорации. НАТО, създаден някога като съюз за отбрана,
днес е в услуга на САЩ и е под негово ръководство. Сега той се превърна във
военен съюз за агресия под ръководството на САЩ. Но левицата на Европа не
може да се примири с външна политика на агресия и с военно завоюване на
пазари и източници на суровини. Ние не сме съгласни с активната агресивност
на НАТО, войските на който се появяват навсякъде, където го изискват интересите на американските транснационални компании, в нарушение на международното право. Ние сме за колективна система за сигурност. Въпросът за
мира и войната е разделителна линия между моята партия Die Linke и всички
други партии, включително и социалдемократите. Въпросът за мира и войната
е бил разделителна линия в левицата в Германия. Още в 1916 г. дейността на
Роза Люксембург и Карл Либкнехт раздели германската социалдемокрация на
две. И сега повече от всякога е ясно кой е бил прав и в случая, и исторически.
Що се отнася до Ирак или Косово, до войната срещу Сърбия, ние и тогава, и
сега заявяваме: Германия няма работа там, където агресивно се сипят бомби и
убиват хора.“
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5. Поддържат ли се тези виждания от
германските избиратели?
Партията на Лафонтен, Биски и Гизи е представена както в германския
парламент, така и в местните правителства и на общинско равнище. Тя е представена в местните парламенти на осем провинции и участва като втора по гласоподаватели и депутати партия в правителствата на Бранденбург, Саксония и
Тюрингия и Заксен Анхалте и в кметството на Берлин. Няма нито един по-голям град или район, в чиято местна власт да липсва депутат от новата левица.
Интересен е опитът на съвместното управление на социалдемократите и левите
социалисти в град Берлин. В Берлин с финанси на държавата бяха открити нови
работни места и там безработицата е по-ниска, отколкото в други райони на
бившата ГДР; въведено е минимално заплащане от 7.5 евро на час; в местната
конституция бе включено правото на референдум по инициатива на гражданите; детските градини са безплатни; отхвърлено бе искането за приватизиране на
градската спестовна каса.
Сега, двадесет години след падането на Берлинската стена, след което години наред социализъм бе мръсна дума в Германия, в страната има силна партия,
която открито заявява, че се бори за социализъм. Тази партия има в Райхстага
54 депутати, печели на последните парламентарни избори 8.7% и е третата по
влияние партия преди свободните демократи на Геншер и преди зелените на
Йошка Фишер. През октомври тази година се очаква тя да потвърди и дори да
засили позициите си. Финансовата, икономическата и социалната криза в света
и в Европа работи в полза на партията. И тя очаква изборен резултат от около 16%, почти двойно по-висок, който ще й осигури около стотина депутати.
Партията има мощна фондация „Роза Люксембург“, която работи в страната и
в чужбина.
В Европа вече действа и силно обединение на Европейската лява партия.
То включва 27 партии и движения, много клубове, кръгове, личности, младежи
антифашисти, профсъюзни дейци и организации, интернет мрежи и т.н. с около 500 хил. членове, които вече имат 44 депутати в Европарламента. Председател на Европейската лява партия е Лотар Биски. През ноември 2008 г. в Берлин
бе проведена европейска конференция на левите партии, посветена на подготовката на изборите за Европарламент и на световната икономическа криза.
Позициите на европейските леви са близки до позициите на германските
леви, които играят активна роля в новия ляв Социнтерн. Неотдавна се учреди
нова лява партия „Ла гош“ и във Франция. В новия европейски Социалистически интернационал участват различни социалистически, работнически, комунистически партии, наследници на бившите комунистически партии, откъснали се от десницата леви социалдемократи. Условието за присъединяването е
тези партии да отхвърлят както догматизма, сталинизма, сталинските тези за
нов тип партии на демократическия централизъм и диктатурата на пролетариата, за победата на социализма по пътя на въоръжената борба, така и десния
социалдемократизъм на Третия път, съглашателството с либерализма и едрия
капитал.
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Ето и платформата на европейската нова левица.
Европейската лява партия е антивоенна партия, тя е за Европа, отхвърляща войната, превъоръжаването, американските военни бази на европейска
територия.
Европейската лява партия е партия на социалната справедливост, тя е за
социална Европа, за преразпределение на богатствата.
Европейската лява партия е антикапиталистическа сила, тя е против капиталистическата глобализация и се стреми към трансформация на обществото,
за неговото освобождение от господството на капитала. Тази партия се бори в
рамките на парламентите, тя е партия на борбата и протеста.
Новите леви в Германия и в Европа не са за връщане назад към Маркс, Ленин и към съветския тип социализъм и свързаното с него международно комунистическо и работническо движение. Те преосмислят миналото, като отричат
остарялото и погрешното и се стремят да откроят и съхранят положителното
и валидното за днешния и утрешния ден, извличат уроци и поуки от миналия
опит и отиват напред към бъдещето.
Те са за движение напред.
Без съмнение в Европа се е зародило и вече силно и бързо се развива могъщо ново ляво движение, различно от дясната социалдемокрация, за нова борба
против съвременния капитализъм. Дясната социалдемокрация вече има реална обществена алтернатива, която се очертава като близко бъдеще на европейския социализъм.

134

бр. 11/12 – год. XV

АНТОЛОГИЯ

Сп. „Понеделник“, 2005, бр. 9/10, с. 41–52

КРИЗА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЛЕВИЦА
(Размисли след парламентарните избори в
Полша и Германия)
Искра Баева

Н

Искра Баева – професор, доктор
по история. Преподава съвременна световна история в СУ „Св.
Кл. Охридски“. Работи в областта на историята на света, Централна и Източна Европа и България през ХХ век. Специализирала е в Полша и в САЩ. Автор е на
над 300 научни публикации, между които монографиите „Източна Европа след Сталин 1953–1956
г.“, „България и Източна Европа“,
„Източна Европа през ХХ век“, а в
съавторство с проф. д-р Евгения
Калинова и на „Българските преходи 1939–2010“ (издадена още
на френски, немски и гръцки език),
„Следвоенното десетилетие на
българската външна политика
1944–1955“, „Социализмът в огледалото на прехода“.

икой не обича пораженията, още по-малко обичаме политиците, претърпели загуба. Това според мен е основната причина не само в България и
в средите на българската левица, а и по света много
малко да се говори за поредицата от изборни поражения, сполетели европейски леви партии през последните месеци. Но не само от гледна точка на историята, сиреч на дългите периоди и вечността, а и от
днешна политическа гледна точка анализът на обстоятелствата и причините за изборните неуспехи на
левите партии е не по-малко интересен от победите,
напротив, той е изключително полезен, защото винаги идват нови избори и изпитания, за които политиците трябва да се готвят. Този бе водещият мотив,
който ме накара да се обърна към проблематиката,
означена в заглавието.
В началото ще припомня последните поражения
на левицата в Европейския югоизток. През есента
на 2004 г. властта загубиха румънските социалисти.
И това стана, въпреки че те можеха да се похвалят
с големи външно- и вътрешнополитически успехи:
уговорено членство в НАТО, успешни преговори с
Европейския съюз, отмяна на шенгенските визови
ограничения, повишаване на заплатите и пенсиите,
траен растеж на БВП, който за последната предизборна година бе достигнал 8.1 процента1. След 28
ноември 2004 г., когато се проведе първият тур от
румънските парламентарни и президентски избори,
резултатите за социалдемократите на Адриан Нъстасе изглеждаха благоприятни. Лявата му коалиция с
Партията на хуманизма водеше пред съюза на демократи с либерали, оглавен от кмета на Букурещ Траян
Бъсеску, бивш капитан за далечни плавания. Но до
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втория тур на 12 декември 2004 г. нещата рязко се промениха, Траян Бъсеску
успя да елиминира Нъстасе в личния двубой помежду им и стана новият румънски президент. Последваха парламентарни преговори с различни политически
формации, някои от които, като тази на унгарците, смениха ориентацията си и
в навечерието на новата, 2005 година (на 28 декември) дясната коалиция на националиста Бъсеску с либерала Калин Попеску Търичану (от Съюза за истина
и справедливост) измести социалдемократите на Йон Илиеску и А. Нъстасе и
от изпълнителната власт2. Като основна причина още тогава се сочеше широко
разпространената в Румъния държавна корупция, но немалка роля за спечелване на симпатиите на румънците изигра и чисто популистката кампания на
Бъсеску, който често припомня как радикално е разрешил проблема с бездомните кучета в Букурещ и лансира предложение да се изгради политическа ос
Вашингтон–Лондон–Букурещ.
Пак в края на 2004 г. беше пометена властта и в Украйна (на президента
Леонид Кучма и премиера Виктор Янукович) от поредната „цветна“ революция
– „оранжевата“ на Виктор Юшченко и Юлия Тимошенко. В този случай се затруднявам точно да определя къде са разположени двете групировки в традиционната политическа координатна система „ляво–дясно“, но така или иначе на власт
дойдоха хора, свързани пряко с големия капитал (Тимошенко е и сред олигарсите) и със Запада. Но проблемът за организирането и насочването на „масовите
народни революции“, започнали през есента на 2000 г. в Сърбия и продължили
с по-голям или по-малък успех в широкото евразийско пространство на Грузия,
Киргизстан, Азербайджан, Беларус, е доста различен, отнася се към наследството
на Студената война и прехода към новото световно противопоставяне, наречено
глобална война с тероризма, затова няма да се занимавам с него.
В средата на 2005 г. (на 3 юли) и в Албания бяха проведени поредните в
региона парламентарни избори, които, след първоначален отказ да бъдат признати и след допълнително гласуване на 21 август, в края на краищата бяха спечелени от Демократическата партия на Сали Бериша и загубени от Албанската
социалистическа партия на Фатос Нано3.
Ще се спра и на състоянието на още две източноевропейски левици. Управляващите партии в две държави – „отличнички“ в прехода и присъединили се
през 2004 г. към ЕС – Чехия и Унгария, показват в момента явни признаци на ерозия, отслабване на влиянието си в обществото и вътрешнопартийни проблеми.
В Унгария още при предишните избори ясно се проявиха признаците на
засилващата се роля на национализма в политиката. През 2002 г. социалистите
успяха да се върнат във властта само благодарение на коалиционните си партньори от Съюза на свободните демократи. Управлявалият дотогава Виктор
Орбан от Унгарската гражданска партия ФИДЕС (бивш Съюз на младите демократи) беше заложил на ярко изразения национализъм, свързан в унгарския
случай с правата на многобройните малцинства в съседните страни, и получи
изключително добри резултати. Но не успя да се задържи на власт, защото загуби парламентарния си партньор4. В началото на 2005 г. социалистическото
правителство регистрира известен успех, когато инициираният от В. Орбан референдум за автоматично даване на унгарско гражданство на петте милиона

