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Процесът на отглеждане и растеж на едно цвете е наблюдаван от поколения
биолози. С голяма точност може да се опише и предскаже развитието на определен
вид с течение на времето. С увереност изследователите в областта на биологията ще ни
убедят, че са в състояние да постигнат съвършенство в отглеждането например на
розите. Нека си представим процеса за секунди – бързо търсим оптимална рецепта за
отглеждане в книгите по градинарство, купуваме си саксия, слагаме семе, пясък,
поливаме на всеки 3 дни, като внимаваме цветето да получава необходимата слънчева
светлина. Учебниците предоставят подобни рецепти за култивиране на различни
градински видове, но едва ли ще съм далеч от истината, ако кажа, че в 99 % от случаите
достигането на съвършенството в даден сорт е процес, а не еднократно прилагане на
изпитан в лабораториите метод. Този процес изисква наблюдение, учене и
непрестанно усъвършенстване. Описаните методи за това как да си отгледаме стайно
или градинско цвете са убедителни и резултатите им са впечатляващи, но те са краен
продукт от дълъг процес на изследователска и приложна работа.
По същия начин може да опишем процеса на икономическо развитие и
икономически

растеж1.
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икономическия растеж. Поглед в данните за икономиките на различните страни по
света от друга страна показва, че все още липсва изграден мост между теоретичните
научни достижения и наблюдаваните емпирични резултати. Остава отворен въпросът
за това как се постига дългосрочен и устойчив икономически растеж. Икономистите
още се стремят да открият кои са точно причините2, които водят до подобен растеж в
дългосрочен период.
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Приемам, че икономическото развитие е по-широк термин от икономическия растеж. Икономическия
растеж може количествено да опишем с положително нарастване на БВП, докато икономическото
развитие се свързва с нарастване на жизнения стандарт в определена страна.
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Може да ги наречем и двигателите.

Популярна дефиниция от виртуалното пространство3 ни осведомява, че
„икономическият растеж е нарастването в пазарната цена на стоките и услугите, които
дадена икономика произвежда с течение на времето“. Числово се определя като
положителен прираст в реално произведения (коригиран с нивото на инфлация) брутен
вътрешен продукт (БВП) на дадена страна. От друга страна развитието на една
икономика не се определя единствено като положителна разлика между две
разделени единствено от времето числа с еднакъв количествен измерител, а и като
подобрение в качеството на живота на гражданите – увеличена продължителност на
живота, по-добро здравеопазване, качествено образование. В това определение
изглежда се съдържат необходимите и достатъчни условия, които са главната причина
за наличието на растеж. Двигател на растежът представлява нарастване на
производството на стоки и услуги, което има за резултат подобрение в стандарта на
живот на отделния индивид. След като стигнахме до търсена дефиниция, то остава да
се насочим към нейното потвърждение чрез емпиричен анализ. Данните за
икономическото развитие4 в световен мащаб показват сериозна разлика в развитието
на различни страни по време на различни периоди. Следвайки тази линия на
разсъждение, то може да се запитаме какво пропуска теорията, която се опитва да
обясни стопанския растеж.
Да, производство на повече стоки и услуги, но какви? Как да решим кои са
отраслите на икономиката, които в бъдеще ще генерират най-висока рентабилност за
инвеститорите и по този начин ще допринесат съществено за бърз икономически
напредък? Или изобщо, какво би мотивирало икономическите агенти да се трудят,
спестяват и инвестират? Въпросът се измества към това кое ще накара отделния
гражданин да открива рентабилни инвестиции и да създава стойност. Още повече,
след като такъв род инвестиционни възможности се откриват да се търси възможност
за тяхното реализиране. Изглежда разумно да предположим, че оптимизмът или да го
наречем с известното определение на Джон Кейнс „животинският дух“ на капитализма
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За такъв анализ може да се използват индикаторите за икономическо развитие, които се разработват от
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е първо и необходимо условие, за да потеглим по пътя към отговор на въпроса кои са
двигателите на икономическия растеж.
Оттук следва да се запитаме как да определим двигателите на горепосочения
оптимизъм като основна предпоставка за инвестиране. Как да създадем среда, която
да бъде двигател на иновативни идеи? До този момент се спираме по-скоро върху
въпроса какво е растеж, а не как да се генерира. Прираст на инвестициите в човешки и
физически капитал, добро здравеопазване, качествено образование са по-скоро
следствие, отколкото причина за растежа. Както пишат Д. Норт и Р. Томас: „Тези
фактори не са причината за растежа; те са растежът.“5
Икономическата литература, посветена на изследването на причините, които
водят до устойчив и дългосрочен икономически растеж се трупа с всеки изминал ден и
все още не е стигнала до консенсус по отношение на въпроса кои са изначалните
условия, за да може дадена страна да поддържа в продължение на дълъг период от
време растеж на производството, подобрение в стандарта на живот и увеличение на
богатството. В специализираната литература въпросите за икономическия растеж се
свеждат до опит за отговор на следните три въпроса6:
1.

