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Голямата финансова и икономическа криза, която започна в края на лятото на 2007г.,
изненада всички ни и остави повечето от нас в недоумение. Как за Бога едно локално
затруднение на ипотечния пазар в САЩ отприщи икономическо цунами, достатъчно
мощно, за да заличи някои от най-влиятелните имена на Wall Street; да доведе до
частична национализация на банки от двете страни на Атлантика; и да докара цялата
световна икономика до рецесия, ако не, дори и до депресия? От тогава изминаха вече
почти шест години и макар в България да изпитахме последствията от това глобално
явление по-късно, горчивият привкус от него превърна възклицанието „Криза е!” в
нарицателно, олицетворяващо времето или по-скоро безвремието, в което живеем.
Краят на рецесията до голяма степен се превърна в блян, а растежът, който ще
доведе, в крайна сметка, до дългоочаквания изход, е все по-размито понятие на фона
на общата несигурност. Нещо повече: последователността на събитията и
последствията от тях изглеждат все по-динамични и все по-неуправляеми. След
триседмична парализа на федералните институции, САЩ предпочетоха отново да
повишат размера на дълга си пред заплахата от технически фалит. Изместването на
геоикономическата и геополитическата мощ от Запад на Изток вече е факт, въпреки
забавения растеж в Китай. А по средата, Европа изглежда по-разделена от всякога,
лутаща се в търсене на решение за насърчаване на растеж, борейки се да запази в
цялост общността. Общност, която е на кръстопът, притисната от обстоятелства и
субекти, оспорващи фундаментално принципите й. България е част от тази общност, а
икономическата криза тук се превърна както в политическа, така и в криза на
ценностите. Това носи още повече несигурност и я задълбочава още повече – един
омагьосан кръг. Но какъв е изходът? Той определено няма да е резултат от радикални
решения. Те водят до още по-голямо разделение. Изходът, също така, не е функция от
екзотични икономически инструменти, особено на малък, периферен пазар като
българския. Неслучайно поставям акцента върху несигурността. В известен смисъл тя е
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пълен еквивалент на кризата. Ако хората като икономически единици са сигурни в
бъдещето, то те имат стимул да потребяват продукти и услуги, вместо да отлагат за подобри времена или да спестяват за още по-черни дни, провокирани от омагьосания
кръг, в който живеят. Икономистите имат склонността да опростяват общественоикономическите процеси до елементарни уравнения, които невинаги работят. Без да
изпадам в теоретични съждения, трябва да е ясно, че икономическият растеж не е
проста функция от „подходящи” инструменти. В икономиката невинаги числата са найважното. По-важни са хората и тяхната нагласа, а растежът е по-скоро функция от
колективната психология и памет на цялото общество. Функция, която убягва на
нашето общество вече 24 години! За да докажа твърденията си трябва да започна
малко по-отдалече.
Обединена Европа. Едно понятие, благодарение на което днес водим един
сравнително спокоен живот. Понятие, което в началото на 20-ти век би било сравнено
с научна фантастика. Днес то е факт, въпреки че предимствата му са заложени на карта
и то от процеси почти еквивалентни на тези обиколили земното кълбо през 30 – те и
40-те години на 20-ти век. Преходът е забележителен: от Голямата депресия, през
Втората световна война и накрая до Обединена Европа. Днес обаче, този преход, все
повече започва да прилича на цикъл. Настоящата икономическа криза изведе на
преден план същите обществено-икономически проблеми като тези от периода на
Голямата депресия, не само по характер, но и по магнитут. Тези проблеми, които
отдавна смятахме за решени отново се появиха на сцената и възродиха със себе си
много от страховете на днешните общества. От трибуните на Европейския парламент,
(а и от тези на националните парламенти), все по-често се чуват радикални призиви и
възгласи, отричащи предимствата на общността за свободно движение на хора, стоки
и капитали и поставящи под въпрос правотата на либералната теория за
функционирането на икономиката и обществото. Нещо повече: свидетели сме на
възраждане на опасни движения и възгледи от фашистки характер, пропагандиращи
разделение, радикализъм и омраза, които са заклеймени като престъпни от историята.
Като започнем от „Златна зора” в Гърция и стигнем до „Партията на Свободата” в
Холандия, съвременна Европа започна да прилича твърде явно и ярко на Европа от
началото на 20-ти век. Действителността в България през последните месеци напълно
резонира със случващото се из целия континент. Обществото е тотално разделено по
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причини от най-различен характер, хората са обезверени, без обща цел, без
перспектива, без сигурност. Парламентът, като олицетворение на това общество, е
изпълнен с гняв и неприязън, а безумни решения, без всякаква икономическа
обоснованост (удължаване на Мораториума за продажба на земеделска земя на
чужденци), още повече задълбочават кризата. Най-добрият индикатор, показващ края
на сътресенията в икономиката, е икономическият растеж, но за него е необходим
национален и забележете либерален консенсус. Радикалните алтернативи, родени от
криворазбрана национална гордост и копнеж по „светлото минало” няма да доведат
до нищо добро. Те могат да изглеждат много съблазнително, но като идеи са довели
до някои от най-големите катастрофи през последните 100 години. В едно общество,
раздирано от противоречия, изцедено морално и икономически, голяма част от хората
виждат изхода от ситуацията именно в такива радикални и дори опасни идеи, защото
те звучат добре, показват „виновните”, палят националната гордост, лесни са за
асимилиране, дават привидна надежда за бързо справяне с проблемите. В резултат на
кризата, се увеличи броя на бедните и недоволните, желаещи именно такива
решение. Тези (колективни) желания в крайна сметка вкараха в институциите из цяла
Европа множество блуждаещи групи от крайни индивиди, с меко казано деструктивно
мислене. Това е един от ефектите на т.нар. колективна психология: на разговорен език
„Ефектът на Стадото” или още „Ефект на Масовата истерия”, провокиран от всеобщото
недоволство, несигурност и страх от бъдещето. Същият ефект, който в крайна сметка
роди и все още храни настоящата криза. Казвам настоящата, защото тя не е първата и
категорично няма да е последната. Обективно погледнато, по-малко от сто години ни
делят от Голямата депресия, а последствията от нея, специално в Европа, са сходни с
настоящите, с разликата, че все още не сме се подали на радикализма. Ако се върнем
още по-назад в миналото и проследим финансовата история на света, обхващайки
периода от „Кризата на Лалетата” в Холандия в началото на 17-ти век, до настоящата
криза, ще стигнем до два много интересни извода:
1) Кризите в свободното, либерално общество са периодично проявление на
недостатъците на колективната психология на това общество. Тя, (колективната
психология), от своя страна е израз на недостатъците ни като индивиди – всеки със
своите проблеми, емоции, страхове и грешки. Пазарната икономика е най-доброто
олицетворение както на положителните, така и на отрицателните страни на човешката
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природа и периодичните сътресенията в нея са нещо нормално, в цикъла на нейното
развитие.
2)

