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КРАЙНОСТИТЕ ВЪВ ВСЯКО НЕЩО СА ВРЕДНИ,
В Т.Ч. ПРИВАТИЗАЦИЯТА И СЪКРАЩАВАНЕТО

НА ПУБЛИЧНИТЕ БЛАГА

Проф. д-р ик.н. Велчо Стоянов

„Собствеността е кражба”
П. Прудон

„Частната собственост е свещена
и неприкосновена”

Девиз на новото и най-новото време
„Обществената собственост принадлежи

пропорционално на всеки член на обществото”
Е. Остром

Много столетия и хилядолетия дори, човечеството се е вдъхновявало от
девизът на Протагор (V в.пр.н.е.) – „Човекът е мярка на всички неща”. Извес-
тно е, че той е илюстриран и потвърден по забележителен начин от Л. да Винчи.
За съжаление, обаче, либерално-либертарианският пазар все по-настойчиво
заема мястото на човека и именно той (заедно със своя иманентен инструмент
парите), се превръщат в мярката на всички неща. Това се потвърждава не само
от все повече (светски) автори, но и от самият папа Бенедикт XVI, който пише:
„Парите и богатството се превръщат в мяра на всичко... либералният пазар
налага своите непреклонни закони на всички аспекти от живота”1.

Основните начини, чрез които пазарът осъществява своето настъпление
срещу човека и главно срещу неговата духовно-културна същност, като го „вар-
варизира” и „зоологизира”, е прекалената приватизация или комерсализация, вкл.
прекаленото съкращаване на публичните блага. В случая имаме предвид най-
вече прекаляването с приватизацията на т.нар. от класическата теория „есте-
ствени монополи”, които се трансформират в частни (монополи) и прекаленото, а
в някой случай и драстичното редуциране на публичните блага, което подкопава и
ерозира социалната кохезия, солидарността и единството на обществото.
1 Цит. по: Тесоре, Д. Рацингер: въведение. Нравствените, политическите и религиозни възгледи на

Бенедикт XVI, изд. „Сиела”, С., 2007, с. 131.
Казаното от Рацингер т.е. от сегашния папа Бенедикт XVI, е изобразеното по неповторим начин
от карикатуриста на в. „Стършел” К. Драгостинов така: показал е в своята карикатура, че
маймуната вече се е настанила с единият си крак в кръг (на Л. да Винчи) и изтиква от там човекът,
единият крак, на който вече е извън кръга...
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Впрочем, конкретният мотив да се насочим към разработването на тази
тема или статия, бе трудът на американската носителка на Нобелова награда
по икономика за 2009 г. Елеонор Остром, озаглавен: „Couvernance des biens
communes” или на български език – „Управление на общите блага”.

Целта на автора е, като се анализира състоянието на нещата, да се пока-
же и докаже, че прекаляването с приватизацията и със съкращаването на пуб-
личните блага е по-скоро социално зло, отколкото обществено добро, както се
опитват да го представят пазарните фундаменталисти или либертарианците.

I.

Човекът живее, работи и твори (независимо дали е в пазарна или непазар-
на среда) не като корабокрушенецът и литературен герой Р. Крузо или като
някогашните чудаци-отшелници, а в рамките на о б щ н о с т и – от семейството,
през многообразие от много други човешки общности, до държавата; през вто-
рата половина на XX век се създават и регионални общности със своя първооб-
раз, ЕС, а вече се оформя и т.нар. „Глобално село” – синоним на глобална общ-
ност.

И все пак, основната социално-политическа, икономическа и културна еди-
ница си остава държавата, с нейната суверенна територия, с оригинален език
(има държави и с повече езици), обща история и уникална култура (има и мул-
тикултурни нации и държави).

Няма държави (освен държавите-лилипути), които, първо, да нямат свое
вътрешно административно-териториално деление и известна децентрализация
на върховната политическа власт, както и такива, които не са в някаква форма
на алианси с други държави, които в зависимост от мащабите им, могат да се
разграничат и обособят на регионални, международни и глобални (в случая гло-
бално го приемаме като по-широко от международното). Независимо, че
държавните и вътрешно-държавните общности и т.нар. гражданско общество,
по-конкретно, да са повишили ролята и значението си, държавата си остана
основна териториално-политическа формация във всяко отношение, но част от
нейния суверинитет се предава нагоре по вертикала на регионални, междуна-
родни и глобални структури. Друг е въпросът какви съществени промени е
претърпяла и какво ще бъде нейното бъдещо развитие. Тук само ще посочим,
че имаме предвид т.нар. модерна и най-модерна държава, в която доминира,
дори господства, пазарът.