Защо има толкова големи различия в дохода на глава от населението и

производителността на труда между отделните страни?
2.

Защо някои страни (напр. САЩ, Австралия, Англия, Германия, Япония,

Южна Корея, Сингапур, Ботсвана) реализират ускорен икономически растеж, докато
други (напр. Сомалия, Руанда, Колумбия, Чили) бележат относително продължителен
икономически спад?
3.

Коя е причината икономическия растеж да бъде устойчив за дълъг

период от време и защо устойчивият и ускорен икономически растеж започва преди
около приблизително 200 г. с отприщването на Индустриалната революция?
Стегнатият и издържан математически модел на икономическия растеж7
постулира, че икономическата система ще генерира растеж при наличие на ускорено
технологично развитие, което позволява да се използват по-качествено и по-ефикасно
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съществуващите трудови и капиталови ресурси. Доколко все пак тази теория се
потвърждава от данните е въпрос с повишена трудност. Макар все още в
икономическата наука неокласическия модел на икономическия растеж да се използва
като основен теоретичен постулат, той не успява да предостави фундаментално и
цялостно обяснение на икономическия растеж.
В литературата се открояват три хипотези, които се опитват да намерят
обяснение за движещите сили на икономическия растеж – хипотеза за географията,
хипотеза за културните възприятия на обществото и хипотеза за институционалните
различия между страните. В тези редове твърдя, че институциите, които обществото е
моделирало и възприело, са основният двигател на икономическия растеж в
дългосрочен период. Формалните (законово установени) и неформалните (които не са
установени със законово постановление) институции са причината както за растежа,
така и за различията в икономическото развитие между отделните страни. Но нека
първо видим какво ни казват другите две хипотези за икономическия растеж.
Хипотезата за географията може да се проследи назад във времето и се открива
в произведението „За духа на законите“ от Шарл дьо Монтескьо8. В това произведение
авторът излага тезата, че по-топлият климат в отделни части на света предразполага
жителите на тези места към мързелуване. Те ценят повече почивката, отколкото труда;
предпочитат да стоят на сянка и да не се показват на слънце. Според това обяснение
предразположеността към хедонизъм е естествена бариера пред икономическия
растеж.
Втора хипотеза, която е със значително по-широк обхват и повече научни
последователи, е разработена от социолога Макс Вебер. Според тази теория
икономическият растеж (и изобщо общественото развитие) може по безпогрешен
начин да се предскаже от религията и културните ценности в определена географска
ширина. Вебер твърди, че религията9 е жизненоважно условие за възпитаване на
трудолюбие, спестовност и желание за инвестиции.
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Продължение на тази идея може да открием в произведенията на английския икономист Алфред
Маршал, а в наши дни икономисти като Джефри Сакс, а също и биолози като Джаред Даймънд.
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Във Веберовата научна система това е протестантството и по-точно идеите, въведени от Калвин и
Лутер.

За изложените накратко две теории

твърдя, че са догматични и въвеждат

елемент на изключителност за страни с определени географски и природни дадености,
религиозни и културни схващания. В тях се съдържа високомерие, който стига до
форма, която да свежда развитието до късмет – раждане в определени географски
ширини като първо условие, а също и императивна необходимост от възпитание в
определени религиозни ценности. Тези теории дълго време се възприемат като
основна предпоставка за икономическо развитие. Оказва се, че колкото и възможни,
разбираеми и масово приети да са, тези хипотези биват отхвърлени от това, което
можем пряко да наблюдаваме. По отношение на хипотезата за географията към
днешна дата може да се види разликата например между Нигерия и Ботсвана10. В
последните 40 години първата страна регистрира главоломен спад в показателите за
икономическо развитие, а втората се превръща от изостанала страна в страна с
относително средни доходи в световен мащаб. Теорията на Вебер губи своята
обяснителна способност, когато се погледне развитието и бурния икономически растеж
на страните от Източна Азия, които не споделят „протестантския дух“ на капитализма.
В такъв случай следва да се насочим към търсене на друго обяснение какво
предизвиква разлики в икономическото развитие и в същото време успява
задоволително да обясни съществуващите дивергенции в доходите, развитието и
богатството между страните в света. В желание да улесня11 изложението на подобна
идея ще използвам интересен исторически експеримент с цел да покажа същността на
сравнително нова теория за икономическия растеж.
По отношение на този експеримент с убеждение твърдя, че е показателен и
отхвърля изложените досега две теории за икономическото развитие. След края на
Втората световна война - 15 август 1945 г. - на корейския полуостров в Далечния Изток
се провежда мащабен по отношение на икономическия растеж експеримент. Става
въпрос за разделянето на полуострова на две държави – Северна и Южна Корея. И в
двете страни наблюдаваме етническа, езикова, географска и икономическа
хомогенност, но 68 години по-късно без съмнение може да твърдим, че Южна Корея е
качествено различна страна в сравнение със Северна Корея. Южна Корея успява не
10
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И двете страни са почти на еднакво разстояние от Екватора.
Но не и да го опростявам.

