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Предговор

Страната преживява преломен момент. Авторът на книгата, която читателят
разгръща, е не просто свидетел, а изключително активен творец и конструктор
на прехода от централизирано планирана към пазарна икономика в България.

Иван Костов беше министър на финансите в две правителства – в “коали-
ционното” на Димитър Попов и в правителството на СДС, оглавено Филип
Димитров. Нещо повече, той фактически изпълняваше функциите на минис-
тър на икономиката, тъй като такова министерство няма. С право го смятаха
за “силния човек” и в двата кабинета. Още преди да стане министър, Иван
Костов бе вече депутат във Великото народно събрание и председател на не-
говата Икономическа комисия, а също и един от водещите експерти на Съюза
на демократичните сили. В продължение на повече от три години той бе ви-
наги в центъра на събитията, в структурите на властта, при подготвянето и
вземането на решения, при разгорещените дискусии в Народното събрание, на
страниците на печата и в масмедиите.

Неговата гледна точка, неговите концепции, убеждения и идеи представля-
ват безспорен интерес за съвременника и за онези изследователи на най-новата
ни история, които след време ще се опитат да разберат и да оценят икономи-
ческото развитие на България в началото на 90-те години. Макар и погълнат
от многото текущи проблеми, Иван Костов се оказа един от малкото полити-
ци, намерил сили и време да запечата на хартия своите проекти, надежди и
оценки и по този начин да създаде ценни документи за стопанската история
на страната.

Книгата не е пространно научно изследване или монография, която обх-
ваща прехода към пазарна икономика в неговата цялост, с всички аспекти и
детайли. Тя е само сборник от публикувани и непубликувани статии и разра-
ботки на автора. Материалите са подредени хронологично, тъй като е невъз-
можно да се групират тематично. Повечето от тях (с изключение на серията
статии по външния дълг) засягат едновременно няколко политически, иконо-
мически и социални проблеми.

В сборника за съжаление не са включени (вероятно по технически причи-
ни) многобройните интервюта на Иван Костов в печата, пред телевизионния
екран или по радиото. Те биха направили книгата по-пълна и нюансирана,
запечатвайки бързата реакция на автора по внезапно възникнали проблеми,
преместването на акцента от едни въпроси на други, еволюцията в икономи-
ката и във възгледите му.

Въпреки че няма раздели по периоди, достатъчно ясно се очертават два
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етапа, както и едно обобщение, направено в началото на третия етап, когато
Иван Костов вече е напуснал Министерството на финансите.

Статиите от първия етап, обхващащи времето от средата на 1989 г. до
включването му в кабинета на Димитър Попов в самия край на 1990 г., из-
пълват повече от половината от текста. Тогава той все още е имал повече
време за перото, а и в много от тях се долавя повечко абстрактен академизъм,
пренесен от периода на работата му като учен.

По дискусионния по това време проблем дали незабавно да се пристъпи
към реформа, т. е. да започне преходът към пазарна икономика, или той да
се предхожда от период на стабилизация, Костов заема категорично стано-
вище, което последователно отстоява, и след това като министър претворява
на практика. Убеден е, че евентуалната стабилизационна програма няма да
бъде нищо друго, освен опит за “реанимация на катастрофиралата командно-
административна система”. За него тя би била само загуба на време и запаз-
ване на форми, доказали своята непригодност. По това време Костов, който
познава примера на Балцерович, се възхищава от размаха и смелостта на не-
говия проект, като разбира същевременно трудностите на полската реформа.
Според Иван Костов, радикалните реформи не се нуждаят от стабилизация
на икономиката, а от решимост да се премине към нейната монетаризация,
от политическа воля, професионализъм и готовност да се поеме риск. Като
министър на финансите той не промени възгледите си и енергично пристъпи
към либерализация на цените, монетаризация на икономиката и строга анти-
инфлационна политика.

Още по времето, когато мнозина на Запад и на Изток хранят илюзии, че
преходът към пазарна икономика ще протече сравнително бързо и не особено
болезнено, Иван Костов, предупреждава, че преходът ще предизвика затруд-
нения – загуба на работна места, спадане на жизненото равнище, засилване
на инфлацията, социална диференциация, изчезване на сигурността.

Разбирайки сложността на задачата, той подчертава, че реформата се нуж-
дае от добра администрация и силна държавна власт. Колкото по-радикална
е реформата, пише той, толкова властта трябва да е по-силна. Затова държав-
ната и стопанската администрация не бива да бъдат подлагани на репресии и
разграждане. Достатъчно е да се отстрани партийната администрация. “Напа-
дението срещу администрацията като цяло е сериозна политическа и иконо-
мическа грешка.”

Жестока ирония на съдбата бе, че и двете правителства, в които участва-
ше, не бяха особено силни, в смисъл че не можеха да се опрат нито на ста-
билно парламентарно мнозинство, нито на сплотено обществено мнение. Само
на едно-две места в публикациите си Костов застъпва тезата, че поради ост-
ротата на проблемите се “изисква непременно някаква форма на национално
съгласие и. . . може би някаква формула на парламентарно сътрудничество”.
Но този подход и при него скоро заглъхва и се появява отново само веднъж,
по време на правителствената криза в края на 1992 г., като апел за компромис.

На първия етап Иван Костов посвещава редица статии на инфлацията,
нейните източници, форми на проявление и възможности за овладяване. Ин-
флацията е един от ключовите проблеми на прехода. Либерализирането на
цените, формирането на паричен, валутен и капиталов пазар в условията на



iv Предговор

стоков дефицит крият опасности да се загуби контролът върху инфлацията
и тя да прерасне в галопираща или даже в хиперинфлация. Но, убеден във
възможностите на монетарното регулиране, той смята, че е възможно неутра-
лизирането на източниците на инфлация на макроравнище чрез строг контрол
върху паричната маса. По-късно в качеството ми на управител на БНБ, ра-
ботих точно по този проблем съвместно с Иван Костов. Трябва да подчертая,
че независимо от високия темп (около 80 на сто годишно), инфлацията у нас
остана под контрол до голяма степен благодарение на политиката на Минис-
терството на финансите и на твърдостта, с която Костов я осъществяваше.
България избягна хиперинфлацията, която връхлетя върху други държави в
Източна Европа, но не успяхме да я снижим до 2-3 на сто месечно, както се
ангажирахме в първото си писмо за намеренията до Международния валутен
фонд. Обстоятелствата се оказаха по-силни.

Вторият етап обхваща две пълни години – 1991 и 1992. Иван Костов вече
е министър на финансите, както бе споменато, “силният човек” в две прави-
телства. Той трябваше да взима решения, да ги отстоява в правителството и
в парламента, да оценява реалистично условията, да прогнозира развитието
на икономиката в несигурна, непредвидимо изменяща се и влошаваща се об-
становка. Оценката на неговите статии и дейност от този етап може да бъде
различна в зависимост от политическите пристрастия. Едни му вярват и го
възхваляват. Други не само го критикуват, но и смятат политиката му за пог-
решна, дори порочна и лошо водена. Имах възможност да работя близо до
него по време на два кабинета. Трябва да подчертая, че през цялото време
Иван Костов работеше с необикновена енергия, бе верен на своите монетарни
възгледи, проявяваше твърдост и характер в осъществяване на набелязаните
цели, не криволичеше и не се впускаше в недостойни пазарлъци.

В този период Костов е изправен пред неимоверно сложни задачи и вече
не разполага с време за публикации. Интервалът между статиите му в печата
нараства. Те са посветени изцяло само на финансовите аспекти на реформата.

За съществено свое постижение той смята изтеглянето на бюджета и дър-
жавните структури от икономиката, за да се намали ролята на държавата в
преразпределението на брутния национален продукт и да се даде простор за
действие на пазарните сили. Делът на бюджетните приходи и разходи в БНБ
наистина бързо се понижи от около 60% на приблизително 35-40 на сто и дори
по-малко, защото статистическата, база, по мое мнение, не е достатъчно на-
деждна. Може, разбира си, да се спори дали темпът на изтеглянето не е бил
прекалено бърз. Сам Костов констатира обаче, че достигнатите стойности са
ниски за европейски страни.

Ключова задача, с която трябваше да се справи, бе реформата на данъчна-
та система и изграждането на силна данъчна администрация. Той е съвършено
наясно, че в условията на дълбока криза, при масово възникващи дребни пред-
приятия и значителна “икономика в сянка” старата данъчна система, която се
опира върху облагане на големи държавни предприятия, няма да осигури дос-
татъчни бюджетни постъпления. Още в средата на 1991 г. Костов е на мнение,
че се закъснява със създаването на силна данъчна администрация, и т. нар.
данъчна полиция. По разни причини обаче проблемът не намира решение до
края на 1992 г., макар че пакетът данъчни закони е готов, приет от правител-
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ството и внесен в парламента. Престанал да бъде министър, в равносметката
на дейността на правителството на СДС, той отново настоява да не се протака
тяхното приемане.

Пред страната, предприятията и държавните банки все още стои нерешен
проблемът за “лошите дългове”. Това са милиардни кредити, предоставени в
миналото по силата на централно взети решения на държавни предприятия
за инвестиции и оборотни средства, които те не са в състояние да обслужват
поради спадащо производство, загуба на външни пазари и разстроена вът-
решна организация. Иван Костов включва в бюджета значителни средства за
поемане на част от “лошите кредити” като държавен дълг. Предвижда се в
операцията да бъдат включени търговските банки със заделените провизии, а
също и Българската народна банка с част от резервите си. От друга страна,
Костов иска да предпази държавата от поемане на прекомерно бреме, което
бюджетът може би няма да може да понесе, още повече, че предстои сключ-
ване на споразумение по външния дълг, което също води до увеличаване на
бюджетните разходи.Така или иначе, проблемът остава висящ.

Едни от най-обширните публикации на Иван Костов от втория етап са във
вестник “Пари” за външния дълг. В тях той системно и всестранно разглежда
проблема във всичките му аспекти – търговски, инвестиционен, финансов, вре-
меви, вътрешнополитически и пр. Костов отхвърля като абсурдна хипотезата
въобще да не се урежда проблемът, тъй като това би осъдило страната на изо-
лация. Счита за недопустимо и забавянето на решението, тъй като при неуре-
дени отношения с банките-кредитори, възникват почти непреодолими пречки
за финансиране на растежа и структурната реформа. Сложността и нацио-
налният характер на проблема изискват, според него, “национален консенсус
в хода на преговорите, при сключване и ратификация на споразумениетo”.

Като министър на финансите Иван Костов е в тесен контакт с Централната
банка, която е естественият му партньор при осъществяването на монетарната
рестрикция, при овладяването на инфлационните процеси, при изграждането
на паричния и валутния пазар у нас. Сътрудничеството е тясно и общо взето,
плодотворно. Само от време-навреме то е смущавано от разногласия по рав-
нището на лихвените проценти и политиката на БНБ на валутния пазар. Те
са намерили спорадично, непълно отражение в статиите от въпросния пери-
од. По-разгърнат и обобщен израз на неговите възражения за прекомерната
самостоятелност на Централната банка от изпълнителната власт се съдържа
само в равносметката за дейността на правителството на Филип Димитров.

В заключителната част на книгата е включена и разработката, озаглавена
“Наследството от правителството на СДС”. Той прави равносметка, за да защи-
ти Съюза на демократичните сили от обвинения, отправени от разни страни.

В сложната личност на Иван Костов се преплитат политикът, експертът
и научният работник. Всеки от тях поставя отпечатък върху неговата дей-
ност и публикации. Читателят ще открие както спокойния анализ на учения
и експерта, така и пристрастията и непреклонността на политика.

проф. Тодор Вълчев

София, юни 1993 г.
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Анатомия на илюзиите

Прави впечатление, че в икономическата наука не се образува теоретичен
фронт. Подобно на железни стърготини в магнитно поле, повечето учени-
икономисти мигновено се ориентират по силовите линии на официалната док-
трина. Всяка нейна промяна ги кара чевръсто да се престрояват, за да са в
крак с времето. Така се заблуждават, че развиват възгледите си, а всъщност
паразитират върху гърба на науката, а значи, върху обществото.

Няма нищо страшно в това да се образува теоретичен фронт и да стане
научна конфронтация. Без такъв фронт е невъзможно развитието на наука-
та. Без алтернативност и многозвучие науката не изпълнява обществената си
функция, а има декоративен характер.

Ще се опитам да отправя фронтово предизвикателство. Като аргументи-
рам какво считам за илюзии около стопанския механизъм, илюзии, породени
от дълголетни догми в теорията и практиката. Очертания тук периметър ще
защитавам за разлика от тези “практични хора”, които от научните трибуни
направо декларират, че не застават на позиции и не бранят даже това, кое-
то служебно са сътворили, например нов вариант на механизма. Непростима
слабост на бюрократа е, че той няма собствена, лична позиция, че неговата
позиция е тази на ведомството, в което служи.

За учения заемането на публична позиция е единственото и достатъчно
условие да излезе от анонимност, да напада и да защитава идеите си от напа-
дение, да носи обществена отговорност.

Първата илюзия е убеждението, че може да се създаде адекватен сто-
пански механизъм, независимо от съществуващото стопанско право, законода-
телна власт и равнището на научната общественост. Известно е, че указите и
правилниците се пишат от т. нар. практици, които всъщност са представители
на административната система, на управлението. Това са получиновници, по-
лубюрократи, които се опитват да изпълняват “творчески” функции, т. е. да
бъдат творчески чиновници и творчески бюрократи. Те се самонатоварват с
политическото доверие на народа и с ролята на експерти. А да бъдеш авторите-
тен експерт е обществено, а не ведомствено признание. Правата на въпросните
специалисти се дават от мястото, което заемат в административната топогра-
фия и са напълно достатъчни, за да вземат съдбоносни за механизма решения.
Реалната им научна, професионална и обществена слабост ги кара да работят
“на тъмно”. На процеса на разработване на икономическия механизъм не се да-
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ва гласност, никой не се наема предварително да излезе пред обществеността и
от свое име да защити идеите, върху които след това ще разработи с колектив
стопанските правила. Последните се изготвят зад стените на кабинетите и се
сервират готови на обществото. След това от него се очаква и даже откровено
се приканва “да се затича по зова на тръбата”.

По този начин учените са отстранени от етапа, към който имат отношение
– обсъждането, дискутирането и формулировката на изходните идеи на сто-
панската реформа. За сметка на това от тях се очакват “конкретни позитивни
и конструктивни” препоръки по конкретен проект за указ или правилник. Та-
зи ex post процедура “измива ръцете”, защото се казва, че е взето мнението
на науката, като че ли мнението на няколко учени и дори институти, взето в
анкетен порядък, е в състояние да замени липсата на гласност, публичност, на
алтернативни позиции и демократично обсъждане.

У нас още няма нужната среда за оживени научни спорове, която да бъ-
де обща за учени и практици. Вместо нея все още функционират кампаниите,
каналите на допитванията и системата за лично участие на отделни учени в по-
редните “мероприятия”. Тези средства са явно недостатъчни. При неизяснени
и противоречиви изходни позиции, при стихийни теоретични основи практи-
ците търсят истината по известния метод “на пробите и грешките”. Липсата на
нормална критична среда подхранва у тях лъжливото самочувствие, че няма
обществен потенциал, който предварително може да разкрие несъстоятелност-
та на техните начинания.

Основна причина за многото неуспешни опити със стопанския механизъм
у нас е анонимността на действителните му автори. Каквото и да се случи,
каквито и да са последиците за стопанския живот, никой не поема отговорност.
При провал практиците се скриват зад широкия гръб на ведомството, което
представляват, но веднага в следващия момент са готови отново да се заемат
с “общественополезния си труд” да напишат следващия правилник.

Разработването на стопанския механизъм и в по-широк план – на иконо-
мическите реформи – не е проблем, който може да се решава от инстанции и
ведомства. Това не е проблем на практиците от административната система.
Неговото решаване е дело на облечените в политическо доверие депутати на
Народното събрание, които трябва да се опрат на “продукцията” на компетен-
тната научна общност. Нужна е търпелива и настойчива законодателна работа
за създаване на нов стопански кодекс на страната.

Втората илюзия е, че е възможно чрез стопанския механизъм стопанско-
управленските и планово-организационните структури да осъществят сами
собствената си реформа. В основата на тази илюзия стои концепцията, че “цен-
трализираното управление включва разработването на единни икономически
нормативи и правила”, “регулирането на формите на организация на собстве-
ността”, финансите, цените и пр. Според концепцията реформата на плановото
управление се състои в изоставянето на натуралните показатели и въздействие
върху икономиката чрез стопанските правила. Но нали правилата са общи за
всички, включително и за държавата и за нейните органи.

Считам, че е напълно невъзможно тези, чиято функция е планирането и
стопанското управление, едновременно да дават “правилата на играта”. Това
е очевидно, защото според теорията на игрите, правилата са такива рамки-
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условия, задължителни за всички играчи, които не се променят по време на
игра и позволяват тя да се осъществява на базата на автоматична обратна
връзка. Играе се непрекъснато. Всяка игра може да продължи до безкрайност,
защото е саморегулиращо се действие, подхранвано от интересите на играчите,
независимо дали печелят или губят.

В този смисъл тези, които досега субективно управляваха и планираха ико-
номиката, т. е. детерминираха поведението на всички лица, не могат да съз-
дадат въпросния “автоматичен” механизъм, защото това означава да изведат
себе си от “голямата игра”.

Според досегашната доктрина, стопанският механизъм се отъждествява и
подвежда под управлението и планирането. И стопанският, и административ-
ният механизъм решават по същество една и съща задача. Много икономисти
не могат да приемат това решение по друг начин, освен чрез непрестанно съз-
нателно вмешателство на институциите. Те виждат в това същностна черта за
социализма и затова разглеждат стопанския механизъм като разновидност на
управлението и планирането. Но механизъм, препокриван от директно управ-
ление, не може да има. Поражда се дуализьм, който веднага се решава в полза
на по-силната “пряка връзка”.

Стопанският механизъм решава проблемите на икономиката по качествено
различен начин в сравнение с плановото управление, защото изгражда ико-
номическите структури по други принципи, осъществява разпределение на
функциите на всички равнища и взаимодействието по силата на “обратната
връзка”. Значи на мястото на прякото администриране механизмът поставя
саморегулираща и самонастройваща се система. Ето защо защитниците на ре-
формата стигнаха логично до искане за самоуправление. Двете системи не
могат да действат едновременно върху един и същ обект. Трябва да се избира:
или стопански, или административен механизъм. Трета възможност няма.

Щом избираме стопанския механизъм, отдаваме предпочитание на самоуп-
равлението, на самоорганизацията и самодвижението. Точно тук съществува
дълбоко противоречие с досегашната система. Идеите на стопанския меха-
низъм се развиха през 1965 г. срещу административно-командното планиране
като алтернатива – друг начин, нов подход за организация и регулиране на
стопанския живот. Битката тогава завърши с поражение за реформаторите.
Административната система съумя да вземе връх, да овладее и подчини “оръ-
жията” на другата страна. Стигна се дори дотам, сега тази система да се са-
мореформира със стопански правилник, който сама създава. Никъде и никога
такъв опит не може да завърши с успех..

Съществуват безброй много тънки детайли, с които институциите са в със-
тояние да минират една дори цялостна реформа. Един от тях е принципът “за
необходимост от непрекъснато усъвършенстване на стопанския механизъм”,
което, разбира се, трябва да се осъществява от посочените институции. Този
принцип отваря врата за непрекъснато манипулиране на стопанските правила
с инструкции и наредби, т. е. разрушава обратната връзка.

Стопанският механизъм може да бъде основа, върху която да се изгра-
ди нов модел на социалистически производствени отношения. Този нов модел
има нужда от категории и зависимости, с които да се изрази теорията на ико-
номическата реформа. Стопанският механизъм е именно такава теоретична



4 Анатомия на илюзиите

платформа на реформата от 1965 г. Но завладяна от по-силната тогава страна,
избледняла във времето, обезценена от безкрайни спекулации на догматиците,
загубила революционното си жило, станала маска на автореформаторите.

Третата илюзия са надеждите, че стопанският механизъм може да реши
едновременно цял комплекс от икономически, политически, идеологически, со-
циални и пр. проблеми. Това не е случайно, тъй като в сегашния си вид той
е смесица от стопанско-правни, административно-командни и идеологически
форми. Като система за правно регламентиране механизмът нерядко влиза в
противоречие със съществуващото законодателство: например декларираната
в него свобода на стопанисването с правната защита на дохода на трудещите
се от Кодекса на труда; Закона за държавната собственост, според който сто-
панин е самата държава. Противоречието се “решава” в полза на юридически
по-силните законодателни актове и това блокира хода на реформата.

От друга страна, механизмът не може да не съдържа административни нор-
ми и бързо “обраства” с тях, защото е продукт на управленската, а не на законо-
дателната власт. Характерен пример за решаване на планово-административни
задачи е компромисът с държавните поръчки.

Накрая, стопанският механизъм се оказва поредното идеологическо мероп-
риятие, “философският камък”, който решава всички политически и социални
проблеми, създава ентусиазъм и ускорява хода ни напред.

В последна сметка “механизмът” остава с неизяснени икономически задачи.
Някои се надяват механизмът да установи загубеното пазарно равновесие, да
осъществи икономическата стратегия и т. н. Това са странни надежди. Сами-
те икономисти се опитват да свършат прекалено много неща чрез стопанския
механизъм, а той трябва да бъде част от дълбоко обмислена икономическа
реформа на правилата за стопанисване на социалистическата държавна собс-
твеност и за ползването им и в другите форми на собственост.

Четвъртата илюзия е илюзията за реформа. Икономическата реформа
изисква добре обмислени изходни позиции, основа от непротиворечиви идеи и
принципи, ясна представа за положителните страни и стопанските “жертви”,
които ще причини. За да се планира, разработи и осъществи една радикална
реформа, е необходимо предварително да се знаят причините, които я пре-
дизвикват. Те винаги са конкретни. Трябва добре да е известно какво налага
реформата, а отговор на този въпрос може да даде само безпристрастен научен
анализ на нашите проблеми и противоречия. Само той може да ни ориентира
за причините и източниците на сложното икономическо положение, в което се
намираме. Основа на радикална икономическа реформа може да бъде единс-
твено оценката на тези причини.

В противен случай никога няма да можем да си обясним как така от правия
път отново излизаме на прав път, а след това пак излизаме на същия прав път.
Няма да разберем, защо въпреки всичко все пак не сме на този желан път.

Искаме да лекуваме икономиката, а ние, икономистите, нямаме точна диаг-
ноза., Едни искат да я лекуват от неравновесие, други – от отчуждение, трети
– от командно-административната система, четвърти – да я форсират за ви-
соки стратегически полети, а пети се надяват на привидността на реформата,
за да съхранят старото. Те са най-голямата група.

Без смела, честна и точна диагноза вместо “правила на играта” ще имаме
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“игра на правилници”; ще запазваме старото с илюзорни реформи.
Повечето си даваме сметка защо не може да се направи изходният безприс-

трастен критичен анализ на досегашното ни развитие, който единствен може
да отвори път на радикалната реформа. Защото съществува скрита яростна
съпротива срещу него, съпротива, оказвана от хора, заинтересувани личната
им отговорност да не излезе наяве.

Реалностите на стопанската отговорност

Ако искаме да въведем многообразие на формите на собствеността и стопа-
нисването, трябва чрез стопанско-правната уредба и икономическия механи-
зъм решително да демонтираме административно-командните структури във
всички сфери на народното стопанство. В противен случай, независимо от
производствено-организационните промени на предприятията, се запазват дос-
татъчно трансмисии за прехвърляне отговорността “от болната на здравата
глава”. Истинските механизми на централно дирижиране на икономиката не
са натурално-веществени. Те са субективното манипулиране на паричното об-
ръщение и липсата на обществен контрол върху паричната емисия, пълни-
те правомощия, неограниченият кредитен потенциал на централната банка
и пряката ѝ подчиненост на изпълнителната власт, крайната централизация
на всички финансови фондове на страната, възможността в текущ порядък
да бъдат променяни режимите на набиране и разходване на средства от тях,
включително и за държавния бюджет.

А що се отнася до реалната отговорност за стопанисването на държавната
собственост, то тя не е категория на стопанския механизъм, нито на стопан-
ското право. Това е исторически дълг на социалистическата държава пред
трудовите хора, но и тяхна отговорност пред държавата.

(сп. “Отечество”, брой 13 от 11 юли 1989 г.)



Икономика, семиотика и бели

джуджета

Истинската наука не бива да се

задоволява с идеите, които са знаци, но

трябва да преоткрие нещата в тяхната

специфична истина.

Умберто Еко, “Името на розата”

Не си давах сметка да причините на едно странно явление. Неочаквано
контактът ми с аудиторията се прекъсва, като че ли се натъквам на мина,
взривяваща около мен досада, отегчение и подозрение. Усещам, че околните
се притесняват не от казаното, а някак заради мен самия.

Първоначално обяснявах това с неопитността си, с неспособността да под-
държам постоянен контакт и с некомпетентност. С времето обясненията ми
се струват все по-неубедителни. По-късно обвиних догмите, с които, както е
известно, изобилства официалната икономическа доктрина. Но в последните
години преодоляването им се осъществява със скоростта на взрив. Днес могат
да ги споделят само тези, които искат да се самозалъгват.

И ето сега, без догми, дори в области, където се считам за специалист,
продължавам да се натъквам на внезапно изникнала стена от отчуждение.

По всичко изглежда, че причината не е в мен и догмите, а в нещо по-
дълбоко. . . Самонаблюдението показа, че се опитвам да лавирам вътре в са-
мата терминология, като отбягвам някои понятия и словесни формули, които
са престанали да изпълняват своето предназначение. Вместо да възбуждат
присъщите им образи, да насочват към оценки, да въоръжават за действие, те
пораждат някаква глуха съпротива. Вместо контакт, икономическото послание
предизвиква разрив

Грешката за икономическия език – общата материя на науката, практиката,
управлението и народностопанското право, е възложена на политикономисти-
те. Те са отговорни за чистотата, функционалността и комуникативността му.
Анализът им е необходим всеки път. Когато възникват проблеми с категориите
и правилата за тяхната употреба.

Може да ми се възрази, че въпросът, който поставям, не е семиотичен и
политикономически, че дефектите са само отражение на натрупалите се проб-
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леми и противоречия, на деформациите в нашето общество. Това е така по
принцип; защото понятийната система не може да не дава израз на небла-
гоприятните явления в стопанския живот. Но принципът е незадоволителен,
когато стане въпрос за специфичните условия и причини. Наред с поразени-
те области има сравнително незасегнати, до излезлите от строя понятия има
“работещи”. Общата постановка не обяснява, защо сривът се получава в опре-
делени моменти, задействан от пусков механизъм.

* * *

Нека си дадем първо сметка, с пораженията върху какво апатично се при-
миряваме?

Икономическата терминология и правилата за нейната употреба са общи
за всички свързани с народното стопанство социални дейности. Това е задъл-
жително условие за комуникацията. Всяка категория от икономическия език
е едновременно отражение поне на четири социални сфери – на производител-
ните сили, на надстройката, на икономическата база и на социално-класовата
структура. Съответно говорим за материална основа; за правни норми, адми-
нистративни лостове, показатели и механизми; за стойностно-парични форми
и за персонификация на икономическите явления. Така в различните сфери
икономическите категории имат самостоятелна интерпретация, като същевре-
менно са кръстопътища за преминаване от една дейност към друга, за контакт
и общуване, за общо дело на всички свързани с народното стопанство.

Без понятийната система са невъзможни управленските сигнали, правна-
та регламентация на изпълнителната власт, единството между политическите
интереси и стопанското поведение, анализът на цялата тази многообразна сре-
да от науката. В нея присъстват всички смислови значения на категориите, но
едновременно те сами представляват собствен низ от знаци, дефинирани са по
отношение на други понятия, като тяхна връзка и субординация. Поради това
не могат една без друга, изпълняват функциите си само в единство.

Като пропускат през себе си различни значения (заедно с това те са мно-
гостранни изображения и възли от други знаци в различни съчетания), ка-
тегориите се интерпретират по различен, но винаги строго определен начин.
Така остават възможни точните, еднозначни послания, предаването на образи
от действителността посредством икономическата реч.

Накрая, икономическите понятия са комплексни идеи, които възбуждат
мисълта и въображението, подтикват към действие и “стават материална си-
ла”.

Както във всеки нормален език, икономическите понятия равностойно, вза-
имосвързано и в единство изпълняват своите функции – комуникация и сред-
ство за общуване, начин за осъзнаване на опита и съхраняване на знанието,
оръдие за проникване в неизвестното. Тези функции се изпълняват от неза-
висими, устойчиви структури. Върху понятийната система не се упражняват
монополни права от когото и да било. Тя е обща територия на много социално-
икономически сфери и демократично достояние на всеки. Семантиката на ико-
номическите категории не зависи от ничия воля; при тях няма йерархична
наредба и приоритети. Икономическият език не може безнаказано да се мани-
пулира.
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Ако се опитаме да класифицираме в тези измерения сегашния ни понятиен
апарат, ще констатираме странна смесица от висока материя и масова всеяд-
ност, затворен апарат за избраници и необикновена, плакатна публичност на
словесните формули, всеобщо пренебрежение към учените-икономисти, съче-
тано с масова неграмотност, податливост на психози и слухове. Вместо всеобща
връзка и единство, икономическите понятия пораждат отчуждение. Същест-
вува пропаст между езика на науката и понятийния апарат на стопанската
практика, и същевременно няма никакви предубеждения за масирано вкарва-
не на икономическите знаци в идеологията и политиката.

Процесът на познание е възвисен в ранг на партийна и държавна цел (на-
уката “се развива” чрез официални документи и решения) и едновременно се
осъжда най-строго от върха на обществената пирамида.

При нас нормалните изисквания и правила са нарушени от администра-
тивната система.

* * *

Да се вгледаме в семантичните катаклизми на икономическите понятия, да
надникнем в недалечното блестящо минало на старателно заобикаляните днес
стопански знаци и формули.

Ще забележим без усилия, че там те последователно са избухвали като
свръхнови звезди, засиявали са с необикновена светлина, обсебвали са сто-
панския небосклон, пронизвали са докрай науката и практиката. Ставали са
обект на най-старателен интерес от теоретиците, през тях са се опитвали “да
прокарат” цялата наука, да ги направят в нея поне основно или в краен случай
изходно понятие. Не са редки опитите на чевръсти “учени” да напишат отново
теорията през призмата на модерния лозунг, на понятийната находка. В крат-
ките мигове на своя блясък тези понятия са станали планово-управленска и
политическа цел, стратегически ориентир, универсално средство, висша цен-
ност, “брънката”, от която са се опитвали да изтеглят решенията на стопанс-
ките проблеми.

Събирайки надежди от всички страни, те са били знамена на практиката
и лозунги на пропагандата.

Такава роля дълго време бе възлагана на “икономическия растеж”, на кой-
то и сега някои са опитват да залагат. През средата на 60-те години изгря за
кратко “стопанската сметка“, след нея – “научно-техническият прогрес” после
“ефективността” и “качеството”, които на свой ред бяха заменени от “мултипли-
кационния подход”. След това дойде редът на “интелектуализацията на труда”,
сменена от “идеологизацията и политизацията на икономическите отношения”,
заменени от всички “-зации” – механизация, автоматизация, химизация и пр.
Последваха “стопанският механизъм” и “правилникът за стопанската дейност”.
Съвсем доскоро лайтмотив бяха “държавата-собственик, трудовият колектив-
стопанин” и “самоуправлението”.

Тези понятия имат една съдба. След кулминацията им следва разочарова-
ние. Отрезвяването показва, че кампанията, която са оглавили, не е решила
проблемите, даже е породила нови. Минусите на неуспеха застават пред бив-
шите “суперключове”, смисловите им значения анихилират. Тихомълком изос-
тавяме доскорошната си надежда и с категориите става това, което става със
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загиналите звезди – превръщат се в “бели джуджета”. На мястото си са, като
че ли светят, но нямат топлина, животът им е унищожен от катаклизма.

Безобидни ли са “белите джуджета”?

Те означават загуба на части от натрупания опит, защото, заобикаляйки
ги поради днешното им безсилие, а priori изключваме съдържащите се в тях
знания и решения. На мястото на живо езиково богатство блуждаят езикови
“мощи”, подвели очаквания, неудовлетворили надежди и интереси.