Средно,

времето

между

две

кризи

е

приблизително

равно

на

продължителността на живота на поколението, свидетел на първата от двете. Това
извежда на преден план проблема на „Колективната памет”, която се оказва
удивително къса, съобразно положението, в което се намираме в момента и времевия
период, който ни разделя от Голямата депресия. По същия начин е устроено
човешкото съзнание – да помни хубавото и да забравя лошото.
Ако мултиплицираме отрицателните характеристика на двата ефекта, съобразно
милиардите човешки същества живеещи на планетата, ще получим феномен с
идентични параметри като настоящата криза. Въпреки тези констатации, които
изглеждат до известна степен бетонирани и перманентни, човешкото съзнание не е
толкова статично и винаги търси начин да прогресира и да се бори с проблемите,
колкото и системни , циклични и трудни да са те. Това ни прави хора и като хора, част
от това общество, трябва заедно да открием начин да преминем в следващия период
на просперитет и благосъстояние. Това особено в голяма степен важи за нас
българите, на фона на нашето разделение. Ние сме сравнително младо пазарно
общество и трябва да си дадем отговори на много въпроси и да осъзнаем някои
истини за света, в който живеем и нашето място в него. Истините, от които бягаме вече
почти четвърт век: Малко държава не значи слаба държава; Демокрацията е по-скоро
власт на закона, не власт на народа; Преходът не е приключил; Работата е благодетел,
не необходимост; И не на последно място перифразирайки американския президент
Дж. Кенеди: „Не е важно какво държавата прави за теб, а както правиш ти за
държавата, защото държавата сме всички ние!” Икономическият растеж е пряк
измерител на благосъстоянието и просперитета на едно общество и за да го постигнем
ни трябва обществен консенсус и единна посока на развитие. Необходимо е да се
осъществят всички непопулярни реформи, които могат да костват нечия репутация и
кариера, но в крайна сметка, дори във Великобритания не всички обичат Тачър! В една
посока ще тръгнем, когато осъзнаем, че не живеем чак толкова зле, а това, което ще ни
обедини е това, което обединява всички хора по света – желанието за по-добър и подостоен начин на живот. Необходимо е да увеличим кръгозора си, поглеждайки
мащабно ще разберем какво всъщност прави едно общество успешно и прогресивно.
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Икономическият растеж не се постига самоцелно в краткосрочен план, той е
дългосрочен процес, за който е необходима определена обществена нагласа. Тя, от
своя страна, може да бъде постигната, когато обществото се пребори с
предразсъдъците си и се обедини около желанието да живее по-добре, без значение
от идеологическата, етническата, религиозната или дори териториалната си
принадлежност. Това е изключително важно за посткомунистически общества като
нашето, живеещи в своеобразен водовъртеж от парадокси. Разбира се важни са и
икономическите инструменти, но тяхното прилагане трябва да става съобразно
възприемането на т.нар решаващи предимства, които водят едно общество напред. Но
кои са тези решаващи предимства и дали наистина всяко общество може да ги развие
и прилага? За да отговорим на този въпрос е необходимо да разгледаме първо това,
което обединява всички хора по света – желанието за по-добър живот. За това нека
поговорим в милиарди. За всички милиарди човешки същества, живели и живеещи на
тази планета. Знаем, че около 106 млрд. души са съществували от зората на
човечеството. Приблизително 94% от тях не са сред живите. Знаем също, че около 60%
са живели или живеят в Азия и най-важното: болшинството от хората са живели бедно
и относително кратко. Същевременно обаче съществуват и други милиарди.
Приблизително 195 000 млрд. долара изразяват благосъстоянието по света. Повечето
от тях е натрупано след 1800г. и е притежавано от тази част от населението на Земята,