Държавите се различават в много отношения, но имат и твърде много
прилики. Най-съществената от тях е, че във всяка отделна държава винаги е
имало две основни групи хора – управляващи и управлявани. Основна цел и
задача на управляващите е била, и продължава да бъде, да приобщават управ-
ляваните към идеали и цели и в максимална степен да поддържат социално-
политическата хомогенност на населението, което живее върху територията на
държавата (и морално да подкрепят и подържат свои етносни общности извън
пределите на страната, разпръснати вече на твърде широк периметър – по све-
та като цяло).
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Социално-териториалното образувание държава и нейното управление е
най-сложното нещо или поне така твърди Алберт Айнщайн. Нейните функции и
роля безспорно са еволюирали, но за модерната държава те се свеждат до:

- военна;
- политико-дипломатическа;
- поддържане на вътрешния ред и сигурност;
- социална;
- икономическа и
- екологична; би могло да се говори и за кохезионна функция и роля на

държавата.
Разбира се, през отделните исторически периоди, през които е господствала

една или друга парадигма, е била различна „тежестта” и значението на отделни-
те функции на държавата. Може да се твърди, че първите три функции са „веч-
ни” и почти винаги актуални, което не е така с останалите. Безспорно е, че еколо-
гичната функцията и роля на държавата е сравнително нова, но тя непрекъснато
повишава своята „тежест”, роля и значение. В същото време, обаче, социалната
и икономическата функции на съвременната неолиберално-либертарианска държа-
ва и общество, все повече „олекват” и се редуцират. Дори се възраждат стари
идеи и теории, като тази на Х. Спенсър, че социалната функция е неадекватна за
държавата, а е присъща само на църквата и на частни благотворителни организа-
ции. Върху аналогична идейно-теоретична основа и малко „по-меки” нейни вари-
анти се осъществи и продължава да се осъществява радикална реформа в сфе-
рата на социалното и здравното осигуряване в две основни посоки. Едната посока
е, да се сведат до минимално равнище задължителните социално-здравно-осигу-
рителни вноски и съответните обезщетения, които се изплащат за тяхна сметка,
а другата посока, е да се увеличат ролята, значението и/или „тежестта” на доб-
роволните социални и здравно-осигурителни фондове, формирани и използвани на
частно-предприемаческа или на чисто пазарна основа. Наричат ги и капиталови
(социални и здравно-осигурителни) фондове, защото те могат да нарастват чрез
инвестирането им в ценни книжа, но при икономически сътресения и кризи те
биха могли да се „стопят”, респ. да фалират и осигурените да загубят своите
вноски или целеви спестявания.

„Съдбата” на икономическата функция и роля на съвременната супер-ли-
берална държава е аналогична на социалната, дори още по-силно е редуцирана
от нея. Защото, според господстващата неолиберална парадигма, държавата
деформира резултатите от действието на пазара и, следователно, тя е виновна
за икономическите сътресения и кризи, породени от нейните ограничения и ре-
гулации спрямо пазара. На тази основа държавата се квалифицира като не-
присъща и/или неадекватна на частно-пазарното предприемачество. С други
думи, според някои супер-либерали, почти няма такава държавна дейност, коя-
то не би могла да се поеме и изпълнява (дори по-успешно), от частното пред-
приемачество, поради което пазарът може и следва да замени или да „погълне”
държавата. От само себе си се разбира, че биха могли да заменят или „погълнат”
държавата само глобалните или мегакорпорациите, които започват постепенно
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да изпълняват и държавнически функции, подобно на техните някогашни пред-
шественици – Остиндийската и Вестиндииската компании и най-вече първата
от тях, която е имала и някои от атрибутите на държава – знаме, армия, поли-
ция, администрация и пр. Все пак, обаче, тогавашната Остиндийска компания е
имала специални пълномощия от Великобритания, докато при замяната на държа-
вата от съвременните корпорации, те просто ще се самоупълномощават, което
разбира се, не е еднократен акт, а процес, който вече е започнал и се осъще-
ствява, тъй като държавата „обслужва” всесилните корпорации.