“Белите джуджета” са свидетелство за идеологическа катастрофа, за нес-
пособност и некомпетентност. Те се запазват в паметта на хората, като символ
на самоунищожението на икономиката в услуга на погрешен модел на социа-
лизма.

Като насочват огромна енергия в неправилна посока, словесните кампании
правят опит да прокарат стопанската активност на хората през прокрустово-
то ложе на нечий некомпетентен замисъл. И това се заплаща с похабяване на
енергията на нацията. Да си припомним колко време стопанската система ча-
каше края на кампанията по самоуправлението, колко време беше обречена на
безделие и колко време след това бе необходимо, за да се установи, че това не
е “правият път”?

Унищожаването на отделни части прекъсва важни магистрали вътре в са-
мата наука. Снижават се вътрешната оперативност и мощта на нейния език. А
силата му зависи не толкова от категориите, колкото от минаващите през тях
връзки. Така, едновременно с обедняването си, научното богатство става все
по-неизползваемо. Това нанася непоправими щети на икономическата наука,
прекъсва връзките ѝ с хората, и с практиката.

От своя страна, практиката престава да реагира на управленските наме-
си в поразените области, имайки за това сериозни основания. Тогава, когато
там са били насочвани всички усилия, те не са дали резултат. Затвърждава се
масовото мнение, че повторното привличане в управлението на банкрутирали
идеи не е в състояние да реши какъвто и да било стопански проблем. Тази ло-
гика е неумолим израз на излизане от строя на съдържащите се в категорията
управленски лостове и механизми. Вследствие на това икономиката става все
по-неуправляема!

Честите неуспехи, предварително пропагандирани като исторически кам-
пании, разпиляват надеждите и силите на нацията.

Опитайте се да предложите в някоя редакция статия с анализ на икономи-
ческия растеж – ще ви посрещнат “на нож”. Ще ви “замотаят” с материал по
качеството, ефективността и самоуправлението, ще ви убеждават, че това сега
не е актуално. Ако пък имате безразсъдството да защитавате решения в посо-
чените области, направо ще отсъдят, че сте незрял човек, автор без социален
опит.

Опитайте се да събудите у незаангажирания читател и слушател образите
и представите. Които носят претърпелите катаклизъм понятия. Няма да мо-
жете да го направите! Вместо вашата интерпретация ще срещнете съвършено
друга, ще попаднете в капан на яростна съпротива. Вместо съпреживяване ще
надзърнете в очите на омразата. Защото никой не иска да бъде непрекъснато
глупак, който вярва, че е намерена, забравената в прашния, тъмен ъгъл на
тавана вълшебна лампа на Аладин, която ще изпълни всичките ни желания,
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ще ни отърве от нас самите.
Опитайте се да вкарате в действие “бяло джудже” и ще се убедите в пълното

му безсилие. Лостовете и механизмите, които някога е представлявало, днес
не работят. Те са разрушени и излишни, така както са излишни подправените
показатели, нагласената статистика и неверните стопански отчети. С тях не са
свързани вече никакви реални интереси и потребности, като изключим тези
на административната система.

Защо става така?
В един момент през категорията се пресичат няколко силови линии. Ико-

номическият знак пропуска през себе си четири сили, които бързо го раздуват
и нажежават. Първо , категорията се предлага като решение, способно да раз-
върже възела от проблеми и противоречия на народното стопанство. Второ ,
този процес се формулира политически като удовлетворяващ обществените
интереси и се издига като висша социална цел. Трето , взетото решение се
осигурява от идеологията, която го превръща в основна тема на информацион-
ната система, на редакциите и масмедиите, в актуален лозунг за мобилизиране
на масите, в част от учебните планове и пр. Четвърто , стопанското управ-
ление и планиране ориентират дейността си съобразно възприетата “линия”,
като почти винаги изоставят предишната.

Този механизъм предполага значителни разходи за пренастройваме на кад-
рите и дейността им, а често изисква стопанско-правна интервенция в народ-
ното стопанство. Обществото влага реално значителен труд и тук следва да
поставим въпроса, дали този труд се откупува с резултати до момента на след-
ващия щурм? Възвръщат ли се вложенията със стопански постижения?

Отговорът за всички е очевиден.
Когато търсим причините за неуспеха на подобна кампания, трябва да

спрем още на първата силова линия. Начинанието е предварително обрече-
но, защото в основата му е поставена икономическа алхимия. Когато се търси
чудодейно средство, винаги се намират находчиви люде, които да го предло-
жат. Тук не е важно дали тези социално-стопански знахари са самозаблудени
или рецидивисти. Важно е, че им се вярва. Вярва се, че притежават нещо,
което иначе цялата наука и трезвият опит на практиката не са в състояние да
открият.

В съвременната икономика такива неща не съществуват! Проблемите и про-
тиворечията са толкова сложни и взаимопреплетени, че изискват комплексни
постъпателни действия, непрестанно съизмерване на ефекта с усилията, сво-
бодни научни анализи, предложения и дискусии. Тук словесните революции
с нищо не помагат. Необходима е къртовска работа за създаване ма нови ад-
министративни и организационни структури, за нормотворчество, изгражда-
що принципно различна стопанско-правна уредба. Вместо кампании са нужни
обмислени, научно-обосновани реформи, преустройващи постепенно, но ради-
кално катастрофиралия административно-команден социализъм.

В противен случай можем да прогнозираме пълно разстройство на понятий-
ната система с всички произтичащи от това последици, за стопанския живот.

(Непубликувано, август 1989 г.)



За инфлацията:

как и кой да я измери

Неотдавна председателят на ЦСУ заяви, че ще бъдат извършени оценки на
инфлацията. Със същата задача се е заел и колектив от МИП. Очевидно това,
как ще бъде измервана скоростта на инфлацията, от кого, в какъв вид и къде
ще бъдат публикувани данните, за какво ще бъдат използвани, засяга всички
ни. Ето защо още на предварителния етап е необходима дискусия, която да
изясни тази важна социална поръчка и да обедини общественото мнение около
икономическите му интереси.

Инфлацията е процес, свързан с намаляване покупателната способност на
парите и е характерен за всяко книжно-кредитно парично обръщение. Липсата
на златна стокова основа премахва самонастройването на паричната сфера и
налага съзнателното ѝ регулиране.

В какви форми се проявява инфлацията при социализма?

“Инфлация на предлагането” има, когато високите и растящи цени не
съответстват на полезността и качеството на стоките. Характерна е за т. нар.
“пазар на производителя”. В класическия случай цените растат, без да се про-
менят стоките. Най-типични нейни проявления са: влошаване на качеството
при неизменни цени, “стопяване” на евтините стоки, необосновано високи це-
ни на новите изделия, псевдообновяване на асортимента. Тази инфлация из-
преварва растежа на паричните доходи, снижава покупателната способност и
благосъстоянието, обезсилва паричната мотивация, ускорява текучеството. В
тежките си форми тя затруднява производството поради прекомерно нараст-
ване на разходите, поражда апатия, отчуждение и стопански престъпления.

“Инфлация на търсенето” се наблюдава при изпреварващо нарастване
на паричните доходи пред стоковите запаси, съпроводено със стабилни цени.
Тя поражда дефицити, а те – непокрити доходи, които се отлагат в прину-
дителни и неорганизирани спестявания. Забавя се скоростта на обръщение на
парите, кредитът се обезценява и става “ленив”. Търсене, превишаващо пред-
лагането, позволява на производителите отново да снижават качеството. В
тежките форми тази едностранчива инфлация задълбочава спекулата, сти-
мулира “черния пазар” и бурния растеж на икономиката “в сянка”, а това в
последна сметка вдига ценовото равнище и обезценява доходите, т. е. стига се
до “инфлация на предлагането”.
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“Инфлационната спирала” е комбинация от двете споменати форми. Тя
е самоусилващ се процес, при който изпреварващите цени и спадащото качест-
во предизвикат нарастване на заплатите като компенсация за угасващия пари-
чен стимул. Предизвиканата “инфлация на търсенето” на свой ред повишава
себестойността, която пък повдига цените или при невъзможност да го стори
– компенсира отново за сметка на качеството. Спиралата на повишените цени
и пониженото качество на стоките набира енергия и ускорява инфлацията.

За населението. Всеки човек превръща паричните си доходи в конкретни
стоки и услуги и в този смисъл за различните хора инфлацията е различна. На
това равнище измерванията са ненужни. Съществуват възможности за усред-
няване на паричните доходи и структурата на разходите. Така се образуват
“потребителски кошници”, в състава на които влизат усреднените по обем и
структура предмети за потребление и платими услуги. Усредненият индекс на
цените в “кошницата” е основен инфлационен измерител за населението.

Изчисляването на такъв измерител е необходимо по групи домакинства,
защото паричните им разходи са различни в зависимост от величината на до-
ходите, относителния дял на натуралните доходи, социалната принадлежност,
възрастовата структура и пр.

Ясно е, че този подход отчита само “инфлационната спирала” и ценовата
“инфлация на предлагането”, без спадането на качеството, без влошаването на
асортимента, както и без “инфлацията на търсенето”. Ето защо усредненият
индекс на цените от “потребителската кошница” трябва да бъде коригиран със:

• съотношението между цените на свободния и обикновения пазар, което
образува показател, отчитащ “инфлацията на търсенето”;

• съотношението между общия ценови индекс и лихвения процент по вло-
говете;

• изменението на официалните валутни курсове на лева (спрямо чехосло-
вашката крона в последните години левът загуби 25 на сто от стойността
си – от 8,08 на 10 лева за 100 крони, същото се наблюдава спрямо мар-
ката на ГДР и съветската рубла, едновременно се повишават курсовете
спрямо форинта и злотата);

• изменението на курса на лева спрямо конвертируемите валути на “чер-
ния пазар”, което е добър показател за отчитане на пропорцията между
качеството и цените на нашите стоки и услуги;

• индекса на принудителните спестявания, на нарастването паричната ма-
са в населението.

За фирмата. Оценката на инфлацията зависи от структурата на производ-
ствените разходи. Тук инфлационният индекс за населението е съставна част
от ценовата динамика на себестойността в зависимост от относителния дял на
работната заплата. Останалата инфлация се проявява в индексите на цените
на стоките и услугите, формиращи материалните разходи. Показателите за
инфлационния процес трябва да бъдат задължително вградени и при изчис-
ляване икономическите резултати на фирмите. От народностопанска гледна
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точка оценката на “производствената инфлация” е най-важна, тъй като от нея
зависят всички останали.

Новата методика трябва да изчислява надеждни дефлатори, т. е. усреднени
ценови индекси на най-бавните показатели – националния доход и неговите два
фонда, обществения продукт, материалните разходи, капиталните вложения,
националното богатство. Прилаганата сега процедура на дефлиране е остаряла
и по принцип не е пригодена да отчита сложни и динамични ценови процеси.
Освен че създава недоверие към информацията на ЦСУ, тя поставя лабилна
основа под планирането и управлението. Недопустимо е от всяка гледна точка
да се планират и отчитат обемните показатели по текущи цени, както се прак-
тикува сега. За да се попълнят, е необходимо наличие на надеждни дефлатори.
С тях трябва да се извършат авторитетни преоценки на дълги временни ре-
дове от основни макроикономически показатели, да се преизчислят някои от
най-важните баланси на страната.

За социалната област процедурата за оценка на инфлацията е същата,
както и за фирмите и материалното производство като цяло. При сегашната,
предимно бюджетна издръжка, тя поема ударите на инфлацията, без да има
възможностите за маневриране на фирмите. Единственият ѝ отговор е вло-
шаване на качеството и намаляване на количеството на създаваните услуги.
Това се получава поради повишаване на цените на използваните материали и
суровини, разстройство на трудовата дисциплина вследствие спадане на па-
ричния стимул на твърдите щатни таблици. Неколкократните стъпаловидни
компенсационни увеличения на работните заплати (много тежки за бюджета),
без да решават проблемите за трудовата активизация, не могат да заменят
нужното последователно преизчисляване на заплатите съобразно инфлацион-
ния индекс. Такова привързване, подобно и за пенсиите, е крайно необходимо
и естествено разрешава проблема, тъй като създава мощни вградени стабили-
затори в икономиката.

Оценяването на инфлационния натиск срещу социалната сфера, е необхо-
димо за твърда, безкомпромисна държавна защита на нейните отрасли, чиито
приоритети според мен трябва да бъдат: първо, здравеопазване и екология;
второ, образование; трето, комунално стопанство; четвърто, наука; пето,
култура. Това е крайно належащо поради пълната липса на компенсиращи
пазарни механизми, особено за първите два отрасъла. Ако не сме в състояние
да защитим тези жизненоважни за нацията области от инфлационната преса,
трябва да им създадем пазарни механизми за самозащита.

Измерванията на инфлацията са основа за важни икономически и поли-
тически решения, за активна антиинфлационна политика. Ето защо е нало-
жителна множественост на оценките. Това ще позволи надеждна защита на
всички социални слоеве. Считам, че профсъюзите, министерствата на народ-
ното здраве и социалните грижи и на културата, науката и образованието,
Българската народна банка, Държавната спестовна каса са длъжни да извър-
шват редовни самостоятелни измервания на инфлационните процеси.

(в. “Поглед”, брой 33 от 14 август 1989 г.)
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Непосредствен подтик да поискам думата

е “кръглата маса”: “Състояние и проблеми

на българската икономика“, излъчена по

Българската телевизия в петък 24.ХI.

вечерта. Участващите в нея видни

български икономисти се обединиха

около становището, че на страната е

нужна стабилизационна програма.

Стабилизационна програма или радикални реформи? Това е въпросът, кой-
то сега концентрира в себе си непосредствените и дългосрочните интереси на
нацията. Искането за стабилизационна програма е продиктувано от кризис-
ното положение на икономиката. Колебливите, некомпетентни и половинчати
опити за реформи създадоха допълнителни трудности и противоречия, защото
разстроиха редица стандартни механизми на икономическата система, без да
ги заместят с нови, по-ефективни. Затова стабилизационната програма може
би ще даде временни облекчения и частични подобрения на положението. Те
ще се дължат на връщане към рутинните средства за управление и старите,
изпитани икономически структури, т. е. тя не може да бъде нищо друго, освен
икономическа реанимация на катастрофиралата командно-административна
система. За една-две години ще бъде отложено решаването на историческите
проблеми на българското преустройство. Такова решение разчита да отстрани
грешките на бившето ръководство на страната, но по никакъв начин не за-
сяга икономическите, политическите и идеологическите устои на познатия ни
социализъм. Наистина, ако сегашната криза се дължи на пропуски и слабос-
ти в управлението, както се твърди, стабилизационната програма ще бъде в
руслото на желаните от всички реформи.

Това ще бъде така, само ако кризата наистина се дължи на неправилни ре-
шения. Такава постановка категорично се отхвърля във всички реформиращи
се европейски социалистически страни. Радикалната политическа и икономи-
ческа мисъл вижда причините за общото за всички кризисно положение не в
грешки на отделни политически дейци, а в създадените след войната стопан-
ски структури и тяхната система за управление. Причините са в системата на
днешния социализъм.
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Когато (за кой ли пореден път) се искат от нас доверие и търпение, то е не за
да се започне дълбока промяна на съществуващата икономическа система, а за
нейната реставрация, за основен ремонт. Защото самата постановка за болното
общество и компетентните, номенклатурни лекари, определянето “отгоре” на
концепция за всяко производствено звено, новите опити за освобождаване на
“излишната работна сила”, строгата дисциплина за съсредоточаване на валут-
ните средства и накрая обещанията за “реформа” със силите на управленския
апарат, фирмите и “дори” трудовите колективи, не означава нищо друго, освен
опит за “второ дихание” на досегашната система,

Нека допуснем, че стабилизационната програма е дала възможно най-добър
ефект, като е постигнала икономическото положение на Чехословакия-стабилно
жизнено равнище, слаба инфлация, богат пазар и ограничен дефицит. Ще оз-
начава ли това, че ще бъдат удовлетворени националните икономически и по-
литически искания? Очевидно няма да означава. Вместо 50, на улиците ще има
250 хиляди протестиращи граждани, защото те протестират срещу системата.
Не желаят повече този команден ред, тъй като си дават интуитивно сметка
какви са неговите неизправими недъзи. Официалната. доктрина продължава
упорито да отказва признаването на органическите пороци на системата. Ето
някои от тях:

Неспособност да създаде ефективна организация на труда. Тру-
довата мотивация се разпада, защото не се поддържа от нормални стопански
механизми, а от командно-силови средства. Излишните работници, служите-
ли, научни сътрудници, артисти и пр., растежът на “незаработени пари” при
едновременното спадане на интензивността, разлагането на трудовата и техно-
логичната дисциплина са само последица от разрушените стимули за труд. И
най-добре отремонтираният административен механизъм не е в състояние да
ги възстанови, да създаде конкуренция за всяко работно място, здраво съпер-
ничество и принуда там, където не достигат навиците, желанието и опитът.

Дълбоките разстройства на трудовите отношения, с които апаратът се бори
от времето на своето съществуване, са недвусмислено доказателство, че позна-
тият ни строй няма ефективно решение на най-същностния проблем за всяка
икономика. Хората престават да се трудят. И ако демократичните преобразо-
вания отстранят политическата и идеологическата патерица, която задържа
административната организация на труда от пълно разрушаване, то стабили-
зационната програма ще влезе в пълно несъответствие с духа на обществените
реформи.

Неспособност да задържи лавината на дефицита и инфлацията.
Инфлацията бе призната за проблем №1, но не бе дадена точна представа за
противоречията й. Всъщност през 80-те години бяха преминати допустимите
граници на дефицита и инфлацията и те доведоха производството до криза. От
1985 г. тази криза се задълбочава. Налице е свиване на обема на производство-
то и спадане на реалните доходи на народа. Стабилизационната програма ще
се опита да спре кризата с познатите ни средства, но нали точно те доведоха
до сегашното положение. Те задължително усилват инфлацията и дефицита и
прегряват отдавна нагрятата икономика. Това е все едно да правите движения
на катерещ се алпинист при положение, че вече падате от скалата. Следова-
телно искат да се съгласим с познатата терапия, чиито противопоказания се
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изразяват в по-нататъшното разрушаване на икономическите основи на об-
ществото.

Неспособност да премине в слединдустриалния стадий. Админис-
тративната система показа досега, че познава само един път за разрешаване
на проблемите – този на екстензивния индустриален растеж. С разпалена-
та подкрепа на почти всички участници в петъчния разговор нашето народно
стопанство отдавна е преминало всякакви разумни граници на индустриализа-
ция – делът на промишлеността у нас е два пъти по-висок от този в развитите
капиталистически страни; надминаваме с 10-12 пункта дела на промишленост-
та във Великобритания от времето на нейната най-висока индустриализация.
Тези порочни стопански структури не са случайни. Създадени са, за да под-
държат опората на административната система.

Крупната администрация е закономерно следствие от свърхиндустриализи-
раната икономика, а не причина за нейната криза. Системата има своя логика
на функциониране. Премахването или репресирането на администрацията ще
разгроми устоите на производствената организация, без да ги замести с други.
Наистина опитът да се рационализира икономическата структура ще срещне
остра съпротива. Но стабилизационната програма само ще усили още повече
“структурните напрежения” и следователно не е в направлението на радикал-
ната реформа.

Неспособност да развива научно-техническия прогрес. Освен на
сврърхиндустриализираната структура тази неспособност се дължи на реди-
ца защитни механизми, които гарантират господството на апарата. Това са:
първо, отстраняването на научно-техническата интелигенция от управлени-
ето на производството, от отговорността да усъвършенства технологията и
качеството на продукцията. В рамките на крупната и държавна индустриал-
на фирма никога не се генерира отвътре научно-технически прогрес. Той се
създава в бюрократизирани научни институти и се налага силово. Така са пос-
тигнати едновременно три цели: отнета е стопанската сила на интелигенцията,
създадено е противоречие и дори несъвместимост между нея и производстве-
ния персонал, тя е поставена под институтски контрол. Второ, не се допуска
разгръщането на т. нар. несоциалистически стопански форми – частна иници-
атива, кооперативи, акционерни общества, класически фирми. Многобройните
забрани, крепящи устойчивостта на системата, са насочени по същество срещу
личното творчество, предприемчивостта и стопанската активност на хората.
Но научно-техническият прогрес е дело на човешкия фактор, на човешките
качества, т. е. точно на това, което с всички сили у нас се неутрализира. Ко-
лективизмът на индустриалната армия и духът на принудително единство, с
които сме пронизани, никога няма да бъдат почва за развитие на нужните ни
човешки качества.

Ние сме трагично различни от това, което трябва да сме и сега ни казват,
че трябва да си останем такива.

Неспособност за вграждане в световното стопанство. Отправените
в ефира предупреждения какво не трябва да правим за отварянето ни към
световния пазар, консервативната, затваряща страната външна стратегия, от-
казът да се атакува синдромът на държавния външно-икономически монопол
и неговият механизъм, призивите за строга дисциплина в името на запазване
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репутацията на добър длъжник са израз на господстващата досега външно-
икономическа доктрина. Вярно е, че причините за дълга не са единствено в
разхищенията, но те не са и в грешките, както се опитват да ни убеждават.
Световното стопанство изхвърля с нарастваща центробежна сила нашата и по-
добните ѝ икономики. Причината е, че има генетична несъвместимост между
административните им структури и световния пазар. Опитът да се импланти-
рат в неговото тяло винаги ще завършва неуспешно.

През последните 12 години непрекъснато проявяваме неспособност да се
приспособим Към световния пазар – не сме в състояние да подобрим усло-
вията на търговията си, губим непрекъснато позиции в световния експорт,
лавинообразно натрупваме дълг в конвертируема валута.

Наистина световният пазар е най-дефицитен “ресурс” за слабия произво-
дител, но той е и сфера на неограничени възможности за добрия. Админис-
тративната система е доказала, че не може да направи нужния пробив. Сега
трябва да се разчита на таланта, подготовката и амбициите на професионалис-
тите. Само те могат да пробият на световния пазар, както “Бългериън винтърс
кьмпани”. Трябва да им се даде възможност да го правят.

Неспособност за качество. Без нормализация на паричната сфера, без
“пазар на потребителя”, какъвто административната система никога няма да
бъде в състояние да създаде, не може да бъде решен проблемът с качеството.
Няма да има икономически стимули за непрестанното му повишаване. Но без
това никой от посочените по-горе проблеми не може да бъде решен. Ниското
и влошаващо се качество е щемпелът, който времето постави на системата и я
изправи пред неизбежна развръзка – нормализацията на пазара и паричната
сфера неминуемо ще ограничат, а впоследствие ще разрушат съществуващите
икономически структури.

* * *

И така, от нас се иска отсрочка, за да се задържи разпадането на командния
социализъм в името на временно вероятно подобряване на потреблението на
населението, но с цената на това да се върви в противната, а не в нужната на
реформите посока.

Ще си послужа с жестока аналогия. Пред нас е раждане, носещо смърт.
Трябва да избираме дали да спасим детето и да жертваме родилката, или да
загубим детето, а след него в недалечно бъдеще и родилката. Изборът е съдбо-
носен. Отглеждането на новото крие много рискове и ще убие нещо във всеки
от нас. Много човешко е да се стремим да запазим познатото, да задържим
статуквото, без да вдигаме поглед към бъдещето, защото знаем, че там ще
видим как то загива. Трябва да се решим.

Ако не се решим сега, след една-две години политическият кредит от на-
рода ще бъде безвъзвратно похарчен. В името на какво? В името на отлагане
на решението. Никой няма да ни гласува доверие, когато катаклизмът ни при-
нуди да се съгласим с това решение. А за сегашния труден, съдбоносен избор
се иска доверието на народа. Той го дава днес, но няма да го даде утре.

Никога няма да сме в такава ситуация, която ще ни позволи без болка и
драматизъм да се решим на радикални реформи. Следователно въпросът е да
се решим веднага.
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Има неща, които стоят над всяка партийна платформа, над всякакви класо-
ви и групови интереси. Това са стремежите и ценностите на нацията. Контро-
лът върху националното богатство, суверенитетът върху земята и ресурсите,
правото на бъдещите поколения за избор, с които, както видяхме, започнаха
престъпно да търгуват в името на временно запазване на политическата власт,
трябва да останат за народа, в днешния бурен и бързо променящ се свят ни
заплашва загуба на икономическия суверенитет. Запазването му изисква да
се вземе смело решение в полза на реформите. Противното ще означава още
по-пълно изтощаване на стопанския потенциал на страната, а след това – про-
никване на чужди фирми и монополи, които ще ни лишат от собствените ни
ресурси. В това отношение не трябва да има ни никакви илюзии. Никой няма
да дойде, за да ни помогне. Ще дойдат, за да правят тук своя бизнес.

Националното достойнство изисква да не се чака и предизвиква такъв раз-
вой на нещата. Не е в българския характер да се втурнем с отворени обятия и
увиснем на шията на чужденеца. Може би има хора, които не биха имали нищо
против “щастливото посрещане”, но това е само, защото не си дават сметка за
последиците. Опитът на развиващите се страни показва на мнозина измежду
нас какво следва след първоначалната еуфория.

Щом икономистите сме доктори на обществото, трябва да бъдем честни
пред хората. Радикалната реформа ще породи остри затруднения, ще влоши
социалната гарантираност, ще наложи временна загуба на

работното място и чести преквалификации, безработица за тези, които не
са в състояние да отговорят на новите изисквания, ще иска от нас отказ от
досегашното “равенство”, изключение от което беше само номенклатурата, и
приемане на имуществена диференциация като цена за развитието. За няколко
години ще спадне жизненото равнище на всички. Равновесните цени ще пре-
махнат дефицита, но ще засилят инфлацията, ще напълнят пазара, но много
от стоките ще станат отново недостъпни. Ще трябва да се научим да ходим
самостоятелно, да се грижим сами за жизнения си стандарт, да престанем да
чакаме да решават всичко вместо нас “отгоре”.

В преходния период обществото ще се стреми да гарантира справедливост
като равни възможности за образование, здравеопазване и минимален жизнен
стандарт.

След смелата операция ще бъде разгромена командната система, а това,
какво ще създадем, зависи единствено от самите нас

В този момент исторически дълг на партията е да стартира без повече ко-
лебание едновременно с политическите и радикалните икономически реформи
и така да даде шанс на бъдещето. В него тя вече ще съперничи на равна нога
с формиращите се обществени и политически структури, но ще има това ре-
шаващо преимущество, че запазва ясен поглед за социалната перспектива от
позициите на смела, радикална и подкрепяна от народа икономическа плат-
форма. В противен случай ще плати до край дадените в миналото кредити.

(в. “Работническо дело”, брой 334 от 30 ноември 1989 г.)



Превъплъщенията на

инфлацията

Наличието на инфлация доскоро се отричаше упорито по силата на простата
антитеза, че щом я има при капитализма, трябва да я няма при социализма.
Икономическата наука като по правило пренебрегва паричните, кредитните
и пазарните проблеми и така подклажда самонадеяната увереност на прак-
тиците, че паричното стопанство им е подчинено напълно, че планирането и
управлението му са едва ли не “бели кахъри” в сравнение с тежките и отго-
ворни производствени задачи. Така, по точната констатация на съветския ико-
номист акад. С. Шаталин, “ние започнахме да строим материално-веществен
социализъм, без икономически интереси, без пазар”.

Тази психологическа нагласа у кадрите и отношение към монетарната сфе-
ра едва ли ще се изживеят бързо, но първите кълнове на промяната са налице.
На дневен ред е официалното отчитане на инфлационните процеси в нашата
страна. С това са се заели Централното статистическо управление и Минис-
терството на икономиката и планирането. Задачата безусловно изисква научна
експертиза. Инфлационните явления у нас твърде съществено се различават от
познатите ни в капиталистическите страни. Отчитането им предполага пред-
варително да се даде отговор на редица непоставяни досега въпроси.

* * *

Инфлацията е явление на паричната система. Спадането на покупателна-
та способност на парите при нормален пазар, а още повече при т. нар. пазар
“със съвършена конкуренция”, адекватно се отчита от динамиката на цените.
Те са равновесни, гъвкаво реагират на всички изменения в търсенето и пред-
лагането, а значи – в производството, ефективността и обществените потреб-
ности. Всички проценти в икономиката непосредствено и пълно се отразяват
от цените. Те улавят като чувствителен барометър колебанията в стопанската
циркулация.

Вътрешна нестабилност на цените създава кредитният характер на парич-
ната система. Емисията на пари се осъществява от стокопроизводителите, ко-
ито ги пускат в движение като търговски кредит с пълна срочност, възвръща-
емост и реална стокова основа. Класическото монетарно стопанство се само-
регулира по силата на връзките между стопанските субекти, които пускат и
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изтеглят пари от обръщението в зависимост от успеха на предприемаческата
си дейност.

Държавната намеса е сведена предимно до унифициране на кредитните
полици в банкноти на централната банка. След тази операция пуснатите в
движение пари стават напълно обръщаеми. Освен емисионната си функция,
подчинената на законодателната власт, централна банка регулира кредитния
потенциал на останалите банки, налага строга дисциплина на държавните и
частни финансови фондове. Така създава стабилност на паричната система.

Независимо от държавната намеса паричното стопанство запазва механиз-
мите си за самоорганизация. Освен чрез търговския кредит, тя се осъществява
чрез пазарното определяне на лихвения процент, т. е. В зависимост от търсе-
нето и предлагането на кредит. Освен точен индикатор на стопанската конюн-
ктура, процентът е мощен лост за връщане равновесието на икономиката –
ценовата инфлация го повишава, а високото му равнище охлажда стопанската
активност и създава обратен, дефлационен ефект.

В описаната система всяко спадане на ефективността, стопански неуспех,
неоправдан риск, фалит, промяна в обществените потребности и т. н., особено
в по-масови мащаби, пораждат разстройство и неравновесие, които се улавят
от цените и процента. С това се задействат механизмите за саморегулиране.
Според теорията, пазар “със съвършена конкуренция” бързо възстановява на-
рушеното си равновесие. Това свойство исторически се изменя.

Особено значителни са промените след появата на монополите. Цените
престават да отчитат точно процеса на намаляване покупателната способност
на парите. Предпоставка за това е отклонението на монополните цени от рав-
новесните. Първите са стабилни, т. е. престават да реагират на конюктурата.
Ценовото огледало се изкривява. Деформирането на отражателната му повър-
хност не спира инфлационните процеси. Те се въплътяват в неценови форми.
Същевременно някои автоматично регулиращи механизми престават да дейс-
тват. Държавната намеса се трансформира в държавно регулиране, Което по-
ема функциите на съвършената конкуренция. Парично-стоковото стопанство
обаче запазва много от механизмите за самонастройване на свободния пазар.
Такъв е нормалният му облик във високоразвитите капиталистически страни.

Досега се считаше, че стабилните цени препятстват инфлацията. Това е
вярно само относително и то за някои нейни проявления.

Горчивият опит ни кара да приемем теорията за равновесния пазарен меха-
низъм, приемана и разработвана от Маркс, а заедно с тази теория и следното
наглед парадоксално твърдение – стабилните цени не само деформират цено-
вата инфлация, те я пораждат.

Когато цената е по-висока от равновесната, тя е инфлационна по дефини-
ция. Едновременно с прекия, такава цена поражда и косвени инфлационни
ефекти. Предлагането надвишава търсенето и част от продукцията не се реа-
лизира. Непродадената стока се обезценява или безнадеждно залежава в скла-
довете. Вложеният в нея труд остава без реален стоков еквивалент. По-ниската
от равновесната цена на пръв поглед създава дефлация. Но по-високото тър-
сене не се удовлетворява

от предлагането и се появява дефицит и спекула. Стоката стига до крайния
си потребител с цената на значителна загуба на време за покупката или с ви-
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соката си спекулативна цена. И в двата случая за купувача ценовото равнище
се повишава. От друга страна, бързата и безпрепятствена реализация на де-
фицитния пазар позволява на производителя да диктува волята си. Той пуска
в ход редица средства, които в последна сметка обезценяват паричните раз-
ходи на потребителя. Не покритите пък поради дефицита доходи повишават
търсенето на другите стоки и така създават натиск за повишаване на техните
цени. Инфлация не се поражда само при строго конкретни обстоятелства, ко-
ито на практика не се наблюдават – стабилните цени са равновесни; търсенето
винаги е равно на предлагането; цената съвпада със стойността и точно отчита
полезността и качеството.