136

бр. 11/12 – год. XV

АНТОЛОГИЯ
външни унгарци се провали, защото в него се включиха едва 40% от гласоподавателите. Частичният успех обаче не можа да замъгли признаците на кризата
в управляващата коалиция, проявила се отчетливо в президентските избори,
спечелени от десницата на 8 юни 2005 г. Става дума не за преки президентски
избори, а за гласуване в парламента, въпреки това поражението на кандидатката на Унгарската социалистическа партия – председателката на парламента
Каталин Сили, е показателно. Проблемът не е в новоизбрания президент Ласло Шойом: 63-годишен юрист, участвал в дисидентското екологично движение
преди и след 1989 г. (в протестите срещу строителството на дигата „Надморош–
Габчиково“, но и срещу изграждането на радар на НАТО през 2004 г.), бивш
председател на Конституционния съд. Всъщност той продължава унгарската
традиция президентът да бъде по-скоро представителна, отколкото политическа фигура. Унгарските социалисти поискаха да променят тази практика, като
издигнаха чисто политическа кандидатура, но не успяха да се споразумеят с
коалиционните си партньори и да изработят победна парламентарна тактика5.
Неуспехът предизвика извънреден конгрес на УСП, оттегляне на партийния
председател Ищван Хилер, препотвърждаване на доверието към премиера Ференц Дурчани, на когото беше възложена подготовката на УСП за предстоящите през пролетта на 2006 г. редовни парламентарни избори6.
2005 година донесе сериозни проблеми за управляващата левица и в Чехия. Там правителството на малцинството на Чешката социалдемократическа
партия преживя сътресения, инфарктна смяна на министър-председателя и изправи страната пред реалната опасност от извънредни парламентарни избори.
Премиерът социалдемократ, 35-годишният Станислав Грос, през пролетта на
2005 г. стана жертва на поредния скандал за корупция (или на собствената си
алчност), след като не успя да обясни произхода на парите нито за луксозния си
апартамент, нито за бизнеса на съпругата си, и в края на краищата на 25 април
2005 г. отстъпи премиерското място на съпартиеца си инж. Иржи Пароубек.
Лявото правителство се запази (с помощта на десния президент Вацлав Клаус),
но ЧСДП претърпя тежки щети, популярността й силно намаля до към 10–15%
и е много вероятно това да й коства властта на предстоящите през юни 2006 г.
парламентарни избори7.
Най-важните избори в Източна Европа през 2005 г. несъмнено са изборите
в Полша. Тя е не само най-голямата, след Русия и Украйна, от постсоциалистическите страни, с най-сложна съдба в годините на социализма, но тя беше и
първата, в която бившите комунисти се завърнаха на власт още през есента на
1993 г. След това политическото махало извърши своето движение надясно и
отново наляво, което доведе за пореден път Съюза на демократичната левица
(СДЛ) на власт през 2001 г. През последните четири години левицата в Полша
притежаваше цялата власт – чрез президента Александър Квашневски (избран
за пръв път през 1995 г.), премиерите – Лешек Милер и Марек Белка, и председателите на парламента (маршал на сейма) – Марек Боровски, Юзеф Олекси и Влоджимеж Чимошевич. Изброих различни премиери и председатели на
парламента, защото смяната им в хода на управлението не беше доброволна, а
принудителна и сигнализираше за проблемите8, които се очертават в познатия
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ни кръг: корупция, обществено недоволство, обвинения във връзки с бившите
тайни служби.
Управлението на полските социалдемократи можеше да се похвали с много
успехи: високи и стабилни темпове на развитие; успешни преговори за присъединяване към Европейския съюз, дали на полските селяни най-високите присъединителни фондове; формулиране и провеждане на самостоятелна външна
политика – ентусиазирана подкрепа на САЩ в Иракската война, където Полша
имаше собствена сфера на контрол редом с тези на САЩ и Великобритания,
солидна подкрепа на В. Юшченко и „Оранжевата революция“ в Украйна, на
полското малцинство в Беларус и Прибалтийските републики, което доведе до
значително охлаждане на отношенията с Русия. Едновременно с това Полша си
остана страната с най-висока безработица в Европейския съюз – около 18%9,
с многобройни и преобладаващо недоволни селяни, вкарали още през 2001 г.
в сейма популистката антиевропейска партия „Самооброна“ („Самоотбрана“)
на селянина бунтар Анджей Лепер и консервативно-религиозната Лига на полските семейства10. Независимо от редуването на десница и левица в управлението, Полша си остана страната с едно от най-високите равнища на държавна
корупция – разрастващият се скандал със сделките на държавната петролна
компания „Орлен“11 достигна и до президента Квашневски и нанесе удар на
популярността и на съпругата му Йоланта, за която преди това се говореше,
че може да се кандидатира за неговия пост. Пак корупцията доведе и до разцепление сред левицата с отделянето през 2004 г. на „истински лявата“ Полска
социалдемокрация на Марек Боровски12.
Още преди поредните парламентарни избори (есента на 2005 г.) правителството на коалицията на Съюза на демократичната левица и Съюза на труда преживя тежки моменти. През пролетта на 2005 г. трудно съставеното през 2004 г.
ново правителство на Марек Белка (бивш финансов министър и служител от
администрацията на Пол Бремър в Ирак) беше изправено пред нов вот на недоверие и искане за предсрочни избори заради разкритията за корупция и връзки
с тайните служби на Юзеф Олекси (бивш премиер, бивш председател на СдРП и
маршал на сейма) и други дейци на левицата. Премиерът Белка имаше и лични
мотиви да поиска разпускането на парламента на 4 май и предсрочни парламентарни избори през юни. Тогава той участваше в подготовката на програмата на
една нова центристка партия – Демократическата, амбицирана да наследи демократичните символи на легендарната „Солидарност“ (сред учредителите й беше
и първият некомунистически премиер Тадеуш Мазовецки). За да постигне целта
си, Марек Белка дори подаде оставка, след като сеймът отхвърли предложението
да се саморазпусне. Но оставката му не беше приета от президента Квашневски13.
Така Белка се оказа в абсурдната ситуация да бъде член учредител на новата опозиционна Демократическата партия, докато продължава да бъде премиер на социалистическото правителство до изборите на 29 септември 2005 г. Само този
факт е достатъчен, за да се демонстрира дълбочината на политическата криза на
левицата в Полша: тя предпочиташе да управлява на всяка цена още няколко месеца, защото социологическите проучвания показваха, че няма шанс за нов мандат – доверието в нея беше паднало под 10 процента.
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Но за разлика от 90-те години на ХХ в. сривът на левицата не означаваше
автоматично прехвърляне на доверието към десните формации, произлезли от
разпадналата се „Солидарност“. Макар че една от нейните отломки – Гражданската платформа на Ян Рокита и Доналд Туск, беше сред първите по влияние,
то съвсем не й бе достатъчно, за да се върне самостоятелно на власт, както стана с Изборна акция „Солидарност“ през 1997 г. или със СДЛ през 2001 г. Все
по-голямо влияние сред поляците започнаха да печелят различни популистки формации, всяка от които е намерила свое поле за пропагандиране на привлекателни или плашещи редовите поляци предубеждения и страхове, общото
между които е тяхната нереалистичност.
Най-влиятелна беше формацията на братята близнаци Ярослав и Лех Качински, които са започнали политическата си дейност в рамките на „Солидарност“, но са толкова крайни, че не успяват да се задържат там. Учредената през
2000 г. тяхна нова партия с около 10 хил. организирани членове беше наречена
знаменателно „Право и справедливост“ (ПиС). Това наименование се опитваше да съчетае популярното искане за твърда ръка, за наказание за всички престъпили закона, независимо дали по финансови, политически или криминални причини, с не по-малко популярното обещание да се възроди социалната
справедливост за най-широки кръгове от населението. Към това печелившо в
цяла Източна Европа, в Европа, а май и навсякъде по света съчетание в случая с
братята Качински се прибавяше и значителна доза ксенофобски национализъм,
обърнат срещу различните вътре в страната (напр. хомосексуалните), но преди
всичко срещу големите съседи – Русия и Германия, обвинявани за всички исторически премеждия и нещастия на поляците. Илюстрация на външнополитическите виждания на ПиС беше текстът на политическата реклама, с която в началото на май 2005 г. Ярослав Качински се обърна към поляците: „Нападението
на Хитлер и съветска Русия ни струваше 6 млн. души, ужасяващи разрушения
и половин век робство. Днес Русия ни кара да благодарим за Ялта. Руснаците избиха хиляди полски офицери. Днес отказват да признаят тези убийства
за престъпление срещу човечеството. Путин кани в Москва Ярузелски. Путин
обявява, че разпадането на Съветския съюз е най-голямата катастрофа на ХХ
век. Русия иска да унизи Полша, защото не може да ни командва, защото не
й позволихме да задуши демокрацията в Украйна. Достойнството на нацията
изисква полският президент да не допусне това. Затова, както и нашите съседи, той трябва да откаже участие в тържествата в чест на Съветския съюз.“14
С подобни протестни характеристики срещу цялата господстваща система на
вътрешни и външни отношения се характеризират вижданията и на водача на
селската „Самооброна“ Анджей Лепер, което не само не му пречи, а му помага
да получи симпатиите на много полски селяни.
За хората, които следят полската политика, резултатите от парламентарните избори, проведени на 29 септември 2005 г., не донесоха почти никакви изненади. Задълбочи се нежеланието на поляците да гласуват – въпреки призивите
на влиятелната Полска католическа църква и лично на нейния глава кардинал
Юзеф Глемп в парламентарните избори се включиха само малко повече от една
трета от имащите право на глас (39%). Разочарованието от всички политици и
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политически програми е всеобщо и се дължи на факта, че почти всички формации са минали през властта в изминалите 16 години, но всички са се грижили повече за частните си партийни или лични интереси, отколкото за общите
граждански. Затова не е чудно, че онези поляци, които в края на септември се
почувстваха достатъчно мотивирани, за да гласуват, предпочетоха „неизпробваните“ формации: дясната популистка „Право и справедливост“ на близнаците Качински получи 26,84%, деснолибералната Гражданска платформа (ГП)
на Рокита и Туск – 24,23%, популистка формация заема и третото място – „Самооброна“ на Лепер с 11,7 процента. А едва на четвърто място се нареди управлявалият до момента СДЛ с 11,4 процента. Чистият популистки вот е ясен
– той се отнася до двете протестни и несистемни формации ПиС и „Самооброна“. Двете заедно спечелиха почти 40%, но не може да става и дума за коалиране помежду им. Изборните резултати посочиха друга управляваща коалиция
– между ПиС и ГП, които заемат място в десния политически спектър, макар
и с многото въпросителни около популистките идеи на първата политическа
сила. Известна изненада предизвика сравнително доброто представяне на управлявалия СДЛ, за който в края на лятото се говореше, че може да не прескочи
5% парламентарна бариера. Но в новия парламент той остава слаб и в дълбока
изолация, без каквито и да било шансове да влияе върху вътрешната и външната политика на Полша, която и по-рано е била изправена пред подобни на
днешните опити за намеса на Католическата църква в здравеопазването (чрез
забраната на абортите), в образователната система и в армията.
Президентските избори, чийто първи тур беше на 9 октомври, а вторият
на 23 октомври, попаднаха изцяло в сянката на парламентарните. За балотажа
се класираха двамата кандидати на спечелилите парламентарните избори партии, но в обратен ред. Първи с няколко процента повече е кандидатът на ГП Доналд Туск, а втори – кметът на Варшава Лех Качински, обявил се против хомосексуалистите, за възстановяване на смъртното наказание и за увеличаване на
ролята на църквата в държавата. Който и от тях да бъде избран на 23 октомври,
завоят на Полша надясно се потвърждава. До есента левицата имаше надежди,
че може да се представи по-добре на президентските избори с кандидатурата
на маршала на сейма и бивш премиер Влоджимеж Чимошевич, начело на чийто
предизборен щаб стоеше Йоланта Квашневска. В средата на септември обаче
Чимошевич беше атакуван заради неточности в имуществената му декларация
за 2001 г. и беше принуден да се откаже от надпреварата. Единственият ляв
кандидат за президент Марек Боровски беше от алтернативната лява партия,
но въпреки откритата предизборна подкрепа на отиващия си президент Квашневски той не можа да направи нищо повече от това да заеме четвъртото място.
По такъв начин, с изпадане в дълбока криза, приключи вторият пълен мандат
за управление на полската левица в условията на парламентарна демокрация
и пазарна икономика. И както се вижда от другите източноевропейски бивши
социалистически страни, тя съвсем не е сама в кризата си, което налага да се
потърсят и общите причини.
Без претенции за системното им формулиране или подреждане ще ги изброя по следния начин. Прави впечатление, че най-изтъкнатите и успешни леви
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политици предпочитат да станат част от администрацията на ЕС (това направи
както чешкият премиер Владимир Шпидла, заел в Европейската комисия поста
комисар по трудовата заетост и социалните проблеми, така и унгарският Петер
Медеши). Посткомунистическите леви партии изнесоха на свой гръб преговорите за членство с Европейския съюз, но се оказаха прекалено безкритични
към изискванията му, с което позволиха на противниците си да напомнят на
чувствителното централноевропейско население за техния интернационализъм в Източния блок и да заложат на евроскептицизма и национализма, от което се възползваха преди всичко популистките десни формации.
Безспорно най-големият проблем на левицата, а и на традиционната десница в региона е корупцията, свързана с държавния апарат. Склонността на левицата в Източна Европа към корупция често се обяснява с наличието в нейните
редици на бивши номенклатурни дейци и в това има някаква логика, но историческият опит показа, че същото се отнася и за новите десни партии. Твърде
високата по европейските стандарти корупция е феномен за цялата партийна
система на младите демокрации от Източна Европа и е в основата на нейната
дълбинна криза. Тя е главната причина за трайното намаляване на влиянието
на партиите, за появата навсякъде на различни несистемни популистки формации, които печелят нарастващ престиж, както и за намаляващото желание на
гражданите да участват в демократичните процедури.
Немалка роля за руинирането на политическата система в Източна Европа
изигра и „запазената марка“ на Централна Източна Европа – лустрацията. В
годините на прехода обвиненията за сътрудничество с бившите тайни служби
унищожиха политическите кариери на немалко дейци (като се започне от първия некомунистически и последен за ГДР премиер Лотар де Мезиер и се стигне
до Лех Валенса), като обикновено обвиненията са достатъчни, а доказването им
интересува твърде малко хора.
Кризата на левицата в Източна Европа има поне две равнища. Първото се
определя от ширещата се в нейните среди корупция. За него има традиционни
решения, свързани с политическия морал и с механизмите за налагането му.
Второто равнище е по-дълбоко, защото се дължи на липсата на нов ляв проект.
Досегашният – изграждането на широко демократично общество от западноевропейски тип, заложило на западните характеристики на социалната държава,
до голяма степен е изчерпано. Повечето от източноевропейските държави или
вече членуват, или скоро ще се присъединят към ЕС, за което главни заслуги
има левицата. Що се отнася до социалната държава, днес тя е поставена под
въпрос и в държавите от ЕС, а съм длъжна да припомня, че в Източна Европа
преходът започна именно с разграждането на наследената от държавния социализъм социалистическа социална държава. Затова днес е толкова трудно да се
отговори на въпроса какво ще бъде новото ляво през ХХІ в., за да може да се
трансформира идеята за лявото от биографично-семейна традиция в съзнателен избор на система, осигуряваща по-голяма обща справедливост.
Безспорно е едно: кризата на демократичната политическа система не е феномен само на източната половина на континента. Това пролича при изборите