Почти всеобщото очакване е, че настъпилата глобална финансово-иконо-
мическа криза ще охлади амбициите и апетитите на супер-либералите или ли-
бертарианците, но да не забравяме, че зад тях стоят най-мощните икономичес-
ки сили – тези с „най-големите кесии”, както се изразява един бивш министър
на Англия, със завоювани позиции, които трудно се отстъпват без „бой”, макар,
че съществуват и изключения. Такова изключение бе и мирното саморазпадане
на реалния социализъм, който между другото разполагаше с могъщи и огромни
и модерни военни арсенали, които, обаче, не бяха използвани! Далеч сме от
мисълта да считаме, че при супер-либерализма-капитализма, изгодата от него
не е, общо взето, правопропорционална на финансово-икономическата мощ на
пазарните субекти. Обикновено се твърди, че от него имат изгода и най-бедни-
те, чието жизнено равнище също се повишава, което е относително вярно. Това
е относително вярно, тъй като и в предкапиталистическото общество, макар и
по-бавно, се е подобрявал животът и на най-бедните слоеве от населението; а
при реалния социализъм – също и то динамично. Безспорно е, че пазарният
капитализъм ускорява този процес, но и неимоверно повишава неговата социал-
на цена. Общоприето е, че в новите суперпазарни условия богатите намаляват,
но стават все по-богати, а бедните стават все повече и все по-бедни. Обезпо-
коително е, че средната класа започва да се „топи” и незначителна част от нея
преминава в по-горна социално-икономическа категория, а по-голямата част от
нея се „смъква” надолу по социалната стълбица.

Трябва, обаче, да подчертаем наличието на пряка връзка между силното
редуциране на социалната и икономическата функция на държавата, от една
страна, и почти пропорционалното намаляване или съкращаване на общите, об-
ществените или публичните блага, от друга страна, които се трансформират в
частни.

В литературата вече има много данни и констатации в това отношение, но
ще си позволим да цитираме няколко такива от един от докладите на Римския
клуб от 1995 г. с емблематичното заглавие „Скандал и срам”: „Все повече се
увеличава пропастта между бедни и богати ..., което води до глобална неста-
билност ... разширява се социалната пропаст между все по-богати и все по-
бедни ... тази пропаст расте с всеки изминал ден ... Все повече стават ненуж-
ните чеда на съвременната цивилизация... Бедността е глобален проблем ... Тя
е скандал и срам ... Налице са множество опити над хората да бъдат вкарани в
западния калъп ... Върви се към деморализация на мнозинството и до превръща-
нето му във васал на богатите ... Проявява се, обаче, усещането (дори и убеж-
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дението – ВС), че пазарът няма да реши проблемите на икономиката, бедност-
та, замърсяването на околната среда ...”2

Настъпилата криза през 2007/08 г. не само породи активната и засилваща
се критична реторика, но и очаквания за коригиране на супер-либерално-либер-
тарианския модел на пазарна икономика и общество. Не сме големи оптимисти
в това отношение, като имаме предвид силата и мощта на тези, които стоят зад
неолибералната идеология, теория и политика. Тези сили едва ли биха отстъпи-
ли от своите позиции без необходимия обществен натиск, осъществяван на де-
мократична основа, разбира се. А той вече се зароди и набира сили и мощ.
Имаме предвид не само т.нар. Арабска пролет, а преди всичко движенията на
„възмутените” и най-вече на „Окупирай Уолстриит”, което ще рече окупирай
суперспекулативните борси и всевластните банки, т.е. институционалните пред-
ставители на т.нар. „спекулативно-хазартен” и „финансов капитализъм”, които
са взаимно свързани; вече се говори и за „капитализъм на бедствията”3.

Пряко отношение към третираната проблематика има и малко известната
дума синархия. Тя води своето начало от древен Египет и означава тайни или
полутайни общества на управляващия елит, чиято основна цел и задача е да не
допускат случайни лица или „непосветени” да проникват в управлението и по
такъв начин да се „увековечи” властта на елита4. Вероятно има връзка между
древната синархия и съвременната политологическа теория за управленските
елити. По този повод някои автори говорят и за т.нар. теория за конспирацията,
която обикновено се отрича, отхвърля или се проявява снизхождение към нея.
Едно по-задълбочено изследване на нещата, обаче, доказва, че теорията за
конспирацията не е безпочвена5. В подкрепа на казаното ще отбележим, че
наскоро у нас се появи книга от американски автор, озаглавена „Конспирация на
богатите”6. В нея четем, че имало „социализъм на богатите”, те получавали
екстрени плащания от бюджета, които той нарича „бейлаути” и ги квалифицира
като „кражба на пари от бюджета”. С други думи, „за богатите стана обичайно
(не само по време на криза) да взимат чрез държавата пари от бедните и от
средната класа”7. Едва ли е трудна тази „кражба на пари от бюджета” от бога-
тите, като имаме предвид признанието на У. Бъфет, че „Има класова борба. Но
моята класа, на богатите ръководи тази борба. И ние я спечелихме”8.

Опитите да се омаловажава, игнорира или преекспонира огромната и уве-
личаващата се социално-икономическа диференциация, са наречени не без ос-

2 Скандал и срам. Бедност и изостаналост в края на XX век. Доклад на Римския клуб. УИ „Стопан-
ство”, С., 1995, с.с. 8, 10-11, 19, 22-23, 74, 110.