За никого не са тайна мощните монополистически образувания и тотал-
ния характер на държавното вмешателство в социалистическата икономика.
А колкото по-силна е институционализацията на ценообразуването, толко-
ва по-значителни са отклоненията на цените от равновесните, толкова по-
характерна, но деформираща е инфлацията. Монополите затвърждават ус-
тоите на деформацията. Зад привидността на строгата ценова дисциплина те
прехвърлят върху народното стопанство и населението собствените си органи-
зационни и производствени неуспехи, прикриват снижаването на производи-
телността и интензивността на труда, намаляват използването на техниката и
препятстват научно-техническия прогрес.

След като не може безпрепятствено да се проявява в цените, инфлацията
намира нови форми, на превъплъщение. И това не са безобидни фантоми,
а тежки, трудно лечими болести на народното стопанство, болести, твърде
различни от класическата инфлация. Ето защо ще бъде непростима грешка да
измерваме и отчитаме инфлационните процеси по класическия ценови начин,
да предписваме познатите антиинфлационни мерки.

Причините и спиралите на превъплътената инфлация са твърде различ-
ни от тези на класическата. “Казарменият” социализъм не може да същест-
вува при нормални стоково-парични отношения, при независима финансово-
кредитна система. Поради това той създава патологични изменения и хрони-
ческо неравновесие в паричното стопанство.

* * *

Основната причина за инфлацията при социализма според мен е пълно-
то отсъствие на естествено саморегулиране на паричното обръще-
ние. При нас не функционира системата на търговския кредит, тъй като ня-
ма самостоятелни стокопроизводители. Никой не може да пуска в движение
кредитни пари и да отговаря за това неограничено с. . . държавно имущество.
Емисията се осъществява по обратна процедура, защото на парите се отреж-
да ролята само да обслужват изпълнението на производствения план и волята
на административната система. При такава организация на паричната система
значението на точните банкови баланси става изключително голямо. Те стават
решаващо условие за поддържане на паричното равновесие.

Беше време, когато вярвахме, че е възможно балансирането в детайли на
паричното стопанство. Сега е ясно, че “националният счетоводител” – цент-
ралната банка, подчинена напълно на изпълнителната власт, не е в състояние
да гарантира парично-стокова и финансово-кредитна балансираност. Това е
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така дори само поради причината, че за целта тя не разполага с нужните пра-
вомощия и с апарата на материално-стойностните баланси на цялото народно
стопанство. Такъв апарат има в прилаганата от развитите капиталистически
страни Система на националните сметки, за чието създаване Ричард Стоун по-
лучи през 1984 г. Нобелова награда за икономика. Но материално-стойностните
баланси напълно отсъстват в прилаганата у нас и останалите социалистически
страни система “Баланси на народното стопанство”.

Без посочения инструментариум централното регулиране и планово управ-
ление на паричната сфера се осъществяват по принципа “пожарно мероприя-
тие”. Манипулира се най-слабото, явно дефектиращо звено от сложната, взаи-
мозависима система от съотношения, пропорции и баланси, без да се отчитат
многобройните му връзки и съотношения. Тези връзки и съотношения в много
случаи дори са неизвестни, във всеки случай не се наблюдават от статистика-
та. Липсата на ключови баланси между паричните и материалните потоци и
ресурси прави реално нашата икономика много по-слабо регулируема с моне-
тарни средства, много по-слабо централизирана за прецизно, научнообоснова-
но управление с икономически методи, отколкото икономиките на развитите
капиталистически страни.

Редът в паричното стопанство при нас зависи само от плановото управле-
ние и правилността, на вземаните решения. Но в никаква степен не зависи от
самоорганизацията на пазара.

Тук, в липсата на система за пълна централизация на стопанската инфор-
мация, в пренебрежението към паричната стратегия и политика, в разруше-
ните механизми за саморегулиране на монетарната сфера, са заложени при-
чините за хроничната нестабилност на паричното обръщение и, в частност, за
инфлационните процеси.

Друга причина е неспособността на централната банка за естествено
самоограничаване. На нея напълно ѝ липсва “потенциален ограничител” на
емисията и кредита. Тя безпрепятствено се разпорежда с основния кредитен
източник – спестяванията на населението, едновременно е всеобща търговска
и инвестиционна банка, хазна на правителството, стопанин на фондовете на
държавния бюджет, общественото осигуряване и местните органи на властта,
на финансовите фондове на ДЗИ. Няма икономическа сила, която да е в състо-
яние да ограничи и регулира тази сврьхконцентрация на жизнени компоненти
на паричното стопанство, в качеството на противотежест да върне нарушеното
ѝ равновесие.

Крайно достъпният и евтин кредит е друг непрекъснат източник на
инфлация. Покупателната способност на парите, собствената им разменна стой-
ност зависи не само от цените на стоките, а и от цената на парите – лихвения
процент. Той е толкова нисък, по влоговете, че стапя постоянно спестяванията
на населението. В същото време почти безплатните заеми за предприятията
намаляват значението на парите за тях. Парите се обезценяват и по отношение
на средствата за производство.

Със степента, с която спада значението на парите и кредита, нараства
значението на административното разпределение, на лимитите и нормативи-
те за материално-техническо снабдяване, на различните спецификации, акре-
дитиви, позволения и направления. В същата степен се обезсилват парично-
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кредитните отношения и на тяхно място се установяват “правилата” на адми-
нистративната система.

Последната причина, на която рядко се обръща внимание, е ограничената
обменимост на лева. Вследствие на нея паричната сфера не е пълно отра-
жение на икономиката на страната. Значителна част от стоките и услугите
частично влизат в досег с паричното обръщение, други въобще са извадени
от пазарните отношения, размяната на трети е подложена на строги законо-
дателни забрани.

Насилственото стесняване на естествените пазарни отношения е
дълбок източник на инфлация. Паричните доходи на домакинствата а
priori се считат предназначени за пазара на предмети за потребление. Не се
зачита нормалното желание за лична стопанска инициатива. В практиката не
си дават сметка, че каквито и количества стоки за потребление, с каквото и
да е качество да предложат на пазара, никога няма да се задоволи парично-
то търсене, тъй като то качествено е ограничено. Всъщност ограничаването
е формално, защото търсенето зависи не от волята и желанието на полити-
ческата и административната власт, а от тези, които притежават парите, от
структурата на потребностите на населението.

В този смисъл мощна инфлационна пружина се задейства не толкова от
количествената, а от качествената стесненост на предлагането, изключването
от пазара на средствата за производство, земята, жилищата, личните услуги
(пълно или частично). За възспирането ѝ се прилагат напълно неадекватни
средства – форсиране на икономическия растеж, което отдавна не дава ре-
зултат, постоянни команди за насищане пазара с предмети за потребление,
призиви за “правилно” планиране и “правилни” цени и пр. Това само усил-
ва неравновесието между паричните и стокови потоци, между стойностните
и материални ресурси, защото не отстранява качественото несъответствие. С
количествени средства се опитват да решават качествени недъзи на икономи-
ката.

* * *

Класическата ценова инфлация се среща у нас, но в зависимост от
степента на деформация на явлението, заема все по-маловажен относителен
дял. За да се затвори нейната спирала, е необходимо покачването на цените
да предизвика нарастване на номиналните доходи, а те – отново повдигане на
цените. Когато цените са стабилни и регламентирани, като че ли е невъзможно
обезценяване на доходите. Изглежда, че спиралата на инфлацията решително
е прекъсната.

Само на пръв поглед обезценяването на паричните доходи се дължи единс-
твено на цените. То има свой собствен механизъм; основаващ се на увеличаване
на пропорцията между дохода, който производителят получава, и влагания от
него труд. За повишаването на цената на труда, както се нарича тази пропор-
ция, не е задължително външно обезценяване на парите чрез стоковите цени.
Винаги, когато при фиксирано възнаграждение не се отработва необходимото
количество и качество труд, паричната оценка на реално вложения труд се
завишава, а парите – на свой ред поевтиняват спрямо същия този труд.
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Когато получаваме по-малко блага срещу парите си и повече пари срещу
труда си, ставаме участници в инфлационен процес, в първия случай като
потърпевши, а във втория – като инициатори. Създадената от повишената
цена на труда инфлация е собствена спрямо доходите и не може да бъде спряна
с контрол върху цените. Това обезценяване на парите спрямо труда може да
бъде неутрализирано единствено от организацията на труда и производството,
от строга дисциплина и контрол върху заплащането.

Обратно, неспособността да се създаде необходимата организация на труда
непременно поражда инфлационна вълна. Това става не само с живия труд,
но и със стоките на производителите, с услугите на извънпроизводствената
сфера, във всички случаи, когато не се създават вече заплатените продукти и
услуги.

В развитите капиталистически страни неконтролируемо нарастване цената
на труда по принцип е невъзможно, защото се неутрализира от строгата дис-
циплина на организацията на труда, безработицата и конкуренцията на пазара
на работна сила. Всички тези механизми не съществуват в социалистическата
икономика. Не разполагаме с надеждни техни заместители. Отскоро в литера-
турата се заговори за “рационална заетост”, т. е. за необходимост от известна
безработица. Очевидно създаването и налагането на достатъчно добър мотива-
ционен и контролен механизъм за трудещите се и тяхното заплащане е основна
цел на антиинфлационната стратегия.

Собственото обезценяване на доходите е свидетелство за дълбоки раз-
стройства в системата на производствените отношения на административния
модел на социализма. Разграждането на трудовата мотивация е доказателст-
во за неговата историческа обреченост. Този процес е невидим и неуловим от
стандартните ценови измервания. Повишаването цените на стоките се отчита
от тяхната динамика, но надеждни средства за измерване покачването на це-
ната на труда, особено при държавно регламентирани стокови цени, няма. В
този случай обезценяването на парите спрямо труда престава да бъде компо-
нент от спиралата “цени-доходи-цени” и става елемент на други инфлационни
спирали.

Веднъж появила се, завишената цена на труда създава превишаване на
паричните доходи над предлаганите стоки и услуги. Това поражда едностран-
ната “инфлация на търсенето” , която довежда до установяване на т. нар.
“пазар на производителя” . На този пазар производителите диктуват усло-
вията на потребителите, а това означава, че се загубват последните стимули
за повишаване на икономическата ефективност и качеството, за внедряване на
постиженията на научно-техническия прогрес.

Всички посочени явления са признаци на хронично заболяване на “казар-
мения” социализъм. Те не могат да бъдат отстранени с козметични и дори
основни ремонти на системата; защото се дължат на генетичната несъвмес-
тимост между командно-административната система и нормалното парично
стопанство.

Породена веднъж инфлацията намира форми на “скрито повишаване на
цените” . Те са най-разнообразни.

• При снижаване на качеството на изделията и запазване на тяхна-
та цена потребителят заплаща за качествени характеристики на стоката,
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които тя вече не притежава. Това реално обезценява номиналните му до-
ходи. Често падането на качеството, което наблюдаваме на пазара, е само
брънка от една дълга верига – производителите реагират така, поради
оскъпяване на собствените разходи, некачествени суровини и материали.
По този начин се икономисва труд, по-сложни технологични обработки,
компенсира се ниска трудова дисциплина. Едновременното снижаване на
качеството на еднотипни стоки и услуги е средство за експлоатация на
пазарните дефицити, проява на диктата на производителя.

• Когато при промяна на асортимента се спре предлагането на
търсен евтин артикул, а вместо него се продава скъп, с ненужни
за потребителя качества. Купувачът е принуден да избърши ненужно
високи разходи и така да понесе последиците от скритото повишаване на
цената. Нарастването делът на скъпите артикули за сметка на евтините
увеличава величината на доходите на производителя, който по този начин
заобикаля “строгата” ценова дисциплина.

• Когато при псевдообновяване на асортимента се въведе продук-
ция с незначително изменен външен вид, без промяна в полез-
ността и качествените характеристики. Псевдоновата продукция се
налага на пазара, като изтиква търсените стоки с ниски цени. Същият
ефект се постига, когато наистина са налице промени в качествените па-
раметри на изделието, но те не са достатъчни, за да защитят високата
цена.

Във всички тези случаи ценовата статистика не отчита повишаване на це-
новия фон, тъй като или цените не могат да уловят нарастването, или няма
база за сравнение. Реално обезценяване на парите обаче има и то не се нуждае
от повече доказателства. Посочените неценови форми са напълно достатъчни,
за да завършат механизмите на нови инфлационни спирали, непознати при
нормални пазарни отношения.

* * *

Нека предположим, че разполагаме с показатели за отчитане на всички
ценови и неценови форми на инфлацията. Създаването им, макар и сложно, и
скъпо, е възможно и задължително.

Ще улови ли тази мрежа от многобройни показатели цялата действителна
инфлация в страната? Според мен – не!

Всички показатели отчитат инфлацията само по отношение на статуквото
в определен начален момент, т. е. спират се на изходна база от цени, структури
и съотношения. У нас тази изходна база е нереална. Тук срещаме невероятно
високи цени, образувани при монополни диференциални условия, съдържащи
“лъжлива социална стойност”, както и парадоксално ниски цени, които не га-
рантират условия за просто възпроизводство и налагат дотации и субсидии.
Сблъскваме се с продукция, която не би могла да бъде продадена, където
и да е, без задължителното държавно изкупуване и снабдяване, с остри, за-
дълбочаващи се дефицити, с огромни количества залежали стоки. Заплитаме
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се в лабиринтите на “платими”, “полуплатими” и “безплатни” услуги, на раз-
падащия се национален пазар, натурализиране на домакинствата, загуба на
стоковост на производителите, на специалните привилегии за едни, оранже-
рийни условия – за други и вътрешна колонизация – за трети. Възспира ни
парцелирането на националното стопанство от страна на властта, политичес-
ките структури и ведомствата. Може ли толкова деформирана парично-ценова
сфера да бъде надеждна база, спрямо която да отчитаме инфлацията в стра-
ната? Все пак инфлацията е явление на нормална, редовно функционираща
парична система, а такава при нас няма.

Не е трудно да се докаже, че всяка неадекватна ценова система, всяка отрас-
лова диспропорционалност, всяко макроикономическо неравновесие са инфла-
ционно обременени. Инфлацията става израз на все по-пълното подчиняване
на паричното стопанство на властта на административно-командната система,
а значи – израз на нейните грешки в стратегията и политиката. В този случай
инфлацията е заплащане от страна на обществото за провалите на стопанското
управление, “осребряване” на непокритите полици на бюрокрацията.

Разстроеното парично стопанство започва да играе ролята на категоричен
спирачен механизъм за всички процеси в народното стопанство. На това спеш-
но се търси отдушник, който най-често се намира във възмутително високите
цени на предметите от първа необходимост и най-вече на продоволствието. Та-
ка населението бива заставяно да носи цялата отговорност за действията ма
апарата.

Както класическото обезценяване на парите има естествен завършек в спи-
ралата “цени-доходи-цени”, така всички останали неценови инфлационни про-
цеси имат механизъм за самоусилване. . . Влошаването на качеството на сто-
ката усложнява производствените условия или нормалното възпроизводство
на работната сила. Това води до снижаване на качеството на влагания труд.
Затваря се спиралата “качество на стоката-качество на труда-качество на сто-
ката”. Такъв механизъм пораждат и дефицитите. Липсата па стоки и услуги
подравя стимулите за труд. Задвижва се спиралата “дефицит-дезорганизация
на труда-дефицит”. Подобни усилващи механизми има между асортимента,
псевдообновяването и труда.

Структурното неравновесие в народното стопанство също се възпроизвеж-
да и има способност да се разпространява и усилва. По този начин се мул-
типлицират противоречията в цялата икономика. Противоречия, които макар
и да не се изразяват във видимо покачване на цените, водят до обезценява-
не на парите, на трудовата мотивация, до снижаване на ефективността и до
неспособност за внедряване на научно-техническия прогрес. Противоречията
се консолидират и пораждат системата на застоя. А застоят показва неспо-
собността да се овладеят процесите в уж подчинената парично-ценова сфера.
Явно е, че тази сфера не е пригодена да обслужва “казармения” социализъм.
Ето защо, напълно са обясними десетилетните атаки срещу стоково-паричните
отношения, идеологическите заклинания срещу всеки опит за трезв и крити-
чен анализ на паричното стопанство, отказът за отчитане на инфлационните
процеси.

Както се вижда, нито атаките, нито заклинанията и отказите не са спрели
развитието на обективните процеси. На мястото на едни идват други инф-
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лационни спирали и те повече не могат да бъдат пренебрегвани. Трябва да
анализираме истинските спирачки на нашето развитие. Всяко по-нататъшно
пренебрежение ни отдалечава без надеждно от икономическите реалности.

Едновременно трябва да си дадем сметка, че това, което ни е нужно сега,
е бърза нормализация на паричното стопанство, разрушаване на командно-
административните структури в него, възстановяване свойствата и функциите
на паричната система, механизмите за саморегулиране и самонастройване на
паричното обръщение. Това са условията, за да излезем от света на кривите
огледала.

Измерването на инфлацията не е технически и статистически проблем, та-
ка както амтиинфлационната политика не е въпрос на желание. Инфлация-
та е фундаментален макроикономически проблем, който изисква съгласувани
действия на всички форми на властта, на стопанско-правната уредба, на ико-
номическия механизъм, на стратегията и икономическата политика.

Нормализирането на паричното стопанство, ясната и точна оценка на ин-
флационните процеси са необходими условия за реално приложение на иконо-
мически методи и форми за централизирано управление и планиране. Без пре-
ход от административни към икономически методи, без отказ от веществено-
натуралните лостове в полза на монетарните ще продължим да вземаме безс-
пирно решения за ускоряване на научно-техническия прогрес, за повишаване
качеството и икономическата ефективност, за реанимация на трудовата мо-
тивация, за борба с отчуждението. Ще създаваме и закриваме комитети по
прогреса, по качеството, по труда, въпреки че вече сме напълно убедени в
пълната непригодност и безполезност на тези бюрократични сечива.

Нужна ни е активна, гъвкава антиинфлационна политика, твърда страте-
гия в полза на нормалния съвременен пазар, строга финансова и кредитна
дисциплина, -независима парична сфера. Оттук при добро и искрено желание
следва да започне радикалната икономическа реформа.

(Непубликувано, 1989 г.)
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На последния си декемврийски пленум ЦК на БКП представи за обсъждане
пред обществеността своята икономическа платформа. Без амбиции на конк-
ретна ѝ завършена програма за излизане от кризата, тя набелязва пет основни
приоритета. Към тях не бива да се предявяват високи претенции, бъдещият
им ефект не може да се претегли на научни везни. Но това не означава,че
формулираните жалони на икономическата политика не могат да бъдат под-
ложени на научен тест за състоятелност и адекватност. Науката позволява да
се прецени всеки от приоритетите поотделно, както и общата им комбинация,
т. е. да се изпита за годност цялата платформа.

Ще се опитам да оценя правилността и вътрешната съгласуваност на предс-
тавените за обсъждане принципи, включително тяхната реалистичност, защото
не всеки набор от добре звучащи за ухото приоритети е постижим за нацио-
налното стопанство. Свободата за избор в икономическата политика намалява
успоредно със задълбочаването на кризата.

* * *

Първият приоритет от платформата е нарастване производството на
потребителски стоки и услуги, като средство за борба с напрежението на вът-
решния пазар. Всъщност напрежението е остър стоков “глад”, който е про-
дукт на колосални за размерите на нашата икономика пазарни диспропорции
и на разстроеното парично стопанство. При това недостигът е обхванал изця-
ло икономиката на страната, от него страдат не само населението, а и всички
производствени и извънпроизводствени звена.

И така, в условия на остър и повсеместен дефицит ще започне структурно
преориентираме към потребителския пазар. Да допуснем, а това е възмож-
но най-оптимистичното допускане, че преструктурирането се увенчае с успех.
Икономическата наука твърдо знае още от 1925 г., че това в никакъв случай
не означава преодоляване на напрежението на вътрешния пазар. Нещо повече,
според теорията, дефицитът ще се възпроизведе в още по-драстични форми и
ще изкара напълно парично-пазарните структури от строя.

Доказателствата на тезата са много. Ще се спра на три от тях:

• Увеличеното производство за потребителския пазар ще мултиплицира в
същата и дори в по-голяма степен паричните доходи. В по-голяма, защо-
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то маневрата ще изисква допълнителен труд за компенсиране на ограни-
чените и изтощени мощности на индустрията на човека. По линията на
производствените връзки ще се създаде и особено напрежение в остана-
лите отрасли.

• В съответствие със законите на пазара, съществуващите по-ниски от рав-
новесните цени непрекъснато пораждат недостиг на предлагането. Ед-
новременното увеличаване на търсенето и предлагането ще възпроизведе
диспропорцията на по-високо равнище на реализирано количество про-
дукция, но не е в състояние да стопи дефицита.

• При съществуващите връзки между стоковите и парично-кредитните струк-
тури бягството от парите ще остава неконтролируемо. Пресата на търсе-
нето ще опустошава стоковия пазар, защото е напрегната до краен предел
от отрицателния процент по влоговете.

Следователно нарастването на производството на потребителски стоки, ако
изобщо се осъществи, не може да намали напрежението на вътрешния пазар.
Напротив, ще го увеличи, защото самото преструктуриране има своята цена,
която ще бъде платена с ескалация на общия дефицит. Но нали дефицитът
на потребителския пазар е само функция от общия, негова последица. Вижда
се, че примамливият от социално-политическа гледна точка приоритет вкарва
икономиката в опасен капан от взаимноусилващи се неблагоприятни процеси.

Вторият приоритет от платформата е срочното решаване на най-острите
социални проблеми – пенсиите, осигуряването и жилищната криза. Той не мо-
же да се осъществи без успех в първото направление. Тъй Като тази надежда
е безпочвена, остава да се проверят възможностите за частични облекчения
чрез преразпределението.

Поради съкращаването на реалния национален доход вследствие кризата
на недостатъчното производство, повишаването на стандарта на намиращите
се под социалния минимум е постижимо само при намаляване на доходите
на останалите. Тъй като кризата и бездруго съкращава тези доходи, ударът
трябва да бъде особено силен. Илюзия е, че намаляването на особено високите
доходи на номенклатурата е в състояние да реши проблема.

Преразпределителният механизъм изисква увеличаване дефицита на дър-
жавния бюджет, което сега може да се постигне само чрез допълнителна па-
рична емисия. Ако това се направи, съвършено ясно е, че ще изостри дефицита
и инфлацията и ще разруши националния пазар. Нещо, което вече наблюда-
ваме.

Следователно, макар и много необходим като социална заявка, вторият
приоритет влиза в противоречие с целите на първия, поставяйки му още по-
неизпълними условия. Тук не включваме отрицателния ефект върху стопанс-
ката активност на трудещите се, това че те няма да приемат такъв удар върху
доходите си в условия на криза, т. е. не отчитаме степента на неосъществимост
на мероприятието.

Четвъртият приоритет от платформата е решаване на проблема с ва-
лутните задължения на страната чрез спиране растежа на дълга, а след това
и погасяването му със скорост 1 млрд. долара годишно. Той е неосъществим и
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е в пълно противоречие с първите два. За да бъде реализиран, е необходимо
ограничаване на вноса в размер на 1,2-1,5 млрд. долара годишно и положи-
телен платежен баланс от 1,7-1,8 млрд. долара поради необходимостта да се
плаща лихва по дълга от 0,7-0,8 млрд. долара годишно.

Следователно скокът, който трябва да се извърши при преструктуриране-
то на вноса и форсирането на износа, е над 3 млрд. долара годишно, което
и за неспециалистите е очевидно непостижимо. Ако все пай някой се опита
да го стори, то опустошаването на вътрешния пазар ще бъде гарантирано, а
размерите му – по-големи от тези в Румъния. Естествено в такъв случай, за
никакви решения на проблемите с дефицита, инфлацията и намиращите се
под социалния минимум не може да става и дума.

Общият извод от оценката на три от лансираните пет икономически при-
оритета е, че те са нереалистични, всеки един поотделно и като комбинация.
Това са несполучливи изстрели в мишената на верните решения. Налагат се
още тревожните изводи, че не е направен трезв, конкретен анализ на кризата;
не са осмислени нейните параметри и противоречия; не е преодолян миражът
на растежа, таи се надеждата, че все пак такъв ще има.

* * *

Да погледнем към другите два приоритета, които са засегнали мишената,
но без да попаднат в кръговете, където се дават точки за добра стрелба.

Третият приоритет е нова мащабна операция по преструктуриране на
икономиката съобразно природните и други ресурси на страната, като реша-
ващо средство за стабилизиране на клатещите се основи. От такова прест-
руктуриране има нужда поради деформираната производствена и извънпро-
изводствена сфера, за преодоляване на един от фундаменталните източници
на сегашните ни беди – свръхиндустриализацията на страната.

Проблемът тук е, че всяко отраслово, структурно преобразование, особено
при вече изграден национален стопански комплекс, ако изобщо е възможно,
изисква много дълъг период; огромно напрежение на натрупването; високо-
динамична икономика. Време за излизане от кризата нямаме достатъчно, а
натягане на натрупването не можем да си позволим, защото отново заставаме
пред неразрешими проблеми на потребителския пазар. Икономически растеж
няма – обратно, намираме се в криза, а тя предявява свои искания за прест-
руктуриране.

Следователно третият приоритет може да се разглежда в най-добрия слу-
чай само като стратегически и не може да бъде компонент на една стабилиза-
ционна програма.

Петият приоритет е чрез бюджетната политика да се стабилизират фи-
нансовите баланси на страната. Той е крайно необходим, но недостатъчен по
няколко причини.

Първо, защото не е подкрепен от другите икономически приоритети. От-
давна се занимавам с тази материя и знам, че подредбата на приоритетите
има своето значение – тя е класация по важност. В този смисъл първите чети-
ри приоритета утежняват в най-критична степен държавния бюджет, защото
изискват увеличаване на разходите му, а само последният по важност декла-
рира бюджетна балансираност.
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Второ, финансово лечение при твърде високата инфлация и заплашително
надвисващ дефицит има рисковани противопоказания. Призмата, през която
са наблюдава вземането на бюджетни решения, деформира образа на иконо-
миката така, че всяка стъпка става опасна с криещите се в нея неизвестности.

Трето, стабилизирането на паричното стопанство е невъзможно само със
средствата на бюджетната политика. Навсякъде в света, където е решаван
стоящият пред нас проблем, са прилагани пакети от мероприятия, засягащи
цялата монетарна и икономическа структура, а не само бюджета. Той не е
оръжие, способно да спре бедата, независимо че съсредоточава огромна част
от националния доход. Даже обратното, поради порочните пропорции на пре-
разпределението на паричните средства, използването на толкова болния дър-
жавен бюджет трябва да става крайно внимателно и без напрежения, които
могат да го разстроят напълно. Бюджетът отдавна няма потенциал да помага
на останалите, той е в критично състояние и сам се нуждае от тяхната помощ.

Четвърто, финансовото и парично оздравяване на теория изискват значи-
телни икономии на социални разходи и пренасочване на средства за преструк-
туриране. Това непременно поражда напрежения, тъй като снижава степента
на социална гарантираност. Опитът да се изпълняват социални и външнопла-
тежни програми, успоредно с парично оздравяване, е несъстоятелен. Между
петия и по-висшите приоритети има противоречие, което философите, ако не
се лъжа, биха нарекли “антагонистично”.

* * *

Давам си сметка за причините, стоящи зад обсъжданите тук принципи.
Става въпрос за компромисни формулировки заради политически интереси.
Не се предлага реалистична платформа, защото тя е изградена от непопу-
лярни решения и ще породи социално напрежение пред изборите. Напълно в
съответствие с досегашната практика, интересите на икономиката на страната
са поставени на заден план, отложени са в името на политически стремежи,
отложени са в момент, когато не може да се отлага.

Във връзка с това съм длъжен да. предупредя, че изпълнението на по-
сочената платформа, поставянето ѝ в основите на стабилизационна програма
на правителството, много скоро ще породи бързо ускоряващи се крайно тежки
последици. Тази платформа не само е вътрешно противоречива и нереалистич-
на, тя е вредна за стопанството на България. Тя не може да изведе страната
от кризата и да стабилизира материално- стойностните пропорции.

Тази платформа ще закрепи още по-здраво властта на номенклатурата, за-
щото ще доведе до окончателно разстройство паричното стопанство. Тогава
нуждата от партийно-административен апарат за разпределяме на купоните
ще се споделя от всички. Напълно излезлите от строя парично-пазарни ме-
ханизми ще бъдат още по-недостижима цел, а изходът от кризата – скрит в
лабиринта на стари и бързо натрупващи се противоречия и вече непреодолими
препятствия.

(Непубликувано, 1989 г.)



Втората вълна на

инфлацията

Неотдавна бе публикувано съобщение на Централно статистическо управление
за изпълнението на плана през деветмесечието на 1989 г., което дава достатъч-
но материал за анализ и изводи.

На първо място, прави впечатление високият темп на нарастване на
националния доход (НД) – 9 на сто, постигнат без селското стопанство, ко-
ето с включването си би трябвало да завиши още повече показатели, тъй като
значително изпреварва промишлеността по растеж на общата продукция. Този
необикновен динамизъм се съпътства със значително намаляване на изработе-
ното време в материалното производство. През втората половина на периода
пресата бе пълна със съобщения за сериозни загуби на работно време, поради
неявяване и заминаване на български граждани в Турция. По груба оценка
въпросното намаление е минимум 3-4 на сто. Това означава, че е регистриран
най-високият растеж на производителността на труда в следвоенното развитие
на страната – 13 на сто.

От друга страна, динамичните резултати не са постигнати за сметка на
бърз прираст на основните производствени фондове, както е било в периоди
на високи темпове на растеж. В последните години делът на натрупването се-
риозно спада, заедно с него и – нормата на обновяването на фондовете. Според
съобщението, и през деветмесечието тази тенденция продължава. Може да се
изчисли, че обемът на инвестициите в материалното производство е намалял
с повече от 4 на сто в сравнение с миналата година. С 11 на сто са по-малко
въведените в действие основни производствени фондове. Значи скокът в про-
изводителността на труда не се е дължал на прелом във фондовъоръжеността
на труда. Но той не се е дължал и на положителните промени в производст-
вената организация.

Тогава на какво се дължат отчетените показатели? Къде е източникът
на бързия, необикновено фондоикономисващ растеж?

По общо правило във всички развити и средноразвити отрасли темповете
на растеж на електропроизводството повече или по-малко изпреварват расте-
жа на НД. При нас се среша обратното. Комплекс “Енергетика” не е достигнал
с 4,2 на сто чистата продукция, постигната за деветмесечието на миналата го-
дина. По обем произведената електроенергия отбелязва сериозно спадане в
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размер на около 5 на сто. Излиза, че отчетеният много бърз растеж не само
че е фондоикономисващ, но е и удивително електроикономисващ.

Този извод поражда сериозни съмнения относно естеството на отчетените
темпове. Съмненията могат да бъдат разсеяни от два довода.

• Може да се предположи, че прирастът е за сметка на реколтата в селското
стопанство, която по общи оценки е много добра. Макар този отрасъл да
е изключен от отчета, да допуснем, че дейността му се е отразила на
останалите.

Ако предположението е вярно, то изобилната реколта трябва да се отрази
на дейността на комплекс “Транспорт”. Превозените товари би трябвало
значително да надвишават тези от миналогодишното деветмесечие. Но
това не е така. Съобщението свидетелства, че железопътните превози са
намалели с 3 на сто, а тези на автотранспорта – с 4,1 на сто. В едного-
дишен срок не е възможно скокообразно да се олекотят произвежданите
стоки. Поради това не е възможно да се допусне, че физическият обем на
НД е нараснал и това не се е отразило на показателите на транспортния
отрасъл. Както се вижда, свидетели сме на противното – 9-процентният
темп е постигнат с 3-4 процента съкращаване превозите на товари. Сле-
дователно предположението трябва да се отхвърли.

• Другата възможна хипотеза за произхода на необикновените темпове на
растеж на НД е външната търговия. Известно е, че разликата между вът-
решните и валутните цени на вноса и износа образуват чиста продукция,
която увеличава обема на НД. По приблизителни оценки в последните
години този принос на външната търговия е твърде значителен – около
1/2 от темповете. Няма да навлизам в анализ на това обстоятелство, ко-
ето само по себе си е твърде странно. Трябва да проверим хипотезата,
защото други източници на НД няма. За съжаление и тя трябва да бъде
отхвърлена, защото според съобщението, в сравнение с миналата година
вносът се е намалил почти с 10 на сто, а износът – с 4,7 на сто. Следова-
телно влиянието на външната търговия върху растежа е отрицателно и
не обяснява, а напротив, поставя още по-остро въпроса за източника на
отчетения растеж.