за шестия европейски парламент, проведени на 10–13 юни 2004 г.: участието в
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тях беше едва 44,6%, като в старите членки на ЕС беше малко по-високо и достигна 48% (но пак е под половината от избирателите), докато в новите – едва
38% (Словакия – 17%, Полша – 20%). Кризата засяга цяла Европа, континента,
родил парламентарната демокрация.
Изборите в Германия, проведени на 18 септември 2005 г. (с добавката от отложените за 2 октомври избори в Дрезден), показаха предизвикателствата пред
традиционната европейска левица. Те бяха едновременно преждевременни, но и
предизвикани от канцлера Герхард Шрьодер. И това е голямата разлика от силното желание на губещата обществено влияние левица в Чехия или Полша да
запази властта си колкото може по-дълго, без да мисли за бъдещото поражение.
Няколко думи как се стигна до предсрочните избори в Германия. Ще започна с това, че през 1998 г. ГСДП с кандидат за канцлер Герхард Шрьодер успя
да прекъсне 16-годишното управление на ХДС–ХСС на Хелмут Кол с обещанието да намали огромната, 4-милионна безработица. Четири години по-късно,
през 2002 г., ГСДП не само не можеше да се похвали с намалена безработица, тя
беше дори нараснала, затова прогнозите сочеха загуба на социалдемократите.
Само че в предизборната борба ГСДП се обяви против военните решения на
президента на САЩ Дж. Буш в започнатата от него война с глобалния тероризъм и така успя да изземе част от гласовете на последователно антивоенната
Партия на демократическия социализъм в източните провинции. Роля изигра и привлекателният медиен образ на канцлера Шрьодер, включил се лично
в борбата за преодоляване на последиците от тогавашните наводнения. След
онзи неочакван успех обаче ГСДП продължи да губи провинциалните избори,
германската икономика започна да буксува или да отчита растеж от половин до
един процент, безработицата нарасна до 4,515, а днес вече са над 5 млн. души.
Герхард Шрьодер заедно с британския лейбърист Тони Блеър беше принуден да потърси „трети път“ за левицата – между традиционния капитализъм и традиционната социалдемокрация, заложила на преразпределението. В
германския вариант „третият път“ беше определен като движение към „центъра“ (средата), с което Шрьодер се опита да намери нов отговор на дилемата
за съчетаване на икономическата ефективност със социалната справедливост.
Направи го и с Програмата „Агенда 2010“. Според нея се налага неизбежното
– ограничаване на социалната държава, намаляване на помощите за безработни и за социално слаби, преструктуриране на системата на здравеопазването
– с надеждата, че това ще направи Германия по-привлекателна за свои и чужди
инвеститори, а икономиката по-продуктивна.
Подобни реформи винаги и навсякъде имат висока социална цена, но найвисока е тя, когато ги провеждат леви партии, особено свързаните с профсъюзите като ГСДП. И естествено в местните избори ГСДП започна да губи една след
друга управляваните от социалдемократите провинции. И още нещо, започна да
губи и в резултат на вътрешните си проблеми – това стана след изборите от 20
март 2005 г. в Шлезвиг–Холщайн, където ГСДП загуби премиерския пост не заради избирателите, а заради липсата на партийна дисциплина (при четири поредни гласувания за нов мандат на министър-председателката Хайди Зимонис
не й достига 1 глас от собствената й партия, за да бъде преизбрана за трети път).
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А когато на 22 май 2005 г. ГСДП загуби изборите и в най-голямата провинция (с
18 млн. население) Северен Рейн – Вестфалия, Герхард Шрьодер се реши на рискован ход – той обяви, че при това положение неговата партия няма достатъчна
подкрепа, за да проведе нужните реформи, затова ще й се наложи да се яви на
предсрочни избори през есента. Съкращаването на мандата за управление с една
година е опасно – след подобно решение през 2000 г. Слободан Милошевич падна
от власт. Но мотивите на Шрьодер бяха солидни: от една страна, той не дезертира
от властта, защото предизвика предсрочните избори чрез спечелен от него вот16,
от друга, знаейки добре високата социална цена на „Агенда 2010“, той предпочете
да се яви на избори още преди ГСДП да я е платила изцяло. И трябва да призная,
че сметката му до голяма степен се оказа вярна.
Характерно за Шрьодер беше това, че след като обяви предсрочните избори,
инициативата през цялото време остана в негови ръце. Вътрешнопартийният му
противник Оскар Лафонтен беше принуден в ход да напусне ГСДП и да организира новата Лява партия, като се коалира с другите недоволни левичари: със
западните леви, свързани с профсъюзите, и с източните посткомунисти от ПДС
на Грегор Гизи17. Те заложиха на чисто традиционното левичарство, което в началото на ХХІ в. продължава да е силно привлекателно, но има един съществен
недостатък – обещанията му трудно могат да се реализират в условията на засилваща се глобализация. ХДС–ХСС също трябваше да пренастрои дейността си,
която беше разчетена за редовните парламентарни избори през 2006 г. И там набързо трябваше да решат проблема с кандидатурата за канцлер – на 30 май 2005 г.
за пръв път в германската история за този пост беше издигната кандидатурата на
жена – Ангела Меркел18, и то произлизаща от източните провинции (ГСДП вече
е предлагала жена, но за представителния президентски пост).
В предизборната борба Шрьодер приложи всички свои медийни и политически умения, като докрай се възползва от предимствата на действащ канцлер19.
Той възроди и антивоенната карта, като този път се възпротиви на евентуалната война на САЩ срещу Иран, но ефектът не можеше да бъде същият, тъй като
са очевидни затъването на САЩ в Ирак и минималната възможност Буш да си
позволи нова авантюра в Иран. Предизборната платформа на ГСДП, наречена
„Манифест“, включи всички основни реформи от „Агенда 2010“. Те поставиха
Меркел и ХДС–ХСС в трудна позиция, защото реформите на Шрьодер съвпадаха и с вижданията на десницата, която беше принудена да говори по-скоро за
липсата на воля у ГСДП за изпълнението им и да предлага хора с оригинални
идеи за данъчната система. Започнатото в края на май политическо настъпление на Шрьодер и неговата партия му позволи да превърне ГСДП от партия отстъпваща под натиска на местните изборни поражения в партия на офанзивата, предлагаща нови решения и сочеща некомпетентността на противниците си
както отдясно, така и отляво. Всъщност ГСДП за пръв път имаше толкова ясно
изразен конкурент отляво в лицето на партията на Лафонтен–Гизи, вероятно
защото по време на управлението на Шрьодер тя беше еволюирала прекалено
много в посока на центъра.
Изборите в Германия, проведени на 18 септември 2005 г., дадоха изненадващи резултати. Не беше изненада излизането на първо място на ХДС–ХСС на
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А. Меркел и Едмунд Щойбер, но никой не очакваше резултатът им да е толкова нисък – едва 35,2% и 225 депутати, вместо очакваните над 40 процента. Не
беше изненада и второто място за ГСДП (на канцлера Г. Шрьодер и председателя Франц Мюнтеферинг), но никой не очакваше, че Шрьодер ще успее почти да
стопи преднината на десницата и да получи 34,3% и 222 депутати. Разликата от
1% и 3 депутати е толкова минимална, че позволи на Шрьодер в нощта на изборите да се самообяви за победител. Не изненада и третото място на Свободните
демократи, но никой не очакваше техният голям успех с 9,8% и 61 депутати
да се окаже недостатъчен за абсолютното мнозинство на десните сили. Затова
пък изненада класирането на четвърто място на новата Лява партия на Оскар
Лафонтен и Грегор Гизи, която получи 8,7% от гласовете и 54 депутатски места.
За пръв път в Бундестага самостоятелно и в резултат на общ вот (а не както
преди това при ПДС) влезе парламентарна сила, заела стабилно място вляво от
ГСДП. Зелените на Йошка Фишер останаха едва пети и последни. Със своите
8,1% те не можаха да помогнат на дотогавашните си коалиционни партньори да
запазят властта, което предизвика и оставката на Фишер от ръководството на
Зелената партия.
При такова разпределение на политическите сили създаването на правителствено мнозинство е трудна работа, не по-малко трудно от създаването
му у нас след парламентарните избори от 25 юни 2005 г. Защото подобно на
България с Коалиция „Атака“, ключът към мнозинството в Германия се държи
от една „несистемна“ партия – Лявата, която никоя от големите сили не иска
да включи в политическите си комбинации. И въпреки че левите в Германия
като цяло (социалдемократи, зелени и нови леви) имат предимство и дори абсолютно мнозинство, те нямат шанс да направят ляво правителство поради
непреодолими различия в икономическите си платформи. Също както беше и
в България, през първите дни се обсъждаха какви ли не коалиции, достигащи
до екстравагантната „ямайска“ – черно, жълто, зелено (християндемократи, либерали и зелени), но принципната позиция на зелените, че не могат да правят
коалиции с християндемокрацията, върна политиците към реалността.
Решаващи за хода на преговорите по съставяне на ново германско правителство се оказаха частичните избори в Дрезден, проведени на 2 октомври заради внезапната смърт на една от кандидатките. Макар че резултатите от Дрезден
повториха странните симпатии на избирателите от Изтока – най-много гласове
за ГСДП, но пряк мандат за ХДС, те позволиха да се разплете личностният възел. Шрьодер не само се обяви за победител в изборната нощ на 18 срещу 19 септември, а и до 2 октомври твърдо отказваше да признае поражението на своята
партия, като лансираше странни предложения от рода на това да се разделят
депутатите на ХДС от тези на ХСС, за да се окаже в Бундестага ГСДП първа по
сила партия. След 2 октомври, макар че разликата в депутатските места между
двете формации нарасна само от 3 на 4, Шрьодер разбра, че трябва да приеме
личното си поражение, и заяви, че няма повече да претендира за канцлерския
пост (малко по-късно отказа и всякакъв пост в бъдещото правителство). Това
даде нови шансове за съставяне на Голяма коалиция между десницата и левицата под неоспорваното вече водачество на „Момичето на Кол“ Ангела Меркел.
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Но упорството на Шрьодер позволи на ГСДП да извоюва изключително добри
позиции с осем министерства в новото правителство, между които външното, на финансите, на здравеопазването, на социалните проблеми. И пред двете
партии предстои още нелек път, преди да се примирят с новото положение и
да сформират действено правителство. Трудността е и в това, че предишната
Голяма коалиция от 1966 до 1969 г. (Г. Кизингер – В. Брант) имаше принципната задача да наложи Новата източна политика на ГФР, инициирана от Вили
Брант20. Докато сегашната е плод по-скоро на вътрешната криза на политическата система в Германия и на невъзможността основните партии да предложат
достатъчно ясни и обещаващи алтернативи за икономическо развитие.
Частичното поражение на ГСДП не може да се сравни с кризисното състояние, в което се намира по-голямата част от левицата в Източна Европа. ГСДП
и Шрьодер могат да се възприемат дори и като победители, защото останаха
във властта. Това обаче не променя общата оценка за кризата в идейната и
икономическата същност на европейската левица. През последните години тя
или не може да предложи нищо достатъчно привлекателно за мнозинството от
населението, или, ако предложи нещо такова, не може да осигури реализирането му поради липсата на достатъчно висок темп на икономическо развитие.
Всъщност големият проблем на левицата изобщо и по-специално на левицата в
развитите страни е липсата на нов социален проект, който да замени разграждащата се социална държава. Проект, който да съчетае ставащата все по-трудна
борба за социална справедливост с икономическа ефективност, която единствено може да осигури средства за подпомагане на социално слабите и бедните
не само в собствената страна, а и навсякъде по света.
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– ИФ и ФКНФ, специалност „Японистика“. Научните му интереси са насочени към проблемите
на политическото и стопанското
развитие на България след Втората световна война и към българската външна политика в контекста на международните отношения между Изтока и Запада
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оза Люксембург безспорно е една от най-забележителните фигури на международното социалистическо движение. Нейните приноси и като теоретик,
и като активист заслужават да бъдат разглеждани и
отбелязвани от новите поколения социалисти, тъй
като от тях могат да се почерпят немалко идеи, които да допринесат за развитието на социализма в съвременната епоха от началото на ХХІ в., близо век след
времето, в което тя живее и твори.
Въпреки че теоретичното наследство на Роза
Люксембург оказва съществено влияние на различни
етапи от развитието на социалистическото движение и става обект на остри нападки и спорове както
от страна на социалдемократите, така и от страна на
последователите на Ленин, а също и при превъплъщенията на сталинския модел на социализма, все пак
бихме могли да кажем, че то е възприемано в известен смисъл като ерес и от двете страни на социалистическото движение в Европа. По тази причина Р.
Люксембург е тенденциозно изолирана и неоправдано поставена от основните течения на европейския
социализъм в позицията на аутсайдер. Това обаче
по-скоро е следствие и свидетелство за вътрешните
недостатъци, проблеми, провали и противоречия на
социализма в Европа през изминалия ХХ век.
За съжаление влиянието на идейно-теоретичното наследство на Роза Люксембург върху развитието
на социализма в България и по-конкретно върху развитието на БКП до 1989 г. и впоследствие върху БСП
става жертва именно на тези противоречия, идейнополитически сблъсъци, разриви и обрати, които бележат развитието на социалистическото движение в
Европа през ХХ век.
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И все пак, ако подложим на анализ идейно-програмното развитие на българските социалисти през тези години, можем да забележим, че има някои макар и краткосрочни периоди в историята на БКП/БСП, когато в програмните
постановки на партията залягат идеи, много близки до схващанията на Роза
Люксембург както за тенденциите в развитието на глобалния капитализъм,
така и за постигането на демократично социалистическо общество.
Годината, в която Роза Люксембург завършва по изключително брутален и
насилствен начин своя жизнен път, е една от най-драматичните и символни години в развитието както на международното, така и на българското социалистическо движение. През май 1919 г. се провежда Двадесет и вторият конгрес на
БРСДП (т.с.), който се превръща в Първи конгрес на Българската комунистическа партия (тесни социалисти) – БКП (т.с.). Той преименува партията и обявява присъединяването й към създадения през същата година Комунистически
интернационал. Приема се Програмна декларация, която става основният партиен документ до политическата промяна на 9 септември 1944 г.1 Програмната
декларация е отражение на своето време и на Лениновата теория за световната революция. В нея се отстояват принципите на революционния социализъм
в епохата на империализма и на самостоятелната пролетарска класова борба.
Отхвърля се категорично буржоазната демокрация като изчерпала своето значение и на преден план като непосредствена задача се извежда установяването
на диктатура на работническата класа чрез революция. Основните ценности
се пречупват през политическата практика в Съветска Русия и се налагат исканията за социалистическа съветска република, всенародна милиция и червена
армия, за експроприация и социализация на всички средства за производство
и размяна и т.н. След 1919 г. комунистическата партия не просто извежда като
приоритет, а абсолютизира борбата на една класа срещу останалите, оправдава
класовата пролетарска диктатура, пренебрегва буржоазната законова уредба
на обществото, допуска гражданската война като средство (път) за постигане
на своята крайна цел – социализма2. От този момент нататък установяването на
диктатура на пролетариата във формата на съветска власт става главен стратегически лозунг на комунистическото движение в България.
Така в своето идейно и програмно развитие БКП, далеч преди да стане
една от управляващите политически сили след 9 септември 1944 г., попада в
пряка зависимост и под силното влияние на теоретичните постановки на Тре1