3 Вж.: Клайн, Н. Шоковата доктрина. Възходът на капитализма на бедствията. Изд. „Изток-Запад”,
С., 2011, с. 357 и следв.

4 Вж.: Пикнет, Л. и Кл. Принс. Откровението на Сион. Изд. „Бард”, С, 2007, с.с. 416, 478 и др.
5 Вж.: Стоянов, В. От царството божие до царството на парите. ИК „Галик”, С., 2008, с. 374 и

следв.
6 Вж.: Киосаки, Р. Т. Конспирация на богатите. Изд. „Акира”, С., 2010.
7 Киосаки, Р. Т. Цит. съч., с. 89.
8 Цит. по: Рамоне, Иг. Един пропуснат шанс. В. „Монд дипломатик”, м.м. XI-XII/2009, с. 2.
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нование от Д.С. Кан в качеството му на шеф на МВФ „нарастваща пропаст
между бедни и богати”. Тази пропаст не би могла да бъде решение на пробле-
ма, включително и като се търси „еднопосочност” между интересите на двете
основни страни или съставки на т.нар. човешки капитал – работодатели и на-
ети, като имаме предвид казаното от А. Смит по този въпрос: „Интересите на
третата класа никога не съвпадат напълно с интересите на обществото, (защо-
то) те са класа, която обикновено е заинтересована да заблуждава дори да
потиска обществото и която в много случаи го е заблуждавала и потискала ...
Размерът на обикновената работна заплата навсякъде зависи от договора, кой-
то е прието да се сключва между тези две страни, чиито интереси съвсем не са
тъждествени. Работещите искат да получат колкото е възможно повече, рабо-
тодателите дават колкото е възможно по-малко... Нашите манифактуристи и
търговци се оплакват много от вредните последици на високите работни запла-
ти, но те нищо не казват за вредните последици от високите печалби – един-
ственият мотив, който кара собственикът на един капитал да го влага в земе-
делието, промишлеността или даден клон на търговията”9 т.е. в определена
бизнес дейност. Разбира се, казаното от Смит е потвърдено от почти всички
известни икономисти и с пълна сила е валидно и днес. И все пак, обаче, мисли-
телят на хилядолетието, К. Маркс, си остава ненадминат в характеризирането
на печалбата като мотив и цел на производството. Той пише: „Капиталът се бои
от отсъствието на печалба или от твърде малка печалба, както природата се
бои от пустотата. При 10% печалба капиталът е съгласен на приложение, при
20%, той се оживява, при 50% печалба, положително е готов да разбие главата,
при 100% – погазва всякакви човешки закони..., при 300% печалба няма такова
престъпление, което би го спряло, дори пред страха от бесилото”10. Опитите да
се докаже, че печалбата може да не бъде мотив и цел на капитала, на бизнеса,
не се потвърждават от практиката. Или това би могло да бъде временна стра-
тегия, но винаги с цел да се навакса в бъдеще пропуснатата печалба. Главно
поради алчност за печалби днес трудно узнаваме какво ядем, какво пием и
какво дишаме. Само ще припомним, че още един от първите президенти на
САЩ, Т. Джеферсън, който е бил и учен, казва, че „моралът е неприсъщ за
търговските нации и държави”11, а друг американски икономист, живял и тво-
рил през ХІХ век, Т. Веблен, пише, че „шумът на парите заглушава повикът на
морала”. Твърдо е установено, че пазарът е неморален, а парите не миришат.

II

За да може държавата да „произвежда” и предоставя на гражданите си
необходимите общи, обществени или публични блага (както на национално, така
и на местно равнище), тя следва да има съответният източник на средства за

9 Смит, А. Богатството на народите. Изд. „Рива”, С., 2006, с.с. 250, 101, 249 и 355.
1 0 Цит. по: Грамм, М. И. Занимательная энциклопедия мер, единиц, и денег. Изд. „Урал”, Челя-

бенск, 2000.
1 1 Цит. По: Паренти, М. Демокрация для избраных. 7-е изд., М., 2006, с. 16.
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тяхното финансиране. Като главен такъв източник постепенно се оформят
данъците. Те са квази източник, защото са по-скоро начин или метод, тъй като
икономическият източник на данъците е БВП и доходите на физическите и юри-
дическите лица, по-конкретно, в които той се превръща при неговото разпре-
деление и преразпределение.