само да се възстанови бързо от катастрофалните последици на войната, но също така
да се превърне в индустриално развита страна с иновативно и технологично
производство. От 38-ят паралел нагоре случващото се представлява пълна
противоположност на южнокорейския модел на развитие. Северна Корея регистрира
спад в международните класации за икономическо и обществено развитие. С този
пример наум е редно да се запитаме защо се стига до подобни различия в
икономически аспект на страни с еднакви характеристики.
Логично изглежда, че институционното различие между двете страни е в
основата и на различията по отношение на икономическото развитие. Южна Корея се
превръща

в стабилна

световна

индустриална

сила с предимно

либерален

икономически ред и следваща принципите на изборната демокрация страна.
Иновациите се насърчават, а заедно с тях и съзидателното разрушение. Северна Корея
се съсредоточава върху политическо преследване, репресии и възприема принципите
на комунизма, които бързо се израждат в принципи, облагодетелстващи една властова
клика от партията, управляваща страната.
Този пример е показателен как двигател на икономическия растеж, както в
стабилни, така и в бурни икономически времена, е моделът на институционално
развитие на обществото. Институциите са фундаменталната причина за дългосрочния
растеж и различията в доходите, производителността и богатството между отделните
страни. Политическите и икономически институции са решаващ фактор, който найсилно влияе върху разумът и духът на отделния икономически агент да се труди,
спестява и инвестира. Политическите и икономически институции са дело на човека и
предопределят стимулите за създаване на стойност, търсене на иновации и по този
начин са двигател на икономическия растеж и икономическото развитие. Но нека бъда
по-внимателен в изводите си и кажа, че все пак замисълът на дадена институция може
да е добър, но в действителност целта да бъде облагодетелстване на тесен кръг
опортюнисти12, които желаят да се сдобият с икономически ползи и блага за сметка на
останалата част от обществото. Такива „лоши“ институции се създават единствено с цел
да са от полза на техните създатели. Много проблеми на развитието са следствие от
12

Както често се случва в страни, възприели принципите на комунизма, където „диктатурата на
пролетариата“ всъщност се превръща в „диктатура на партията“, имаща за цел облагодетелстване на
партийната върхушка. Напр. Северна Корея и бившите съветски републики.

бариери пред използването на нови технологии, липса на ясно определена защита на
правата на собственост върху земята, труда или отделната предприемаческа дейност, а
също и провеждането на регулаторна политика с пагубно влияние върху цените на
стоките и услугите и стимулите за инвестиране. Агентите на политическата сцена
нерядко провеждат такава политика, преследвайки посочените цели - да се задържат
на власт или да постигнат личен просперитет. Политически силните елити се
противопоставят на възникването на конкуренция. Формулата „власт без контрол“
води след себе си нисък икономически растеж. От друга страна губещите от
съзидателното разрушение могат да възпрат икономическата промяна чрез
институционални похвати. В този случай това са агенти, чиито инвестиции се
предприемат чрез използване на вече остаряла технология. Същите агенти често
възпират свободната търговия, макар че ползите от нея многократно и неведнъж са
доказани.
Липсата на ефективен механизъм за контрол и отчетност на политическите
актьори се оказва, че е причина и за липсата на икономически реформи. По този начин
слабостта в институционалната инфраструктура прераства в макроикономически
проблеми за цялата страна и по-конкретно - не се реализира потенциала за
икономически растеж. В тази връзка е необходимо да се възприеме и изгради
политически ред, който е основан на принципите на плурализма, разделение на
властите и граждански контрол, за да може в пълния смисъл да се отстоява принципа
„власт да възпира власт“.
Създаването на устойчив и „добър“ институционален ред може да отъждествим
със създаването на институции, които защитават правата на собственост на отделния
гражданин и разпределят наличните ресурси между повече групи в обществото.
Подобен род институции предполагат равенство на възможностите, както и равенство
пред закона за всеки гражданин и всяко юридическо лице. Следващ въпрос в тази
връзка е как да постигнем такъв вид институции, за да успеем да поддържаме
достатъчно дълго време устойчив икономически растеж.
Създаването на качествени икономически институции зависи от волята да се
реформират пазарите на различни икономически блага и услуги. На трудовите пазари