2

Подготвеният и обсъден в партийното ръководство и в Коминтерна проект на нова партийна програма през 1922 г. не е приет от висшия партиен форум – конгреса, поради събитията
в България през 1923 г. и обявяването на БКП извън закона след 1924 г. Най-общо казано,
комунистическата доктрина пронизва напълно проекта за нова програма, която е трябвало да приеме Петият партиен конгрес през 1923 г. В проекта (подготвен по препоръка на
Коминтерна и докладван на неговия Четвърти конгрес през декември 1922 г.) се запазват
и доразвиват програмните цели и задачи от Декларацията от 1919 г. Макар че остава без
разгърната теоретична програма през целия период, БКП отстоява идейната идентичност
на партия – членка на Комунистическия интернационал, която споделя и активно подкрепя
всички негови принципи, цели и задачи.
Турлакова, Т. Някои необходими акценти в новия прочит на историята на социализма в България (1891–1944 г.). – В: Изследвания по история на социализма в България. Т. І. С., 2008, с. 20.
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тия интернационал (Коминтерна), водеща роля в който има Руската комунистическа партия, от 1925 г. – ВКП (б). Този процес е известен като „болшевизация“ на партията и протича на два етапа след 1919 г., границата между които е
9 септември 1944 година.
На пръв поглед приетата от БКП идейна основа съвпада в голяма степен
с идеите на Роза Люксембург, която в годините преди войната още от края на
XIX в. подобно на Ленин защитава принципите на революционния марксизъм,
застава категорично в подкрепа на позициите на Карл Кауцки за революция
и се противопоставя на тезите на Едуард Бернщайн за възможностите съществуващата капиталистическа система да се реформира посредством взаимодействие и общи действия с други, буржоазни по своя характер партии. Нещо
повече, в разразилия се драматичен теоретичен сблъсък в рамките на Втория
интернационал, засегнал трайно и развитието на БРСДП (и довел до нейното
дълготрайно разцепление), именно Роза Люксембург чрез своя политически
памфлет „Социална реформа или революция“ става най-изявеният защитник
на революционния марксизъм, обвинявайки Бернщайн, че поставя под въпрос
самото съществуване на социалдемократическото движение и неговите основни характеристики, които го отличават от останалите политически течения. В
своята защита Роза Люксембург привежда множество аргументи, доказвайки
Марксовата теория за предопределеността на ескалиращите противоречия на
капиталистическата система на производство, печалба и натрупване на капитал и на класовите противоречия.
Този факт, както и активната революционна позиция на Роза Люксембург
в годините на Първата световна война, участието й във въстанието на съюза
„Спартак“ и трагичният завършек на нейния и на Карл Либкнехт живот дават
възможност на Ленин да използва нейното име и пример като символ и знаме,
за да мотивира своите поддръжници за революция и борба срещу реакцията на
опозиционните на Третия интернационал политически сили.
Малко по-късно обаче противоречията, острите сблъсъци и засилващите
се репресии в Съветския съюз при управлението на Сталин карат неговите критици и политически противници да използват авторитета и теоретичните постановки на Роза Люксембург, за да подложат на критика и сериозни обвинения
наложеното в СССР управление. В редица свои съчинения, може би най-добре
в труда си „Руската революция“, Роза Люксембург остро критикува случващото
се в Русия, а именно липсата на свобода и нарушаването на основополагащи
демократични принципи чрез наложения от Ленин и болшевиките принцип
на „демократическия централизъм“. Думите на Роза Люксембург звучат като
провидение: „Свобода само за членовете на правителството, само за партийните членове, колкото и да са многобройни, не е свобода. Свободата винаги е
свобода на инакомислещите. По същество политическата свобода зависи не от
фанатиците на „справедливостта“, а по-скоро от всички стабилизиращи, полезни и изчистващи действия на дисидентите. Ако свободата стане привилегия,
функцията на политическата свобода е нарушена.“
Критиките срещу Ленин и изключително точният анализ на Роза Люксембург за това докъде може да доведе липсата на политическа свобода (нещо,