Тъй като данъкът се превръща в главен метод за акумулиране на финан-
сови средства за финансиране „производството” и осигуряването на съответ-
ните общи, обществени или публични блага, класиците и А. Смит, по-конкретно,
го дефинират като цена на правителствени услуги, или блага, предоставяни от
държавата. Така, общо взето, между данъците, респ. данъчното бреме, от една
страна, и „произвежданите” и предлаганите от държавата публични блага, от
друга страна, се установява почти правопропорционална зависимост. Затова
лозунгът или девизът на неолибералите за „минимална държава” означава и
минимално данъчно бреме, а следователно и минимални обществени или пуб-
лични блага. Като е имал предвид историческото равнище на данъчното бреме,
А. Смит е обосновал принципа за „едната десета”, каквато, общо взето, е била
квотата на данъчното бреме до А. Смит, по негово време и малко след него.
Именно Наполеоновите войни от началото на ХІХ век са един от основните
фактори, които са дали старта към повишаването на данъчното бреме. Все пак
през ХVІІІ и част от ХІХ век, данъчното бреме силно е нараствало главно по
време на войни и е спадало в мирновременни периоди, докато в най-новото
време и най-вече през периода на т.нар. Студена война, а и след нея, то остана,
общо взето, доста високо. Прекалено високо става общото данъчно бреме дори
след Втората световна война и през „30-те славни следвоенни (кейнсиански –
ВС) години”, когато е надминавало 50% от стойността на БВП. Сигналът за и
тенденцията към преминаване от „голяма” или „данъчна държава”, към „мини-
мална държава”, а следователно, към по-ниско данъчно бреме и “орязани” пуб-
лични блага, фактически бе даден от неолиберално-консервативната контраре-
волюция от края на 80-те и началото на 90-те години на миналия век. Да напом-
ним, че тя се осъществяваше под два основни лозунга или девиза: „Повече
(максимален) пазар и по-малко (минимална) държава” и „Дерегулиране” (на
пазара, разбира се).

III

Основните инструменти за реализиране изискванията за постигане на це-
лите на посочените по-горе лозунги или девизи на неолиберално-консерватив-
ната контрареволюция, бяха: приватизация, политика на намаляване на данъци-
те и промени в структурата на данъчната система, при която доминантата трябва
да бъдат косвените, а не преките данъци, респективно постъпленията от тях,
съкращаване на държавните разходи и поставянето във възможно най-голяма
степен на публичните финанси на икономическа основа. Всичко това доведе до
безпрецедентна комерсиализация не само и толкова на икономическата, но така
също на социално-политическата и на духовно-културната сфера, на общество-
то като цяло. Успоредно с това се очерта и силна тенденция към ограничаване-
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то на общите, обществените или публичните блага и трансформирането им глав-
но посредством приватизацията (и т.нар. структурни реформи) в частни блага.

Ако през периода на кейнсианството („30-те славни следвоенни години”)
се е прекалило с повишаването на ролята на държавата, то в неолиберални
условия пък се прекалява с повишаването и абсолютизирането на ролята на
пазара. Все пак в кейнсианско време се считаше, че за да се постигнат основ-
ните цели на кейнсианската политика (икономически растеж, висока заетост и
ниска безработица) държавният сектор в икономиката може да достигне до
към 30%, но не повече, защото щяло да „замирише” на социализъм. За неоли-
бералите, обаче, няма такава ориентировъчна граница докъде би могла да стигне
приватизацията не само в рамките на държавния стопански сектор, но и в соци-
ално-културната сфера. За крайните либерали или либертарианци, които общо
взето доминираха, такава граница изобщо няма. Те надминаха в това отноше-
ние не само А. Смит, който е издигнал като основен принцип „умерена стопан-
ска дейност на държавата”, включително и „свещената неолиберална триада”
– Л. фон Мизес, Фр. фон Хайек и М. Фридмън, тъй като нито един от тях не е
обосновал „отмирането” на държавата чрез „поглъщането” й от пазара. Ето,
обаче, какво е веруюто на едни от най-либералните им последователи, като
Айн Ранд, М. Ротбард и сие. Айн Ранд дословно пише: „Търговският (т.е. па-
зарният) принцип, е единственият рационален и етичен принцип на всички чо-
вешки взаимоотношения – лични и обществени, частни и публични, материални
и духовни”12. За нея „човекът трябва да живее само за себе си”, индивидът,
личността е по-ценна от общността, която била механична съвкупност от инди-
види и квалифицира религията и църквата като „леви” и „вредни”. Тя не го каз-
ва така пряко и директно, макар, че нейните идеи също водят до там, като своя
съидейник М. Робард, който е категоричен, че „държавата е несъвместима с
пазара”; частното предприемачество е в състояние да поеме изпълнението на
почти всички функции на държавата и/или пазарът просто трябва да я „погълне”
или да я „разтвори” в себе си13.