това може да се постигне чрез избягване на принудата и по-точно чрез дефиниране на
равни права и задължения както за работодателя, така и за работника. Това може да
стане чрез изграждане на ясни и за двете страни условия по изпълнение на
задълженията в подписания между тях договор. Друг такъв пазар е пазарът на
финансови услуги и продукти. Липсата на достъп до тези пазари за отделни групи от
населението води до забавяне на растежа. Икономическото развитие изисква
инвестиции, но ако е ограничен достъпа до финансовите пазари, то няма как хора без
налични ресурси, но с продуктивни идеи, да реализират намеренията си. Дълбочината
на финансовите пазари кореспондира с ускорено икономическо развитие. Друга
съществена част от икономическата система, която съществено се влияе от
институциите, е регулацията на цените. Понякога регулация се предприема в полза на
заинтересовани лица и по този начин се изсмукват ресурси от останалата част на
населението. В тази връзка ще посоча необходимостта от добре разработено
антимонополно законодателство, но също така на компетентни и независими органи,
които да прилагат това законодателство в съответствие с предписанията на закона. В
края на моите разсъждения ще предложа още един исторически и икономически
експеримент.
Денят е 15 юни 1215 година, а страната Англия. На този ден крал Джон Неземни
подписва Великата харта на свободите, наричана още Магна Харта. Това е първият
документ в световната история, който слага началото на конституционната монархия. С
този документ кралският двор официално гарантира, че произволът на властта над
обикновения гражданин се ограничава и следва да се контролира. С подписването на
този документ се гарантират и защитават правата и интересите на феодалната
аристокрация, бароните и гражданите от действията на представителите на кралската
власт. От този ден в продължение на векове Англия е показателен пример до какво
води наличието на политически плурализъм и работещи институции в обществения
живот на страната. Англия се превръща в пример за икономическо развитие,
икономически растеж и световна експанзия.
Изненадващо може да изглежда, че икономическият растеж се генерира не чрез
повече пари или облаги за отделни групи, а чрез ефективни и работещи институции.
Главни икономически характеристики на отделните страни са човешкия и физически

капитал, нивото на спестяване и инвестиции, капиталовото натрупване и технологичен
напредък. Икономически растеж има тогава, когато се търси баланс между тези
променливи, а този баланс изначално се влияе от институционалния ред.
Институционален ред, създаден от хора, които не се плашат от съзиданието като
разрушение и от разрушението като съзидание. Институции, моделирани от
законодателство, което е създадено да насърчава сътрудничеството и диалога между
гражданите. Икономически ред, който предполага облагите да се ползват от създателя
им, а не от личността, която задава политическия дневен ред. Първо условие за
устойчив икономически растеж е, че един лист хартия, който въплъщава определени
правила и норми, е по-силен от юмрука на когото и да било. Примерите, които
разгледах, показват, че страни с еднакви ценностни характеристики на обществото, с
едни и същи климатични условия и природни ресурси, могат да приемат съвсем
различни траектории на икономическо развитие в зависимост от изградения от техните
граждани институционален ред. Спазването на правовия и демократичен ред,
насърчаването на иновациите и свободната търговия с останалия свят, стремеж към
пазарно съвършенство по отношение на пазарите на труд и капитал, регулация13 на
пазарни субекти с монополна власт. С институции от подобен род може да се очаква,
че обществото ще максимизира своя потенциал за растеж. Икономиките растат, ако
институциите в съответната страна насърчават инвестициите и иновациите, като
предоставят защита на правата на собственост и равенство пред закона. Страните се
развиват икономически, когато липсва корупция, правният ред се защитава ефективно
и липсва политическа нестабилност. Това се случва тогава, когато тези, които
разполагат с политическата власт са контролирани ефективно от останалата част на
обществото.
Връщам се отново на примера с отглеждане на цветя. Ако се опитаме да
създадем градина и намерението ни е само да поливаме цветята всеки ден, то
13

Идеята на Адам Смит за „невидимата ръка“ на пазара в наши дни доведе до създаване на изкривена
представа, че пазарът е единствения съдник за това какво да се търси и като следствие не е необходима
регулация. Смит всъщност акцентира на тази идея с цел да покаже, че пазарът ще бъде качествен
измерител на резултати, само ако има разделение на труда. В този смисъл той подчертава
необходимостта от много на брой пазарни субекти, а не премахване на регулацията върху пазара.
Регулация се налага да има тогава, когато отделни субекти застрашават самото съществуване на пазара.
Скорошен пример в това отношение е банковата консолидация в САЩ, която доведе до създаването на
банкови гиганти по отношение на които се приема, че са „твърде големи, за да фалират.“

резултатът ще бъде градина с много плевели, изтощена почва и овехтели цветя.
Всекидневното усилие, което включва поливане, прекопаване, наличие на слънчева
светлина, старание и непрекъснато учене ще ни доближи до красотата на японска
градина с много и красиви цветя.
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