което наричаме западняци и към които се опитваме да се числим. В днешно време
19% от населението на планетата притежава две трети от богатството. Стопанските
историци наричат този феномен „Голямото разминаване”. И тъй като ние сме найбедната държава в ЕС и в известен смисъл исторически сме поставени в графата на
обществата необлагодетелствани от този феномен, е необходимо да го познаваме из
основи. Дали всъщност „Голямото разминаване” не е към своя край? И ако „ДА” как да
се възползваме от това? Ако вземем индексите за БВП на глава от населението на
Великобритания, Индия, САЩ и Китай, от 16-ти век насам, и ги съпоставим в смисъла
на средна доходност на населението, ще проследим една много интересна и
показателна графика, илюстрираща „Голямото разминаване”. И четирите държави
започват с приблизително равни стойности на показателя, като в интересен на
истината средният китаец е бил по-богат от средния американец. Когато стигнем до
70-те години на 20-ти век ще видим обаче, че средният британец е 10 пъти по богат от
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средния индиец, а средният американец е почти 20 пъти по-богат от средния китаец.
Нека вземем десетте държави, които се превръщат в западните колониални империи.
През 1500г., нищо не е подсказвало, че няколко дребни по територия феодални
структури, намиращи се в периферията на Евразия ще постигнат глобална доминация.
Всъщност по това време те изглеждат нищожни и по територия и по население и по
процент от произведеното БВП в световен мащаб, на фона на могъщите ориенталски
империи. До 1913г. тези десет държави плюс САЩ контролират огромни територии,
58% от населението на Земята и 74% от произведеното БВП. Общоприетата причина за
това е Империализмът. Но това не е така. Империята, като държавно устройство,
експанзията и експлоатацията не са нещо измислено на Запад. Упадъкът на вековните
ориенталските империи отваря вратите за експанзията на западните нации. Нещо
повече: пикът на „Голямото разминаване” е около 1970г. – един достатъчно дълъг
период, след като деколонизацията е вече факт. В духа на желанието на всички да
живеят по-добре, трябва да се знае, че в зенита на Империализма (периода 18 - 19в),
продължителността на живота на жителите на колониална Африка се повишава с почти
30%. До края на процеса на деколонизация обаче, продължителността на живота на
същите народи намалява почти 2 пъти, връщайки се на нива, приемани за нормални
през 16-ти век. Още през 1731г. един османски чиновник си задава почти същите
въпроси. Ибрахим Мутеферика бил висш държавен служител в Османската империя,
във времето, когато Империята опитва да се модернизира. Той се пита защо
християнските (западните) държави, които са били толкова слаби в миналото,
изведнъж започват да владеят огромни територии и дори побеждават някога
непобедимите османски армии. За него отговорът е в западните законите и
институциите, които са подчинени на здравия разум за разлика от османските.
Въпреки, че доводите на Мутеферика са актуални и днес, той остава запомнен от
историята с въвеждането на печатното писмо в османската администрация, в опит да я
модернизира. Но, докато Фредерик Велики в Прусия, поръчва да бъде напечатан труд
на тема „Приложението на Нютоновите закони в артилерията”, османският султан
Осман III поръчва превода на един британски трактат, описващ начин за лечение на
сифилис. Това ни дава някаква представа за приоритетите на султанския двор във вече
западналата империя. Като причини за „Голямото разминаване” често се посочват
географското положение и националната идентичност, но и това не е напълно вярно.
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През 20-ти век бяха проведени два огромни експеримента, които го доказват. Първо
Германия, една територия, с идентично население с едни и същи обичаи и нрави,
беше