149

АНТОЛОГИЯ
което се случи в СССР и в страните със съветски модел на социализъм, вкл.
и в България) водят до неглижиране, непревеждане и неиздаване на нейните
съчинения и теоретични постановки или поне не на всички, а само на подкрепящите марксистко-ленинската идеология.
В годините след 9 септември 1944 г. БКП за първи път в своята история
става управляваща политическа сила. Под въздействие на външни и вътрешни
фактори от края на Втората световна война до 1947–1948 г. БРП (к) възприема
съвършено различна от прокламираната до момента програмна и управленска стратегия. Ръководството на партията прави опит да разработи собствен,
национален модел на преход към социализма, съобразен с българските особености, който не следва сляпо съветския опит от края на 30-те години. Този период е известен като „отечественофронтовски“, или т.нар. години на народната
демокрация. Моделът включва парламентарно управление и многопартийност,
смесена пазарна икономика и плурализъм на собствеността, като се запазват
универсалните принципи на демократичното политическо устройство (общо
избирателно право, равенство пред законите, свобода на словото и печата, събранията и митингите, неприкосновеност на жилището, равноправие на двата
пола и др.). Опитът за осъществяване на народнодемократичния модел влиза
в противоречие с новите тенденции, създадени от избухването на Студената
война. Тя променя съветската позиция, която изисква налагането на съветския
модел с неговата политическа и социално-икономическа система, налагането
на авторитарния модел и подчиняването на обществените организации на държавата, в която ръководна роля има комунистическата партия, прилагането на
командно-административните методи на управление и нарушаването на основните политически права и свободи на гражданите.
Въпреки динамиката на идейното и програмно развитие на партията през
следващите десетилетия, въпреки вътрешните противоречия и множеството
промени в идеологическото развитие на БКП, до 1989 г. не настъпват съществени промени в рамките на идеологическата парадигма, зададена от СССР след
Втората световна война.
И все пак идеите на Роза Люксембург не са напълно забравени. Напротив,
нейните схващания за демократичните принципи, на които трябва да стъпи
идеалното социалистическо общество, стават особено актуални през 60-те години, когато в Източния блок и не само там се заговаря за „социализъм с човешко лице“, за демократизиране на политическата система, за реформи, които
да премахнат „допуснатите през предишните години“ деформации и отклонения от марксистко-ленинската идеология.
В Западна Европа тази вълна ще рефлектира в появата на еврокомунизма, а и
във възраждането на европейската социалдемокрация, особено с идването на власт
на Вили Брант в Германия. Този процес е свързан с реабилитацията на Роза Люксембург като един от най-изтъкнатите теоретици на немската социалдемокрация.
Краят на Студената война поставя България и БКП в съвършено различна
международна и вътрешнополитическа ситуация, която налага коренна промяна и в идеологическата парадигма. Реформирането на БКП съобразно с новите
политически условия след 10 ноември 1989 г. започва на проведения извънреден
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ХІV конгрес (30 януари – 2 февруари 1990 г.). В приетия от конгреса „Манифест
за демократичен социализъм в България“ БКП се отказва от съветския модел и
възприема принципите на демократическия социализъм. Според документа това
означава отказ от демократическия централизъм и провеждане на реформи за
изграждане на демократично и хуманно социалистическо общество със свободни хора на труда, с гарантирани права на всички граждани и с равни възможности за свободно развитие на всеки. През следващите няколко години са приети
още няколко програмни документа, които доразвиват тази концепция, като в тях
дори категорично се подчертава, че в идейната основа на партията наред с утвърдените представители на марксистката теория Маркс, Енгелс и Ленин се включват и други, сред които са и Роза Люксембург и Карл Либкнехт.
Тези идейни постановки са най-цялостно развити в новоприетата програма на партията от 1994 г. Тук е моментът да отбележа, че според мен това е
периодът, в който за кратко БСП се доближава най-много до някои постановки
(не всички) на Роза Люксембург. Друг подобен период е между 1919 и 1923 г.,
когато въпреки постановките от Програмната декларация, според позицията
на Димитър Благоев, продължават да са в сила и принципните постановки на
т.нар. Бузлуджанска програма на партията, издържана изцяло в духа на социалдемократическите традиции на Втория интернационал.
Смятам, че оттам нататък след 1994 г. до наши дни влиянието на идеите на
Роза Люксембург и въобще на нейната личност и авторитет като теоретик в международното социалистическо движение многократно отслабва и едва ли може
да се говори за влияние в официалното ръководство и идеологическата линия на
партията, отразена и в новоприетата програма през 2008 г. Тази липса е свързана
и с цялостното отслабване на влиянието на марксизма като идейна основа на партията, особено на революционния марксизъм, както и на историческия детерминизъм. Наблюдава се по-скоро налагане на концепцията на Бернщайн, залегнала
в основата на европейската социалдемокрация. Тоест на този етап можем да разглеждаме влиянието на идеите на Роза Люксембург върху идейно-програмното
развитие на партията по-скоро през призмата на идейно-политическия сблъсък
между нея и Бернщайн (тук бих прибавил и Фридрих Еберт).
Днес, в контекста на настоящата световна не само икономическа, но и задълбочаваща се политическа и социална криза в света, бихме могли убедено да
твърдим, че някои от безспорните приноси на теоретик от ранга на Роза Люксембург към идеологията не само на революционния марксизъм, но и на социализма като цяло звучат актуално и биха допринесли много, ако бъдат включени
в дневния ред на международното работническо и социалистическо движение
от началото на ХХІ в. Смятам, че голяма част от анализите и теоретичните разработки на Роза Люксембург са изпреварили своето време. Тя основава своите идеи за промяна както на поуките от миналото, така и на вярата си в подоброто бъдеще. Именно поради това нейната теоретична мисъл изпреварва
съвременните теории и дава възможност да анализираме по-добре моралната,
социалната и икономическата криза, в която се намират България и Европа, а в
известен смисъл и по-голямата част от света.
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ъпросът е – дали да бъде промяна на политиката,
или на ръководството. Или и на двете.
У всекиго от нас има много отговори. Сигурен
съм, че всичките са ни необходими. В същото време още от самото начало трябва да кажем, че думата
промяна е тежка и трудноизпълнима дума, и да добавим – на нас ни е необходима промяна умна, промяна
радикална, промяна с бъдеще, промяна на партията и
на обществото.
Улицата към тази дума е сложна, няма нищо
общо с жълтите павета и минава през препятствието или окрилението да видиш истината, ако можеш,
разбира се…
Един много по-умен от нас е казал: „Да казваш
истината в политиката е резултат на сила.“
Ние, левите социалисти в София, не вярваме, че
кризата на капитализма е като природен катаклизъм
и че трябва да чакаме, докато се разсее вулканичният облак, за да полетим отново нагоре. Не вярваме,
защото знаем, че след нея богатите ще станат побогати, а бедните – още по-бедни. Затова ще кажем
като левите по цял свят на онези, които ни вкараха в
кризата – ние няма да платим сметката. Сметката ще
платите вие. Затова искаме промяна – в партията и в
обществото. Но това са емоционални напъни. Истината казва – ще я платим, за съжаление. И я плащаме
всеки ден. Но просто утре не искаме да има такава
сметка и ние да я плащаме.
Съзнавам, че нашата радикална позиция ще раздразни много хора по върховете на партийното ръководство и държавата. Но ние, левите социалисти,
повече не можем и не трябва да мълчим. Иначе ще
се превърнем в част от статуквото и разпада. Затова,
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ако Националният съвет на БСП, Изпълнителното бюро и председателят търсят съмишленици да променят партията – ние сме насреща, но ако не преодолеят агонията на застоя, ще срещнат нашата решителна критика. БСП не може
повече да се изживява като пенсионер, който живее само със спомени. Нашата
сто и двадесет годишна партия трябва да бъде, по завета на Дядото – съвременник на бъдещето.
Впрочем моят приятел Богомил Райнов, който ненавиждаше слепите партийни послушници, в подобна политическа ситуация беше казал: „Има нещо
обидно в задължението да смяташ за съмишленик всеки глупак, само на това
основание, че членуваш с него в една и съща партия.“ Това се отнася и до глупаците, които се изживяват като лидери.
Изминаха десет месеца от последните парламентарни избори, почти
толкова от управлението на ГЕРБ и половин година от конгреса на партията.
Страната се намира в разгара на тежка икономическа криза. Политическите,
социалните и икономическите проблеми се изострят, предстоят след по-малко
от година и половина нови президентски и местни избори, виси въпросът за
възможността от предсрочни парламентарни избори. Всичко това налага настоящия дебат на представителите на левите в БСП в София. Какво става със
страната и с нашето общество, как реагира партията, изпълнява ли градското
партийно ръководство ролята си на ръководство на софийските социалисти
като най-голяма партийна организация в страната?
Ние, левите социалисти, не можем да не вземем отношение към управлението на ГЕРБ. И преди всичко към работата на правителството за извеждане на
България от икономическата криза. Вече втора година страната е обхваната от
световната криза. Депресията продължава, икономиката няма растеж, брутният
вътрешен продукт спада с 5% годишно, цели отрасли – строителството, промишлеността, търговията, западат, стотици фирми фалират, чуждестранните инвестиции намаляха близо 20 пъти, безработицата нарасна според профсъюзите до
15%, в България се завърнаха хиляди емигранти, подгонени от кризата в Европа,
бедността превзема страната и тя се връща с години назад. Българинът е уплашен, живее вече много зле и не вижда никаква перспектива. Да убиеш мечтите
на народа е едно от най-големите престъпления. И срещу това правителството
предлага мерки, които дори според десницата са неадекватни. Впрочем вече е
ясно, че подкрепата, която провалените десни лидери дават на ГЕРБ, се превръща в основа за тяхното завръщане на политическата сцена, и то доста успешно.
Що се отнася до кризата, предложиха се някакви мерки и нито една не само че
не е проработила, а дори не е въведена в действие. Те са приети от обществен
съвет, чиито решения нямат законов характер, и едва ли до края на юни ще бъдат
реализирани. Правителството очевидно няма нужния капацитет да управлява.
То се държи неадекватно, сутрин министър-председателят каже едно, по залез
друго, обявява, че България няма да кандидатства за еврозоната, министърът на
финансите мънка обратното. Впрочем вече стана безпощадно ясно, че г-н Дянков
няма качества за български министър. Отстранява се един неподходящ министър на здравеопазването заради провала на здравната реформа и обществения
бунт против нея и се предлага друг, когото Бойко Борисов срещнал на един раз-