При тези обстоятелства, можем ли да приемем за достоверен отчета за
деветмесечието?

Неотдавна се чуха гласове, че в Икономическия институт на БАН не вярват
на информацията на ЦСУ. Известният специалист Оскар Моргенщерн предуп-
реждаваше, че може да се направи такъв подбор на статистическите данни,
та растежът да се повиши с 4-5 на сто. Без да мога да отхвърля напълно та-
зи хипотеза, считам, че в случая тя не обяснява явлението. Твърде голям е
рискът от подобно “мащабно изопачаване на действителното положение”, за да
го поеме ръководството на ЦСУ. Доста отдавна е налице натискът да бъдат
завишавани темповете, за да е останал макар и малък “статистически резерв”
за тази манипулация.

Щом не приемаме допускането за “подострения молив” остава вярно само
едно обяснение – отчетеният темп на растеж може да има за източник
единствено повишаването на цените.
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От много време икономистите настояват да се въведе строг контрол вър-
ху отчета на ценовата динамика, който да пресече спекулациите с темповете
на растежа, подхранващи на свой ред т. нар. “темпова психология”. Това не е
направено и в учените се засилват недоумението и неудовлетворението от то-
талното изопачаване на данните и самозаблуждението на висшето ръководство
на страната.

Излишно е да си повтаряме до втръсване, че темпове от типа на отчетени-
те в съобщението на ЦСУ нямат никаква стойност както за икономическите
изследвания, които веднага констатират тяхната илюзорност, така и за иконо-
мическата политика, която въвеждат в опасни начинания.

Сега ще се опитаме да направим оценка на вероятния действителен темп на
растеж на физическия обем на произведения НД и по този начин ще получим
ценовия принос в темпа, т. е. скоростта на инфлацията. Ще екстраполираме
данните за деветмесечието от отчета на ЦСУ за 1989 г. и ще приложим след-
ната методика:

• Посредством пълна процедура на Бокс-Дженкинс е изчислен линейният
филтър на разпределения лаг между прирастите на НД (навсякъде, ко-
гато след НД има звездичка, трябва да се разбира, че е по данни на ЦСУ
в неизменни цени) и основните производствени фондове. НД* е изгладен
по отношение на основните производствени фондове с кубичен полином.
Финалното изчисляване на НД в неизменни цени е направено така, че
сумата от теглата на разпределения лаг за всяка година е приравнена на
първата производна на кубичния полином в съответната точка. Така са
отчетени едновременно реалната зависимост на НД от основните произ-
водствени фондове и изменящото се прирастно фондоотдаване. По този
начин е получена първата оценка за НД в неизменни цени.

• С различни изглаждащи криви са намерени стойностите на зависимостта
на НД* от електропроизводството. Линейната форма на връзкададе най-
малко статистическо отклонение. Резултатът от изглаждането е даден на
фиг. 1.
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Както се вижда, между националния доход и електропроизводството има
отчетлива зависимост. Освен това може да се проследи прекъсването на за-
висимостта в последните няколко години. Очевидно очистването на НД от
ценовото влияние, правено от ЦСУ, не е било на висота.

От функцията е получена втората оценка за НД в неизменни цени. По-
нататък чрез различни изглаждащи криви отново са намерени параметрите
на зависимостта на произведения НД* от превоза на товари. Резултатът е
показан на фиг. 2.

Проследяват се същите закономерности: категоричната връзка между два-
та показателя и излизането от строя на процедурата за очистване влиянието
на ценовата динамика. Справката с международната статистика показва, че за
страните с нашата степен на икономическо развитие – Гърция, Ирландия, Ис-
пания, Португалия и Югославия, повишаването на брутния вътрешен продукт
непременно е съпроводено с нарастване на превозите на товари.

С експоненциалната функция е получена третата оценка за НД в неизменни
цени.

На основата на трите оценки е изчислена една осреднена, като са дадени
следните тегла: 0,4 за НД, изчислен спрямо основните производствени фон-
дове, 0,3 – за другите две оценки – спрямо електропроизводството и превози
на товари. По този начин е получен показател за НД в неизменни цени, ос-
новаващ се на стабилни материално-стойностни пропорции в икономиката на
страната.

Добре известно е, че НД в текущи цени е равен на този в неизменни, ум-
ножен по индекса на цените. Тази връзка е използвана и от публикуваните
данни за НД в текущи цени на ЦСУ и изчисления по посочената методика
– в неизменни е получен редът от индексите на цените. С него е коригирана
последователно покупателната сила на лева от 1977 г., когато тя е приета за
100.

Диаграмата на фиг. 3 показва постепенното обезценяване на българския
лев. То е повече от два пъти по-бързо от това, което се получава, ако вместо
изчисления тук НД използваме данните за НД в неизменни цени на ЦСУ.
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Вижда се, че след първия инфлационен скок през ноември 1979 г. – 13,2 на
сто, следва друга – втора висока вълна на инфлацията през 1989 г. Силата ѝ e
10,5 на сто.

Ако ЦСУ отчете в края на годината 9-процентния растеж на национал-
ния доход в текущи цени (ясно е, че няма вече значение какво ще отчете в
неизменни цени), то това ще означава:

• Двуцифрена инфлация, но без познатото отпреди 10 години явно пови-
шаване на цените. Повишаването на работните заплати с 5,2 на сто е
недостатъчно, за да компенсира инфлацията. Реалните доходи ще спад-
нат най-малко с 5 на сто.

• Съкращаване на производството с 1,5 на сто: Реално произведеният НД
през 1989 г. ще бъде 98,5 на сто от този през 1988 г.

Това е свидетелство за задълбочаваща се криза в икономиката. Този
извод изисква радикална промяна на икономическата политика и стратегия.
Те не могат да останат такива, каквито са били от времето на растежа.

И накрая да предупредя читателя за това, как да възприема за себе си
изложените данни за икономиката на страната като цяло.

Първо, те не се отнасят до потребения национален доход, който се получава
от произведения след корекция с вноса и износа. Ако в 1989 г. се изнася повече,
а се внася по-малко в сравнение с 1988 г., както е според съобщението, това
означава, че използваният национален доход е по-малък от създадения. При
други равни условия оттук следва, че скоростта на вътрешната инфлация е
още по-висока от показаната. За съжаление тя не може да бъде изчислена
поради засекретените данни за вноса и износа в текущи и неизменни цени.

Второ, показаното обезценяване на лева не се отнася пряко до потребле-
нието на домакинствата. Използваният НД отива освен за потребление и за
натрупване. Данните на ЦСУ свидетелстват, че повишаването на цените на
потреблението е много по-бързо от това на натрупването. Щом е така, то ве-
роятното обезценяване на лева за населението е още по-значително от изложе-
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ните данни. Отново трябва да изразя съжаление, че то не може да се отчете
без засекретения през 1986 г. баланс за производството, потреблението и нат-
рупването на обществения продукт и без данни за този баланс в неизменни
цени, каквито никога не са били изчислявани у нас.

Според съветски икономисти, както и според недостъпни за широката пуб-
лика български оценки, първата вълна на инфлацията отпреди 10 години е
означавала 30 процента поскъпване за средното българско семейство.

Искам да предупредя тези, които ще правят критичния анализ на иконо-
мическото ни положение без точни числа за инфлацията, дефицита, кризата
на производството, без количествени оценки на влиянието на различни фак-
тори върху тях, без измерване на загубите от влошаването на условията на
външната търговия, от пресата на външния дълг – всяка претенция за верен
и точен анализ е несъстоятелна. Получаването на всяко число, освен че изис-
ква многомесечен труд, според мен по принцип е невъзможно със сегашната
статистическа система.

Длъжни сме да се осмелим не само бегло да погледнем истината в очите,
а внимателно да я разгледаме и изучим.

Колкото и страшна да е тя едва ли ще ни вкамени.

(в.“Икономически живот”, брой 4 от 6 декември 1989 г.)



Ръкуване с перестройката

В 50-ти брой на в. “Поглед” бе публикуван

материалът “Преустройството се ръкува с

перестройката” на Валери Найденов.

Благодаря му за заглавието на

настоящата статия.

Иван Костов

Нашата атака срещу командната система има тази бонификация, че започ-
ва след като няколко социалистически страни преодоляха част от пресеченото
трасе на реформите. Това, разбира се, не прави проблемите пред нас по-лесно
решими. Известният специалист акад. О. Богомолов посочи, че досега е натру-
пан значителен опит от грешки и пропуски, а успехите, в най-добрия случай, са
само частични. Никъде не е разработен модел на икономически преобразова-
ния, който да бъде пример за страните, започнали реформите със закъснение.

По-късният старт ни дава възможност да се поучим от наличния опит и
въоръжени с него, да поемем рисковете и трудностите на самостоятелния път.
Това ще ни спести много лутане и неправилни действия, още повече, че конту-
рите на реформите вече се виждат на хоризонта на чуждите упорити търсения.

От особено значение е опитът на перестройката. Поради безкритично
възприетия съветски модел сега съществува значителна близост между
нашите политически и икономически структури. Като прави реформите във
всички социалистически страни политически възможни, перестройката се осъ-
ществява с необикновено интелектуално напрежение, със смело и същевре-
менно внимателно търсене, в нея е вложена огромната енергия на един велик
народ. Тя натрупа научни и практически познания, обследва варианти и ре-
шения, даде отговор на редица дискусии, прояви силните и слаби страни на
предлаганите икономически платформи, очерта слабостите и грешките и про-
дължи нататък.

Като се опитвам да формулирам някои поуки от перестройката, се надявам
да започне дискусия, която да осмисли за нас скъпоценния опит на всички
реформиращи се социалистически страни. Това сега е най-важната ни задача.

Първият извод, с kойто са свързани всички останали, е за социално-
класовата опора на командния социализъм, за истинския враг на пе-
рестройката. С насочването на общественото негодувание срещу т. нар. “бю-
рокрация” бе допусната сериозна политическа и икономическа грешка. Вместо
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ударът да бъде насочен навътре в партията, срещу контролиращата я номен-
клатура, той бе отправен навън от нея – срещу органите и структурите на
властта. Вместо да разкрепости комунистите, които бяха най-значителната и
едновременно организирана сила, атаката противопостави енергията на перес-
тройката на държавните структури.

Всъщност “бюрократът” прилага законите и затова е една от опорите на
държавната власт. Вярно е, че изпадналата в обща криза държава има твърде
много закони и раздута администрация, но това не е по вина на бюрокрацията.
Тя самата е последица, а не причина за разрухата.

Ударът срещу бюрокрацията отслаби структурите на властта и намали сте-
пента на управляемост и контрол върху обществените процеси. Това доприна-
ся за взрива от насилия и престъпления. Нанесен неточно, този удар причи-
ни вреда на перестройката, защото блокира партията и запази непокътната
действителната сила на сталиновата система – номенклатурата, тоталитарна-
та обществена организация и врастването на партийния апарат в системата на
властта и икономиката.

В сила е следната зависимост: колкото по-радикална е реформата, с тол-
кова по-силна административна власт трябва да се приложи. Не може да се
осъществят сериозни преобразования от слаба власт. Без това условие, рефор-
мите не могат даже да започнат. Радикалните реформи пораждат социални
напрежения и противодействие и ако държавата е слаба, социалните катак-
лизми са неизбежни.

Необходимо, е обезвластяване на номенклатурата, премахване на тотали-
таризма, но запазване на непокътната и силна държавна власт. Нейната ви-
сококвалифицирана административна армия може да бъде мощно оръжие за
осъществяване на реформите, но затова трябва да е въоръжена със създадени
от реформаторските сили социално-стопански механизми и правни норми.

Вторият извод е за икономическата стратегия на реформата, за
равновесието и възможните цели. Липсата на правилна оценка за действи-
телното положение в производството и финансите ориентира политическото
ръководство към най-оптимистичния вариант на икономическата стратегия –
бързото решаване на трите основни проблема на благосъстоянието: продоволс-
твения, жилищния и този на услугите. Отиде се към “качествено нов икономи-
чески растеж”, който първоначално имаше амбицията да бъде дори по-ускорен
от предишния.

Опитът да бъдат решени спешно тези проблеми се равняваше на желание
за набиране на височина и полет със самолет, на когото два от четирите дви-
гателя са излезли от строя, не се отваря шасито за кацане и всеки момент
има опасност да се откачи стабилизатора. Вместо, както предлагаха някои
съветски икономисти, да се избърши много трудното кацане, бе натиснат пе-
далът на газта. Това увеличи структурните диспропорции и разду дефицита
на държавния бюджет. Оттам се изостри стоковият “глад” и се разви скритата
инфлационна спирала.

След кратко подобрение последва закономерният спад. Стана ясно, че е
невъзможно да бъдат постигнати набелязаните цели. Причината за взетата
стратегическа ориентация бе, че сработи, за кой ли път, старата “растежна
психология”. Вместо управляемо свиване и противодействие на раздиращите
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стопанството центробежни сили и неравновесия, отново бе заложено на расте-
жа.

Трудно придобитият опит показа, че при криза социална преориентация
чрез растеж, е противопоказана и невъзможна. Усилията трябва да се хвър-
лят за запазване управляемостта, а значи – равновесието на стагниращата
икономика. На тази цел трябва да се подчини всичко. Жизнено важно е да се
кацне с цял самолет.

Кризата на производството не е тъждествена с общата криза на командния
социализъм и не може да се преодолее със социално-политическа терапия. Тя
има свои закони, които налага на обществото с “желязна” необходимост. От
производствена криза се излиза с отраслово и технологическо преструктури-
ране, а то изисква толкова повече време, колкото по-дълбоки са допуснатите
диспропорции и неравновесия.

Кризата е също такава среда за вземане на решения, както и растежът.
Наистина – по-неблагоприятна и с повече ограничения на свободния избор,
поради което ултимативно изисква дълбоко познаване на закономерностите
на народното стопанство. Непознатата ситуация не дава основание за паника.
Народът не е неразбиращо дете, което ще тропа с крак и ще прави истерии,
искайки растеж на благосъстоянието веднага. Той има верен инстинкт за зап-
лашващата го опасност и е способен да разбере аргументите на едно ръковод-
ство, което сам е облякъл с доверието на властта, в състояние е да посрещне
с пълна мобилизация трудните времена.

Третият извод е за начина, по който трябва да се извърши стопан-
ската реформа. Окончателно бе доказана безперспективността на опитите
да бъде осъществена реформа по утъпкания път на стопанските механизми.
Радикалната реформа цели да преобразува съществуващото обществено и сто-
панско устройство и следователно не може да съжителства с него.

По общо правило, промяната на “правилата на играта” чрез стопанския
механизъм се осъществява с подзаконови актове, укази и правилници и така
влиза в противоречие със законодателството на страната. Освен че принципно
е неосъществима поради юридическа и икономическа несъстоятелност, “играта
на правилници” среща съпротива от органите, защитаващи държавните устои
Така “бюрократът” сам си навлича обществено осъждане за това, че спъва ре-
формата, предизвиква огъня върху себе си и бива парализиран във функциите
си.

От това властта още повече отслабва. Реформата пък загубва своята кон-
кретност и заплашва да се превърне в празнодумства и низ от неуспешни
действия.

Точният ход, на който шахматните коментатори биха сложили две уди-
вителни, бе направен едва неотдавна. Правната реформа стартира, но вече
в условия на поляризация на интересите и политическите сили, когато не-
обходимият консенсус и обществено съгласие станаха значително по-трудно
достижими. Реформаторският устрем се забави.

Четвъртият извод е за задължителния политико-икономически
баланс на интересите в периода на преустройството. Перестройката рязко
намалява стабилността на този баланс. Задълбочилите се социални противо-
речия проявиха решаващия проблем за трудното приземяване на претърпелия
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аварии самолет, за постигането и поддържането на политическо равновесие на
основата на баланс на икономическите интереси.

Стана общопонятна необходимостта да се изхвърлят зад борда баластът
на социалните деформации и феодалното неравенство, да се осъдят изкорис-
тените и корумпирани политически дейци, да се отстранят некомпетентните
стопанско-ръководни кадри, да се потърси отговорност на лицата, нанесли
вреди на икономиката със своите решения, от използвалите властта за лично
обогатяване, от незаконно присвоилите народно имущество, да се премахнат
облагите за бивши политически и пр. заслуги. Изпъкна вредността от компро-
миса с висшата номенклатура, от закъсняващото възмездие за извършените
от нея престъпления. Съхраняването на привилегиите, заиграването с едни
обществени сили за сметка на други, особено непочтеният флирт с някои под-
даващи се на манипулации слоеве, само изостря политическата ситуация и
прави реформите невъзможни.

Отдавна е известно, че осигуряването на обществено съгласие в бързо раз-
виваща се икономика не е особен политически проблем. Но при икономическа
криза, която нанася постоянно ущърб на всички, хората трябва да имат твър-
дата убеденост, че не понасят лишения заради други. Справедливо е нацията
да изпитва равномерно лишенията. Това е условие за запазване на контрола
над обществените и стопански процеси, но спазването му предполага да се
владее висшето политическо изкуство.

Петият извод е за особената отговорност на икономическата на-
ука. Перестройката консолидира реформаторско ядро от авторитетни иконо-
мисти, които разработиха част от проблематиката на стопанските реформи.

Някои от изложените тук изводи са взети от техния арсенал. Те извър-
шиха анализа на анатомията и физиологията на познатия ни социализъм и
произнесоха присъда за историческата му обреченост.

Едновременна се прояви липсата на икономически анализи и препоръки,
хроничният недостиг на конструктивен, модерен, научен подход към пробле-
мите. С изключение на група експерти, чието становище най-определено из-
рази А. Гранберг, останалите не потърсиха достъп до нужната им “като хляб”
информация, задоволиха се вторично да цитират официалните показатели.
Сред повече от 100 публикации по проблемите на инфлацията, появили се
в печата през тази година, само в една статия имаше опит за измерване на
параметрите на явлението и оригинален принос в методиката. Останалите се
задоволиха с неконкретна критика и “ръчно” приготвени рецепти за лечение.

По всичко личи, че сега и нашият пазар ще се на пълни с подобна “стока” от
рецепти за “лечение по телефона” и, разбира се, със задължителната в случая
“народна медицина”. Скъпо платеният опит на перестройката ни убеждава, че
подобни упражнения, които са допустими в една по-спокойна атмосфера, са
напълно излишни и дори вредни, когато на карта стои бъдещето на страната.

Този, който не знае как да допринесе за установяване на показателите и
функционалните връзки, който не владее методите за измерване на влиянието
на многобройните фактори и зависимости и изкуството на надеждните оценки,
няма място около болната икономика.

Професионалната недостатъчност и некомпетентност на голяма част от
икономистите, в това число и на апаратните съветници, бе доловена от вер-
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ния усет на народа. Той веднага установи, че липсата на конкретен анализ на
икономическата криза, на надеждни констатации по ключовите ѝ проблеми, е
изцяло вина на икономическата наука.

Шестият извод синтезира останалите. Той е за историческата отговор-
ност на партийното ръководство да вземе решения, които накърняват полити-
ческия му авторитет, но реализират надкласовите национални стремежи и цен-
ности. Перестройката показа колко вредна може да бъде нерешителността и
отлагането на непопулярните, но крайно необходими за икономиката решения.
В това отношение желаещото реформи политическо ръководство се поддаде
на обществени настроения и временно се разколеба. Без да получи нужната
му подкрепа от все още неактивизираната партийна маса, от понеслия тежки
удари държавен апарат и срещайки нарастваща съпротива от номенклату-
рата, без да има сигурна икономическа стратегия и програми за действия в
условията на криза, без да е твърдо убедено в процедурния ход на реформите,
без да може да разчита на достатъчна устойчивост на политическия баланс на
интересите и без така необходимия му конкретен анализ на икономическото
положение, то реши да отложи икономическите реформи.

Стопанската практика след XIX Конференция на КПСС недвусмислено от-
съди спора между М. Горбачов и акад. Л. Абалкин. Ученият се оказа напълно
прав с твърдението, че изоставането на икономическата реформа ще породи
тежки и разнопосочни затруднения.

Непопулярните мерки са част от задължителните жертви при демонтажа
на системата. Не може да не се посегне на “свещената крава”. Политически
мираж са преобразования, които с магическа способност преодоляват пробле-
мите на икономиката, без да създават противоречия и да изискват жертви и
лишения. От това, че стопанската реформа е изтъкна и от непопулярни реше-
ния никак не следва, че като цялостно радикално преобразование няма да има
подкрепата на масата от народа.

Тук задължително се рискува.
Решават се не партийни и класови проблеми. Нацията напряга сили да се

отърси от тоталитаризма и да навлезе, в слединдустриалния технологически
стадий. Надеждата е изцяло в нея. Хората ще намерят сили да изтърпят, чер-
пейки от изворите на своята омраза към диктатурата, опирайки се на убеде-
ността си, че създават достойно бъдеще за себе си и своите деца, и осъзнавайки
трагизма на последния шанс.

(в. “Демокрация”, брой 22 от 22 януари 1990 г.)
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С малки изключения, социалистическите страни, стъпили на трудния път на
реформите, се сблъскват с проблемите на инфлацията, дефицита и икономи-
ческата криза. Макар че доскоро бяха под идеологическо табу, тези проблеми
не са неразработени от икономическата наука. Към тях се оказаха приложими
част от създадените от западната икономическа мисъл теории. Освен това,
през последните 15-20 години бяха продължени започнатите през 20-те години
на НЕП-а изследвания, които разкриха значителна част от особеностите на
социалистическата инфлация и криза.

Напоследък сме свидетели на взривообразно разраснал се интерес към ин-
флацията, но неговият подтик има друго естество. От една страна, спомогна
затягащата се стагнация на народното стопанство, станала болезнен израз на
безперспективността на командно-административното обществено устройство.
Кризата на недостатъчното производство в съчетание с “растежната психоло-
гия” на управляващата номенклатура пуснаха в ход инфлационни процеси,
което не остана незабелязано от обществеността. От друга страна, опитите за
реформи разстройват крехката устойчивост на неравновесната ни икономика и
отварят скритите “резервоари” на инфлацията. Силово, идеологически и поли-
тически задържаните напрежения и дефицити се деблокират и опасно разви-
ват инфлационни спирали. Освободената потенциална енергия на инфлацията
е неизвестна за широките слоеве, за политиците и висшите управляващи. А
неизвестността ражда страха.

Естественият стремеж да се защити достигнатото с толкова жертви жизне-
но равнище, създава първоначална деформация на интереса към инфлацията.
Това е господството на гледната точка на потреблението, с нейните атрибу-
ти – ценовата динамика, индексирането на доходите, екзистенц-минимума от
средства за съществуване и др.

Всъщност инфлацията е явление на обръщението и изисква в анализа да
се включат както потреблението, така и производството. В противен случай
никога не може да се стигне до корена на проблема.

Ще се опитам да очертая инфлацията така, както засяга интересите на
производствените звена и с това да я свържа с икономическата криза. Да не
забравяме, че освен производители, предприятията са продавачи и купувачи,
т. е. изцяло са “потопени в казана” на инфлацията и дефицита.

Сега вече у малцина трябва да предизвика съмнение обстоятелството, че

43



44 Инфлация, криза и реформи

нашата икономика запазва полумонетарен характер, независимо от опитите
на командното планиране да подчини паричното обръщение на своята воля.
Това означава, че законите на стоково-паричната размяна все пак действат,
макар и модифицирани, или се проявяват с обратна, разрушителна сила. Това
действие създава особеният полумонетарен-полуадминистративен характер на
икономиката, специфичната ѝ устойчивост в атмосфера на всеобщи хроничен
дефицит, “превърнатите” форми на икономическите интереси и процеси.

Може би е излишно да се казва колко труден е икономическият анализ в
тези условия и ако все пак го правя, то е, за да призова читателя към разбиране
и съчувствие.

Причините за инфлацията, намиращи се в паричната сфера, са
разработена област от западната икономическа наука, която с някои уговорки
може да бъде приложена за обяснение на инфлацията у нас. Уговорките са
следните: Първо, в полумонетарното стопанство паричното обръщение няма
функциите и значението, които има при нормална пазарна система. То из-
питва силните ограничения на централизираното разпределение на благата и
ресурсите. Второ, прякото приложение на западните теории към нашата инф-
лация не води до възможност за оценяване на обхвата и скоростта на процеса,
получава се извод за наличието на неконтролируема хиперинфлация. Такъв
извод противоречи в известен смисъл на опита, натрупан от времето на възхо-
да и апогея на индустриализиращата се командно-административна система.
Трето, нашата система съжителства с общ и хроничен, постоянно възпроиз-
веждащ се недостиг на блага и ресурси, който за нея е нещо като условие за
съществуване. Без него тя е немислима. Паричната сфера у нас е деформира-
на съобразно, недостига и законите на пазарно-паричното стопанство, които
трудно си пробиват път. Четвърто, висшите сфери на съвременното високо-
развито пазарно стопанство у нас не съществуват. Липсва диференциацията
на пазарните сектори, в частност няма парично-кредитен, капиталов, трудов,
лизингов, валутен пазар и пазар на ценни книжа. Липсват и редица механиз-
ми на саморегулация на модерния пазар, както и фините средства за неговото
регулиране от страна на държавата.

Независимо от уговорките, остават в сила известните на науката монетарни
причини за инфлацията.

На първо място, ниските проценти по влоговете и по кредитите.
Тъй като лихвата не компенсира обезценяването на парите, тя се оказва на-
казателна за кредиторите и субсидираща за длъжниците. В същото време не
действа спирачната система на инфлацията, състояща се от взаимовръзка-
та .между динамиката на цените и процента. По принцип високият процент
охлажда стопанската активност и възпира растежа на доходите, който пък по-
тушава нарастването на цените. При нас тази система е инфлационна спирала
– повишаването на стоковите цени или на недостига се ускорява от отрицател-
ния лихвен процент по влоговете, а той е отрицателен, защото процентът на
обезценяване на парите е по-висок от лихвения процент. Това свежда до нула
стремежа към спестяване, усилва бягството от парите и форсира инвестици-
онното търсене. Тези явления пораждат нов натиск за нарастване дефицита
или повишават наказателното действие на процента.

На второ място е дефицитът в държавния бюджет. Стремежът да се
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ускорява икономическият растеж с всички средства в условията на ограниче-
ните ресурси, поражда необходимост от дефицитно финансиране на инвести-
ционните програми и непроизводственото потребление. В догмите на офици-
алната икономическа доктрина присъства искането за неограничено търсене
като условие за неограничения растеж, в противоположност на “недопотреб-
лението” във високоразвитите слединдустриални икономики. Звената и произ-
водителите от извънпроизводствената сфера не срещат парични ограничения,
държавният бюджет осигурява на всички т. нар. “мек кредит” или евтини пари.
Тъй като това поражда дефицит в бюджета, той се финансира със субсидиращ
кредит от спестовната каса на населението или чрез емисия на БНБ. И в двата
случая се нагнетява инфлационно напрежение в каналите на обръщението.

На трето място е неограниченият кредитен потенциал на централ-
ната банка. Тъй като държи всички парични сметки на стопанските звена,
отпускането на кредити не снижава нейния касов остатък. Премахването на
предприемаческите стимули пред банковата система пък я превръща в част
от системата за социално подпомагане и благотворителност. Търсенето на кре-
дит от населението се превръща в задача за централизирано разпределение на
помощ и облаги.

На четвърто място е централизираната система на ценообразуване.
За нея е характерно формирането на неравновесни цени, които директно раж-
дат инфлация или стоков недостиг – последното е вследствие на надвишаване
търсенето над предлагането при по-ниски от равновесните цени. Поддържане-
то на тази ценова система поставя трудни задачи пред управлението: за разп-
ределение на дотациите за губещите производства, на субсидиите за нежелани
технологии и продукти, за парцелиране сред социалните групи на разпадащия
се пазар, за рациониране на благата за потребление, за борба със спекулата,
черната борса и икономиката в сянка – постоянните спътници на дефицитната
икономика. В. В. Новожилов точно бе посочил, че в условия на стоков недостиг
задачата на ценообразуването се трансформира в задача за разпределение на
дарувани блага между потребителите. Дарувани, защото цената им е по-ниска
от равновесната.

Силно нестабилната парична система се утежнява от натрупващата се
лавина на спестяванията, като последица от стоковия недостиг. По този
начин инфлацията временно се задържа в латентна форма, но тази форма
създава още по-остри противоречия.

Натрупаното парично имущество, без да има стоково покритие на потре-
бителския пазар, дестабилизира пропорциите на националното богатство. На-
селението става все по-крупен притежател на ликвидно имущество, докато за
държавата остава материалното имущество в капиталова форма. От определен
момент нататък натрупващите се диспропорции нарушават нормалното въз-
производство на държавната собственост. Предприятията натрупват парични
дългове и, независимо от съпътстващото кредита субсидиране, са изправени
пред фалит. Той заплашва да обезцени действащите средства за производство
и да доведе до крупно преразпределение на богатството на нацията.

Положението “се овладява” чрез нови рестрикции на платежоспособното
търсене на населението, чрез ограничаване на неговите направления, т. е. с
все по-голям недостиг. Отприщването на инфлацията пък стопява паричния
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капитал на населението, който въпреки здравия разум се оказва фиктивен. Но
това нанася последни удари на единствената пазарна сфера на социалистичес-
ката икономика. Оттук разрушаването на икономическите връзки се предава
на производството и то влиза в застойна криза. Народното стопанство попа-
да в капана на самосъкращаване на производството, от който не може да се
излезе с никакви средства.

Разкритата картина не изчерпва причините за социалистическата инфла-
ция. Ако те се ограничаваха в сферата на обръщението и паричната система,
щяха да бъдат отстраними чрез икономически средства – преобразувания на
ценообразуването, стопанско-правни реформи, радикален отказ от съществу-
ващата система за организация на икономиката и изграждане на нови, вече
действително пазарни структури.

Съществува още един, по-дълбок пласт от източници на инфлация и де-
фицитност, който пряко е свързан с икономическата криза.

Технологическите и структурни източници на инфлацията не мо-
гат да бъдат изчерпателно анализирани в една статия. Ще споделя само идеите
на анализа, като се постарая да бъда изчерпателен поне на това общо ниво.

За наша беда, марксистката доктрина не прие съществуването на послед-
ния, слединдустриален, наричан още информационен, технологичен стадий.
За това тя имаше както идеологически, така и политически съображения. Не-
зависимо от многобройните заклинания за научно-технически прогрес, ико-
номиката беше насочвана насила към свръхиндустриализация и не бяха съз-
давани нужните предпоставки за преход към отвъдиндустриално социално-
икономическо устройство. Това бе насилие върху обективните икономически
закони и тенденции на развитието, което намери израз в създаване и задъл-
бочаване (за нас през последните 20 години) на технологически и структурни
диспропорции с особено тежки последици.

В теорията посочената диспропорционалност, но в много по-ограничени
размери и интензивност, се анализира през призмата на изменението в струк-
турата на търсенето. Тя се откъсва от структурата на предлаганите блага и
ресурси и създава постоянни, трудно преодолими източници на инфлация и
дефицитност, на така наречената структурна инфлация. Тези източници са
най-трудно отстраними поради следните причини:

Първо. Диспропорциите се натрупват в съотношенията между производ-
ствените фактори, които се консервират в комбинации, присъщи на свръхин-
дустриализираната икономика. Деформираната структура на факторите се
фиксира трайно в самия технологичен начин на производство, в прилаганата
техническа система, в организацията и разделението на труда, в образовани-
ето и квалификацията на съвкупната работна сила, в използваните суровини
и материали и др. Деформациите във всяко от посочените направления изис-
кват много време за преодоляване, във всеки случай в средна и дългосрочна
перспектива.

Второ. Диспропорциите поразяват производствено-отрасловата структура
на мощностите, техния технологичен и възрастов състав. Средствата на труда
с дългия си жизнен цикъл са носители на инертността в народното стопан-
ство. Подобно на възрастовата пирамида на населението, веднъж създадени,
те имат свой независим начин на възпроизводство. Поради тези особености
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структурата на производствените мощности действа като независим, екзоге-
нен фактор за цялата икономика.