разделена

на

две.

Половината

германци

трябваше

да

възприемат

комунистическата доктрина. Резултатът е локално разминаване, което може да бъде
илюстрирано с помощта на автомобилната индустрия: Германците на запад
произведоха Мерцедес, а тези на изток Трабант?! След това корейците бяха разделени
и половината трябваше да възприемат комунистическата доктрина. Резултатът, видим
и днес, е още по-голямо разминаване от това в Германия, отново на една територия, с
идентично население, култура и обичаи. Нито спецификите на географското
положение, нито националната идентичност са правдоподобно обяснение за
„Голямото разминаване”, нито пък са решаващи за успеха на една държава. Пътят на
развитието на една нация се определя от идеите, определящи посоката и от
институциите, които трябва да осъществят пътуването. В своя фундаментален труд
Адам Смит, бащата на пазарната икономика, още през 1776г. казва следното: „… От
дълго време Китай изглежда статичен. Вероятната причина за което е, че доста
отдавна китайският народ е придобил пълния комплект от блага и богатства,
отговарящ на неговите закони и институции. Този комплект е създаден спрямо
качествата и полезното съдържание на почвите, водите, климата, ситуацията и
късмета, и изглежда посредствен през погледа на други (западните) закони и
институции.”1 В днешно време тези закони и институции, могат да бъдат представени
като решаващите приложения, необходими на всяко общество, желаещо просперитет,
развитие и растеж. Проф. Ниал Фъргюсън (професор по стопанска история в Харвард) е
свел боря на тези решаващи предимства до цифрата 6. Те в известен смисъл приличат
на приложенията на един смартфон, в контекста на удобна работа с тях и лесно могат
да бъдат „свалени” от всяко общество, стига то да притежава правилния „хардуер”,
защото въпреки всичко зад всяко приложение стои сложен код. Тези шест решаващи
приложения напълно обясняват „Голямото разминаване. Те отличават Запада от
останалия свят и му дават ключово предимство в развитието си. На първо място това е
„Конкуренцията”; Следва „Научната революция”; „Демокрацията, базирана на властта
на закона и правата на собственост”; Четвъртото място е за „Достъпа до модерна

1

Adam Smith, Wealth of Nations, year of publication: 1776.
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медицина”; На пето място е „Консуматорското общество”; И на края, но не и по
важност, е „Работната етика”.