153

АНТОЛОГИЯ
клон или наклон (второто е по-вероятно) и поговорили половин час. Вечно увереният министър-председател не е уверен, че пожелателните мерки ще оправят
положението, и заявява, че ако те не сработят, ще се вдигне ДДС, т.е. в страната
ще дойде лавинообразно още по-голяма скъпотия. Общините се задъхват, и то
докато събират поне данъци, ами през юни, юли… Нищо съществено не се прави
да се стабилизира българският бизнес, да се даде простор на големи инфраструктурни проекти, да се създадат условия за раздвижване на икономиката, а всичко
се свежда до запълване на дупките в бюджета чрез икономии, които ще свият
още повече потреблението и производството, ще предизвикат нови съкращения
и усилване на кризата. Такова некомпетентно правителство България не е имала
досега в годините на прехода. Главната антикризисна мярка според министърпредседателя са арестите, борбата против корупцията, спирането на изтичането на средства чрез корупционни схеми. И втората антикризисна мярка е да се
хвърля цялата вина върху предишното правителство и главно върху БСП. Тяхната рецесия се превръща в репресия. Да, необходими са решителни мерки срещу
корупцията и престъпността, но не може да не ни безпокои цялата тази показност и арестите, преди да са събрани нужните доказателства, както и бавенето на
следствието и на решенията на съда. Има арестувани над 150 българи, обявени за
престъпници, и е под въпрос дали прокуратурата и съдът ще се справят за еднадве години с тези казуси, или всичко ще потъне в съдебната администрация,
която също е обявена за корумпирана и неефикасна. Очевадна е политическата
тенденция в цялата тази акция на полицията. Отклонява се вниманието от необходимостта от сериозни икономически мерки за излизане от кризата, подготвят
се условия да се вкарат в затвора бъдещи кандидати на БСП за кметове (такъв е
случаят с Гуцанов във Варна, който не е подписал нито една сделка). Простичко,
та чак елементарно. В този смисъл е „откритието“, че полицията ще може да извади страната от кризата, „полицаят като реформатор“. Няма да бъда ироничен
и да се връщам към историята… Това не означава, че не подкрепяме принципно
борбата против корупцията и престъпността, особено акциите против „наглите“,
против крадците на ДДС.
Опиянението от култа към Бойко Борисов и ГЕРБ, които се наложиха на
фона на реални слабости в управлението на тройната коалиция, вече преминава. Рейтингите на Бойко Борисов и на ГЕРБ спадат. Все още има парламентарно спокойствие, но на хоризонта се очертава предсрочна парламентарна криза.
Тази възможност засега не е благоприятна за БСП, защото все още ГЕРБ и Бойко Борисов се ползват със сериозна подкрепа, а техният рейтингов спад не се
превръща в съответен подем за БСП.
Това поставя основния за нас въпрос – в добра кондиция ли е БСП, за да
действа като силна опозиция, възстановява ли се БСП от погрома на последните парламентарни избори, противопоставя ли се ефикасно на правителствената
безпомощност, подготвя ли връщането си на власт в следващите парламентарни избори?
Последният конгрес на партията направи някои точни и критични политически преценки, кадрови промени, посочи някои слабости на партийното
ръководство.
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Някои от постановките на левицата в БСП бяха приети в документите на
конгреса. Породи се надежда за промяна, но времето бързо върви и надеждата
вече е само наполовина. Да, председателят на партията поиска една година. Истината настоява да заявим, че промяната започна… и забуксува и в центъра, и
особено по места. Не се провежда необходимата промяна в политическата линия,
в кадровата политика и в реалните действия на партията. Серията от така наречените изнесени заседания на партийното ръководство има слаб и неадекватен
на нуждите от промени ефект. Събират се едни и същи хора, като на някои места
предварително от тези срещи се изключват носителите на нова, критична визия,
хората с неудобните въпроси; не се въвлича партийната маса от основните организации в дискусията на тема защо загубихме изборите, какво трябва да направим в нашата община, за да си върнем доверието на избирателите; какво трябва
да промени ръководството, за да се подготви за връщането на партията на власт;
какви хора трябва да ръководят нашата общинска организация. Ръководството
на партията все още не се е освободило от политиката на социаллиберализма,
не застава изцяло на ясни социални леви позиции, опира се на кадрите, които
загубиха изборите и в центъра, и по места. Не е ли ясно, че в парламентарната
група има хора, които са загубили общественото доверие, и че техните слова, с които само хвалят и разкрасяват своята предишна политика, нямат никакъв резултат. Вярно е, че правителството имаше и сериозни успехи, функционирайки при
добра международна и вътрешна икономическа конюнктура, но аргументите от
миналото не са достатъчни за битките в настоящето и в бъдещето. Не се открива
път за нови имена на некорумпирани хора, не се разкриват нови политически хоризонти пред партията и пред обществото. Сега кризата е в разгара си, но БСП не
излиза с широка антикризисна програма, която обществото да одобри. Реформата на ГЕРБ в здравеопазването се провали, но БСП не предлага цялостно виждане
за такава реформа. Върху БСП се стоварват обвинения и главно Станишев разпалено ги отхвърля, но това не е достатъчно. Не всякога предишните ръководители
са най-подходящите лица за защита на предишната политика. Важно е какво се
говори, но понякога е по-важно и кой го казва.
Партията не поставя въпроса, че партийният и общественият деец и бизнесменът са различни фигури, че единият служи на партията и обществото,
а другият има за основна задача печалбата си. Ако е с леви убеждения, и той
може да членува в партията, да съдейства и да й помага финансово, но не бива
да диктува, да откупува политиката й. Смесването на понятията доведе до това
някои партийни организации да са изцяло под контрола на едри бизнесмени, а
партийни дейци да използват партията и местата, които заемат в нея, за личен
или семеен бизнес и обогатяване както на министерско, така и на общинско и
на кметско равнище. И понеже в България всичко се знае, това отблъсква от
партията членовете и симпатизантите й. В партийните ръководства не бива да
има хора, които са взаимнозависими от бизнес интереси. Как си представяте,
че един председател на общинско ръководство или член на някакво ръководство ще може да заеме самостоятелна или критична позиция спрямо своя висшестоящ партиен ръководител и бизнеспартньор, от когото получава пари и от
когото е зависим?
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Партията не си е изяснила позитивите и негативите от тройната коалиция, тя не е дала отговор на въпроса – сега за какво се бори: да върне на власт
тройната коалиция или чрез адекватна политика да привлече към себе си тези
милион и половина избиратели, които години наред гласуваха за нея, а сега не
искат и да чуят за БСП и нейните лидери. Не ни обичат вече, не обичат и нашите ръководители… Тези изводи важат с пълна сила и за градската партийна
организация. В София се губят избори за кмет и общински съветници, парламентарни избори, но ръководството всеки път намира начини да обяви нова
победа с 1000 или повече гласа спрямо предишните избори, с един-два процента повече от средния процент за страната и не знам какви още други бройки.
А истината е, че през последните двадесет години БСП губи всички избори в
София, а последните избори ги изгуби изключително тежко, но ръководството
на градската партийна организация си седи спокойно и непоклатимо.
Ние, левите социалисти, искаме да се промени партията, да бъдем чути, да
се влезе в диалог по тези тежки проблеми, да влияем върху партийната политика. За нас е необяснимо как др. Овчаров си дава оставката, а след това я оттегля
с аргумента, че не иска с нея да прикрива липсата на промени в националното
ръководство на партията. Ако милее за бъдещето на партията, той трябва да
ориентира градската организация към промени и те трябва да започнат от София и да се разпространят там, където е нужно. Градската партийна организация се топи. Формално тя е намаляла с няколко хиляди членове, но основното
е, че губи влияние сред широката маса избиратели. Хората не гласуват за нас,
защото се издигат неподходящи кандидати не само за кметове, но често и за
съветници. Издигането на кандидатурите не става на конкурентна основа и не
тръгва от основните организации на партията. Виждаме как е във Франция:
всички избори – и за партийни лидери, и за кметове, и за съветници, и за депутати, и за президент, всичко тръгва отдолу нагоре с програми. Така е и в САЩ,
и в Евросъюза… При нас изборите са пародия. Станишев си дава оставката и
след два часа отново го избират за председател, в градското ръководство си дават оставка и след това я оттеглят. Има случаи на опорочени избори, едни хора
на едни избори не минават, а след това същите хора ги предлагат отново и те биват избирани. На избори на конгреси и на общински конференции се раздават
списъци за кого да се гласува и т.н. Как искате хората да приемат партията за
демократична и лява, като в нейната вътрешнопартийна практика се допускат
недемократични и неморални прийоми?
Броени месеци ни делят от една предизвестена загуба. Изразявам се така
категорично, защото съвсем не е необходимо да си Нострадамус или Ванга, за да
предскажеш поредния унизителен провал на предстоящите кметски избори в София. Двадесетгодишната летаргия на софийската БСП е толкова непробудима, че
вече не става дума за поредната Цецка да седне на кметския стол и за ефимерната
надежда за една все пак достойна загуба на нашия кандидат. Съществува съвсем
реалната опасност срещу поредния неизбираем кандидат на Овчаров Борисов да
изправи каракачанската си овчарка и да спечели изборите.
Възможно ли е БСП в София да смени курса, да се измъкне от гетото?
Възможно е, разбира се – само че за това трябва да се опрем на стогодиш-
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ната си общинска традиция, като я съчетаем с политическата практика на европейската левица в двадесет и първия век.
Да припомня: още през 1891 г. Дядото и първоапостолите на социализма
изписаха на знамето си:
– справедливи общински данъци;
– прозрачност и публичност на общинските имущества;
– безплатно медицинско обслужване, болници, аптеки, медицински персонал;
– безплатно качествено образование за всички;
– специални грижи за децата и за възрастните хора;
– развитие на комуникациите и на пътната мрежа;
– строга отчетност и публичност на общинските разходи.
През 1910 г. се предлага:
– прогресивно-подоходна система на облагане с данъци и с такси;
– освобождаване на най-бедните от данъци за сметка на по-заможните
слоеве на населението;
– ревизия на миналите общински съвети и връщане на заграбените имоти;
– събиране на стари дългове и на неизплатени данъци от некоректни
платци;
– помощи за инвалиди, сираци и вдовици.
Така сме създали десетки комуни в цяла България. И сме имали общинари
като Димитър Благоев, Георги Кирков, Васил Коларов и Георги Димитров.
Да погледнем отново към днешния ден на Европа и на България. Прочетете
общинската програма на Френската социалистическа партия – все едно, че Мартин Обри и Бенуа Амон са преписали програмата на Дядото. Една програма, с
която спечелиха местните избори и се хвърлиха в битката за Елисейския дворец.
Следователно време е да се поучим от европейските леви, като предпочетем собствената си история.
Ако не наложим дискусия в основните партийни организации – а лявото
крило прави това от Благоевград до Видин, от Добрич до Бургас, в десетките ни
клубове, това е задачата ни днес в София, ако не наложим дискусия в общинските съвети за състоянието на партията в София, на предстоящите избори ни
чакат нови провали и няма да е чудно, ако партията падне до трета сила… Ние
не смятаме, че напускането на партията или създаването на нови партии на
мястото на БСП е решение на въпроса. БСП трябва да стане новият ляв проект
и други не са нужни, даже са вредни. Но този проект да се изпълни с ляво съдържание, адекватно на нашето време.
Какво трябва да се направи, за да се тръгне към решително обновление
на партията, за да може тя да си върне доверието на своите членове и симпатизанти. Ако партията беше приела нашето предложение за извънреден конгрес
непосредствено след изборите, днес тя щеше да е в по-добро състояние. Необходимо е промените в националното партийно ръководство да продължат, както и да бъдат направени промени в редица областни и общински организации.
Промени политически и организационни – от горе до долу и от долу до горе. Но
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винаги ли това, което е необходимо, е възможно?!
Възможно е, ако имаме енергия и воля. А имаме ли енергия и воля за нова
социална политика, имаме ли убеждението да заявим, че ние сме защитниците
на бедните, на социално слабите, на онеправданите, на хората на наемния труд,
имаме ли енергия и воля за сериозна промяна на кадрите, за промяна на работата с лекарите и медицинските работници, с учителите и научните кадри, с
работниците и инженерно-техническите специалисти, с художественотворческата интелигенция, с която непонятно защо връзките са свити и ограничени?
Трябва решително да се спре противопоставянето на различните поколения, трябва да се даде нова оценка на социаллиберализма като затворен път
за партията, на някои възлови моменти и фигури от 120-годишната история
на партията, да се даде задълбочена оценка на краха на социализма от съветски тип и на двадесетгодишния преход, на новите геополитически реалности
и съюзи на България – реалности, в които тя трябва да търси и да намира своя
национален интерес. Партията следва да изработи свои приоритети за усвояване на еврофондовете, за развитие на енергетиката, за развитие на селското
стопанство и на кооперацията, която сега е чужда идея за нас, свои виждания
за екологията и възобновяемите енергии. Само с нови идеи и перспективи пред
страната ние можем да увлечем масите към целта, посочена от БСП – модернизация на България.
Какво представлява днес нашата улица? Била ли е красива? Да, била е.
Виждат се мощни, красиви дървета покрай тротоара. Но има локви, дупки,
липсва осова линия, бордюрите са разкривени. Като стъпиш на някоя плочка,
възможно е да се опръскаш. Пък и времето е мрачно. Вали. Гледах преди време една машина за ремонт на улици. Широка 16 метра. Скъпа. С компютър.
Изкопава всичко по пътя си – пръст, павета, малки камъни, асфалт. И смила
този материал. Да, знам, че е жестоко. Механикът добавя някаква течност. Тази
течност според мен се състои от воля за промяна, от новаторство, от енергия,
от себераздаване. От осъзнаването, че ще бъдеш смлян. Тогава проектът не е
проект, а съдба. Накрая от машината излизаше нова улица. А дали над нея ще
изгрее слънце, е друг въпрос и за други хора.
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Сп. „Понеделник“, 2009, бр. 9/10, с. 68–70

ПАРТИЯТА Е ОБРЕЧЕНА ДА СЕ СПРАВИ
(Непроизнесено слово на
един гост на 47-ия конгрес на БСП)
Георги Григоров

П

Георги Григоров – политик и
държавник. Инженер строител,
ръководител на фирма, която изгражда обекти в България и в Русия. Работи с партньори за трансфер на нови технологии в Източна Европа. Автор е на книгите
„Наниз от усмивки“ и „Как да не
ти се живее“.