Трето. Нарушават се съотношенията между ефективностите на производ-
ствените фактори и зависимостите между техните пределни ефективности и
цените им. Само така става осъществим екстензивният индустриален растеж,
тогава, когато не е нужен на народното стопанство. Той се осъществява неза-
висимо от непрекъснатото спадане на отдаването на средствата на труда и от
тяхната бързо растяща цена. Деформациите правят невъзможни рационални-
те управленски решения, тъй като информацията за доходите и разходите на
предприятията се пречупва през кривите огледала на технологичните дисп-
ропорции. Производствената ефективност се превръща във фантом, за когото
всички говорят, но който никой не е виждал и не може надеждно да измери.

Четвърто. Растежът “на всяка цена” създава порочни отраслови структу-
ри на производството. Високата динамика е постижима единствено чрез нат-
рупване във фондообразуващите сектори на икономиката. Прекомерно се раз-
ширяват и атрофират отраслите от група “А” на промишлеността и I-во под-
разделение, за да не среща растежът ограниченията на потребителския пазар.
Задълбочава се синдромът на “изкопа” на Андрей Платонов, в който се зариват
силите и ресурсите на нацията. В същото време, поради липса на настройващи
механизми към потребителския пазар и пренебрежението към неговите зако-
ни, “залиняват” отраслите от индустрията за човека. Преодоляването на тези
опасни за народното стопанство отраслови диспропорции изискват дълбоки
структурни преобразования, а те – много време и ресурси.

Пето. Вследствие производствено-технологическите и отраслово-структурните
деформации се пресира динамиката и структурата на потреблението. Спират
се заложените в него тенденции на развитие и усъвършенстване и се прекра-
тява обратното му положително въздействие върху производството. На пот-
реблението силово се налага консервиране на потребностите и привързване
към възможностите на крупно индустриализиралото производство. Прекра-
тяват се процесите на развитие на услугите – вещни и лични, а това премахва
условията за “вложения в човешкия фактор”. Грешките и престъпленията на
номенклатурата в индустрията трябва да се плащат от населението и най-
простият механизъм това да стане е чрез цените на продоволствието. Относи-
телният дял на разходите на домакинствата за храна, напитки и тютюн у нас
сега е на равнището на 1960-1962 г. – повече от 50 на сто. Такава структура
на разходите реанимира неефективните индустриални гиганти и консервира
технологическата и отрасловата структура.

Шесто. Догмата за безкризисно развитие и отстояването ѝ на всяка цена
от управлението и политиката лишиха народното стопанство от периодично
преодоляване на диспропорциите чрез икономическия цикъл. Вместо неголеми
по амплитуда и продължителност настройвания на производствената струк-
тура към потреблението, у нас “се складираха” заплашителни неравновесия,
сигналите за които предварително бяха заглушавани. Особеностите на екстен-
зивния растеж правеха устойчива икономиката дори при силен недостиг, а
системата за идеологическо, политическо и административно насилие дълго
време успяваше да отложи за неопределено бъдеще потребностите на насе-
лението. Противоестествената устойчивост отслабна, а впоследствие престана



48 Инфлация, криза и реформи

да съществува със задълбочаването на стагнацията и навлизането в криза на
недостатъчното производство.

* * *

В тези условия задържането на цените мумифицира технологичните, отрас-
ловите и монетарните диспропорции, задълбочава деформациите на потребле-
нието. Това прави невъзможно реалното проявление на скритата инфлация.
Истинската опасност остава неизвестна. Деформациите на народностопанска-
та структура се умножават и стават все по-трудно, преодолими.

Трябва да приемем реалността такава, каквато е. Ние сме едновременно в
четири кризисни спада.

Първият е разпадането на командно-административното обществе-
но устройство с неговата система на принудителна производствена организа-
ция. Той изисква политическа революция.

Вторият е криза на исторически загубилия съревнованието с научно-
техническия прогрес и обречен индустриално-технологичен стадий
на производството. Ние се намираме в долно, най-ниско положение на го-
лямата, технологична вълна на Кондратиев и вече две десетилетия не проя-
вяваме способност да осмислим това и да направим нужните изводи.

Третият е застойната криза на намаленото производство, която е
проявление на всички останали. Тя е закономерно следствие от преминаването
на допустимите граници на инфлацията и дефицита. Тази криза се плаща и
ще бъде плащана със спадане на жизненото равнище на населението.

Четвъртият е разпадането на паричното обръщение. Тежката криза
на паричната система поразява нейното функциониране и институции и по
този начин единственото средство за икономическа мобилизация на трудещите
се бива разрушавано. Погледите се обръщат към познатите и неприемливи за
никой командно-административни действия и прийоми. Обръщаме се за помощ
към системата, която причини кризата, а сега не е способна да излезе от нея.

Борбата за радикални икономически реформи трябва да се води едновре-
менно на три фронта – овладяване и спиране на процеса на влошаване
благосъстоянието на народа, оздравяване на паричната система чрез
създаване условия за нормална, модерна пазарна икономика, разра-
ботване и неотстъпно следване на стратегия за структурни преоб-
разования, преследваща премахване на натрупаните технологични
и отраслови диспропорции, за преминаване към слединдустриален
технологичен стадий със съответното му обществено-икономическо
устройство.

Най-тежка и трудна е борбата за структурни преобразования. Тя ще изис-
ква голямо напрежение и жертви от трудещите се, ще отслаби социалната им
гарантираност, ще създаде безработица, чести пренасочвания, преквалифика-
ции и ще е невъзможна без засилване интензивността на труда. Но без успех
в тази борба никога не могат да бъдат пресушени дълбоките източници на
инфлация и дефицит, на кризата в нашата икономика.

Тази борба трябва да се води със силите на производствената администра-
ция. Няма друга социална опора вътре в самото производство, никъде другаде
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не са съсредоточени нужните за провеждането ѝ информация, опит и квали-
фикационен потенциал. Поради това, преустройството в никакъв случай не
бива да отслабва функциите на производствената администрация. Тя трябва
да бъде извадена от попечителството на партийния апарат, да бъде срочно пре-
образувана, за да загуби част от наднорменото си тегло и бързо и оперативно
да се превърне в двигател на стопанската реформа.

(сп. “ИКО”, брой 1 от 1990 г.)



Сабленият удар на

пан Балцерович

Колкото повече навлизах в замисъла на полската радикална икономическа
реформа, толкова повече ме впечатляваше красотата на идеята, решимостта
да поеме риска, професионализма и светкавичното изпълнение. Всичко това ми
напомняше юношеското ми възхищение от сабления удар на пан Володиовски.

Ударът се изнася по всички жизнено важни точки на командно-администра-
тивната система – премахва полуадминистративните подпори на обръщението,
поразява монополните структури на номенклатурната собственост и във външ-
ноикономическите връзки; отстранява централното разпореждане и го замест-
ва с модерни пазарни сектори и механизми. По този начин се изгарят мостовете
за отстъпление и реформата остава без алтернатива. Рискува се докрай при
една изтощена от криза и стагнация икономика (съкращаването на промиш-
лената продукция за 1989 г. е около 8 на сто, националният доход спада с 6
процента, рязко намаляват капиталовложенията – с 27 на сто, снижава се с
4 на сто износът); при напрегната докрай “психологическа издръжливост” на
населението вероятното спадане на жизненото равнище ще бъде спрямо края
на 1989 г.: за февруари с 26 процента, за март – 38 процента и за април 43
процента, а компенсацията му чрез номиналните доходи много ограничена и
всичко това при висок стартов недостиг на стоки и инфлация между 350-370
на сто за миналата година.

Подчертавам изходните условия в началото на реформата, за да покажа
на тези колебаещи се наши икономисти, че радикалните преобразования не се
нуждаят от “стабилизация”, а от доверието на народа, политическа воля и ре-
шимост, висок професионализъм на подготовката на самата програма, т. е. от
компетентни икономисти. Историята на създаването на програмата започва в
1981 г., когато Лешек Балцерович в качеството си на заместник-председател
на Съюза на полските икономисти организира група от преподаватели във
ВУЗ, икономисти от практиката и управляващи, която разработва т. нар. об-
ществен проект – конкурент на предлаганата от правителството програма за
икономическа реформа. Всъщност конкуренцията е по-голяма. На гребена на
обществения подем са създадени 5 различни проекта.

В сегашния си вид програмата Балцерович е разработена за около 6 месе-
ца, като от изходния обществен проект са останали основополагащите идеи и
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принципи. Съдържателно включва икономическата реформа на Т. Мазовец-
ки от 9.Х.1989 г., принципите на икономическата политика на правителството
за 1990 г., приети в края на декември, закона за държавния бюджет, който се
обсъжда и всеки момент се очаква да бъде одобрен от Сейма, както и цяла сис-
тема от закони и допълнения към закона на предишните полски правителства,
преди всичко изменени в посока на категорично налагане на пазарни принци-
пи и механизми. В пълния си вид програмата ще бъде известна всеки момент,
а изпълнението ѝ започна с “шоковата терапия” от началото на януари. Точно
в това се състои светкавичният удар на реформата.

Критичното напрежение ще бъде около април-май т. г., а успехът ще про-
личи през юни, като признак за него ще бъде снижаване на инфлацията до
3-6 на сто месечно. Ако нещата се развият по план, в края на годината на
обширни зони на пазара ще се установи равновесие и ще бъде деблокиран в
решаваща степен стоковият недостиг.

Ключовият проблем на реформата, посоката на главния удар е снема-
нето на полуадминистративното скеле под ценовата система. Извест-
но е, че това ще доведе до засилване на инфлацията. Ето защо е осъществен
изпреварващ “ценови шок” в основните стокови групи на потребителския па-
зар. Цялото внимание е призвано на единствения що-годе пазарен сектор на
икономиката – този на средствата за живот на населението. От него започва
монетаризирането на стопанството.

Едновременно с рязкото повишаване на цените се въвежда крайно рест-
риктивна политика по отношение на работната заплата.

Компенсацията за 43-процентното поскъпване през януари е едва 13-процентна
индексация на сумарния фонд на работната заплата. Всяко несъобразяване с
ограниченията на фонда и изплащане на 1 злота в повече, изисква внасяне
в бюджета на наказателен данък от 6 злоти. Тук се крие първата носеща
конструкция, която трябва да отслаби инфлационния натиск над потребител-
ския пазар: от една страна, рестрикция на работната заплата, а от друга –
създаване пазар на труда. Последното се получава автоматично, тъй ка-
то единственият източник за по-значителна компенсация на снижаването на
заплащането е освобождаването на излишните заети.

Пазарът на труда започна да функционира колебливо още през минала-
та година, когато около 200 хиляди души преминаха в бързо развиващите се
недържавни сектори на народното стопанство.

Втората носеща конструкция на останалия без административно по-
печителство стоков пазар е част от една система, имаща за предназначение
да “отвлече” паричното търсене от потребителските стоки. Тя се със-
тои в създаване на парично-кредитен пазар, който в частност за населението
означава над 30-процентна лихва по влоговете за месец януари. Подобна опе-
рация рязко засилва стремежа към спестяване и го охлажда, ако е насочен към
ликвидност, спира бягството от парите и нещо повече – поради вдигането на
процента на кредитите, пари започват да се търсят дори само с цел погиване
на взетите в заем средства.

Тук се проявява и един страничен психологически мотив. При бурно про-
менящите се ценови структури не е възможно да се направи рационален избор
на покупки. Домакинствата се ограничават с най-необходимото в очакване
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на стабилизиране на пазарните структури. Това намалява платежоспособното
търсене и решава в благоприятна посока дисбаланса между паричните доходи
и стоковите запаси.

Третата носеща конструкция с особена важност е вътрешната кон-
вертируемост на злотата, т.е. свободното ѝ обменяне за долари на терито-
рията на страната. За целта с помощта на западните страни е създаден ре-
зервен фонд, който трябва да гарантира твърдия курс на злотата. Този фонд
още не изпитва напрежения. Валутните курсове на свободните обменни бюра
са по-ниски от официалния – нещо, което ние не познаваме. При официален
курс 9650 злоти за долар, за първата десетдневка на януари, при свободната
покупка той е 9400 злоти за долар.

С въвеждането на вътрешна конвертируемост злотата “се завързва” за кон-
вертируемата валута и се създава алтернатива пред платежоспособното тър-
сене – злотите могат да се похарчат на пазара за стоки, но могат и на валутния
пазар да купят конвертируема валута. Това отслабва с други средства плате-
жоспособното търсене и става определена гаранция срещу по-нататъшното `
и обезценяване. Притежателят на злоти може винаги да напусне неизгодния
му потребителски пазар и да намери алтернатива на друг пазар или навън от
страната.

Четвъртата носеща конструкция е създаването на капиталов па-
зар като още една алтернатива на стоковия. За целта се вдигат остатъците от
ограниченията за частно предприемачество и за търгуване с лично движимо
и недвижимо имущество на населението. По този начин в областта на пред-
лагането нахлува значителна част от натрупаното имущество, а търсенето се
отклонява към средствата за производство. Това е самостоятелна стабилизи-
раща сила на цените. Тя създава условия за “скъпа” злота, нещо, което на
читателя може да се стори парадоксално, предвид инфлацията. Търсенето на
пари ще расте независимо от сегашната тенденция на загуба на покупателната
им способност, поради търсенето на пари от конкуриращите стоковия пазар
други пазари.

Към създаването на капиталовия пазар трябва да се отнесе приватиза-
цията на държавната собственост – процес, който не е получил още об-
ществена санкция, но който правителството е решило твърдо да осъществи.
В Полша операцията се нарича преобразуване на собствеността, тъй като при
разпродажбата на акциите предимство ще имат работещите в предприятията.
Те ще купуват акции по 50 процента от стойността на номинала и ще имат
гарантирани 20 на сто от всички акции. По този начин, държавната или но-
менклатурната собственост ще се превърне в една от формите на обществено-
групова трудова собственост.

Пазарът на ценни книжа също ще отслаби натиска над потребителския
и ще стане още един елемент на мощното движение срещу тенденцията на
цените към покачване. Двете сили ще се сблъскат най-остро в критичния месец
април и тогава докъм средата на годината ще се разбере кой ще надделее.

Рисковете на реформата са много. Някои от тях се съдържат в невъз-
можността всичко да се разработи надеждно в детайли. Аз бих предпочел да
има още няколко особено важни разчета, но в същото време разбирам добре,
че политическото доверие на хората към правителството на Мазовецки щеше
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да бъде изчерпано, преди да се пристъпи към радикалната реформа, и тогава
цялата ѝ подготовка щеше да се окаже ненужна.

Ще посоча тези четири места на високо напрежение и риск, които ще сле-
дим с особено вълнение. Изящната мрежа на реформата е опъната и трябва
да издържи инфлационния натиск. Когато той влезе в решително съприкос-
новение с нея, най-опасно ще бъде на следните места:

• Антинфлационните мерки са прокризисни за народното стопан-
ство. Те не могат да бъдат други. Търси се свиване на свръхиндустри-
алната производствена структура, а в същото време натискът върху ин-
дустрията за човека, даваща потребителските стоки и износа, трябва да
бъде неголям. Никой икономист не може да каже със сигурност, доколко
съкращаването на първоешелонните комплекси ще се отрази по линиите
на междуотрасловите връзки на тези отрасли, за които споменахме. Тук
оценките могат да бъдат само приблизително верни, а залогът е особено
голям.

• Ако кризата повлече износителите и производителите на сто-
ки за потребление, върху вътрешната конвертируемост и стоко-
вия пазар ще бъде нанесен допълнителен удар. Предлагането на
конвертируема валута ще намалее, резервът ще трябва да посреща са-
мо търсенето и скоро ще се изтощи. Това ще заплаши една от носещите
конструкции на реформата. Ако кризата засегне индустрията за човека,
инфлацията ще получи допълнителни източници поради съкращаване на
стоковото предлагане.

• Сегашният официален курс на злотата е обявен с определен
аванс, т. е. той е занижен по отношение на действителния. Затова час-
тните обменни бюра продават доларите по-евтино от държавата. Резер-
вният фонд, гарантиращ твърдия курс, износителите към световния па-
зар, които са длъжни да продават цялата си валута по твърдия курс на
държавата и преводите на конвертируема валута от поляци, работещи в
чужбина, трябва да посрещнат сами напрежението, което ще се създаде
на валутния пазар.

• Търсенето на конвертируема валута ще зависи от това, доколко
импортният глад ще надделее бариерите на митническата защи-
та, които предвидливо са изградени и са влезли в действие едновременна
с началната атака на реформата. Тук има опасност от прекомерно “ох-
лаждане” на предприятията, които работят с вносни суровини и матери-
али. Ще дойде момент, когато за тях този ресурс ще се окаже най-ценен
и те ще отидат на всичко, за да си го осигурят. Противното за част от
тях ще означава закриване на производството.

• Не е известно какви успехи е постигнало полското правителс-
тво при разсрочването на дълга си, но очевидно през тази година
обслужването на 40 милиарда долара външен дълг и изплащането на
излизащите падежи няма да тежи на страната. Това е част от значи-
телната западна помощ за Полша, която, както се вижда, е подчинена



54 Сабленият удар на пан Балцерович

на основната идея. Планът трябва да успее до края на годината, защото
в противен случай отново икономиката ще застане пред заплашителния
дълг. И ако тя застане пред него със значително съкратени експортни
възможности, това ще се окаже гибелно.

• Евентуалното спадане на валутния курс на злотата през тази го-
дина, като опит за отсрочване на напрежението, ще предизвика допъл-
нително обременяване на производството и ще задълбочи кризисния му
спад. Това е така, защото обслужването на конвертируемостта става за
сметка на загуба на динамичност и непосредствено се плаща с производ-
ствена и потребителска криза.

• Друг риск е преодоляването на инфлацията в кратък период.
Това по принцип е невъзможно, докато не се пресушат технологическите
и отрасловите диспропорции, а те изискват продължително време. Вед-
нъж излязъл от бутилката, злият дух трудно ще бъде прибран обратно.
Никой не може да предвиди какъв е размерът на “скритата” инфлация, на
стоковия недостиг, който трябва чрез бунта на цените да стане явен. Ето
защо се рискува при определянето на “ценовия шок”, на мярата на изпре-
варването. Тя трябва да се окаже достатъчна, защото в противен случай
от поляка ще се иска да плати допълнително с жизненото си равнище.
Това подлага на изпитание неговата психологическа издръжливост.

• Неизвестни и трудно оценими са рисковете от мултипликацията
на инфлацията. Вдигането на цените през януари ще повлече след себе
си дълъг шлейф от покачвания на цените на дребно и колкото и да са
силни реструкциите на разходите, ще засегне в последна сметка и тях.
По този начин освен от населението се очакват жертви и от производи-
телите, много от които току-що са започнали предприемаческа дейност.
Ще издържат ли на суровите условия на кризата – и то при положение,
че “топлите” дефицитни “ниши” на пазара бързо изчезват?

• Последният риск е свързан с технологическото, отрасловото
преструктуриране и с преобразуването на собствеността. Бър-
зо формиращият се пазар трябва да стане среда, която да определи на-
соките на преструктуриранията. Проблемът е в това, доколко слабият
още пазар ще бъде в състояние да окаже достатъчно силен натиск, за
да се осъществят тези толкова тежки промени. Процесите ще засегнат
селските стопани и работниците, ще породят остри проблеми с безра-
ботицата, които вече изникват с неочаквана бързина. Решаващият скок
към по-ефективна икономика трябва да има мощно изтласкване, а паза-
рът сам се нуждае от подкрепа. Но ако не се решат тези най-важни в
стратегически аспект въпроси, инфлацията ще продължи да има своите
непресъхващи извори, а износът ще се спъва от ниската ефективност.

Въпреки рисковете, радикалната икономическа реформа в Полша отива на
своята “среща със съдбата”. Осъзнавайки огромното значение на експеримента,
започнат от този решителен народ, заложил в него всичко, което има, най-
искрено желая успех и вярвам в него.
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(в. “Труд”, брой 22 от 1 февруари 1990 г.)



Компромиси срещу упадъка

Правителството предложи за обсъждане икономическата си програма. Именно
тя отхвърля принципите на “Комунистическия манифест”. Това личи от обяве-
ната стратегическа цел – “съвременна пазарна, социално ориентирана иконо-
мика”, от програмите за денационализация на банково-кредитната сфера и пр.
По същество се предлага една социалдемократическа платформа. Този отказ
от догмите на ортодоксалния марксизъм, който е главна идеологическа причи-
на за сегашния стопански упадък, ще бъде приветствай от всеки трезвомислещ
българин.

В предложената програма трябва да разграничим декларираните стратеги-
чески измерения на БКП от пакета текущи стопанско-политически решения.
Към последните се отнасят: програмата и основните показатели за социално-
икономическото развитие на страната, бюджетната програма със закона за
държавния бюджет и неотложните мерки за 1990 г. Разграничаването е необ-
ходимо, защото стратегическата ориентация на правителството няма стопан-
ско значение. Тя ще придобие такова единствено, ако БКП спечели изборите.
Съобразно този критерий всички действия на икономическата политика, пред-
видени за след 1 юни, вземаме само за сведение, тъй като осъществяването им
също зависи от резултатите от изборите.

Следователно разделяме предлаганата програма на две части: предизборна
платформа и непосредствени стопанско-политически ангажименти. Първата
част обслужва борбата за власт, преди всичко с демонстрацията на сила и
управленски опит. Подобна програма СДС едва ли е в състояние да съчини,
още повече, че социалдемократическите принципи вече са употребени от БКП.
Остава или да се плагиатства, или да се търси политически център вдясно,
който не е популярен сред избирателите. Втората част от програмата обхваща
рисковете на антикризисното лечение, което правителството ще приложи на
българската икономика до изборите.

Предвидената като оръжие в предизборната борба реформа влиза в про-
тиворечие със спешните действия на стопанското управление. Изборът на ра-
дикалните преобразования принуждава да се поемат рискове на непопулярна
политика, а последното може да доведе до загуба на изборите. Желанието да
се проведе радикална реформа се оказва несъвместимо със стремежа да се
запази властта. Националните икономически интереси противоречат на тес-
нопартийните. Единственият шанс управляващата партия да запази своя по-
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литически престиж, е да отложи болезнената операция за след изборите, да
търси компромиси по всички линии на неотложните мерки.

Първият компромис в проекта е в опита за стратегическо и теку-
що планиране без задължителния предварителен анализ, без разк-
риване на причините и виновниците за стопанската разруха на стра-
ната. Този компромис е продиктуван от теснопартийния интерес да се избегне
отговорността за сегашното положение. Партийната номенклатура се бори да
остане управляваща класа и в името на това се опитва да персонализира вина-
та. Но това е невъзможно. Могат да се персонализират грешки и престъпления,
свързани с деформации и корупция, но в случая става въпрос за нещо неиз-
меримо по-голямо – отговорността за деградацията на обществото. Историята
в такива случаи не се задоволява с жертвоприношения. Тя отправя обвинение
към ръководната класа.

Критичният анализ е необходим. Без него все едно, че се опитваме да изка-
терим скалист връх, без да знаем къде сме – закрепени, безпомощни, висящи
на въжето, или вече “свободно падащи” в пропастта. Без истината е неморално
утре да се искат лишения и жертви от хората.

В документите положението в страната се нарича криза, но обществеността
намира по-точни определения – упадък, разруха и дори катастрофа. Кризата
е фаза на цикъл, в който има оживление и подем, а за нас, попадналите в
кьорсокака на историческите трасета, подем няма да има.

Ние сме в стопански упадък, който се изразява в разпадане на обществено-
икономическото устройство – банкрут на държавната собственост и разлагане
на системите за организация и управление на труда; криза на крупно индус-
триализираната ни икономика, изразяваща се в неспособност за преход към
постиндустриалните технологии; усилващия се спад на производството на сто-
ки и услуги, съпровождано със съкращаване потреблението на домакинства-
та; разрушаване на паричната система и разграждане на пазара вследствие на
стоковия недостиг и прекрачване на допустимите граници за намеса от адми-
нистрацията.

За нас са важни параметрите на упадъка, защото без количествени ориен-
тири нито можем да потърсим сметка от виновните, нито изход. В противен
случай рискуваме да заплатим с най-скъпото – целостта на народното стопан-
ство и националния суверенитет. Поради това като икономист съм длъжен да
протестирам срещу всеки опит за лечение без точна диагноза.

Съществува такава политическа закономерност: забавянето на публику-
ването на истината изчерпва търпението на управляваните и причинява на
управляващите по-голяма вреда от самото разкритие. Ако пък се окаже, че
не съществува информация за истината, то за управляващите няма да има
никакво оправдание. Всеки член на апарата ще носи последиците от общата
престъпна безотговорност.

Вторият компромис е при експортното безсилие на нашата ико-
номика да се правят опити за коректно плащане по външния дълг.
Тук има последици от първия компромис. По един предизвикателен начин
се пренебрегват исканията на обществеността специална комисия да обследва
причините за стремглаво натрупания външен дълг и тогава да се реши него-
вата съдба.
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Въпреки наивно рекламираните от масмедиите външноикономически “връз-
ки” на министър-председателя, западните кредитори продължават да ни дър-
жат главата под водата. Видимо връзките не им действат. Те няма да се дове-
рят на едноцветно правителство, дори то отново да дойде на власт след избори.
Компромис тук е невъзможен. Условията, които ни диктуват, са почти същите,
както на всички закъсали длъжници – точно тези непопулярни мерки, които
у нас до изборите ловко се отбягват: демократични стопански свободи, поли-
тически гаранции за многопартийна система и правителство, ползващо се с
доверието на народа и външните кредитори.

Има още един момент, който обяснява защо правителството иска да дообере
обрулената българска икономика. То се опитва да запази не толкова автори-
тета ни на стриктен платец, тъй като такъв не притежаваме, колкото да не
признае реалния външноикономически банкрут на управляващата класа.

Изходът за нас е един. Докато не отговорим на условията на външните
кредитори, да спрем обслужването на дълга. Няма да сме нито първите, ни-
то последните, които прибягват до тази крайна мярка. Трябва да се пожерт-
ват теснопартийните интереси, които и тук диктуват нежелание да се поеме
стопанско-политическата отговорност. Режимът е допуснал външноикономи-
чески крах и трябва да обяви това, а не да опитва румънския вариант за
изплащане на дълга на всяка цена.

В документите е признато само обстоятелството, което лишава правителст-
вото от всякакви възможности за външноикономически маневри. Българската
икономика получи “удар в гърба”. Партньорите от СИВ и най-вече Съветски-
ят съюз отказват внос от машиностроителните и електронните ни подотрасли,
което води до съкращаване на тяхната продукция с 3 млрд. лева. С нас постъп-
ват като със слаб играч, когото принуждават да стане от масата на голямата
“високотехнологична” игра и го карат да се премести в ъгъла. Аз не виждам
коя малка икономика е в състояние да остане боеспособна на световния ринг
след инкасирането на подобни удари.

Третият компромис е отпращането зад срока на изборите на най-
важните, но болезнени неотложни мерки – ценовата и данъчната
реформа. Излиза, че тези мерки не са чак толкова неотложни, щом искат да
почакат до средата на годината. Но без тях целият замисъл за спешна интер-
венция не може да се приведе в действие. Вдигането например на процента по
кредитите от 4,5 на 8 на сто и дори на 12-13 на сто, както и въвеждането на
данък от 10 на сто върху управленските разходи направо ще убият значителна
част от нашите предприятия, в които над 60 на сто от оборотните средства са
заемни, а поради неефективност на административно-стопанския механизъм,
управленските разходи са твърде високи.

От друга страна, предвидените за 1 април девалвация от 2 на 3,50 лева за
долар и повишение на цените на част от потребителските стоки, ще направят
невъзможно задържането на инфлацията. Един неин специален вид – инфла-
цията на разходите, ще бъде факт, който няма да може да бъде заобиколен от
което и да е следващо правителство.

Възприемането на варианта за постепенна реформа спестява на еднопар-
тийното правителство горчивата чаша на ценовата и данъчната реформа. Но
това е компромис с националните икономически интереси, защото предвидено-
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то съкращаване в предлагането на редица стокови групи с 8-10 на сто, между
които и на месото, планираното превишаване на платежоспособното търсене
с 2 млрд. лева над стоковите фондове, заедно с твърдите цени на основните
продукти, ще принудят правителството да въведе екстремални мерки още до
срока на изборите.

Що се отнася до другата “чаша” – неконтролируемия растеж на работна-
та заплата, засега наблюдаваме опити тя да не бъде забелязвана. Тази част
от компромиса крие в себе си потенциал, способен да взриви икономиката на
страната преди изборите и поради това е свидетелство за нереалистичност
на цялата програма. Стачната вълна вече вдига работната заплата и това е
процес, който не може да бъде подминаван. Този процес създава непозната
досега ситуация. Правителството е длъжно да се съобрази с нея и да избере
правилно поведение. От програмите му не личи то да предвижда специални
действия. Това е съществена слабост на самите програми. Без активно пове-
дение на макроравнище, при бързо развиваща се инфлационна спирала, не е
възможен контрол върху народното стопанство.

Разумно е да се очаква стачната вълна да остане със сегашната интен-
зивност и дори да се засили. Неуместно е да се разчита да затихне сама до
изборите.

Същият компромис с реалността е направен в проекта за раздържавяване.
От съответната програма се разбира, че не се осъзнава сложността на тази
операция, всеки пропуск в чието провеждане е фатален. При най-добро реше-
ние тук трябва да се постигне ефектът от трансфера на Брейди – “дълг срещу
собственост“. При него държавата денационализира собствеността срещу вът-
решния си, а много е възможно, и срещу външния дълг. Благоприятните въз-
можности това да се постигне стават все по-малко, успоредно със стопанския
упадък. Банкрутиралите предприятия ще се изкупят на безценица, както е
навсякъде по света. А това означава, че раздържавяването като оздравяваща
финансова операция има все по-мрачни перспективи.

Четвъртият компромис е направен с качеството на разработената
програма. Допусната е несьгласуваност в различни посоки – между социално-
икономическата и бюджетната програма, бюджетната и неотложните мерки,
но значителна част от тях не са отразени в основните показатели и в бюджета.
Предвижда се например по-висока централизация на използвания национален
доход в държавния бюджет в сравнение с 1989 г. Проектирането на подобна
операция при бързо рушащата се финансова дисциплина е израз на несъоб-
разяване с реалностите и, разбира се, миниране на желанието за стопанска
либерализация.

Борбата на неотложните мерки срещу инфлацията е предварително обре-
чена от планираните бюджетен дефицит, преки и косвени кредити от БНБ.
Само малка част от тези разходи може да се покрие за сметка на прираста
на спестяванията в ДСК, останалото ще бъде парична емисия. Общото наг-
нетяване на инфлационно напрежение по план ще бъде между 2 и 3 млрд.
лева. Прогнозираната скромна инфлация от 10 на сто ще разстрои разчетите
на бюджета. Още сега е ясно, че е нереалистичен очакваният растеж на работ-
ната заплата, а плащането на бюджета по вътрешния дълг сигурно не може
да остане на записаното в проекта равнище при предвиденото повишаване на
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лихвения процент по кредитите.

Налице е едно сериозно недоразумение. Бюджетната програма се “скачва” с
план за снижаване на националния доход с 3,7 на сто и на чистия доход с 5 на
сто. Но бюджетът е в текущи, а посочените показатели са в неизменни цени.
Ако решим, че и те са в текущи, ще излезе, че се планира съкращаване с 13,7
на сто на националния доход, което е изключено. Държавният бюджет трябва
да се обвърже с изпълнението на плана в текущи, а не в неизменни цени, както
погрешно е направено в икономическата програма на правителството.

Тягостно е да се прави констатация за примитивните средства, с които се
строят у нас тези толкова важни програми. В Министерството на финансите и
на икономиката и планирането още не са внедрени имитационни компютърни
модели, които да дават възможност за бързо проектиране и многовариантност.
Все още се работи на ръка и не без влияние на общото разпускане, качеството
на подготвяните материали е под всяка критика. Явно, административният
апарат вече плаща висок данък за своето пренебрежение към науката, систем-
ния анализ и моделирането.

И още нещо. Като идейни находки неотложните мерки на правителството
се оказват вторични. Разпознаваме в тях предложенията за спешни мерки на
Зелената партия, публикувани неотдавна във в. “Труд”, само че не дотам ра-
дикални в съкращаването на инвестициите и дотациите и отлагащи някои от
най-важните срокове.