Конкуренцията в либералните общества е

първопричината за прогрес и развитие. Тя не означава само, че през 17-ти век в Европа
са съществували стотина политически независими единици, борещи се за доминиращо
положение на картата, а и че вътре, в самите тях, е съществувала конкуренция, както
между различните буржоазни компании, така и между различните суверени и
аристократични

прослойки.

Първообразът

на

съвременната

корпорация

-

„Корпорацията на Лондонското сити“, е създадена още през 12-ти век, в отговор на
нуждите на динамично развиваща се конкурентна пазарна среда. Нищо такова не се е
случило Китай и в Османската империя, в която сме живели ние – две монолитни,
централизирани държави, приютяващи една пета от населението на Земята по онова
време, в които единствената форма на конкуренция е в посока фаворитизъм и
стандартизирани практики за йерархично израстване, а всеки реален опит за прогрес и
конкурентно мислене е премазван от държавната машина. С течение на времето,
големите ориенталски империи се затварят в себе си, с убеждението, че са придобили
изцяло пакета от необходимите им блага. По същото време на Запад, различните
суверени се конкурират помежду си, със създаването и подпомагането на търговски
компании, за експлоатация на новооткритите търговски пътища до Новия свят и
Източните Индии. Всичко опирало до това кой притежава най-силния флот, но за силен
флот е необходимо солидно финансиране. В търсенето на тези средства се раждат
финансовите институции и държавният дълг. Правилното прилагане на тези
инструменти осигурява на Великобритания доминиращо положение не само на
европейската, но и на световна карта. И всичко това заради конкуренцията. Добрият
флот означава модерни кораби, това е било осигурено от Научната революция,
задействана като необходимост, в отговор на конкуренцията. Истина е, че Научната
революция на Запад има за основа ориенталските традиции във всички различни
области, но тя има много различна цел. Основната функция на откритията на
ориенталските учени е да задоволяват желанието за показност и величие на своите
владетели. Научната революция на Запад има за цел да осигури на практика
технологични, конкурентни предимства, гарантиращи успех на бойните полета и бързи
печалби от далечните колонии. Да вземем за пример изключителния труд на
Бенджамин Робъртс – „Новите принципи на артилерията“, в който той прилага
8

нютоновата физика в балистичните си изчисления. След като това бъде направено и
приложено на практика, всяка армия си гарантира едно наистина решаващо, за онова
време предимство. По същото време никъде освен на Запад няма следи от Научна
революция. Въпреки че Османската империя е териториалният и в известен смисъл
културният наследник на Арабския халифат, тя не успява да доразвие научните
традиции, натрупани от арабските учени. Нещо повече – докато на Запад църквата
започва да разхлабва хватката си върху научното съсловие, духовенството в
Османската империя засилва своята. Демокрацията, базирана на властта на закона и
правата на собственост. Тя олицетворява пропастта в начина на живот между Северна
и Южна Америка и води началото си от двата различни начина, приложени при
колонизирането на Новия свят. От една страна имаме англосаксонския модел,
приложен на север, където колонизацията не е самоцелно търсене на своеобразно ЕлДорадо. Колонизаторите на север осъществяват териториалната експанзия чрез
собственоръчна експлоатация и обработка на земята, в замяна на което след няколко
години (в зависимост от големината на култивираните територии за прослуженото от
тях време) получавали право на собственост, което осигурява конкуренция и развитие.
На юг моделът е съвсем различен. Конквистадорите (и техните наследници) пристигат
в Южна Америка в търсене на богатства, експлоатирайки