озволявам си да кажа нещо за себе си. Кандидат-член съм на БКП от 1958 г. До 1990 г. бях 10
години член на Централния комитет, завеждах организационния отдел в ЦК. Като първи секретар на
Софийския градски комитет на БКП участвах в преобразуването на 128-хилядната партийна организация в столицата в организация на Българската социалистическа партия. След което отидох да членувам
в кварталната организация на БСП в жк „Борово“ в
София. И си плащам членския внос.
Главната ми задача като първи секретар на Софийския градски комитет не беше да преименуваме
партийната организация, а да не допуснем гражданска война. Желю Желев по примера на Керенски беше
пуснал криминалните затворници. И оръжието беше
раздадено.
Защо партията е обречена да се справи?
Първо, тя има несладък исторически опит. Била
е легална и нелегална. Била е в опозиция, на власт, и
пак – в опозиция. Доказала е, че може, макар и драматично, да се учи от грешките си. Доказателство за
това е и този конгрес.
Всички усилия такава партия да бъде изгонена
от историческата сцена са напразни.
Което обаче не бива да ни приспива.
Второ, тя знае чии интереси е защитила в своята
история – интересите на бедните и онеправданите, на
хората на труда и на привържениците на социалния
прогрес.
Това днес обаче не е достатъчно.
Трето, тя знае каква партия е. От основаването си до днес – масова, открита и прозрачна, дори за
вътрешнопартийните си проблеми.
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Тя не е масонска ложа, нито офицерско съзаклятие, нито сладкодумни гости на държавна трапеза (израз на Иван Вазов – не го е написал за партията ни),
нито пък е кадрова партия. Такива партии, каквато е партията ГЕРБ, имат едно
бъдеще – пропадане в тресавището на историята, ако не разберат какво са те
като обществено явление.
А сега за програмата на ГЕРБ.
Може някои да са забравили, но аз, който съм възпитаник на Инженерностроителния институт, с интерес гледах учредителната конференция на ГЕРБ в
голямата зала на института и чух речта на неформалния лидер Бойко Борисов:
Нашата програма е: тия, които сте на учредителното събрание – 1100 души, до
един ще получите постове, когато дойдем на власт.
Нищо повече, нищо по-малко.
В нашата партия, в БСП, е имало, и навярно ще има всякакви: и тесни и
широки, и мъченици и герои, и предатели, и провокатори, май че и пожарникари.
Но най-вече е имало социалисти и комунисти и пак социалисти.
В нашата партия винаги е имало борба на мнения, стигащи до крайности,
но тази борба на мнения е животворна, дори да е безкомпромисна. Тя е гаранция за жив организъм. Огледайте се дали ще забележите това явление в друга
днешна партия?
В нашата партия са членували огромна маса честни, умни и открити хора,
които не може никой да отклони от техния идеал. Не защото са фанатици. Те
знаят простия факт: социализмът и комунизмът не са българско, а европейско
явление, не са се родили тук, а в сърцето на Европа. Те, членовете на нашата
партия, знаят също, че няма голямо име на творец в литературата, в художественото майсторство, в музиката, в европейската култура, което да е оставило написан поне един ред във възхвала на капитализма. С нас са Ромен Ролан,
Анри Барбюс, Луи Арагон, Федерико Гарсия Лорка, Пикасо, Ренато Гутузо,
Максим Горки, Михаил Шолохов, Шостакович, Христо Смирненски, Гео Милев,
Никола Вапцаров, Николай Хрелков, Пеньо Пенев. С нас е Анжел Вагенщайн!
Да изброявам ли още? Днес, след двадесет диви години на антикомунизъм, на
омерзителна и безогледна гавра със социалистите у нас, е време да кажем на
медийните влъхви: Спрете своя смешен плач!
Предизвестията за смъртта на БСП са преувеличени, както е казал Марк
Твен по повод на съобщение за собствената му смърт.
Партията сама ще се ориентира.
Във време, когато пред очите ни се срутват яростно насажданите от новолибералите кумири: за величието на най-великото откритие на човечеството
– пазарната икономика; за равните възможности на старта (всички щяхме да
ходим на курорт на Канарските острови – е, някои ходиха); за некадърността
на държавата и така нататък.
По-важното е обаче какво наистина става. Става онова, което още в 1935
година в своя труд „Фиктивният капитал“ професор Владимиров, без да е с
леви убеждения, констатира: че причината за кризата през 1929 г. е една: Това,
че фиктивният капитал (пари върху пари) в Съединените американски щати е
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достигнал своята безсмислена точка на насищане, като е взел връх над промишления и търговския капитал и през 1925 г. е довел до фалит на 7000 американски банки, до километрови опашки за бензин, до безработица в размери, изплашили американското правителство от социалистическа революция в Америка.
И президентът Рузвелт е направил необходимото: не е дал пари на банките, а е
дал пари за проекта, развил атомните технологии. И е основал бригадирското
движение за автомагистралите (по един сребърен долар на ден за безработен).
Това е написано от български професор. Просто е обяснил, че не Пенчо Кубадински е измислил бригадирското движение, а Рузвелт.
Това изисква ново разбиране чии интереси представлява партията. Поне
че защитава освен трудещите се и правата на човека! Но това е друга опера, в
която не сме участвали като партия, за съжаление.
Но още по-важното е, че партията вече няма бъдеще, ако не разбере къде
се намира.
Че се намира в информационната епоха и че ще работи с интернет поколенията. Това е дълъг разговор.
Необходима, неизбежна и неотвратима е налагащата се промяна.
Партията не се е научила да бъде бита, след като е била на власт, и да отива
в опозиция, без да сваля своите оръжия.
Трябва да запази самообладание, най-малкото за това, че в нейния актив
за изминалите четири години Сергей Станишев е този, който въведе страната в
Европейския съюз, върна партията в семейството на европейските социалисти
и остави читава финансова сметка в края на мандата.
Партията трябва да осъзнае, че не е махленско сборище, а преден пост за
отстояване на националните приоритети и ценности в Европейския съюз.
Как така някой си, дори да е председател на Министерския съвет, с лека
ръка ще даде възможност на своите министри да се гаврят с върхови постижения, които са ни наредили в първата десетка на ядрените и космическите държави и в челната тройка в Източна Европа по ветеринарна защита и растителна
и овощна селекция!
Това трябва да му се отнеме!
Той не го разбира.
Той говори с езика на улицата.
Но е от град Банкя.
Аз съм от град София. От Земляне, до Коньовица и Булина ливада.
Знам го уличния език по-добре от Банкя.
Има две изречения: Или ще слушаш, или ще те слушат! Трето няма!
Само че, Бойко, тия, дето ги слушат, и тия, дето слушат, си сменят местата
след всеки уличен бой.
Ти обаче не заслужаваш да се бием с тебе! Няма защо.
Само ти напомням, че Александър Лилов отговори на въпроса за бъдещето на социализма следното: Бъдещето на социализма в ХХI век е социализмът
на бъдещето в ХХI век!
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Сп. „Понеделник“, 2007, бр. 1/2, с. 94–104

ОЩЕ ВЕДНЪЖ: СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ И
ДЕМОКРАТИЧЕСКИ СОЦИАЛИЗЪМ
Александър Смочевски

І. Диалектиката между двете понятия

М

Александър Смочевски – магистър по философия. Автор е
на над двайсет публикации в научни сборници и списания, както
и на десетки публикации в централния всекидневен и периодичен
печат. Интересите му са в областта на онтологията, критическата социална теория, спекулативната логика, рецепциите
на немския класически идеализъм
в руската философия, теорията
на комуникацията, историята
на българската философска мисъл и др. Лауреат на ХVІІІ и ХІХ национална олимпиада по философия. Член е на УС на форума „България–Русия“.
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ожем да отричаме и обругаваме политически
практики, идеологии и теории – нещо, което се
прави катадневно сега, с причина и без причина, но
не бива нихилистично да загърбваме доказали се научни методи. Пример за такова неглижиране и пренебрегване на диалектическия метод – постижение
на цялото развитие на науката и философията – е явното или прикритото отъждествяване на понятията
за демократически социализъм и социална демокрация. Простимо е, ако става дума за непознаване на
проблема, за неволна грешка. Но осъдително е, когато става дума за научна недобросъвестност, служеща
на нечии интереси или на конюнктурата на времето.
Там, където се е загнездил догматизъм, е също
така страшно, както там, където е проникнал безогледен нихилизъм. Той, догматизмът, прилича на бактерия, която бавно, но безотказно разгражда връзките между частите на организма и ги превръща в
механичен сбор, а него – организма – в проста summa
summarum на тези части. Виждаме, че догматизмът
всъщност е механицизъм. Този метафизически механицизъм – бил той нихилистичен или догматичен
(все едно) – винаги е действал разяждащо: като ръжда върху желязо. Механицизмът върви по инерция,
той прониква навсякъде. В определен смисъл той е
вездесъщ – подвежда всичко под знаменателя на статиката и застоя. За него движение и преместване са
идентични. Най-опасен е механицизмът в мисленето, разтягащ спиралата на развитието в плоскостта
на застоя. Той гледа едноизмерно на нещата. Механицизмът е едностранчив, абстрактен, често неопредебр. 11/12 – год. XV
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лен. За него всичко противоречиво е неистинно. В гносеологически план той
съответства на степента на разсъдъчното мислене.
Диалектическото мислене, в противовес на формалнологическото, е антимеханистично, а в определен смисъл и антиметафизично. То подчинява в себе
си механицизма и същевременно се издига над него, преодолява го. Диалектическото мислене е исторически и логически по-висша форма на мисленето. То
е конкретно мислене, за разлика от формалнологическото. „Формалнологическият подход е абстрактен в смисъл, че не държи сметка за конкретните особености и за изменението и развитието на нещата.“1
В диалектическата логика са оразличени и ясно демаркирани два вида
тъждество: абстрактно и конкретно. „Диалектическата логика борави с конкретно тъждество, което е единство на сходство и различие, изменение и развитие, а формалната логика работи с абстрактното тъждество, което фиксира
една страна от конкретните, цялостни предмети, например сходството, и се
абстрахира от различното, изменението.“2 Конкретното тъждество, за разлика
от абстрактното, е изпълнено с вътрешни противоречия, то постоянно снема
себе си в процеса на развитието. Конкретното тъждество е неразривно свързано с различието3.То не може да бъде разбрано с ограничени обобщения или
абстрактни репрезентации, задаващи частното, момента, вместо цялото4. Абстрактното в диалектическата традиция се разбира в широк смисъл като едностранчивост на знанието, а конкретното – като пълнота, съдържателност5.
В диалектическата логика понятията и категориите не са координирани
помежду си, а са субординирани, изведени едно от друго. Така съдържателно
по-бедните категории следват съдържателно по-богатите.
След като направихме тези въвеждащи, принципни за разбирането на
проблема бележки, можем да се обърем към същината на въпроса.
Логиката, разбирана като „философско обяснение на нефилософски явления“6, е всеобхватна, всеобща. В тази нейна всеобхватност влиза и политическият дискурс, в чийто контекст са поставени в моето изложение понятията за
социална демокрация и демократически социализъм.
Отъждествяването на демократическия социализъм със социалната демокрация е пример за абстрактно тъждество. При него не се взема предвид
многообразието от форми, които приема левицата днес. То се абстрахира от
исторически утвърдилата се разграничителна линия между двете понятия и
реалии. Такова отъждествяване е механистично. То е едновременно и догматично, и нихилистично. Догматично, защото отъждествява две родствени, но
не идентични понятия, и нихилистично, тъй като загърбва доказана научна
методология. Съгласен съм с Максим Мизов, че „да се възприема социалната демокрация като тъждествена на демократическия социализъм, значи да се
прокарва редукционистко третиране на последната. Понеже демократическият
социализъм не е само социална демокрация. Той се осъществява като органична сплав или системна обвързаност между политическа, икономическа, социална и културна демокрация“7.
В обществено-историческото развитие към обогатяване и усложняване на
обществените системи демократическият социализъм е по-общото, по-богато-
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то на специфични определения и черти от социалната демокрация. Той според
мен има и по-широк обществено-политически потенциал за осъществяване на
своите цели от този на социалдемокрацията. Тя е изчерпила значителна част от
своя оптимизационен потенциал, а кризата, в която се намира, е външна проява на тази същностна трансформация, която претърпява тя днес8. „Изхвърлила
от своите програми социализма, социалдемокрацията се превръща в резигниращ мутант, точно както се случи и с реалния социализъм, изгонил от „социалистическата демокрация“ самата демокрация.“9 Без да се отдаваме на безпочвен
провиденциализъм, с основание можем да предположим, че социалдемокрацията в своя класически вариант от 50-те години насам ще се превръща все повече
в един от необходимите, но съвсем не единствени, компоненти на демократическия социализъм.
В Предговора към „Феноменология на духа“ Хегел пише за процеса на развитие, движен от отрицание на отрицанието: „Пъпката изчезва в разпукването
на цвета и би могло да се каже, че той я опровергава; по същия начин плодът
обявява цвета за неистинно съществуване на растението и застава на мястото
му като истина за последното. Тези форми не само се различават, но и се изместват като несъвместими една с друга. Но тяхната текуща природа същевременно ги прави моменти на органическото единство, в което те не само не си
противоречат, но и единият е така необходим, както другият, и едва тази необходимост съставлява живота на цялото.“10 В живота на това цяло, бих добавил,
пъпката съставлява съдържанието на цвета, но при това тя е придобила друга
форма, тя е в снет вид. По същия начин социалната демокрация е необходим
момент от цялостното развитие на демократическия социализъм, без да изчерпва неговото съдържание.
Време е ясно да се заяви: „Демократическият социализъм и социалната демокрация не са еднакви термини, в които са разместени думичките.“11 И, което
е по-важно: днес историята дава зелена светлина именно на демократическия
социализъм. А това е така, защото: 1) той не е загубил своята здрава връзка с
миналото, с историята и теорията на европейското ляво от неговото възникване
до днес; 2) съвременният демократически социализъм в своите фундаментални
положения (за преодоляване на капитализма, за информационно и социално
справедливо общество) задоволява същностни потребности на широки обществени прослойки от изменение на съществуващото status quo и от постулиране
и издигане на един възможен обществен идеал; и 3) демократическият социализъм няма по-добра идейно-политическа алтернатива при кризата, в която се
намират както социалдемокрацията, така и либерализмът.
Необходимостта от алтернативни проекти, какъвто е социалистическият,
се обуславя от обективните, реални противоречия в обществото, които водят
до кризисни състояния и до нестабилност на системата. Капитализмът, който
превръща човека „от самоцел в средство за обслужване на определени користни интереси в едно общество, претендиращо за нов тип хуманизъм“12 и постоянно изтъкващо своята демократичност, сам поражда необходимостта от тези
алтернативни проекти. А, както пише Васил Момов, всяка програма представлява „възможно изменение на системата в бъдеще, за да се осигури нейното
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оптимално функциониране“. „Социалното функциониране – продължава той
– е сложна технологична процедура, специфичен вид социално проектиране,
което включва изработването на програмата, етапното планиране на определени дейности, подбора на методичните средства и ресурси за реализация.“13
Демократическият социализъм е исторически по-висша форма от социалната демокрация, чиято несамодостатъчност е една от причините за кризата, в
която тя се намира сега. Демократическият социализъм е акумулирал в себе си
опита на рухналия реален социализъм, опита на изградената върху социалдемократическа основа и ерозираща днес „държава на благоденствието“ и не на последно място – неугасващия исторически оптимизъм по отношение преодоляването на капитализма като несправедливо общество. Демократическият социализъм
от началото на ХХІ век е резултат от продължителния и продължаващ и в наши
дни процес на криволичещо, но прогресивно развитие на левицата – изразител
на интересите на най-широки обществени слоеве и на всички хора на отчуждения труд14. Демократическият социализъм трябва да съхранява реално, а не номинално своя исторически опит. Той е за радикална, т.е. същностна (качествена)
трансформация на капитализма, което означава революционна по съдържание,
но еволюционна (мирна) по форма промяна. Демократическият социализъм на
информационното общество не се бори да запази остатъците на ерозиралата
система на социална защита от миналия век. Той се бори за ново конституиране
на цялата социална система върху пазарна база, но с непазарна надстройка. А
това значи според мен, че той е за осъществяване на възможностите, които ни
дава информационното общество за засилване ролята на обратната връзка, т.е.
на влиянието на надстройката върху базата за ограничаване на негативните следствия на пазарното стопанство до тяхното пълно преодоляване. Очовечаването
на пазарната среда – това е една от задачите на демократическия социализъм. А
то става чрез обобществяване (не непременно одържавяване) на стратегически
сфери и отрасли на обществото и икономиката. „Следователно не става дума за
един традиционен модел на справедливо общество, а за проект на социализация,
исторически налагаща се от обективните тенденции, протичащи в съвременната
господстваща система.“15
Тук трябва между другото да кажа, че понятието за обобществяване крие
в себе си значителен съдържателен (познавателен и практически) потенциал.
Според мен то е едновременно: а) дейност за изграждането на общество, в което
няма изключени или декласирани; и б) последователно и целенасочено използване на процесите на глобализация (социална интеграция и хомогенизация)
за утвърждаване на социално справедливо общество, в което високата степен
на интеграция на отделните групи, слоеве, класи, страти и пр. ще бъде условие
за интегрираността на всеки отделен индивид. Обобществяването (социализацията) означава преди всичко осигуряване на равен достъп до най-важните и
обществено значими сфери на всеки от членовете на социума. Обобществяването е антимонополистично, но не и антиисторично. В този смисъл неговите
актуални потенции трябва да бъдат разработени и реализирани в практиката на социалистическата левица. По-нататъшното разработване на проблема
за обобществяването като проблем на демократическия социализъм е не само
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важно, а и необходимо.