* * *

Програмите за социално-икономическо развитие, бюджетът и неотложните
мерки няма да спрат стопанския упадък. Той ще се задълбочи. Използвани-
ят национален доход ще спадне с 4,9 на сто, технологичното и отрасловото
преструктуриране ще остане невъзможно, потреблението ще се съкрати меж-
ду 8 и 12 на сто. Със сигурност може да се предвиди нарастване на стоковия
недостиг, нещо повече – той се планира. Заедно с другите източници на ин-
флация, той ще направи невъзможно паричното оздравяване на икономиката
на страната.

Излиза, че правителството за времето, през което ще взема ефективни ре-
шения, ще се стреми да задържи положението във външноикономическата об-
ласт, в името на което ще жертва всичко останало. Това ще предизвика взрив
от стачки и може би насилие. Икономиката ще излезе напълно изпод конт-
рол. Пред нас се очертава съветският вариант на перестройката, с колебливи
стъпки и непрекъснати компромиси.

В българската икономика има заредени и вече задвижени два взривни ме-
ханизма – отложената инфлация на стоковия недостиг и диспропорциите в
работната заплата. Преди да се пристъпи към изграждане на пазарно сто-
панство, тази енергия трябва да бъде освободена. Двата взрива ще подейст-
ват оздравяващо, защото ще установят нормални или близки до тях ценови
съотношения и структури на трудовите доходи. Бунтът на заплатата има ес-
тествен ограничител в производствената ефективност. Когато цената на труда
надвиши пределната му ефективност, ще се задействат пазарни механизми за
нейното снижаване. Спадащата ефективност ще доведе до затваряне на пред-
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приятията и до безработица, а те ще овладеят неконтролируемия растеж на
заплатата.

Неутрализирането на макроравнище на източниците на инфлация и стро-
гият контрол върху паричната маса са в състояние да ограничат повишаването
на цените Това е доказано от опита на високоразвитите страни за монетарно
регулиране. В пазарната система има достатъчно мощни механизми за само-
регулиране, на които може да се разчита веднага, още в самото начало на
реформата. За да се задействат те, трябва решително да се оздрави паричното
стопанство, а това програмата на правителството не предвижда.

Едновременно става очевидна нуждата от политическа промяна преди всич-
ко за народното стопанство. Трябва да се разделим с илюзиите. Никъде в исто-
рията народът не е позволявал да го спасява същата политическа сила, която
го е тласнала към катастрофа.

Дори да спечели изборите, да има желание и кадрови потенциал за ра-
дикални промени, комунистическата партия у нас ще бъде блокирана в хода
на реформата, така както в Полша през 1981-1990 г. Тя не може да извърши
исторически преход към ново общество.

(в. “Труд”, брой 56 от 21 март 1990 г.)



Хороскоп за годините на

реформата

I

Независимо дали ще има реформа или не, под формата на постепенен преход
ли ще бъде или като шокова терапия, равнището на личното потребление още
тази година ще се съкрати между 5-10 на сто, поради запланираното спадане
на националния доход и обслужването на външния дълг. Съкращаването ще
бъде най-значително за средните слоеве. Вдигането на минималните пенсии
ще защити част от намиращите се под чертата на бедността. Най-тревожно се
очертава положението на младите семейства, значителна част от които са на
и под социалния минимум. Ще се появят млади бедни.

II

Ще се влоши структурата на потреблението, защото зависи от равнището. Ще
продължи да расте делът на разходите за храна, алкохол и тютюн, а да спада
този – за услуги и стоки с дълготрайна употреба. Чакащите за жилище ще се
увеличат, тъй като строителството се съкращава най-силно при криза.

III

Спадането на личното потребление ще отвори ножица между реалните и но-
миналните доходи. Последните започнаха да растат сводообразно под въздейс-
твие на стачната вълна. Този растеж обективно не е в състояние да спре на-
маляването на реалните доходи, но ще ускори инфлацията.

IV

Ще започнат бързи промени в разпределението на доходите. Досегашният елит
ще загуби част от позициите си, поради прекратяване субсидиите от бюджета
за политическата номенклатура. Успоредно ще започне да се формира нова
прослойка с високи доходи от предприемачество. В резултат имущественото
разслояване първоначално ще намалее, а след това ще се усили.
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V

Условията за труд ще остават лоши за близо 1 млн. трудещи се, тъй като бързи
отраслови и технологически преструктурирания са невъзможни. По същата
причина не можем да се надяваме на успех в екологичните си начинания.

VI

Ще започне да се деблокира излишната работна ръка. Повече от 1/3 от заетите
ще бъдат принудени да сменят работата си, да се преквалифицират, да останат
временно безработни. Няма да има пълна заетост, защото около 3 на сто от
трудоспособните няма да издържат конкуренцията на трудовия пазар.

VII

Ще се разширят възможностите за заработване на доходи вън от държавните
предприятия. И сега близо 9 на сто от парите на населението идват оттам. По-
соченият процент трябва най-малко да се удвои още тази година от развитието
на недържавните фирми.

VIII

Според различни оценки инфлацията през миналата година бе около 10 на сто.
Очакваме минимум двойно-тройно ускоряване. Темпът ще зависи от радикал-
ността на реформата – ще бъде най-висок при шокова терапия. Противно на
опасенията, свиването на личното потребление не е свързано със скоростта на
инфлацията. С бърза или с бавна инфлация реалното потребление следва своя
динамика, която не зависи в краткосрочен период от ценовата конюнктура.

IX

При бавна явна инфлация бързо ще се натрупва стоков недостиг, което означа-
ва: опустошаване на пазара, купони, спекула и насьскване на обществеността
срещу частните и кооперативните фирми, които по дефиниция ще експлоати-
рат дефицита.

Х

Ако при постепенния преход се премине критичната граница на недостига, ще
се развие една опасна икономическа болест – натурализацията на домакинс-
твата. Разпадането на пазара ще ни принуди да отделяме все повече труд за
добиване и обработка на храна, за самозадоволяване. Степента на натурали-
зация е показател за разграждане на националното стопанство.

ХI

Съдбата на спестяванията също зависи от хода на реформата. Постепенният
преход ще обезцени вложенията, а шоковата терапия ще нормализира струк-
турата на паричното имущество – вместо текущи влогове ще се появят срочни
депозити, акции, облигации, застраховки и производствени инвестиции.
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ХII

Разположението на звездите и особеностите на националния характер ме карат
да се опасявам, че докато твърдите ни глави кандисат на решително скъсване,
ще платим цялата социална цена на постепенния преход, а след това, разбира
се. . . и тази за шоковата терапия.

(в. “Екополитика”, брой 5 от 9 април 1990 г.)



Краят на политикономиката

(И това е само началото)

Мощните трусове на обновителните процеси разрушават камбанарията на по-
литикономистите, разкриват догматизма, идеологическите канони и митовете,
върху които се градеше тяхната дисциплина. Дълбочината и комплексният
характер на пораженията са толкова сериозни, че не дават надежди за бърза
промяна, а и учените не са единни по отношение на нужните действия: едни
са за основен ремонт, други напълно отхвърлят сегашната наука по полити-
кономия. Според мен тази последна “жертва” на сталинизма не може да бъде
върната към живот, а и не си струва. . .

Сборник от мъртви догми

Политикономията се формира в началото на 50-те години като теоретичен иде-
ал и отражение на изграждания социализъм и зае подобаващо място сред не-
говата надстройка. Там вярно служи на пропагандата и партийната просвета.
Чрез масмедиите, ВУЗ и училищата създаваше нужния на реалния социали-
зъм “човешки материал”. Тя бе важна част от идеологическия апарат, чиято
мисия бе да създаде “максимален, героичен човек” (Андрей Платонов), човек с
такова съзнание, че да пренебрегва винаги собствените си интереси, благополу-
чие и семейство в името на обществото. Естествено сега такава политикономия
става напълно ненужна.

Така изглеждат нещата на политическо равнище. Надникнем ли обаче в
сферата на икономическата наука и практиката, ще констатираме поражения
с особено тежки последици. Икономическата парадигма излиза от строя. Идеи,
постановки и твърдения, показатели, категории и зависимости анихилират.
Така основата на стопанската и статистическа отчетност, на икономическата
политика, управлението и планирането престава да съществува. По пътя си
към управляващия център стопанската информация се деформира или изчез-
ва, а командите отгоре не въздействат на стопанския живот. Единството на
икономиката е нарушено, обособяват се три несвързани помежду си зони:

• политикономията, която все по-безуспешно се опитва да бъде обща тео-
рия и методология;
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• икономиката на предприятието, чийто апарат и инструментариум се мени
с последния стопански правилник и указание за счетоводно приключва-
не;

• макроикономиката, която е “големият непознат” за всички, включително
за държавното управление и планиране.

В следствие на това разпадане повсеместно се разстройват връзките меж-
ду стопанските субекти, властват произволът и несъобразяването с икономи-
ческите закони. Въпреки че не трябва да се сочи като изкупителна жертва,
политикономията носи особена отговорност, защото се намира в ядрото на
системата и чрез нея пораженията на тоталитаризма се отпечатваха върху
икономическата наука и практика.

Политикономията е причина за разпространение на пороците на системата
и защото е поставена в основата на обществознанието. Там в качеството си на
сборник от мъртви догми тя прави невъзможно развитието на обществената
мисъл. Колко сериозни поражения са нанесени, може да се види от иконо-
мическата неграмотност на голяма част от нашите политически лидери. Те
си служат с архаичен икономически речник, прилагат неадекватни мисловни
схеми, прибягват до позитивно-негативна логика и охотно пускат в действие
елементарни формули там, където трябва да оперират със сериозни познания
и стопанска информация.

Амнистия за идеологическо грехопадение?

Често се опитват да оневинят политикономията. В зависимост от идеологията
на адвокатите спектърът на усилията е твърде пъстър – от обвинения срещу
Сталин, че е деформирал марксистко-ленинското учение, до обвинения сре-
щу практиката, че никога не е следвала предначертания път (?!). Последната
позиция е най-реакционна. Икономист, който обвинява практиката в откло-
нение от истинския марксизъм, е агресивен враг на преустройството, защото
той вижда пътя на това преустройство във връщане към “светлия идеал”. Този
тип хора никога няма да разберат истинските причини за нашата стопанска и
обществена деградация и ще бъдат врагове на обновлението.

За мен политикономията е главен теоретичен виновник за сегашното поло-
жение. Всеки компромис с нея е недопустим.

Нашата обща икономическа теория не може да бъде марксистко-ленинска,
щом вече сме приели структурите на пазарното стопанство и равнопоставе-
ните форми на собственост. Тези структури противоречат на принципите на
“манифеста на комунистическата партия” – “Империализмът като най-висок
стадий на капитализма” и “Държавата и революцията”. Противното означава
да заловим в самата основа на икономиката неразрешимо противоречие.

Друг рубеж, на който се прави компромис, е използването на марксизма
като методология. Счита се, че това е отказ от ортодоксалната доктрина и е
свобода за творчество. Доколкото мога да преценя, такова е въоръжението на
реформаторското ръководство на идейните течения и фракции в БКП.

За икономическата наука посочената позиция е тривиална. Марксизмът,
както и всички предходни учения, е снет методологически в тъканта на запад-
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ната икономическа наука. В този смисъл призивите за връщане към неговата
методология не могат да означават нищо друго, освен пренебрегване на едно-
вековното изключително бързо развитие на тази наука. Приемайки съвета, ние
оставаме безнадеждно изостанали. Това далечно принудително връщане назад
може да има само един смисъл – да се доказва вярност към идеологическите
канони. Да разчитаме, че в работите на Маркс, Енгелс и Ленин ще открием не-
що пропуснато, незабелязано от 5-6-поколения учени, е глупаво. Всичко ценно
оттам отдавна е взето, затова няма никакъв практически смисъл да се правят
опити за пресяване на рационално зърно от онова далечно минало.

Последната линия, на която се отстъпва, е упованието в забележителната
цялостност на марксисткото обществознание. Наистина за такава грандиоз-
на конструкция съдник може да бъде само историческата практика. Засега
историята не потвърждава с примери верността на учението. Щом опитите
за “строителство на социализма” са се провалили, научният комунизъм ня-
ма действителен предмет и остава утопия. Според кой да е от съвременните
критерии не може да му бъде признат статут на наука.

Нека никой не се опитва да дава примери за противното от развитите де-
мократични страни, защото там никога този социализъм, за който става дума,
не е бил модел на обществото. Няма марксизъм в модерните пазарни механиз-
ми, в паричната система и банките, в организацията на частните, капиталисти-
ческите, корпоративните и държавните предприятия. Само в потреблението,
във високата степен на социална гарантираност и ранния житейски старт може
да се видят следи от социалистическите идеали. Но това далеч не е достатъч-
но, за да се обяви обществено-икономическото им устройство за демократичен
социализъм.

Какво остава след роенето. . .

Ще направя още една крачка, този път срещу самото название политиконо-
мия. То трябва да отиде в миналото не само защото е напълно девалвирано
пред общественото мнение. В един ранен стадий словосъчетанието политико-
номия има реална, а не както сега номинална стойност, защото изразява освен
икономически също и значителни социологически и политологически елемен-
ти. Сега социологията и политологията са отделни науки. Щом е така, то от
политикономията след роенето остава само икономическата теория.

Този процес на обособяване отдавна е завършил в развитите страни. Ето
защо и за нас, ако възприемем техния опит, няма да има нужда от сместа,
наречена политикономия.

Трябва да направим решителен избор в полза на модерната икономическа
наука. В противен случай никога няма да бъде завършен процесът на деидео-
логизация на икономическото знание.

Съвременната икономическа теория слабо прилича на обществените дис-
циплини и философията. Тя плътно се доближи до естествените и технически-
те науки. До първите по методи, а до вторите дори по съдържание. Модерната
икономическа наука е силно математизирана, абстрактна, дедуктивна, близка
до технологиите със своите модели и конструкции.

Казаното ми дава основание да направя следните предложения:
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• Вместо политикономия във ВУЗ да се преподава “Основи на икономика-
та” на базата на неокласическите принципи. Само на тази основа могат да
се надстройват икономико-управленски дисциплини като мениджмънт,
маркетинг и сравнителен анализ.

• “Основи на икономиката” трябва да бъде фундаментална дисциплина във
ВУЗ и средните училища, да дава задължителна грамотност на всички.
В обществото има опасно раздалечаване между реформаторските идеи
и степента на осъзнаване икономическите и политическите интереси от
страна на огромната част от хората. Всяко начинание може да се сгро-
моляса в пропастта на невежеството и неосъзнатите интереси.

• На основата на новата икономическа теория да се внедрят стандартизи-
раните системи за счетоводна и статистическа отчетност, използвани във
всички страни с пазарна икономика. Без тази сложна и скъпа операция
всички опити да се изграждат пазарни структури са рисковани!

• Цялата система от икономически дисциплини да се промени съобразно
смяната на своето ядро – в частност трябва да прекратят съществуването
си катедрите по политикономия в икономическите ВУЗ-ове.

И това е само началото на реформата в икономическата наука и практика..

(в. “Култура”, брой 17 от 27 април 1990 г.)



Промяната, която носим в

себе си

Постепенно, но сигурно страната претръпва от страха и приема идеята за ре-
шителна (бърза и всеобхватна) политическа и икономическа реформа. Хората
разбират, че това е изходът от катастрофата, единственият път към Европа.

Да скъсаме с административната икономика означава:

• да спестим на всички мъките от продължителните компромиси и лъка-
тушене, от противоречиви и колебливи решения, продиктувани от страха
пред народа;

• да не допуснем разплащане за реформата със спадане на жизненото рав-
нище на хората, с намаляване на социалната гарантираност и огранича-
ване на безплатните придобивки;

• да се даде възможност на образованата активна и енергична част от
нацията да разгърне своя потенциал и извлече икономиката от тресави-
щето, за да задържим нашите деца и близки в страната, да дадем на
всички усещането, че са европейци;

• да спасим безотговорните експерименти на казионните икономисти, тър-
сили 45 г. и така не намерили компромис между реалностите на пазарната
логика в своите марксистко-ленински идеали;

• да преградим спекулата, черната борса, изпирането на “червените” пари
на номенклатурния и правителствен апарат, желанието им да разменят
властта си върху хората срещу собственост върху националния капитал
и така отново да запазят господстващите си позиции.

По пътя на радикалната политическа и стопанска реформа ние нито сме
сами, нито сме първи – други проправят пъртината. От нас се очаква да ги
следваме и да не изоставаме. Само така можем да разчитаме на подкрепа от
разбитите демократични държави. Колебаем ли се, искаме ли да останем в
илюзорния свят на мечтите за “светлото бъдеще”, всъщност парализирани от
страха пред настоящето, ще отпъдим от себе си всички, които искат да ни
помогнат.
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А това ние не можем да си позволим. Външният дълг на България е над
10 млрд. долара, което по сегашния официален курс на лева е 30 млрд. лева, т.
е., целият национален доход за миналата година, по 3333 лева на човек, вклю-
чително бебетата и старците, а по пазарния валутен курс е между 86-100 млрд.
лева или повече от цялата произведена в страната продукция. Това означава,
че сме във външноикономически банкрут, а съществуването на банкрутирала-
та страна зависи от разбирането и волята на нейните кредитори. Точно тези
кредитори и стоящите зад тях политически сили виждат радикалната промяна
като единствен изход от нашата разруха.

Ето защо г-н министър-председателят прие идеята на СДС за “бърза и все-
обхватна” реформа, вместо защитавания в предизборната програма на БСП
“постепенен преход”. Той хвърли последните сили на правителството във вън-
шноикономическата област и сега прави всичко възможно да форсира износа,
оголвайки вътрешния пазар или по-точно това, което е останало от него, за да
покаже, че е човек, на който отвън могат да разчитат.

Управляващата партия, забравила маниакалните си претенции за безпогре-
шен водач и класовата си алергия към западната наука, отчаяно търси помощ
от нейните учени, предоставяйки им стопански данни, които крие от българс-
ките икономисти. Това е подготовка Западът да подкрепи голяма Коалиция, в
която БСП още отсега воюва, ако не за водещо, поне за осезаемо присъствие.
Но ако БСП постави ръка върху ключовите стопански и разполагащи със сила
министерства, тя:

• ще блокира хода на истинската промяна, защото ще продължи да търси
компромиси, удовлетворяващи здравото ѝ комунистическо ядро;

• ще спаси стопанските и криминалните престъпления, укрили се в ши-
роката мантия на властта й, защото досега никой, никъде и никога не
е получил удовлетворение от властници, не е осребрявал полицата на
тяхната безотговорност;

• ще успее да оварди привилегиите и изключителното място в социалната
пирамида за двестата семейства на досегашната олигархия, както и си-
некурните места по централните учреждения, дипломацията и външната
търговия за родственици и приближени;

• ще сложи букаи на реформаторските ни идеи, ще обсеби за кой ли път
ума и знанията на оцелелите от десетилетното промиване на мозъците
непокорни.

Днес ние притежаваме тези идеи, знания и възможности и те са залогът за
действителната промяна. Ние не сме лъгали и имаме право на доверието на
хората.

На това доверие БСП няма право. Следвайки логиката на афоризма: “Ко-
гато всички са против тебе, стани и ти против себе си, за да бъдеш между
победителите”, ръководството на БСП набързо се раздели със своите класово-
партийни идеи и сега вече не е в състояние да даде никакви гаранции, че ще
бъде вярна на чуждите на природата ѝ идеи за раздържавяване и пазарна
икономика.
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Ето причината, поради която предизборният щаб на управляващата партия
с всички средства се опитва да спре освобождаването на мисълта на хората.
Последната ѝ възможност да се забави разкрепостяването от оковите на ко-
мунистическата вяра са съмнението и страхът. Затова угасващото им огнище
се раздухва с отчаяно усърдие.

45 години стигат!
Останали насаме със себе си в тъмната стая на изборните бюра, хората ще

изберат промяната, която носят в себе си.

(в. “Свобода”, брой 13 от 2 юни 1990 г.)



Каква опозиция ще имаме в

парламента?

Сега се правят много политически анализи на следизборната ситуация в стра-
ната. Редно е да се опитаме да направим този анализ през призмата на ико-
номическото положение. Проблемът след изборите застава по стария начин и
за кой ли път се повтаря старата максима, че политиката в известен смисъл
стана или остана по-важна от икономиката.

Политиката задава своите детерминанти

• Апетитът на БСП за власт след изборите намалява.

• Ще капитулира ли БСП?

• Нямаме нужда от интелектуален потенциал в униформи.

• Кой ще претопи оловното войниче?

Искам да изразя становище за начина, по който бе използвана икономическата
карта преди и след изборите.

Не можех и не криех пред хората от своя предизборен екип удивлението
си, че пропагандата на БСП пренебрегва диагнозата за състоянието на бъл-
гарската икономика. Удивлявах се от това обстоятелство, защото то води към
непосредствения въпрос за всеки, който вземе властта – тази икономика в края
на краищата трябва да се управлява. Не можех да разбера защо например ико-
номическите експерти на БСП не изясниха на своите политически лидери ис-
тината за състоянието на българската икономика. Убеден съм, че ако тя беше
стигнала до тях, те едва ли щяха да имат такъв апетит за политическа власт.
Считам, че има две причини за това. Едната е вродената плахост в експертите
на БСП, които никога не са говорили на равни нога с политиците от своята
партия. И другата, че самата политическа върхушка не е била в състояние да
разбира същността на икономическите проблеми на страната.
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Икономиката изисква определени политически решения

За да осъществи стопанска реформа, е нужна силна и решителна политическа
власт. В този контекст редно е да се запитаме: достатъчно силна ли е тази по-
литическа власт, която разполага с 52,7 на сто от парламентаристите? В много
страни това се счита за достатъчно. Народът е дал политическа власт на БСП
и очаква от нея да изпълни предизборните си обещания. Обаче проблемите, би
могло да се каже, са толкова остри, че изискват непременно някаква форма
на национално съгласие. Може би не на следизборна кооперация, но може би
някаква формула на парламентарно сътрудничество или някакъв друг начин
на взаимодействие.

Тук трябва да се върнем на въпроса – защо с такава отчаяна решителност
лидерите на БСП търсят непременно сътрудничество със СДС?

За мен БСП търси такава политическа подкрепа и взаимодействие със СДС
поради простата причина, че реформаторското крило в партията не разполага
с достатъчно авторитет, за да наложи на цялата фракция да подкрепи една
решителна стопанска реформа. Ако едно значително консервативно мнозинс-
тво, което има желание да извърши червен контрапреврат в рамките на БСП
и да неутрализира реформаторите, е достатъчно голямо, то ясно е, че фрак-
цията на БСП не е реформаторска. Това значи, че тя не може да се нагърби
да извършва действителни стопански реформи.

Има още един момент, който определя доминирането на икономиката спря-
мо политиката. Проблемът е в това, че стопанският елит на БСП не можа да
получи обновление вследствие на изборите. Младите хора-икономисти, експер-
ти, политици, получиха само частичен изборен успех. У нас има заблуждение
по повод на това, че БСП има интелектуалния потенциал, който би могъл да
изведе страната от кризата. Аз бих атакувал и това. Защото знам

Как се получава интелектуален потенциал на висококачес-
твен професионалист

Човек трябва в продължение на десетилетие да изследва безпристрастно проб-
лемите. Да не бъде подчинен, военизиран поддръжник на дадена партия, а
трябва просто да мисли. Едва след една такава дълга “дисидентска” школовка
в нашите условия човек би могъл да получи реалната тежест на действите-
лен експерт. Ако сте били войник, крачещ в строя, то не може за 6 месеца
да се получи от вас действителен интелектуалец, който да се наеме с такова
страшно нещо, каквото е икономическата реформа. Така че нека читателите
си представят остротата на проблема – за БСП неспособността да осъществи
реформата до голяма степен се дължи на липсата на потенциал. Тези кадри по
такъв начин няма от къде да се появят. Предложението на БСП с изричната
уговорка, че сътрудничеството няма да бъде в никакъв случай политическо, е
продиктувано от желанието да се “загребе” от онзи непокорен интелектуален
потенциал и възможности, с които БСП не разполага. Това е нещо, което не
се нуждае от повече доказателства.

С особена острота застава въпросът за политическата сила и експертите на
СДС, които би трябвало сами да застанат на определена позиция, съобразена
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с изискванията на икономиката, с политическата ситуация и тенденции така,
че да увеличат своя политически престиж в очите на хората.

Възможни са две крайни решения. Едното е – никакво сътрудничество БСП
използва само този вариант, че към нея ще се отнасят само деструктивно.
Другият полюс – това, което беше изразено в пресата от Румен Димитров –
предложение да се поеме протегнатата ръка за политическо сътрудничество с
БСП. Между тези две крайни ситуации вероятно се намира решението, което
ще бъде взето. За мен, като експерт и политик, проблемът стои така: от ед-
на страна, ние знаем, че БСП, останала сама срещу проблемите, много скоро
ще бъде принудена да капитулира. Просто защото няма ефективни решения в
управлението на страната. Тя няма да изпълни скоро нито едно от предизбор-
ните си обещания. Тя ще предложи това, което, отпреди беше ясно – съветски
вариант на перестройка, и разбира се, ще загуби политически престиж дори до
изборите през есента. Това ще бъде добре за България, особено ако БСП про-
дължи да държи на своите принципи за единство и не отиде на обединяване
по единствения възможен начин – като осъди нещата в миналото си, от които
иска да се откаже и съответно да се раздели с консервативната прослойка,
която като оловно човече я изправя да стои по един и същи начин.

Какво ще ни даде това? Ще ни даде разграждане на тоталитарните струк-
тури на БСП и на подозрението на хората, че ние не бихме изпълнили техните
желания. Много избиратели днес ме срещат на улицата и ми казват: “надежди-
те ни са във вас” (във фракцията на СДС). Ние трябва да си даваме сметка, че
народът наистина очаква неговите избраници да направят нещо положително.
Ако ние водим напълно деструктивна политика по отношение на управлени-
ето на страната, ще покажем на своите избраници, че не сме в състояние да
изпълним техните искания. По този начин, ние просто бихме загубили част от
политическото доверие. Вероятно ще запазим политическото доверие на една
максималистично настроена маса избиратели. Които не са склонни на никакви
компромиси. Но ясно е, че голямото мнозинство от избирателите ни не очаква
такова поведение от нас. Оттук се насочвам към втория вариант на поведение
– с всички парламентарни средства, с които разполага, фракцията или групата
на СДС се стреми да преследва вземането на позитивни стопански и полити-
чески решения. Тук не става въпрос за съвместно правителство. Става въпрос
за характера на опозицията -от тази гледна точка тя трябва да бъде конструк-
тивна. В този случай, ако БСП знае действителната пътечка, извеждаща от
тресавището, тя ще срещне друг тип опозиция, която ще показва решенията
и ще получи политически престиж от хората за това, че наистина вижда ре-
шенията, предлага ги, защитава ги и ги осъществява до голяма степен, макар
чрез чужда за себе си политическа власт.

Струва ми се, че това е вариант, който би задоволил по-голямата част
от нашите избиратели. Още повече, че над нас вече тегне дамоклевият меч
на стопанския катаклизъм. Ако решим да платим политическия крах на ко-
мунистическия режим с пълно разстройство на стопанските и обществените
структури на страната, ние ще получим този ефект, но в същото време ще по-
лучим такова ужасяващо наследство, с което просто не можем да се справим.
Аз мисля, че това би била назряла опозиция. Ние сме длъжни да милеем за
интересите на народа. Не само на своите избиратели, но на всички хора.
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И като се върнем на въпроса, какво трябва да бъде поведението на опози-
ционния блок на СДС, просто трябва да подчиним това поведение на целите
и характера, на начина, по който този съюз ще провежда борбата си с БСП.
В единия случай това е продължаване на коректните удари срещу БСП, кои-
то целят нейното разпадане и премахване от политическата сцена, и вторият
начин – тактика на размиване или разлагане, при която СДС разчита не тол-
кова на ефекта на ударите, колкото на ефекта на положителния пример в
управлението на страната, който би убедил комунистите и особено различно
мислещите социокомунисти в наличието на разнообразни алтернативи. В пър-
вия случай ударите ще пречат безусловно на БСП да се разпадне на отделни
партии и фракции. Във втория случай СДС осъществява една демократична
програма от всички свои крила. Тук просто трябва да влезе в действие тази
негова уникална способност, че той е коалиция от много партии и движения,
които са многогласни, демократични като структури. Те самите могат да да-
дат различни предложения, самите те представляват интелектуална ценност
и нека не се боим от думата – в някои отношения различни политически ал-
тернативи. И ето как демокрацията, действайки на територията, извоювана от
СДС, би започнала да размива устоите на БСП.

Необходим елемент на такова поведение безусловно е конструктивната опо-
зиция – изпълнение на всичко, което нашите избиратели очакват от нас по
линията на една ударна политика, едно желание да се управлява страната,
независимо чене се разполага със самата политическа власт. И аз съм дълбо-
ко убеден, че подобно поведение спрямо БСП ще я постави в неспособност да
продължава да съществува повече по този начин. Тогава ще се появи такава
възможност. В парламента, в който БСП ще се преструктурира на отделни
свои течения, които ще трябва да влизат в коалиция, СДС ще има вече готов
вариант на многогласие, той веднага може да влезе в действие и да му осигури
решителна преднина. За нас детерминанта са изборите през есента.

Ние не можем да отидем на коалиция или взаимодействие с бесепарско
правителство, просто защото това ще бъде политическа смърт за хората. Те
искаха от нас изрично обещание, че ние няма да влезем в съюз с комунистите.
И сега изведнъж, водени от някакви късогледи политически цели и стремежи,
да отхвърлим това искане?

Това е невъзможно и въпросът е да се приведе в действие по-сложният
вариант, в това отношение аз съм оптимист, защото знам, че именно в редиците
на СДС са хората, и не толкова ’в редиците, колкото го подкрепят, са тези
млади инакомислещи хора, които са интелектуалният потенциал, способен да
намери нужните на страната решения. Това е ефектив, който сега трябва да
започне да действа. Това е карта, която следва да бъде изиграна. А тя не може
да бъде изиграна, ако се отиде на вариант деструктивна опозиция. Просто тези
хора няма да имат място и шанс в една бъдеща коалиция.

Като говорим за стопански варианти, конструктивната опозиция е много
по-желана за икономиката на страната. Въпросът за мен като икономист е без
алтернатива. Ние сме длъжни да правим всичко възможно, за да спасяваме
страната от тази страшна депресия, в която тя изпада, от този катаклизъм.
Можем и трябва да го направим с цялата отговорност. Ние трябва да сме
адекватни на доверието, което сме заслужили от хората.
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(в. “Подкрепа”, брой 17 от 24 юли 1990 г.)



В прицела на недоволството

Народът е недоволен от парламента, а парламентът е негов образ и подобие
– такъв, какъвто го е формирала волята на избирателите. Всъщност да се
запитаме, дали кризата на едномесечното ни народовластие не се дължи на
несъответствие между народ и парламент?

Отговорът ще даде динамиката, с която се променя политическият облик
на народа, осъзнават се неговите интереси и нараства желанието му да пред-
приеме нещо.

Политическото съзряване необикновено се ускори още в седмицата между
двата тура на изборите, когато значителна част от избирателите разбраха, че
са платили скъпо пасивната си позиция и се спуснаха към селата и паланките
да спасяват, каквото може. В глухите селца на Родопите пред избирателните
бюра на 17 юни стояха често по десетина наблюдатели от СДС и доброволци
на организацията “За честни избори”.

На свой ред ускоряването получи нови тласъци с осъзнаването характера
на събитията от 10 ноември, падането на председателя (президента), илюзор-
ността на предизборните о6ещания на БСП, безнадеждността на компромиса
между сигурността и решителния прелом към пазарно стопанство.

Към всичко това се добавят много народопсихологически и лични моти-
ви, възбудени от спадащото благосъстояние, страха за заминаващите деца, от
усещането, че виновниците за националната катастрофа ще се изплъзват от
справедливото възмездие, скрити във или зад щита на надеждното 54,25 на
сто бесепарско мнозинство във Великото народно събрание. Мнозина се упрек-
ват, че са предпочели сладката лъжа от програмата на БСП пред горчивата
истина, честно отстоявана от експертите на СДС в неговата предизборна плат-
форма.