южноамериканските

цивилизации. След унищожаването на индианските общества, правата на собственост
остават само за малоброен аристократичен елит. С това конкуренцията е ограничена
само до взаимоотношенията на този елит, а зараждането на демократични ценности
на практика е невъзможно. Това произтича от факта, че след Американската
революция през 1776г., на север правото на собственост се превръща във функция на
правото да гласуваш. Това е първопричината САЩ да притежават доминантна позиция
и висок стандарт на живот. В Латинска Америка в известна степен все още съществува
малобройна облагодетелствана класа, а голяма част от населението живее бедно, без
почти никакви права и перспективи. Модерната медицина и здравеопазване са
решаващо

предимство

поради

факта,

че

осигуряват

повишаване

на

продължителността на живот на населението и работоспособност. Този процес
започва с бързи темпове в края на 19-ти век с успешната борба с някои от болестите
бичове за човечеството. Сцената на тази борба е Африка и макар, че медицинските
постижения са заплатени с цената на живота на множество африканци, дори в места
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като Сенегал продължителността на живота се повишава драстично в началото на 20ти век. Въпреки че след деколонизацията са отчетени резки темпове на намаление на
този показател, днес все повече африканци имат достъп до медицински услуги. С
помощта на историческата хронология проследихме развитието на западните,
решаващи приложения и прилагането им във времето. Стигаме до петото предимство
– консуматорското общество. За да се случи една Индустриална революция е
необходимо да има множество желаещи да потребяват и притежават, това е
феноменът на консуматорското общество и необходимостта от масово, лесно, бързо и
евтино производство на блага. Консуматорското общество е механизъм, способен да
задвижи витлата на икономиката, стига всички икономически единици да са сигурни в
бъдещето си. За да се случи това, не е необходимо Консуматорското общество да бъде
базирано, да кажем в нашето общество. Китайското икономическо чудо се случи
заради консуматорското общество в САЩ, в резултат на което през последните месеци
наблюдаваме един много интересен процес. Растежът в Китай е забавен поради
преориентирането на китайската икономика към все по-голямо вътрешно потребление
и повишаване на качеството на живот, което е естествено след като динамиката на
растежа е осигурена. Икономическият растеж не е самоцелно еднократно постижение,
той трябва да е дълготрайна прогресия, гарантираща и генерираща по този начин
развитие. Последното решаващо приложение необходимо на всяка нация, която
желае да прогресира и да се развива, в известен смисъл представлява свързващата
нишка между останалите предимства. Това е работната етика. Макс Вебер вярвал, че
тя е типична протестантска добродетел, но той е грешал. Всяко общество може да
възприеме работната етика, ако институциите са налице, за да я стимулират. В това
отношение най-важната обществена институция е семейството. Работната етика е
решаваща и за конкуренцията, за научната революция, за образованието и за начина
на живот като цяло и тя се възприема в семейството. Всяко общество може да я
приеме като начин на мислене, това е много добре изразено днес, от когато и да било.
От доста време работната етика не е притежание само на западните общества,
всъщност те почти са я загубили (ние също). Днес средностатистическият южнокореец
работи хиляда часа повече от средностатистическия германец. Работната етика
означава да си прилежен, находчив, търсещ, възприемащ работата като удоволствие и
благодетел, а не като необходимост. Кой днес притежава работната етика? Тъй като
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говорим за решаващи приложения, нека вземем I-phone за пример. Той е едно от
нещата, които са измислени в САЩ, но се произвеждат в Китай, поради този факт
можем да кажем, че Западът все още е доминиращ. Това не е точно така. Ако става
въпрос за иновации, по данни на ООН в началото на тази година Китай изпревари
Германия по брой патенти и зае четвърто място в света. С това можем да кажем, че
Голямото разминаване е към края си! Китай са на път да станат най-голямата
икономика в света в резултат на прилагането на (някои от) решаващите приложения на
Запада. Африканците имат все по-голям достъп до здравеопазване. Латинска Америка
е в експанзия, а в резултат на кризата Западните общества, тези, които първи са
осъзнали предимствата на шестте решаващи приложения, отчитат негативни