Безспорно е, че подобни идеи „кореспондират” с интересите на тези с „най-
големите кесии”, но бедата е, че те бяха възприети и от т.нар. международни
финансови институции в лицето преди всичко на МВФ и неговия специален „ин-
струмент”, наречен „Вашингтонски консенсус”. Именно в неговите принципи
се предвижда и настоятелно се предлага приватизация на „естествените моно-
поли”, а така също на социално-културната сфера или „приватизация на света”
(по Ж. Зиглер), а ако използваме една фраза, произнесена предходните години в
нашия парламент, „приватизация до дупка”.

Разбира се, има някакви основания за частична приватизация (т.е. за въвеж-
дането на т.нар. потребителски такси) в някои от дейностите на социалната и
духовно-културна сфера, но няма абсолютно никакво основание за приватиза-

1 2 Вж.: Ранд, Айн. Добродетелта на егоизма. Изд. „МаК”, С., 2008, с.с. 41, 48-49 и др.
1 3 Вж.: Ротбард, М. Власть и рынок: государство и экономика. Челябинск, 2010, с.с. 12, 13, 18 , 130

и др.
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ция на „естествени монополи”. Напълно обосновано класическата икономичес-
ка теория твърдеше, че за да не се реализира от частни лица естествено-моно-
полното положение на някои дейности (за пример на национално равнище се
даваха железниците и пощите, а на местно – градския транспорт, топлофика-
ция, водоснабдяване и канализация, а така също електроразпределението и елек-
тропласмента), те следва да останат в ръцете на държавата и да се стопанис-
ват от нея и от общините; така беше навсякъде по света, но вече не е така в
много държави, включително и у нас. Видяхме и разбрахме до болка, че прива-
тизацията на „естествените монополи” води до много беди и неволи за потре-
бителите на услугите на частните монополисти-терористи, които, едва ли е пре-
силено ако кажем, издевателстват над гражданите-потребители на техните ус-
луги. Ако вече се говори, че не пазарът обслужва гражданите-потребители, а
обратно, то това е очевидно при „естествените монополи”, за които се говорят
реални легенди. Ще посочим някои от тях:

- Злополучният мега-гигант „Енрон” може да се приеме за символ или
емблема на частните монополисти-терористи, тъй като той беше при-
ватизирал водоснабдяването и електроснабдяването в почти цяла Южна
Америка, САЩ и другаде по света. След управляемият му фалит и раз-
грабване, не последваха почти никакви сериозни санкции.

- Засечени са телефонни разговора на президента на САЩ, Дж. Буш –
младши да лобира пред латиноамерикански президенти да приватизи-
рат водопроводно-канализационните и електроснабдителните си систе-
ми в полза на „Енрон”, чиито президент е бил близък на Дж. Буш. (Гово-
ри се, че Тони Блеър пък е лобирал пред Иван Костов за приватизацията
на софийската водоснабдителна и канализационна система в полза на
английска фирма)

- Цитира се заповед на бившия президент на САЩ, Б. Клинтън, с която е
ограничил цената на приватизираната електроенергия да не надвишава
100 (сто) пъти (!)„нормалната” пазарна цена.

- Лихвите по изплащането на дълговете, главно от латиноамерикански
страни към чужди банки-гиганти (предимно американски), са стигнали
лихварско-кожудерски равнища – 21-70%14.

Вероятно ще ни се възрази, че при приватизацията на естествено-моно-
полни дейности се създават т.нар. регулаторни органи, които да следят и на-
блюдават частните фирми-монополисти да не злоупотребяват с монополното
си положение и изобщо да спазват договореностите си с държавата и общини-
те. Знаем как нашият регулаторен орган се справят с тази задача, която се
свежда главно в това да ги „ограничава” да повишават необосновано цените, но
не знаем дали някои вярва, че тази функция се изпълнява както трябва. Още

1 4 Цитираните факти и данни са от: Купър, Б. Тихи оръжия за безшумни войни. Изд. „Хелиопол”,
С., 2004, с.с. 46, 51 и др. Впрочем те са по-скоро от публикуваното в цитираната книжка на
прелюбопитното интервю с американския журналист Грег Паласт, което е озаглавено: „Истината
за световната банка и ограбването на света” (с. 23 до 53); то е нещо като част от нея.
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повече, като имаме предвид казаното от Дж. Стиглиц, че „регулаторите биват
„завладени” от тези, които се очаква да регулират”15. Да не говорим за това, че
таксите за т.нар. вътрешни услуги им осигуряват печалби, приблизително или
почти колкото е сеньоражът на банките от парична емисия, защото тези такси
са изцяло извън погледа и контрола на регулаторния орган, макар че не би тряб-
вало да е така.

Някои страни, макар и трудно, освободиха населението си от лапите на
алчните и жестоки частни монополисти-терористи, което е едно важно морално
задължение и на българското правителство.