Вследствие на всичко това процесът на политическо съзряване се оказа тол-
кова бърз, че парламентът, който е огледален образ на обществото от първата
половина на юни, вече не удовлетворява изискванията на народовластието.

Това личи от много обстоятелства:

• политическата конфронтация остана на улицата. Гражданската опозиция
отказа да приеме регламента на парламентарните турнири, които може
би с известно основание отписа като предварително загубени срещу зна-
чителното мнозинство на БСП;
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• горещите точки на обществото излязоха вън или в страни от пространс-
твото, контролирано напълно от основните политически сили. Градовете
на истината, заплахата от стачки, стачките и гражданското неподчинение
в голяма степен са самодейна и почти неуправляема форма на съпротива;

• политическите акценти и темпото на събитията изненадващо за лидерите
се определят не от тях, а чрез печата, радиото и телевизията от цялата
вълнуваща се общественост;

• обектите на обществения интерес се оказаха не толкова вътре в партиите
и държавата, колкото вън от тях. Великото народно събрание от фокус
на надежди се превръща в мишена на недоволство.

На пръв поглед неоснователно, но отговорността за стопанската и поли-
тическата ситуация носят правителството и стоящата зад него БСП. Хората
обаче упорито отказват да приемат разделянето на отговорността между из-
пълнителната (правителството) и законодателната (Великото народно събра-
ние) власт. Причината е естествена – иска се от своите, а в парламента всяка
част от избирателите има свое представителство, на което се надява да пос-
тигна нещо.

Друга причина за атаките срещу парламента са мудният ход на неговата
работа, многословието, дребнотемието и липсата на приоритети. Ниската ефи-
касност на ВНС е очаквана. Тя е нормална при сложилото се съотношение на
силите. Никой не може да очаква парламентът да заработи като добре смазана
машина. Острият антагонизъм в обществото намира израз в поведението на
депутатите и това поведение по-скоро би трябвало да се посреща с удовлетво-
рение от тези, чиито интереси се защитават. Впрочем интересите са толкова
противоречиви, че изслушването на всички “за” и “против” е единствената пъ-
течка на търпимия компромис.

Обществеността е нетърпелива. Тя подозира своите избраници, че са за-
почнали да консумират властта в прохладата на заседателната зала. Общест-
веността очаква дела, а не думи и е справедливо да се запитаме какви са тези
дела. Очевидно избирателите на БСП очакват ефективно управление, промя-
на и изпълнение на коша от предизборни обещания. Делата, които се очакват
от избирателите на СДС, са разграждане на комунистическия режим, въз-
мездие за виновниците и скорошен политически реванш. От малцинството в
парламента не се очаква да осъществи обещаната радикална реформа.

Ако сме последователни, ще направим заключение, че парламентът в го-
ляма степен е парализиран от взаимно погасяващите се сили вън и вътре в
него.

(в. “Демокрация”, брой 137 от 1 август 1990 г.)



Правителството пожертва

икономическото равновесие

С отчета за дейността на своето правителство г-н Андрей Луканов се стреми
към компромисна оценка от Великото народно събрание за управлението на
БСП. Такъв отчет считам за неудачен, а компромисната оценка – опасна за
икономическото и политическото бъдеще на страната.

Не се интересувам от основанията му да опитва такъв ход. За мен той е
недопустим, защото, ако се съгласим с него, означава да опростим:

• пожертването на стопанското, финансовото и пазарното равновесие за-
ради политическия престиж на Българската социалистическа партия;

• дадените предизборни обещания на народа за стабилност, за социална
защита на гражданите в процеса на икономическата реформа, за благо-
състояние и сигурност;

• нерешителността и безволието на управлението и политиката поради
липсата на реализъм, творческа инфантилност и стремеж на всяка цена
да не се навреди на “своите”;

• некомпетентността, която отдалечи от нас възможностите за радикален
стопански поврат и пропиля 6 ценни месеца, които страната ще навакса
с години усилен труд;

• грубите провали във валутната сфера и външния дълг, довели до поста-
вянето ни на колене пред кредиторите и изолация от световния пазар.

Отчетът е неискрен и неубедителен.
Първо, защото отново не се каза истината за икономическото състояние

на страната. На правителството не му достигна откровеност и самокритич-
ност да признае размерите на икономическата катастрофа, до която доведе
комунистическо-социалистическото управление. Г-н Луканов, който прояви
отлична аналитичност, прагматизъм и критичност при инвентаризацията на
оставеното му от предшествениците наследство, в доклада си на 29 март т. г. е
приповдигнат и снизходителен към действията на своето правителство. Спо-
ред него признаците на разрухата са продукт на обективни обстоятелства и на
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“грешки и деформации” от миналото. С това той не пое отговорност за собст-
вения си “принос” за разпадането на пазара и за това, че загуби управлението
на националната икономика.

Второ, защото отново “икономиката става инструмент на политиката”, как-
то се изразява г-н министър-председателят. На преден план в отчета са афи-
ширани “постиженията” в социалната област, усилията на правителството да
компенсира неблагоприятните обективни фактори. Не се признава, че сегаш-
ната ситуация в голяма степен е продукт на дезориентацията в състоянието и
възможностите на икономиката, на напълно необоснованите очаквания и прог-
нози за развитието и конюнктурата, на илюзии от типа на тази, да се разреши
дилемата между износа и вътрешния пазар чрез растеж на производството.

Трето, защото отчетът изисква от нас да приемем две несъвместими тези:
да повярваме, че нещата не са толкова зле; и че въпреки това се налага нацията
да понесе тежки жертви и то за неопределено дълъг срок от време. Не може
да се каже само част от истината и да се разчита на отзивчивост и подкрепа.

Трябва да кажем на народа, че България е в състояние на трета национална
катастрофа. Намаляването на производството само за първото полугодие е 9,3
на сто, но не в съпоставими, както погрешно е посочено в отчетния доклад,
а в текущи цени. До 30 юни 1990 г. покачването на цените по две различни
оценки е 9 и 22 на сто, затова спадът на физическия обем на производството е
още по-значителен от отчетения. В най-благоприятния за нас случай до края
на годината съкращаването ще бъде около 15 на сто (в цени от 30 юни), а в
най-неблагоприятния – около 20 на сто. Това е колапс, който ще изхвърли на
улицата десетки, стотици хиляди безработни. И това не е най-лошото. Най-
лошото е, че не разполагаме с резервни ресурси да овладеем и преустановим
този процес, освен ако не се решим на сериозни лишения.

Обезценяването на парите, премълчавано в отчета, започва устремно през
юли и август, време, което странно защо, не се отчита. И ние отново не разпола-
гаме с ефективни средства да спрем разбиващата се инфлационна спирала. В
бъдеще тя ще се съпровожда от остър стоков глад, ако по някакъв чудотворен
начин не бъде овладян растежът на доходите.

Хората ще се съгласят на екстремни мерки, ако разберат в каква крайно
тежка ситуация е изпаднала страната, ако имат доверие в политическата сила,
която ги води, ако са сигурни, че тя знае пътя, че поставя техните интереси
над своите.

Западните страни също ще се съгласят на помощ – от друг характер и по
друг начин, ако наистина получат документ, с който се удостоверява действи-
телното окаяно състояние на нашата икономика.

Но ако се признае реалното катастрофално състояние на страната, ще тряб-
ва да се отговори на въпроса кой го е причинил, а точно до там оценката ни за
доклада не бива да стига, защото да му отговорим, означава да разголим цяла-
та историческа вина на БКП (БСП), да разобличим опасния социалистически
експеримент с нацията, която започна да загива пред очите ни.

В сравнение с 1987 г. населението на страната е намаляло с над 36 000
души. И тъй като са ни напуснали хора в трудоспособна възраст с малките
си деца, ние сме в състояние на депопулация, която вероятно ще се окаже
невъзвратима.
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Предлага ни се да опростим банкрута на управляващата партия. Това е
опасно, защото правителството на БСП не изпълни проекта на Националната
кръгла маса за антикризисна програма и разгръщане на реформата. На думи и
с декларации този проект бе приет, а на дело – напълно пренебрегнат. По този
начин в “миксера” на официалната пропаганда бяха вкарани и компрометирани
значителна част от идеите на радикалната реформа. Вместо действия, хората
дочакаха празни думи. Реформаторската фразеология бе употребена като щит
за критиката отвън и примамка за лековерни избиратели.

Правилно определените приоритети на антикризисната икономическа по-
литика – максимални усилия за стабилизиране състоянието на вътрешния па-
зар и за финансово оздравяване на икономиката чрез нормализиране на фи-
нансовите баланси и кредита – веднага бяха изоставени. В отчета се призна-
ва разпадането и “доларизацията” на икономиката, значителният растеж на
средната работна заплата -19,4 на сто при намаление на производителността
на труда с 4 на сто (не покачване с 5 на сто, както неправилно е посочено в
отчетния доклад, защото да се изчислява производителността от чистата про-
дукция, в която очевидно прирастът се дължи на фонда за работна заплата, е
най-малко неуместно). Отчита се и преизпълнение на очаквания дефицит на
Централния републикански бюджет с 85 на сто, както и раздуване на кредита
с 8,3 на сто, като почти изцяло това се дължи на увеличаване на средствата,
предоставени от банките на бюджета – с 35,4 на сто.

Като приемаме отчета, не бива да придиряме:

• на пируетите, които позволява бюджетното ни счетоводство. Поемат се
2,2 млрд. лева дълг на селските стопанства, но той отива направо чрез
кредита на БНБ в общия размер на държавния дълг, без да причини
увеличение на разходите по касовото изпълнение на Централния репуб-
ликански бюджет към 30 юни 1990 година;

• на отличното постижение – растеж на общодържавните разходи, в кои-
то влизат и тези за държавно управление, с 27 на сто спрямо средното
изпълнение на разходите. При това растежът е реализиран независимо
от вричането на правителството тези разходи да бъдат съкратени значи-
телно;

• на продължаващата централизация в бюджета на все по-нарастващата
част от националния доход и засилване на преразпределителните му фун-
кции.

Правителството отстъпи от своите собствени намерения, допусна същите
провали, както и предишното. До такава степен същите, че спокойно г-н Анд-
рей Луканов може да препише десетте отлични, рационални и критични стра-
ници от своя доклад от 29 март и да ги отчете за себе си, озаглавени: ”Иконо-
мическата ситуация в България и причините за икономическата криза”.

Правителството задълбочи кризата, като допусна “подценяване на финан-
совия аспект ”, “усложняване на финансовата ситуация, с политиката си на
формиране на доходите”, като “използва бюджета за поддържане на изкус-
твена обществена стабилност, неподкрепена с реални резултати”; задълбочи
“абсурда вместо да съдейства за градежа на ефективна икономика”, използва



82 Правителството пожертва икономическото равновесие

бюджета за все по-голяма централизация и “така още повече засили ролята
на бюрократичните структури като преразпределителни центрове”, превърна
критичното положение с дълга във външноикономически банкрут. (Тук почти
изцяло думите са цитирани – б. а.).

Ще цитирам още едно от заключенията на този доклад, който така много
ми хареса, отнасящо се, изцяло за шестте месеца на правителството: “Причи-
ните са както в застоя (сега ще кажем спадането) на производството, така и в
наложеното по волеви път (ще добавим преди изборите) безусловно предимс-
тво на вътрешното потребление”.

Ясно е защо бе дадено предимство на повишаването на доходите, пазарно-
то и финансовото равновесие на страната бяха пожертвани върху олтара на
партийния политически престиж.

С цената на сегашната катастрофа, на изгорените предмостия за пробив
към един друг свят, на децата, които ни напускат, бе заплатена предизборната
победа на БСП. Наистина пирова победа!

БСП пожертва с лека ръка общата антикризисна програма заради партий-
ните си интереси и затова опрощаването на днешнияѝуправленски политичес-
ки банкрут в оценката на Великото народно събрание за отчета на правителст-
вото е опасно и неприемливо – опасно за бъдещето на страната и неприемливо
за всички страдащи наши сънародници.

Каква трябваше да бъде антикризисната и реформаторската икономическа
политика?

Ще докажа,че правителството е проявило нерешителност, безволие и не-
компетентност в управлението на страната. Ако беше запознато дори само
със статиите в масовия и специализирания печат, правителството трябваше
да приеме следната ранжировка на икономическите проблеми: външен дълг,
пазарно равновесие, финансова балансираност и защита на социално слаби-
те слоеве. Имайки срещу себе си през февруари още слаба и неорганизирана
опозиция, то момееше да си позволи бързи и решителни действия.

Трябваше, използвайки трудното си положение на наследник на крупен
външен дълг, да постигне в кратки срокове разсрочване на плащанията, като
представи насреща в качеството на гаранции програма за излизане от кризата,
мерки във външноикономическата област и програма за реформи.

Това щеше да му се удаде, тъй като в противен случай предупреждаваше
кредиторите, че ще отиде на едностранен мораториум. Ако и това не се беше
оказало достатъчно да спечели помощта и доверието на кредиторите, трябваше
да направи политически отстъпки на опозицията. В останалите източноевро-
пейски страни, без СССР и Румъния, управляващите партии точно направиха
своята прогноза и видяха грозящата страните им външноикономическа опас-
ност. Затова се оттеглиха без особена съпротива в името на икономическата и
политическата стабилност, в името на спечелването на преднина в борбата за
външна помощ.

По този начин правителството щеше да си осигури минимални възможнос-
ти да управлява външния дълг.

Вместо програма за управление на дълга бяха предприети серия от неко-
ординирани действия. След изтощаване на валутния резерв на страната бе
предприета паническата стъпка със странния мораториум. Мудно, едва в на-
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чалото на май, влезе в действие Постановление № 32 на Министерския съвет,
което регламентира девалвацията на лева. Последваха редки валутни търгове.

Неудачните мерки върнаха нещата на позиции, по-лоши от изходните – из-
черпани бяха валутните резерви, без да бъде уредено обслужването на крат-
косрочните кредити в размер на 3 367 млн. лева. Постигна се двойственост на
валутните курсове и се отиде към принудително замразяване на валутните
депозити на населението и фирмите.

В същото бреме девалвираният лев и изкуствено задържаните цени изпра-
виха пред неразрешими проблеми покриването на валутните разходи от фир-
мите, започна опустошаването на пазара, избуяха черната борса и спекулата,
доларизира се икономиката.

Питам се, като отчита успеха в удържането на растежа на паричната ма-
са до 1,7 процента, наистина ли г-н Луканов не си дава смеска, че все по-
значителни пазарни сектори оперират не с левове, а с долари?

От 30 обяви за квартири в София 12 са срещу долари. Това означава, че
левовата маса бушува във все по-стесняващото се корито на оставащияѝпазар
и затова инфлационнотоѝвъздействие е значително по-голямо от предполага-
емото.

Освен това девалвацията не биваше да се провежда без гарнитура от съ-
пътстващи мерки. Най-важните сред тях трябваше да бъдат: промени във
вносно-износния режим; нов комплект от мита и митнически ограничения. Тук
правителството се лута от една крайност в друга, което впрочем личи от прос-
ловутия режим за внос на автомобили от граждани. Без посочените крайно
належащи мерки, пазарът остава беззащитен срещу външната и вътрешната
спекулативна интервенция.

Едновременно с посочените по-горе мерки трябваше да се започне ускоре-
на приватизация като елемент едновременно на две програми – на пазарната
реформа и на борбата с инфлацията. Тъй като освобождаването на цените
бе неминуемо свързано с останалите мерки и икономическата политика, то
трябваше да се проведе волево и компетентно, при това насочено към постига-
нето на една единствена цел – нормализиране на ценовите съотношения и на
пропорциите между доходите. Щом повишаването на цените не цели нараст-
ване на приходите в бюджета, икономическата наука гарантира наличието на
ефективни средства за антиинфлационна програма.

Свиване на производството щеше да има, може би дори същото по размери,
но то можеше да бъде управляемо и под контрол. Нямаше да бъде унищожена
трудовата мотивация и да се допусне развихрянето на черната борса и спеку-
лата.

Приемането на държавния бюджет в началото на правителствения мандат,
при това за цялата година, за всички нас, експертите на Съюза на демокра-
тичните сили, бе сигнал за стопиране на антикризисната политика и пазарната
реформа. Този бюджет, архаичен по начин на формиране, отчитане и управ-
ление е доказал, че въздейства на икономиката по един единствен начин –
разстройва народностопанското управление.

Трябваше да се възприеме гъвкава организация и управление на бюджета,
а това е възможно, когато той се приема и се отчита по тримесечия. Този
механизъм бе и е необходим поради следните причини:
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• първо, статиите по приходите и разходите му не могат да се планират
едногодишно в условия на инфлация;

• второ, следенето на многобройни сметки на макроравнище става излиш-
но и затова трябва да се контролират само някои основни бюджетни
пропорции;

• трето, бюджетът трябваше да се настрои към динамична стопанска ко-
нюнктура, като ограничи разходните си цели до минимум;

• четвърто, в условията на инфлационна среда на бюджета не може да се
възлага съкращаване на разходите, защото това очевидно е неизпълнимо;

• пето, трябваше да се преразгледат приоритетно само две цели – отслаб-
ване на бюджетния натиск върху инфлацията и изтеглянето му от зоната
на преразпределението.

Бих могъл да продължа с банките, кредита, трудовия пазар, като “оживе-
ли” лостове за управление на икономиката и за контролиране на инфлацията,
но това тук е невъзможно и излишно. Какво е наследството от некомпетент-
ността и безволието на правителството? Пълно обезценяване на всичко, напра-
вено в социалната област, поради разгромяването на пазара; “освободени”, но
монополно неподвижни цени; непокътнати бюрократични структури; спадащо
жизнено равнище и нарастваща скъпотия; на колене сме пред кредиторите,
в растяща изолация от световния пазар. И нещо положително – едно обшир-
но “литературно творчество”, което обхваща 21 закона, напълно излишни при
разделението на законодателната и изпълнителната власт. С едно изречение –
нито реформа, нито сигурност.

И на всичко отгоре, това досадно нежелание да се носи вече поетата от-
говорност, манифестираната навсякъде от г-н Андрей Луканов готовност да
остави управлението на държавата.

Той никога не е бил от другата страна и не знае какво изпитват хората,
когато водачът им говори и се държи по такъв начин. Как се чувстват, ко-
гато управлението на страната се подхвърля като ключове на безнадеждно
катастрофирала кола.

Моят извод коригира заключението на г-н министър-председателя, че БСП
не може да управлява сама. Считам, че БСП е неспособна да управлява въоб-
ще.

(в. “Демокрация”, брой 154 от 21 август 1990 г.)



Как да наречем това?

В броя си от 17 септември 1990 г. в. “Дума” се обръща с молба към известния
наш учен акад. Евгени Матеев да отговори на въпроса може ли изобщо да
се говори за трета национална катастрофа в България? В предварителното
представяне става ясно, че “Дума” си дава сметка какво означава признаването
на обстоятелството за катастрофалното състояние на нашата икономика. Ние
– “десните среди в СДС и особено техните екстремистки кръгове”, както се
е изразил авторът – също си даваме сметка за силата на обвинението и за
неговите политически и икономически последици, затова не можем да оставим
последната дума на “Дума”.

Как да наречем това – катастрофа или криза?

Икономическото състояние на страната трябва да бъде определено едноз-
начно, с понятия, които са запазили смисловата си стойност в съзнанието на
хората. Това не е проста задача, защото т. нар. социализъм успя да убие де-
сетки, стотици понятия от политическия ц икономическия речник. Сега ни
заобикалят изпразнени от съдържание думи и формулировки, мъртви фрази
на загиваща идеология, безсмислени констатации, витиевато увъртане, бягство
от точния и еднозначен израз.

В непрекъснатата борба с управляващата партия, в безплодните дискусии
това войнство от призраци дава своята последна битка. Надеждата им е да
ни омагьосат отново, да ни откъснат от хората и от реалността. Комунистите
винаги са фетишизирали фразата, лозунга, думите, заблуждавайки се, че така
могат да заместят живота. И сега споделят илюзията, че ако някоя авторитетна
институция нарече бедственото положение в страната криза, то действително
ще се окаже криза, а не национална катастрофа.

Какво им противопоставяме? Здравия разум и смелостта да наричаме не-
щата със собствените им имена – сигнали, корито да достигнат съзнанието на
нацията и да удостоверят еднозначно какво става с нея.

Можем ли да наречем състоянието на страната криза? Можем, ако сме
склонни да подадем ръка на банкрутиралата в политическо и стопанско отно-
шение БСП, ако се съгласим даѝпозволим да избяга от отговорност за тотали-
тарното си управление, ако приемем заедно с нея да не кажем цялата истина
на народа.

Вестник “Дума” правилно е разшифровал смисъла на определението на-
ционална катастрофа, тъй като то е последен червен сигнал в съзнанието на
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народа за надвиснала беда и разруха. С националната катастрофа хората свър-
зват точно определени исторически събития – лична отговорност от виновни-
ците или съд над “вещиците”, които са я причинили със своето действие или
бездействие, отказ на катастрофиралата партия от кормилото на властта и
“осребряване” на полицата на историческатаѝвина.

Националната катастрофа ни дава право да се обърнем към последните
сили на нацията, да я призовем към жертви в името на националното спасение.
Ние, опозицията, имаме това право, но право и желание за това управляващата
БСП очевидно няма.

Признаването, че страната се намира в състояние на трета национална ка-
тастрофа, не означава, че сме обявили всички изходи за затворени, че сме
отпуснали безсилно ръце, че сме се признали за победени, че лишаваме на-
цията от надежда за бъдещето. Не! България е преживяла две национални
катастрофи и е оцеляла. Не е оставяла на историческата сцена политическата
сила, довела страната дотам. Сега ще преживеем още една и ще се разделим
с онези, които ни доведоха дотук.

Следователно признаването на състояние на трета национална катастро-
фа е равнозначно на признанието, че управляващата БСП е неспособна да
остане на власт, на искането тази партия да се оттегли от ръководството на
страната, да плати със своите досегашни привилегии, имущество и доходи на-
несените вреди, първа да понесе жертвите, които трябва да направи нацията.
Равнозначно е на съд над виновниците и конфискуване на имуществото им,
придобито от съучастие в тоталитарната власт.

Има ли, при такава постановка на въпроса, икономическо доказателство,
че България преживява своята трета национална катастрофа или е в някак-
ва, макар и много тежка, криза? Ако приемем, че сме в криза, означава да
приемем съществуването на възможност за излизане от нея, като запазим се-
гашните политически и стопански структури; да се съгласим, че причините са
“обективни фактори”, че няма лична или колективна (партийна) отговорност
за сегашната разруха; да подклаждаме у хората вярата, че изход има и той не
изисква нищо особено от тях като граждани.

Съществуват преки доказателства за катастрофа. Те са пред очите на всич-
ки и не могат да бъдат подминати, защото логиката на политиката и иконо-
миката е една, когато се оценява състоянието на страната.

Как да наречем спадането на производството на продукция във физическо
изражение с 15 или 20 на сто до края на годината – спадане, което не може
да преустановим поради липса на ресурси, тъй като отдавна сме посегнали на
държавния резерв?

Как да наречем надвисналата заплаха за безработица, само вследствие на
недостиг на суровини и материали и разстроени интеграционни връзки в СИВ
– заплаха, тегнеща над десетки и стотици хиляди трудещи се?

Как да наречем бедственото положение на пазара: страшно празните ма-
газини, купоните в обръщение само по време на национална катастрофа в
богатата ни на земеделско производство страна?

Как да наречем препускащата инфлация, която превръща все по-голяма
част от хората в бедни, обезценява тяхното парично имущество, отнема надеж-
дите им за жилища и по-добър живот в бъдеще, стапя техните застраховки и
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наследства?
Как да наречем колосалния външен дълг и непрекъснато спадащия износ,

който ни дава все по-малко проблясъци на надежда, че ще бъдем в състояние
някога да се издължим и вместо имане, подобаващо на българи, ще оставим
на децата си непогасени кредити и унижения?

Как да наречем стремежа на правителството на всяка цена да преодолее
сегашния колапс с ново нарастване на външния дълг; стремежа му да полу-
чи помощи и благодеяния с цената на всичко, което външните кредитори ще
поискат от него?

Как да наречем екологическата катастрофа: заводите-убийци, доскорош-
ната гордост на социалистическия строй, отровените реки, въздух и храни,
“убийството” на Черно море?

Как да наречем тревогата си дали ще преживеем зимата, след като няма
гориво от внос, не са извършени нужните за енергосистемата ремонти и токът
започва да спира още от ранна есен, когато потреблението не е нараснало до
зимните си стойности?

Как да наречем упадъка на трудовата дисциплина, нежеланието да се ра-
боти, стремежа към спекула, черна борса и стопанска престъпност, парализата
на органите на реда и на стопанската администрация?

Как да наречем бедственото положение на младите семейства и бягството
им от страната, намаляването на българите с 450 000 – 500 000 души само за
три години, застаряването на нацията?

Как да наречем храненето на бедните старци на площад “Св. Александър
Невски” и това, че храната не стига за всички желаещи, както не стига и
раздаваната милостиня?

Как да наречем това, че чужди благодетели хранят бебетата ни, защото
вече не можем да ги храним сами, както не можем сами да осигурим лекарства
за своите болни?

Как да наречем невъзможността да се оперира и да се спасява живота на
хората, поради липса на кръв и медикаменти, а много скоро и затова, защото
няма да има кой да го прави?

Как да наречем времето, Учителю, което Ви кара да се откажете от мен,
човека, който преди 14 години с толкова труд спасихте от онази пасмина,
която след това не пожали Вас – държавника и учения с брилянтната логика,
необикновения ум и интелект, никога не приел да бъде слуга на простака-
господар?

Как да нарека това, което ме кара да се отрека от Вас?

(в. “Демокрация”, брой 181 от 21 септември 1990 г.)



Американско лекарство

против социализма

“Злоба на деня” е предложеният от група американски икономисти, под ръко-
водството на вицепрезидента и главен икономически съветник на Търговската
камара на САЩ, д-р Ричард Ран, проект за смяна на икономическата система
в нашата страна.

Правителството на БСП използва един американски, проект като дошла
много навреме интелектуална помощ и като доказателство за сериозни наме-
рения за радикални промени. По този начин “реформаторите” в БСП скриват
собствените си виждания зад щита, поднесен им от американските експерти:
опозицията не може да критикува правителствената програма, защото тя се
прикрива зад крайно радикални идеи, а за консерваторите в БСП тя остава
професионално недосегаема. По интересен начин реагира социалистическата
пропаганда в лицето на в. “Дума”, който се стреми да извлече максимални
идеологически дивиденти от събитието. Това се прави от безпринципна и про-
тиворечива позиция, като веднъж се твърди, че “в проекта на правителството
се излагат общите принципи, а американският проект разработва отделните
проблеми”, а втори път, че “окончателният вариант на програмата на прави-
телството за икономически реформи. . . , според мнението и на двете страни,
отговаря на духа на предложенията на американските експерти”.

Първото твърдение е от 2 октомври, а второто – от 4 октомври. И две-
те са красноречиво доказателство за спекулации с проекта на американските
експерти и с тяхното присъствие у нас.

Да погледнем какво всъщност представлява проектът на Ричард Ран и
Роналд Ът.

Тук ще направя преди всичко опит за идеен анализ, тъй като икономичес-
кият би изисквал много място.

Проектът се основава на принципите на свободното частно предприемачес-
тво и неограничаваното от държавата движение на цените, на принципа, че
“крайно необходимо е да се замени сегашната система със система, основана
върху частната собственост, конкуренцията на пазара, предприемчивостта и
услугите на клиента”. Американските специалисти считат, че “ниското жиз-
нено равнище на страната е резултат от некомпетентното администриране на
държавните и държавно ръководените предприятия и злоупотреби с квалифи-
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цираната работна сила, оскъдния капитал и ограничените суровинни ресурси”.
Ето защо се предлагат следните действия, които изрично посочвам, с цел нед-
вусмислено да се разпознават предложенията на екипа на Ран от програмата
на правителството:

• Стремителна приватизация на “повече от 2200 държавни и селскостопан-
ски предприятия и хилядите малки занаятчийски работилници и предп-
риятия за услуги”.

• Основна парична реформа с парична единица, определяща своя мащаб
или покупателна способност спрямо еталонна стокова кошница или т.
нар. златен еталон. Паричната реформа трябва да позволи свободна кон-
вертируемост на лева.

• Пълна либерализация, т. е. премахване контрола над заплатите и цените;
отказ от индексацията на доходите и целево подпомагане в защита на най-
бедните слоеве на населението от неизбежните трудности на преходния
период.

• Либерални принципи на данъчната система, в които данъчните ставки
трябва “да се покачват най-малко и да не надвишават 30 на сто”. Да не
се облагат лихвите и дивидентите, както и реинвестираната печалба.

• Всеобхватна банкова реформа, целяща цялостна децентрализация, при-
ватизация на търговските банки и свободно определяне на лихвените
проценти.

Без да се споменава изрично, се предлага елиминиране на работническия
контрол върху работната заплата, както и ограничаване участието на профсъ-
юзите в решаването на проблемите на икономическата политика на страната.

От краткото описание се вижда, че проектът е изграден изцяло в духа на
неокласицизма, дори с романтично връщане към първоизвора Адам Смит.

Изпълнението на такъв проект означава категорично замяна на социалис-
тическата система със силно либерализирана капиталистическа икономика, в
която монетарните процеси имат безусловен приоритет. Ако говорим за тази
система като неидеологическа, то е единствено в смисъл, че тя, според своите
защитници, напълно отговаря на нормалните качества на “хомо икономикус”.
И все пак предложението за съставяне на система като описаната има съв-
сем определена политическа принадлежност. То се намира силно вдясно от
българския политически център и дори вдясно от политическата позиция на
републиканците на Буш.

Съпоставяйки тези идеи и дух с предизборната платформа на БСП и отчет-
ния доклад на г-н Александър Лилов пред XXXIX конгрес, трябва да кажем,
че между тях съществува пълно противоречие. Експертите от групата на Ран
наистина не търсят “новите пътища” между социализма и капитализма, как-
вито са тръгнали да търсят БСП и нейното правителство. Ето защо самата
мисъл, че е възможно социалистическото правителство да осъществи програ-
мата, вдъхновена от принципите на неокласицизма и монетаризма, на мен ми
изглежда необикновена. Дори да приемем, че правителството има желание да
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реализира препоръките на американските експерти, без да спекулира с тях,
ние сме длъжни да поставим следните въпроси:

• На основата на чие политическо доверие и на основата на кои избира-
телни гласове социалистите се канят да строят капитализъм в нашата
страна?

• С подкрепата на кои социални слоеве от поддържащите БСП – работници
и пролетаризирано селячество – могат да бъдат осъществени споменатите
проекти?

• Имат ли право социалистите да изискват жертви и лишения от българ-
ския народ преди самите те да са си издължили полицата на своята
историческа вина?

• Може ли управлението на страната да се осъществява от безпринципна
политическа сила, която за предизборни нужди обещава благоденствие и
сигурност, социализъм и държавна закрила, а след това, притисната от
обстоятелствата, да е склонна да отиде на другия политически полюс?

Питам се: при това положение на нещата дали въобще съществува Българ-
ска социалистическа партия или пред мен е неразборията на напуснатия от
обитателите дом? Във всеки случай приемането на препоръките на американ-
ските “ястреби” е окончателно доказателство за политическото самоубийство
на социалистическото правителство.

Разбира се, възможен е и друг вариант: препоръките да послужат за ка-
муфлаж, за спекула, за вътрешна защита, за печелене на кредит от време,
за ново политическо и управленско бездействие, за продължаване процеса на
трансформиране на номенклатурата и партокрацията в трето съсловие или
буржоазна класа, за преобразуване на политическата власт в икономическа, т.
е. все за неща, които ние всички добре познаваме.

(в. “Подкрепа”, брой 28 от 9 октомври 1990 г.)



Властта изигра ролята си на

“всеблаг баща господар”

Много шокове трябва да изтърпим по пътя на мирната смяна на икономическа-
та и политическата система – ценовия, на безработицата, институционалния,
на приватизацията, на разрушаващите се стереотипи – всичко това влиза в
цената на “нежната” революция.