тенденции по всички фронтове на развитието си. Това е по-скоро положителен процес,
защото на глобално ниво все повече общества по целия свят могат да получат
възможност за развитие. Всяко едно общество, възприемайки и прилагайки шестте
решаващи предимства може да постигне развитие с темповете на Западната
цивилизация, към която всички се стремим и в известна степен вече принадлежим.
Нашето поколение е свидетел на тези процеси уравновесяващи стандарта на Изток и
на Запад и тъй като България се намира „по средата“ е жизнено важно как да се
възползваме от „интересното време“, в което живеем. Ние сме сравнително млада
пазарна икономика и въпреки, че почти сме преминали през процеса на
първоначалното хищническо натрупване на капитала имаме да изминем дълъг път,
докато се превърнем в прогресивно и успяващо общество. Ако трябва да сме честни,
ние сме част от това население на планетата, което живее относително добре и в
процеса на модерното си историческо развитие, сме възприели част от решаващите
предимства. Имаме консуматорско общество; имаме демокрация (макар и фасадна,
все пак избор има) със сравнително добре защитени права на собственост, въпреки че
на индивидуално ниво, пазарното й управление е ограничено; имаме модерна
медицина, но достъпът до нея също е ограничен; имаме наука, но тя се развива само
по оста на индивидуалните академични постижения и не изповядва принципите,
необходими за Научна революция. Идеална ситуация е възможна само в стерилна
среда, но за 24 години ние не успяхме да възприемем и приложим най-важните
решаващи предимства – конкуренцията и работната етика, която по-скоро загубихме.
Стана ясно, че икономическият растеж не е проста, краткосрочна, самоцелна и
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еднократна функция от определени икономически инструменти, тя е сложна,
дългосрочна, прогресивна функция от нагласата на обществото и неговите институции
да възприемат и прилагат най-вече конкуренцията и работната етика. Без тях е
невъзможно да бъдат постигнати останалите. Цикличността в пазарната икономика
позволява именно в период на икономическа нестабилност, едно общество да
навакса, това е времето за реформи. В момента обаче, нашето общество е тръгнало в
съвсем различна посока, тази на абсолютното разделение по всички критерии и в
стила на историческата ретроспекция, ситуацията в днешна България прилича на
ситуацията от 1923г. Свален е от власт един, по своята същност, авторитарен премиер,
какъвто е Стамболийски през 23-та година, имаме едно правителство дефинирано като
„политико-експертно“, като това на Александър Цанков и живеем в ситуация на тежък
реваншизъм и несигурност, които водят до още по силна радикализация и убиват
възможностите за икономически растеж, тъй като за него са необходими сигурност и
спокойствие. Това е и първата задача, с която трябва да се справят управляващите в
момента – да успокоят обществото. Това осигурява спокойствие и дава реална
дългосрочна перспектива за развитие. В тези „интересни времена“ ни е необходима
единност, без нея растежът ще остане просто един блян. Перифразирайки Адам Смит
ще кажа, че ни е необходим нов комплект от блага и институции отговарящи на
нашите нужди, в противен случай ще останем статично и хронично болно общество.
Проблемът за това не е обхвата на регулацията, а нейното прилагане. Тя трябва да
бъде синхронизирана с нуждите на обществото, да подпомага идеите и иновативното
мислене, не да ги санкционира. Всичко опира до общата ни нагласа за прогрес и
просперитет, до колективната ни психология и памет. Икономическият растеж не е
проста, краткосрочна, самоцелна и еднократна функция от определени икономически
инструменти, тя е сложна, дългосрочна, прогресивна функция от нагласата на
обществото и неговите институции да възприемат и прилагат решаващите
приложения. В Този дух ще завърша, (макар и комерсиално), с един цитат на Уинстън
Чърчил по време на една негова лекция през съдбоносната 1938г.: „Цивилизация
означава общество изградено върху вижданията на гражданите. Това означава, че
насилието, властта на войните, вождовете и тиранията трябва да отстъпят място на
гражданите, законите и институциите, надзираващи тяхното прилагане. Това е
цивилизацията и в нейната почва устойчиво растат свободата, комфорта, културата и
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благоденствието. Когато цивилизацията властва, в която и да е страна живота е поспокоен, не толкова тежък и много по-достоен за по-голямата част от населението.“
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