ІІ. БСП като партия на демократическия социализъм
„Движението е всичко, целта – нищо“ – твърди Едуард Бернщайн. Но
движението не е нищо друго, освен осъществяване на целта, преминаване на
средствата в цел, нейно реализиране. Средство и цел са в диалектически противоречиво единство. Няма средства без цел, както и обратното. Постигнатата
цел, т.е. резултатът, съдържа в снет вид целия изминат път, пътя на ставане на
средствата в целта.
Историческата цел на БСП като партия на демократическия социализъм
е преодоляването на капитализма. Но историческа не значи крайна цел. Крайна
цел БСП няма, защото постигането й ще значи да се обезсмисли по-нататъшното съществуване на партията. Изграждането на социалистическо информационно общество в България, на общество отвъд капитализма, може да бъде само
историческа цел, подчиняваща множество по-малки цели, които по отношение
на водещата са средства. Така постигането на историческата цел на БСП не е
еднократен акт, а продължителен, сложен и все още не съвсем ясен процес.
Социалистическото движение губи своите надеждни основания и осмисленост, ако не е движение към определена цел, без тя да се превръща в откъсната
от обективната реалност идея-фикс. Моделът съществуване – дълженствуване,
при който целта е чисто и просто усъвършенстване, оптимизиране, постигане на
обществено дължимото, не е партийно-политически, а морално-етически. Неокантианските изблици, абсолютизиращи аксиологическата страна за сметка на
научно-прогностичните и социологически визии на левицата от нейния комунистически период, премрежват погледа на днешната социалдемокрация. Ценности – да, но ценности с реални носители, а не витаещи из политическия ефир
свободни атоми. Без да елементаризираме проблема, изпадайки в едностранчиво
социологизаторство, трябва да подчертаем, че ценности без социална тъкан са
немислими. Ценността като единство на морално значимо и социално необходимо следва основната линия на обществено разслоение. И БСП трябва да разбере,
че определени обществени слоеве не могат да не са носители на дадени ценности
и че тя, партията, е изразител на тези ценности, защото представлява точно тези
слоеве. При това избирателят (член и симпатизант) е носител, а партията е изразител на ценностите. Тя например трябва да трансформира ценността „социална
справедливост“ в политика, утвърждаваща тази справедливост, и да я инструментализира в управлението. БСП трябва да запълни „дефицита на справедливост“ (Георги Първанов), който се е образувал по време на прехода.
Посланията на БСП трябва също така да се основават на ценностите на демократическия социализъм, но трябва да бъдат изразени по разбираем начин.
Напоследък партията твърде много говори за ценности и отговорности, без да
проецира в достатъчна степен тези ценности върху техните реални носители,
които ги изповядват и които са обекти на политиката. БСП твърде много се
абстрахира от избирателя, не конкретизира своите виждания и ценности в устойчива двустранна и двупосочна връзка между управлявани и управляващи.
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Всичко това я отдалечава от демократическия социализъм, но съвсем не я сближава със социалдемокрацията.
БСП представлява относително единен организъм. Но условието за успешното функциониране на този организъм в информационното общество и за превръщането му в катализатор на това общество у нас в неговия социално справедлив вариант е БСП да балансира отношението между стратегически положения
и тактически ходове при формирането на своята политика. Релацията „стратегия
– тактика“ и нейният баланс са условие за ефективно управление и оправдаване на общественото доверие. Това е големият въпрос, който стои пред партията
днес: ще успее ли да удържи буден и чувствителен микросоциалния поглед, който
й е необходим при решаването на най-важните въпроси на обществото (ограничаване на бедността и модернизация на страната), и едновременно с това да не
губи перспективния, синоптичен поглед над българската и европейската действителност, така че да не загърбва своите стратегически цели.
От историческия материализъм е известна диалектиката на определящ и
решаващ фактор в историческия процес. За определящ се счита обективният, а
за решаващ – субективният фактор. Според мен тази диада – с някои уговорки
– може да се приложи и към двойката „стратегия–тактика“. Стратегията на партията трябва да рамкира границите, в които може да се простира съдържанието на тактиката й. Тактиката от своя страна осигурява конкретното решаване
на конкретни проблеми. Стратегията задава рамката, тактиката се вмества и
попълва тази рамка по най-целесъобразен и рационален начин.
Тази диалектика между стратегията и тактиката е отлично схваната и приложена от основоположника на партията Димитър Благоев16.
При незрял капитализъм и неразгърнати производителни сили и производствени отношения в България се създава социалдемократическа по име,
антикапиталистическа по същност партия, готова да изчака развитието на капитализма. Програмният фундамент на партията е на високо идейно-политическо равнище. Основавайки се на опита на развитите капиталистически държави, още преди капитализмът у нас да е кристализирал в своя разгърнат вид,
тя му противопоставя социалистическата алтернатива. Така БСДП на Димитър
Благоев се превръща в най-прогресивната политическа сила на своето време,
изпреварила с години напред общественото развитие.
Пред БСП днес стои задачата да последва в актуализирана форма своя исторически опит от предишни периоди и да се превърне в предвестник и осъществяваща сила на две преобразувания: преход към информационно общество в
България и с ресурса на това общество, в дългосрочен план – преход към социалистическо общество. В програмата на БСП „Нови времена, нова България, нова
БСП“ присъстват в систематизиран вид всички основни ценности, идейно-политически и исторически мотиви, които изграждат идентичността на една лява,
социалистическа партия от началото на ХХІ век. Програмата от 1994 г. притежава
всички възможности за успешното реализиране и на двата прехода, заложени
като цели на демократическия социализъм на информационното общество.
Социална демокрация или демократически социализъм? Такава дилема
пред БСП няма, такъв въпрос пред нея не стои. Това е така, защото: 1) БСП
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е утвърдена социалистическа партия, чиято 115-годишна история е история
на революционна партия, служеща си в едни периоди от своето минало с еволюционни (реформистки), в други – с революционни средства; 2) в програмно
отношение БСП е ситуирана вляво от всички социалдемократически партии и
движения и вдясно от неокомунистическите формации; 3) електоралната маса
на БСП в преобладаващата си част я възприема като социалистическа партия,
наследник на БКП; 4) БСП с цялата си история е неповторимо явление на българския политически небосклон.
Както сполучливо се изразява Бенжамен Варон: „...БСП може да бъде определена като партия, която поставя мирните реформи в услуга на революционните очаквания на обществото и на собствената си историческа цел.“17 Всичко
това прави от бузлуджанската орлица партия на демократическия социализъм,
призвана да осъществи революционните очаквания на хората с еволюционни
средства, адекватни на днешното време. Едно от тези средства е и социалната
демокрация. „Защото няма демократически социализъм без социална демокрация, но и не всяка социална демокрация винаги (може и трябва да) гарантира
или катализира историческото проявление, пришествие или дори възшествие
на демократическия социализъм.“18
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СОДЕРЖАНИЕ
Искра Баева

Евгений Кандиларов

Николай Петев
Георги Григоров

Александр Смочевски

176

Кризис европейских левых (Размышления
по поводу парламентских выборов в
Польше и в Германии)

135

Идеи Розы Люксембург и программное
развитие БКП/БСП

147

Призрак бродит в БСП – призрак перемен

152

Партия обречена на то, чтобы справиться
(Выступление невыступившего гостя 47-ого
съезда БСП)

159

Еще раз о социальной демократии и
демократическом социализме

162
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Чл.-кор. Александър Лилов
Чл.-кор. Добрин Спасов
Акад. Васил Сгурев

Чл.-кор. Васил Проданов
Доц. Янаки Стоилов
Проф. Михаил Мирчев
Проф. Чавдар Николов
Проф. Искра Баева
Д-р Юрий Борисов
Д-р Димитър Генчев
Д-р Павел Писарев
Д-р Евгений Кандиларов
Николай Петев
Георги Григоров
Александър Смочевски

Модерният социализъм – социализмът
на информационната епоха (Теоретични
размишления в края на ХХ век)
След ленинизма и бернщайнианството.
Социален и либерален
„социаллиберализъм“
Слединдустриалният преход
(Информационно-комуникационни
технологии, конкурентоспособност и
непрозрачност на икономиката)
Световната система и
плурализацията на лявото
Роза Люксембург и левият
реформизъм на ХХІ век
Новата класова структура на
българското общество след прехода
Обществено-икономическите цикли в
най-новата човешка история
Криза на европейската левица
(Размисли след парламентарните
избори в Полша и Германия)
Голямата лакомия и нейните поданици
Модернизацията на европейската
левица след края на
социалдемократическия век
Лявата вълна в Германия и в Европа
Идеите на Роза Люксембург и
програмното развитие на БКП/БСП
Един призрак броди из БСП –
призракът на промяната
Партията е обречена да се справи
(Непроизнесено слово на един гост на
47-ия конгрес на БСП)
Още веднъж: социална демокрация и
демократически социализъм