Казаното по-горе показва и доказва, че е недопустимо да се поставят при
приватизацията под общ знаменател „естествените монополи” с другите немо-
нополни бизнес-структури.

Още по-недопустимо е да се поставят под общ приватизационен знамена-
тел, ако може така да се каже, държавните и общинските предприятия от ико-
номическата и от социално-културната сфера. Единният приватизационно-паза-
рен подход към материалната и духовната сфера е самоубийствен. В такъв
случай пазарът наистина се превръща в „убиец” на културата, на духовността.
Смятаме, че това сме го аргументирали и доказали и не е необходимо да го
повтаряме16. Само дебело ще подчертаем, че приватизацията на дейности от
социално-културната или социално-духовната сфера, било то изцяло или час-
тично, представлява директно трансформиране на публични в частни блага.
Впрочем, това е една от целите на супер-либералната идеология, теория и по-
литика – трансформиране на общите, обществените или публичните блага в
частни или евентуално в смесени, което е по-приемливият вариант. В подобни
случаи е твърде важно при т.нар. смесени (публично-частни) блага, каква част
от финансирането ще се поеме от непосредствените им потребители и каква
част от държавата или от общините т.е. ще се финансират за сметка на общите
бюджетни постъпления. Твърде елементарно е да се приеме, че никой нищо
даром не трябва да получава от обществото, защото подобен подход подкопа-
ва и „убива” социалната кохезия или „социалната сплотеност и стабилност” на
обществото (по Д.С. Кан, бивш президент на МВФ). Още повече, че тази „спло-
теност” и „стабилност” силно ерозира и води до по-„широка и растяща пропаст
между богати и бедни” (по Д. С. Кан)17. Едва ли в случая е необходимо да се
привеждат още данни, тъй като те добре са ни известни.

От предходното изложение се вижда, че общите обществени или публични
блага са сложно явление и са свързани и изразяват уникалната същност и харак-
тера на човека като разумно духовно социално-политическо и културно съще-
ство. Те, обаче, имат още един твърде важен аспект, който изследва и анализира
1 5 Стиглиц, Дж. Свободно падане, Америка, кризата и виновните за нея. Изд. „Инфо-Дар”, ООД,

С., 2010, с. 476.
1 6 Вж.: Стоянов, В. Пазарът – продукт на разума, генератор на антикултура и провокатор на

конфликти и инстинкти. Годишник на УНСС, 2011, с. 167-233.
1 7 Цитатите са от реч, произнесена на 04.04. 2011 г. в Университета Джорджия, Вашингтон, публ.

на руски език в Интернет.
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Е. Остром, за което е получила и Нобеловата награда по икономика за 2009 г.
Нейната теза е, че „когато една държава приватизира железница, линия от въздуш-
ния транспорт или болница, когато отстъпва водоснабдяването с питейна вода
или продава университети, тя лишава общността с част от благата й”. Може би
по-скоро тя я лишава от тяхната собственост, като в същото време променя същно-
стта и характера на благата, които им е предоставяла тази собственост – от
общи, обществени или публични, тези блага автоматично се превръщат в частни.
Когато тази собственост е в ръцете на държавата и тя организира „производ-
ството” и използването на благата, които предоставя на техните собствениците,
не е безусловно необходимо да се ръководи само от условията и изискванията на
пазара; твърде важно е да се имат предвид и други цели, мотиви и намерения –
социални, духовно-културни и пр. След като, обаче, собствеността (обществена-
та) се приватизира, както нейното функциониране като цяло, така и ползването на
благата от нея става само и единствено на пазарна основа. Това означава, че
приватизираните дейности се подчиняват на алчните стремежи и цели за колкото
може по-голяма или максимална печалба.

Най-същественото от тезата на Е. Остром смятаме е, че „правителство-
то продава нещо, което не е негово, а принадлежи пропорционално на всеки член
на общността”. Посочва се обстоятелството, че няма никакво юридическо и
още по-малко конституционно положение, което да предпазва общностните блага
от неолибералната държава, когато тя чрез приватизация ги прехвърля в част-
ния сектор. Именно тази „конституционна безотговорност позволява на прави-
телствата свободно да продават общото благо или общата собственост”. При-
помня се, че политическите управници трябва да бъдат в служба на суверенния
народ, а не обратното. Според Е. Остром, докато частната собственост, иму-
щества, блага и интереси, са уредени и защитени конституционно и законово, то
при обществено-държавната собственост, блага и интереси, това не е така. Тя
смята, че в конституциите трябва да намерят необходимата защита и общите
блага като юридически независима категория, за да не пропиляват либерални-
те правителства общите или обществените блага без солидна законова основа
и ефективен обществен контрол. Нещо повече дори, тя пледира за по-надеждна
защита на обществото не само от либералната държава, но и от частната власт.
С други думи, наложително е „да се преодолее традицията на университетска
мисъл, че „общото” е място за тотално беззаконие и ниска ефективност”. Или
по друг начин казано, време е щото и държавата и корпорациите да престанат
да се държат с общите блага „точно като алчен гост пред бюфета – опитват се
да се сдобият с максимум ресурси, в ущърб на другите”, да се преодолее
възможността „политическите управници да се държат късогледо и егоистично
като се прикриват най-често в гъстата идеологическа мъгла”.

Като се прави паралел между първоначалното натрупване на капитала,
описано от К. Макрс, и „късогледото и егоистично трансформиране на общите,
обществените или публични блага в частни”, се стига до извода, че „първона-
чалното натрупване обхваща също и завоюването чрез приватизация на блага-
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та, изградени посредством данъчната система, която е плод на всеобщия труд”
на всички от общността в качеството им на данъкоплатци18.

Безспорно е, че темата за общите, обществените или публичните блага е
важна, сложна, комплицирана и може да се изследва и интерпретира от различ-
ни страни. Тук накратко се опитахме да изследваме и интерпретираме темата
за общите, обществените и публичните блага в един доста широк аспект. Това
го намираме за обоснован подход, тъй като сме убедени, че колкото на по-
широка основа се изследва и анализира един проблем или тема, толкова по-
добре се изяснява. Бедата е, че тази тема или проблем има твърде тясна пара-
дигмална обвързаност и без промяна на парадигмата, състоянието и отношени-
ето към общите, обществените или публичните блага, едва ли би се променило.
Като че ли има такава възможност след настъпването на глобалната финансо-
во-икономическа криза и породеното от нея критично мислене и риторика. В
същото време, обаче, да не забравяме, че зад супер-либералната или либерта-
рианската идеология, теория и практика, стоят най-мощните сили на планетата
– глобалните финансово-икономически „играчи”. И все пак гъвкавостта на па-
зарния капитализъм (в сравнение, примерно, с реалния социализъм) е невероят-
на. Според Л. Търоу, при определени условия пазарният капитализъм е съвмес-
тим дори и с робството; в кризисни ситуации, обаче, отстъплението е почти
неизбежно. Корекция на супер-либералната парадигма се очаква от все по-го-
лямо и по-голямо мнозинство. А като имаме предвид, първо, че двете основни
общества, функционирали през миналия век – реалния социализъм и пазарния
капитализъм, които са крайни или „чисти” общества и придобиват в края на
краищата характер на своеобразна религия или утопия и второ, че през после-
дните десетилетия стават все по-актуални и модни азиатски учения и религии
или азиатската култура, по-общо за която е характерна идеята за „средния (бла-
годарния) път”. На тази основа можем да очакваме и се надяваме, че тази
идея и практика не е непозната на т.нар. европейско-американско мислене и
може и следва отново да стане актуална и модна; още повече, че и Аристотел
е бил неин горещ привърженик под наименованието „златна среда”. Нейното
изражение и въплъщение по същество е Кейнс и кейнсианството, но „правовер-
ните” „леви” гледат на него като мека форма на капитализъм, а „правоверните”
„десни” – като замаскирана форма на социализъм. Прав е Х. Кюнг като твърди,
че едно по-друго и/или хуманно-етосно-екологично общество би могло да се
изгради, ако „двете типични модерни антагонистични обществени системи –
комунизмът (социализмът) и капитализъм (либерализмът) не започнат да се
разглеждат като безнадеждно компрометирани и надраснати”19. Крайните или
„чисти” общества – тоталитарният социализъм и пазарно-демократичният ка-

1 8 За съжаление с оригиналната книга на Е. Остром не сме се запознали и всички цитирания и
позовавания са от рецензията и коментарите на тази изключително интересна и оригинална книга
(не случайно заради нея на авторката е присъдена Нобелова награда), публикувана в притурка-
та на в. „Монд дипломатик” към в. „Дума” от 01.12. 11, с. 8.

1 9 Вж.: Х. Кюнг Проект за световен етос. Изд. „КХ”, С., 2003, с. 29.
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питализъм, не са решения, а проблем. С други думи, „здравият разум и истори-
ческият опит подсказват, че спасителната посока е „средният (благороден) път”,
„златната среда” или хуманно-етосно-екологично общество, т.е. не идеите на
А. Смит и К. Маркс, а тези на Дж. М. Кейнс. С други думи „необходим е баланс
между правителствата и пазара”21.

2 1 Скандал и срам. Доклад на Римския клуб, с. 144.