Може би най-болезнения социален шок причинява приватизацията и зато-
ва е най-острото икономическо изпитание на прехода. Социалната чувствител-
ност към приватизацията е толкова голяма, че намира проявление навсякъде:
в дискусиите за инициаторите на процеса, в оценката на имуществото, в оп-
ределянето формите на пасивите и преференциите, в центробежните процеси,
раздиращи предприятията още преди началото на приватизацията, в страха
за работното място и пр.

Сред макроикономическите причини за шоковото въздействие на прива-
тизацията най-значимо е премахването на държавата като всеобщ социален
гарант. Държавната собственост е превърнала всички трудещи се в крепостни
на абсолютната власт, лишила ги е от нормални инстинкти за самосъхранение,
от инициативата, от задължението да се грижат за семейното благополучие.
Очите са отправени нагоре, откъдето дават заплата, жилище, карта за по-
чивка и разрешават съседски дрязги. Именно държавната собственост е тази,
която позволява на властта да играе ролята на всеблаг баща-господар. Ето
защо преобразуването на тази собственост премахва системата на соцфеода-
лизма, но същевременно поставя на сурово изпитание всички нас. Трябва да
променим начина си на живот, а промяната е тежко социалнопсихологическо
и икономическо изпитание.

Опитът показва, че всички търсят начин да компенсират силата на шока.
Най-масово това се проявява в исканията за преференции при закупуване на
акции, определяне на дялово участие и пр., като особено място сред моти-
вацията заема желанието да се запази работното място. При това груповият
интерес веднага е склонен да пренебрегне националния – “всичко в предпри-
ятието е създадено с нашия труд, следователно е наше”. Това е чиста проба
марксизъм, защото означава да се отрича ролята на капитала във формира-
нето на печалбата, а капиталът на предприятието е инвестиран от държавата,
т. е. от всички трудещи се и трудови пенсионери.
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Друг социалистически опит за компенсация е раздаването на собственост-
та на всички чрез съкровищни бонове. Това е невъзможно, защото погледна-
та в макроикономически мащаб, операцията с боновете, даващи право да се
придобиват акции от приватизираните държавни предприятия, не може да се
разглежда като инвестиция на населението. Тя е само прехвърляне на права
на притежание и, следователно, няма икономически ефект върху потребител-
ския пазар и съвкупното търсене. Напротив, ефектът е отрицателен, защото
боновете не създават пазар на ценните книжа при ограничителен режим на
обръщението им. Те са замаскирана форма на социалистическо разпределе-
ние, но този път на имущество, а не на доход. Нещо по-лошо се получава,
ако боновете влязат в обръщение. Тогава пускането им директно увеличава
количеството пари в обръщение и има инфлационен ефект.

Прехвърлянето на права на притежание по социалистически принцип “на
всекиго по равно” не позволява да се реши един крупен икономически проблем
– този за вътрешния и външен дълг на държавата. Тя се отказва от реалното
имущество и запазва за себе си пасива на дълга. Но този дълг трябва да се
обслужва и връща и това прави невъзможно изтеглянето на държавата от
стопанския живот, а без него няма свободен пазар.

Третата инициатива за компенсация е на групата управляващи и високок-
валифицирани работници и специалисти, които се опитват да получат особени
преференции при приватизацията. На практика силната дифузия на акциите
сред колектива прехвърля властта по владеенето на собствеността върху уп-
равляващия екип, получава се ефектът на техноструктурата на ДЖ. Г. Гъл-
брейт. Но тук остава въпросът за претенции с по-дълбоки корени. Посочената
група практически е притежател на това, което на Запад се нарича “неосеза-
еми активи”. В имуществото на фирмите освен реален капитал и финансови
активи съществува особена група от нефинансови, нематериални активи – па-
тенти, търговски марки, авторски права и ноу-хау. Ефектът от тези активи
проличава безусловно, когато звеното или лицето, което ги притежава, напус-
не фирмата. Тогава печалбата рязко спада, поради изчезването на уменията,
печелившата бизнескомбинация, контактите, информацията и пр.

Неразвитостта на пазара на ценни книжа у нас не позволява нормална-
та оценка на акциите. Това ощетява интересите на посочената група от хора,
която се отъждествява в най-голяма степен с фирмената марка на завода, ин-
ститута и пр. и те търсят своята компенсация. Кой друг, ако не тази група,
която освен обикновен изпълнителски труд е вложила незаплатени по адеква-
тен начин мениджърски, маркетингови, проектантски, информационни и пр.
услуги.

Не се нуждаят от разискване страховете от чуждия капитал, от закриване-
то на предприятието, от нерентабилността му, от легализирането на спекула-
тивните пари и парите на плутокрацията. Всички тези страхове усилват шока
и го правят особено болезнен.

Приватизацията е социален шок за всички, но е неизбежно условие за съз-
даването на нормален пазар. Независимо от подготовката, която безусловно се
налага – чрез създаване на пазарна инфраструктура, защита от чужди инвес-
тиции, ограничения за спекулативните и “червените” пари и чрез подготовка
на общественото мнение, тя ще бъде решително изпитание за смяната на сис-
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темата.

(в. “168 часа”, брой 28 от 6 ноември 1990 г.)



Препятствия пред пазарната

икономика

.0.1 Ценови деформации

Българският преход към пазарна икономика е свързан, първо, с изясняване на
специфичния характер на нашите предстартови условия в контекста на общите
принципи на пазарната промяна (впрочем недостатъчно известни) и, второ, с
правилното подреждане на препятствията. Възелът от проблеми трябва да се
разплете на конкретни и предвидими цели, за да може с всяка стъпка на прехо-
да да преодоляваме реално препятствие и да постигаме осезаеми положителни
резултати. Може би най-важното препятствие са ценовите деформации.

Най-често ценовите деформации се виждат единствено на потребителския
пазар като диспропорции между цените на стоките (услугите) и като парадок-
сални съотношения спрямо цените в другите страни. У нас съществува трайно
неестествена ценова система, деформирана в две посоки:

• по отношение на вътрешното търсене и предлагане, полезността и про-
изводствените разходи;

• спрямо цените на световния пазар,

Накратко, ценовата система е деформирана двояко – вътрешно и външно.
Във всички страни съществува специфика на вътрешните цени спрямо

световните (с тенденция да отслабва), която се дължи на различието меж-
ду ефективността на националните производители и на основните износители
на международния пазар, както и на условията, създавани от митата, таксите
и данъците, като протекционистична бариера пред външната експанзия.

Но у нас става въпрос за нещо различно – ценовата система не съответс-
тва на нито едно нормално икономическо условие, ако под нормални условия
разбираме тези, които създават вътрешното и експортното търсене и произ-
водствените разходи.

Нека разгледаме деформациите по-отблизо. Те се наблюдават на всички
сектори на обръщението: потребителски, капиталов, кредитен, валутен, трудов
и пр. В посочените сектори у нас не съществуват пазарни структури и е невъз-
можно да се дефинират равновесни цени. Тук има командно-административно
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влияние, господство на принципите на рациониране на ресурсите, на благата.
За равновесни цени и за каквото и да било равновесие между търсене и пред-
лагане въобще не може да става дума. Икономическият анализ на деформира-
ните стопански сфери би ни позволил да определим причините за различията
от нормалните ценови структури.

Първо, в страната не съществува парично-стоково равновесие. Общото це-
ново равнище не съответства на това, което се диктува от закона за количес-
твото пари в обръщението, от количеството предлагани стоки и от скоростта
на паричното обръщение.

Второ, налице са диспропорции вътре между цените на даден пазарен сек-
тор. Например съотношението между цената на труда на автобусния шофьор
и на елитния хирург у нас е 7:6, докато в една развита страна то е най-малко
1:10. Подобни драстични диспропорции съществуват на капиталовия пазар –
много ниски цени на основните суровини и материали и много високи цени на
продукцията от доскорошните “високотехнологични” отрасли. Подобни дисп-
ропорции изобилстват на потребителския пазар и определят невъзможността
едно средно семейство да ползва блага и услуги съобразно качеството и коли-
чеството труд и предприемчивост, които може да даде и дава на страната.

Трето, у нас съществува пълно несъответствие между ценовите равнища на
различните пазарни сектори. Например между потребителските цени и лих-
вените проценти, между цената на капитала и цената на труда. Това, от една
страна, усилва стремежа към ликвидност и натиска върху потребителския па-
зар, тъй като свежда до минимум пределната склонност към спестяване, а от
друга – предопределя неефективни управленски решения на фирмените ръ-
ководства. Евтиният труд препятства научно-техническия прогрес, а ниската
стойност на материалите и енергията – тяхната икономия.

Четвърто, всички наши вътрешни цени са несъпоставими по равнище и
структура със световните. Интересно е, че те остават несъпоставими както
при основния валутен курс – 2,98 лв. за долар, така и при пазарния – 6,90 лв.
за долар. При това несъпоставимостта във всички сектори на пазара поражда
горчивото твърдение, че ние може би ще създадем европейски стандарт на
цените, но при африкански стандарт на заплатите.

Всички ценови деформации образуват кълбо от взаимнообуславящи се и
взаимноподдържащи своето съществуване изкуствени структури.

Ако потърсим в друга плоскост причината за деформирането на ценовата
система, трябва да констатираме, че тя е отражение на порочни производствено-
отраслови структури.

Неадекватността е тройна по отношение на: националните производствени
ресурси, възможностите на технологиите и потребностите на вътрешното пот-
ребление и износа. С други думи, деформираните цени са продукт на неадек-
ватно предлагане. То прави невъзможно бързото нормализиране на паричната
и монетарната сфера, защото индуцира структурна инфлация в размер на 15-
кратно повишаване равнището само на потребителските цени (по оценка на
Венцислав Антонов). За сравнение: инфлационният потенциал, произтичащ
от излишните пари в обръщението, се преценява (от проф. Любен Беров) като
достатъчен за 2,5-кратно повишаване на потребителските цени.

Следователно трайното отстраняване на ценовите деформации предполага
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дълговременни условия, но на своя първи етап може да преследва и постигне
равновесие в определени пазарни сектори, примерно потребителския, кредит-
ния и валутния, както бе направено в Полша. Едва на втория етап се нормали-
зират цените на капиталовия и трудовия пазар. В по-далечно бъдеще ще даде
резултат и активната структурна и технологична политика за преодоляване
на производствено-отрасловите деформации.

Отстраняването на стоковия, капиталовия, трудовия и пр. дефицит чрез
активна ценова политика определя логиката на реформата, защото нормали-
зира националната парична система, а това на свой ред е предпоставка за
дълбоки промени в собствеността.

На практика обективна финансово-счетоводна оценка на капитала не може
да бъде дадена в условията на деформирани цени, тъй като не може да бъде
проявена обективно неговата доходност (рентабилност), а без това е невъзмо-
жен пазар на ценни книжа.

Следователно преодоляването на ценовите деформации, разбирано в изло-
жения тук широк смисъл, е първото препятствие пред смяната на икономичес-
ката система. Това не означава нито административно повишаване на цените,
нито тяхното “либерализиране”, а целево ориентиране на икономическата по-
литика.

Постигането на целта не може да започне, без да са създадени средства
за успешна антиинфлационна политика, без цялостна програма за хвърляне
на антиинфлационни “котви” и отваряне на всички парашути за омекотяване
на ценовия шок. Обсъждането на цялостна програма е невъзможно поради
ограниченото пространство на една статия. Важно е да се подчертае, че ико-
номическата наука разполага със средства за разработване и осъществяване
на такава програма.

Най-значимият елемент в програмата е, че срещу заплатената социална
цена се постигат напълно осезаеми обществени резултати – нормален потре-
бителски пазар, колосални икономии на време за покупки, сигурност в бла-
гополучието и възстановяване на трудовата мотивация. За да се постигнат
посочените резултати, е необходимо при самото целеполагане ценовата промя-
на да спази следните изисквания;

• да не преследва бюджетни цели, да служи единствено за ликвидиране на
дотациите и изтегляне на бюджета от зоната на преразпределението;

• да цели приоритетното преодоляване на ценовите деформации с преиму-
щество в тези пазарни сектори, които ще бъдат нормализирани първо-
начално, но задължително във всички тях едновременно чрез либерали-
зиране на цените във възможно най-кратък период от време;

• да се съпостави едновременно с възможно най-широкомащабна демоно-
полизация и деконцентрация на предлагането и либерализиране на кон-
куриращия внос.

Без “пълна бойна готовност” пред опасността от неконтролируема хиперин-
флация ценовата промяна не бива да започва. Ние сме наясно, че в икономи-
ката ни отдавна е нагнетена висока степен на инфлация, която съществува в
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скрити форми. Поради това надеждите за отстраняване на ценовите деформа-
ции, за уравновесяване на пазара при едновременно провеждане на успешна
стабилизационна монетарна политика са безпочвени. Двете препятствия не
могат да бъдат преодолени едновременно, което не означава, че атакувайки
първото, не можем да се подготвим за второто.

Самото предоставяне на пазара да формира преобладаващата част от це-
ните е удар срещу централизираното планиране и системата на социализма,
при това, нанесен в най-чувствителната ѝ област. С контрола и командването
на цените социалистическата система обвързваше всички свои действия и пре-
пятстваше естествените процеси на “обмяната на веществата” и “естествения
подбор”. Без този контрол и командване тя ще започне бързо да се трансфор-
мира в нормална пазарна икономика.

Полумонетарни полумерки

Второто препятствие е монетаризацията на българската икономика. Ние опре-
деляме икономиката на страната като полумонетарна, защото у нас отсъстват
нормална пазарна структура, взаимодействие за нормално функциониране на
цялостния ѝ пазарен механизъм.

Парите, финансите и кредитът имат обслужващи функции в условията на
централното планиране и управление. Пазарните и монетарните структури са
подчинени на институциите на държавното управление. Самите пари са по-
скоро талони за разпределение на благата сред населението и не изпълняват
нормалните си функции. Това личи най-вече от обстоятелството, че сферите
им на обръщение са ограничени. Наличните пари се движат преди всичко в
сферата на потребителския пазар. Освен това самите функции на парите като
средство за натрупване и спестяване и като капитал практически не могат да
бъдат изпълнявани. Изобщо възможността за стопанисване на финансовото
имущество от страна на населението е съществено ограничена. Сферата на
действие на парите е окастрена от командите и администрирането на стопан-
ските дейности.

Кредитът е “мек”, по определението на Януш Корнай, спрямо държавните
предприятия и е подчинен на растежа на инвестициите и на производствения
оборот на предприятията. Над 95 на сто от оборотните средства на предприя-
тията се използват срещу т. нар. нормируем кредит.

Вследствие бързото отслабване на функциите на централното управление и
планиране, в обширни зони на обръщението нахлуват спекулата, черната бор-
са, незаконната икономика. Натурализират се и се доларизират домакинствата
и самото капиталово движение. Това са признаци на разпадането на полумо-
нетарната икономика и в момента сме свидетели как доскорошната симбиоза
между централното управление и планиране и елементите на пазара, които
съществуваха при социализма, бързо загубват своята дееспособност.

Финансовата система на страната е напълно централизирана и се намира
под диктата на правителството. Държавният-бюджет е формирование, което
на безпринципна основа консолидира в себе си всички по-крупни финансови
фондове. В това число пенсионния, социалното осигуряване, осигурителния
фонд за земеделците-кооператори, местните бюджети, бюджетите на минис-
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терствата и ведомствата, както и изцяло на образованието и здравеопазването.
Вследствие на това се създава т. нар. висока степен на гаранции, които социа-
листическата държава дава на своите граждани. В това число, осигурявайки
им най-различни форми на социални грижи и единен принцип на пенсионира-
не. Самата държава поема на плещите си крупна социална отговорност пред
населението, а то отвръща, като предоставя значителна част от доходите, ко-
ито заработва за преразпределение.

Другият момент, който е следствие от пълната централизация на финан-
совата система, е, че преобладаващата част от личните, част от вещните и
административните услуги са напълно монополизирани и са отстранени от па-
зарната сфера. Те се предоставят на населението посредством централизирано
разпределение като безплатни или полуплатими услуги. Така че домакинства-
та практически не могат да упражняват никакво ефективно търсене на този
род услуги. По такъв начин от монетарната сфера е изключена значителна
част от стопанската активност на нацията. Последицата е, че много области
на стопанския живот се подчиняват на директни команди вместо на логиката
на пазарното регулиране.

Все пак икономиката е полумонетарна, защото съществува относително за-
пазен потребителски пазар, твърд кредит, макар и частично субсидиращ до-
макинствата, елементи на пазарна инфраструктура в сферата на банковото
обслужване и застраховките, в сферата на счетоводната отчетност и статисти-
ката. Тези елементи, особено в сферата на стопанската отчетност, макар и по
доста нестандартен и непривичен за западния бизнесмен начин, дават известни
възможности за управление и контрол на стопанската дейност, представляват
някаква форма, макар и на деформирана обратна връзка.

Възможностите на домакинствата да оперират със своето реално и фи-
нансово имущество са ограничени и посредством един рестриктивен закон за
собствеността, който препятства свободна пазарна размяна между населението
в областта на недвижимата собственост и земята, и по отношение на особения
режим, който имат спестяванията на населението. От една страна, това е твър-
де ниският лихвен процент на влоговете. Който бидейки значително по-нисък
от процента на инфлацията, на практика обезценява паричното имущество на
населението. От друга страна, това е липсата на диференциация на спестов-
ните влогове и опростената структура на паричното имущество, което при нас
почти изцяло може да се сведе до режима на текущите парични влогове с
минимален лихвен процент. И накрая, това са ограниченията, които се нала-
гат на населението, при желанието му да оперира със собствените си валутни
влогове.

Лишаването на домакинствата и на населението от права на собственост
и от права на нормални субекти в пазарна икономика е направено с цел да
се конструира икономика, която може да се разглежда като единна национал-
на корпорация, притежаваща крайно неразвита вътрешна пазарна инфраст-
руктура и до голяма степен подчиняваща се на директно пряко управление
от страна на държавата Налице е следната зависимост: в степента, в която
населението е лишено от своите права да бъде нормален субект на пазара,
съществува и функционира единната национална корпорация.

Освен обезправените домакинства, структурни елементи на тази полумоне-
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тарна икономика, която сравняваме с национална корпорация, са монополните
производствени образувания и институцията на държавната собственост.

По времето на своя възход социализмът създаде силно централизирана
командно-административна организация на икономиката, основана на напъл-
но одържавен национален капитал. У нас почти 96,5 на сто от производстве-
ните средства са държавна собственост. По времето на своя застой и упадък
тази организация се трансформира в монополно-ведомствени и териториално-
феодални сегменти. Те бързо губят стопанската връзка помежду си и започват
да функционират като независими, слабо свързани помежду си и натурали-
зиращи се стопански структури, в тези особени формирования господстват
стопанската и местна номенклатура. От възприетата позиция на анализа, се
вижда, че деформацията на цените, за които стана въпрос в първата статия,
е само друг израз на институцията на държавната собственост и на особените
икономически субекти. Институцията на държавната собственост функцио-
нира като патернализьм спрямо всички останали, а икономическите субекти
са монополно господстващите крупни производствени обединения (със среден
брой на заети в едно предприятие между 650 и 750 души при 60-100 души
в развитите страни). Затова отстраняването на ценовите деформации не мо-
же да бъде успешна операция, особено на потребителския и на капиталовия
пазар, ако не се съпровожда от разграждане на монополните структури и от
приватизация.

В този смисъл преходът към пазарна икономика трябва да бъде осъществен
като антисоциофеодална революция под лозунга “Лесе фер”, която веднага
трябва да бъде последвана от друга революция, вдъхновена от идеите на Новия
Курс на Франклин Д. Рузвелт.

Последната полумонетарна структура е автаркичният характер на нацио-
налната корпорация. Външноикономическите връзки на тази корпорация са
основно в рамките на Съвета за икономическа взаимопомощ (повече от 80 на
сто от външнотърговския оборот) и със Съветския съюз. В това направле-
ние те се осъществяват посредством примитивен клирингов механизъм по т.
нар. контрактни цени, имащи преди всичко административен и в много малка
степен пазарен характер.

Между националната и световната икономика е изграден “буферен меха-
низъм”, чрез който държавното управление притежава способността напълно
да трансформира външноикономическите връзки и външното влияние вър-
ху местните производители и потребители. Това влияние може да се управ-
лява до такава степен, че напълно да се изопачат сигналите на световния
пазар. Основното в действието на “буферния механизъм” е, че националната
корпорация инкасира като монолитно цяло външноикономическите шокове,
но не е в състояние да овладее собствени пазарни “ниши”, няма адаптивни
свойства и нормални реакции при благоприятна конюнктура. Вследствие на
административно-контрактната система и “буферния механизъм” национал-
ните фирми нямат качествата на нормални. Те винаги са функционирали в
оранжерийни условия и никога не са поемали сами отговорност за собствените
си действия.

Самото определяне на икономиката като полумонетарна ни насочва към
дефиниране на второто препятствие пред българския преход. А то е пълна
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монетаризация на икономиката.

(в. “Демокрация”, броеве 198 и 204 от 11 и от 18 октомври
1990 г.)



Българската икономика пред

крах и реформи

Отлагането на непопулярните, ограничаващи потреблението мерки за след из-
борите, кризата на външния дълг и странният мораториум върху него, необ-
мислената и неокомплектована с подходяща “гарнитура” девалвация на лева,
както и най-вече, разрушаването на основите, мотивацията и механизмите на
т. нар. социалистическо стопанство, изправиха българската икономика пред
крах.

За първите шест месеца съкращаването на произведената продукция е 9,3
на сто в текущи цени. Едновременно с това повишаването на цените за полу-
годието е между 9 и 23 на сто по двете налични оценки, което означава, че
спадането на физическия обем на производството е още по-значително. Невъз-
можността да се решат проблемите на външния дълг до октомври е основна
причина свиването да продължи – в най-добрия случай с годишно намаляване
до 15-17, а в най-лошия – над 22 на сто.

През юли и в началото на август започна ценови галоп, който по замисъл
трябва да повиши общото ценово равнище с около 46 на сто, но по всяка ве-
роятност ще излезе изпод контрол и ценовата инфлация ще бъде значително
по-голяма, тъй като вдигането на цените е разчетено при девалвация на лева
от 0,87 на 2,98 лв. за долар основен курс. Девалвацията ще продължи в посока
на пазарния курс и курса на Erste-Spar-Casse-Bank, Виена (9,19 лева за долар)
и това ще вдигне цените много над очакванията.

Утежняващо ситуацията обстоятелство са инфлационните очаквания на
населението, които ще превишават реалната инфлация до равнище на цени-
те от 250 на сто и дори при силен удар срещу доходите инфлацията ще се
съпровожда с остър стоков глад.

Уравновесяването на потребителския пазар ще бъде труднопостижима пред-
поставка за реформата. Основният фактор, определящ стопанската обстановка
в страната, е острото социално недоволство. В месеците преди изборите то бе
“погасявано” с повишаване на заплатите, което надмина 4-5 на сто. Несъответ-
ствието между паричните доходи и стоковите запаси, предвиждано още през
февруари да достигне 2 млрд. лева, прави търсенето неконтролируемо. В съ-
щото време растат и принудителните спестявания като следствие от дефицита.

Овладяването растежа на доходите ще бъде тежък проблем, поради необ-
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ходимостта да се съкращават едновременно реалното потребление, стачките и
нарастващото подозрение към властта.

При тези условия финансовата криза ще се задълбочи: ще нарасне над пла-
нираната величина бюджетният дефицит, ще се раздуе вътрешният кредит.
Пред реформата се изправят нови, несъществуващи в началото на годината
проблеми – борбата с черната борса, спекулата, икономиката “в сянка”, дола-
ризацията на пазара, отклоненията от плащане на данъци – проблеми, които
бяха създадени от колебливото управление, от компромиса с удържането на
политическия престиж на БСП до изборите.

В първото полугодие процентът на ненатоварените мощности, който и без-
друго беше голям, продължава да се увеличава с нови 10 на сто. Популисткото
решение да не се освобождава работна сила нагнетява скрита безработица. Се-
га тя е около 320 хиляди души. Ако в Унгария при същото по размер спадане
на продукция та заетите намаляха с 8,5 на сто, то у нас безработицата, отчита-
на от статистиката, е 0,5 на сто от заетите (30.06.1990 г.). Рязкото снижаване на
производителността на труда е логично следствие от водената икономическа
политика и едновременно самостоятелен инфлационен фактор. Значителна-
та бъдеща безработица ще бъде самостоятелно препятствие пред реформата.
То е трудно преодолимо, поради липсата на социални структури за насочване
на освободените, преквалификация и помощи. Безработицата е нов, непознат
проблем за нашата икономика, който ни заварва неподготвени.

Острото социално недоволство се дължи и на значителния процент дома-
кинства, намиращи се под социалния и жизнения минимум – между 50-60 на
сто за първия и 20-30 на сто – за втория. Едва около 1/3 от домакинствата жи-
веят сравнително добре и могат да посрещнат нови лишения. Икономическият
крах има такива размери, че заплашва да помете социалната и политичес-
ка стабилност на страната – както управляващата БСП, така и опозицията.
Възможности за маневри за сметка на оскъдното потребление едва ли същес-
твуват.

При тези обстоятелства реформата за създаване на пазарни структури и
пазарно стопанство не може да разчита на вътрешни ресурси, особено в крат-
косрочна перспектива от време. Основната цел на икономическата политика
ще бъде запазване на контрол и управляемост върху икономиката и спиране
на колапса на производството.

Нуждаем се от спешна помощ. Съществува сериозно неразбиране от страна
на Запада по този проблем. Плаща се данък на повърхностна схематичност и
на резервиран стереотип. Счита се, че трябва да създадем нормални пазарни
условия най-вече за западните средни и дребни фирми, за да осъществят из-
нос на капитали и да се ангажират с операции на нашия пазар. По инерция
се критикуват бюрократичните капани на нашата законодателна система, ад-
министративните начини на вземане на решения. Общо позицията може да се
сумира в тезиса – “търсете ни, ние сме тук”. Ако вашите политически делови
среди изчакат да създадем сами нормални пазарни условия, най-вероятно ще
дочакат една пустиня. Но, господа, ако по някаква невероятна Божия милост
успеем да създадем желаната пазарна икономика, то няма да се нуждаем от
никаква помощ. Тя ни е нужна сега, при създаването и оживяването на пазар-
ните структури. Трябва да ни се помогне с разбиране за силата и степента на
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проблемите ни. Сигурно не може да ни се помогне и едновременно бизнесът
да постига своите цели. Помощта за нас носи определен немалък риск, който
никоя дребна, средна и дори голяма фирма няма да поеме, още повече, че този
риск изобщо не е пазарен.

Убеден съм, че помощта и рискът, свързан с нея, трябва да се поемат от
правителствени и международни институции. Само така могат да се създадат
условия както за западните, така и за новопоявилите се наши недържавни
фирми.

Надявам се разбирате, до каква степен сме парализирани. Сами не можем
да направим първите крачки, които всички очакват от нас.

(Непубликувано, 1990 г.)



Финансовата мотивация на

фирмата

Стартът на реформата много бързо създаде нова стопанска ситуация в стра-
ната, като замени излизащата от строя административно-стопанска система
на планово управление и регулиране с елементи на пазарна инфраструкту-
ра. С това доскорошните команди, средства за идеологическа и политическа
принуда върху стопанските ръководители и работниците, бяха заменени или
в момента се заменят с нова икономическа мотивация.

Кои са тези елементи на пазарната инфраструктура? На първо място, то-
ва са либерализираните цени, които дават възможност на всеки стопански
ръководител да продава своите произведения, така че да извлича нормален
доход, да бъде рентабилен, да търси печалба. От обширни зони на стопанска
дейност държавата изтегли своите дотации, прекрати преразпредедителните
си функции и даде възможност на фирмите и производителите да извършват
нормална стопанска дейност.

На второ място, това е високият лихвен процент, който все още не е истин-
ски висок, но е достатъчен шок за всички, които имат значителни кредитни
задължения и ги поставя в трудна ситуация пред кредитно-банковата прину-
да да извършат колкото може по-бързо оборота си, да извлекат печалба и да
покрият своите задължения. Този процент ги кара да бягат от задълженията
си, които неразумно бяха оставили да се увеличат, тъй като кредитът беше
определено субсидиращ.

Третият елемент на пазарната инфраструктура е либералният валутен ре-
жим. Той все още не е установил нормален валутен курс на лева спрямо долара,
но това дава огромна възможност за продажба на заработената чужда валута,
изцяло за сметките на фирмата и, обратно – за покупка на западна валута за
извършване на вносни и други операции. Тоест, беше прекратено съществува-
нето на излезлия от строя външно-икономически механизъм, характеризиран
с държавния монопол. От никой не е необходимо да се искат разрешения.
Ограниченията са минимални. Това създава ситуация, която коренно проме-
ня и трябва да промени поведението на фирмените ръководители. Доскоро в
предишната система те диктуваха условията на пазара. Те бяха тези, които
в условията на дефицит всички потребители непрекъснато ухажваха и които
бяха принуждавани да изпълняват производствени дейности. Сега всичко това
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отпада, но същевременно се появява натискът на пазара, който за ръководите-
ля се изразява в това, че никой не го ухажва в качеството му на производител.
Напротив, рязко започват да се стопяват поръчките. Всеки се стреми да про-
изведе и да не купува, защото всяка покупка означава увеличаване на кредита
или изразходване на собствени средства, които биха му донесли висока лихва
в банката.

Следователно започват да се проявяват първите елементи на диктат на
потребителя върху производителя, както е във всяка нормална пазарна ико-
номика. Като пример за неадекватна реакция мога да посоча дейността на
нашите почивни бази и хотели. Тъй като реалните доходи на българите рязко
се съкратиха, те престанаха да търсят тези услуги. И цялата база стои неопол-
зотворена. Питам се, какво чакат хората, които стопанисват тази база? Това,
което са чакали винаги – някой да дойде, да ги моли и те да благоволят да го
приемат в техните хотели, в тяхната почивна база.

Ето тук ситуацията коренно е променена. Основната задача на стопанския
ръководител би трябвало да бъде търсенето на клиенти. А клиентите са около
нас – гърци, които биха желали да почиват на планина, югославяни, които биха
предпочели евтин отдих в България. Ако сегашният курс на валутата спадне
два, дори три пъти, хотелиерът ще бъде печеливш дори по занижена цена на
тези услуги. Във всички случаи той ще е в състояние да изхрани хората, които
работят при него. Всъщност задачите на всички наши стопански ръководители
в условията на шока е да изхранят своите колективи.

Имат ли възможност стопанските ръководители да го направят? Много
са критиките, че сме поставили фирмите в изключително трудно положение.
Това не е вярно. Анализите на финансовите баланси на всички държавни сто-
пански предприятия, които правим, показват, че съществуват няколко много
значителни възможности за маневриране.

Първо, да се извърши преоценка на оборотните средства. Държавата дава
възможност да се маневрира с почти 34 млрд. лева оборотни средства, от кои-
то 14 млрд. лева са незавършено строителство. Като приспаднем търговските
запаси, за чието преизчисление бихме желали да получим стойността в бюдже-
та, останалите 13-14 млрд. лева оборотни средства се преизчисляват по новите
цени и цялата сума от преизчислението се отнася към оборотните средства
на предприятието. Така съотношението между собствени и банкови оборотни
средства (банковите остават неизменни при тази операция) се изменя рязко в
полза на предприятието. Всъщност предприятието получава значителна сто-
панска подкрепа в този труден момент. Въпросът е тя да бъде реализирана, т.
е. новите цени на оборотните средства да бъдат вкарани в продукция, която
да бъде продадена и те наистина да получат доходи. Ако фирмите продължат
да държат запаси, ще загинат под ударите на лихвата.

От друга страна, предприятията разполагат със значителни основни средс-
тва, които бездействат. И са бездействали години. Стойността им е над 7 млрд.
лева. Ако тези основни средства се махнат, ще се запази същият потенциал на
икономиката. Ако започне освобождаване на работна сила, то трябва да бъде
предхождано от процес на освобождаване от капитал. А освободеният капитал
може да създаде нови работни места. Това трябва да се постигне с малката
приватизация.
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И ето втората голяма възможност на фирмените ръководители да могат да
маневрират. Те просто трябва да започнат да продават оборотни средства, ако
видят, че не могат да ги вкарат в производство и тогава винаги ще се намери
някой, който се нуждае точно от тези неща, който ще ги купи и ще ги вкара в
производство. Това е най-добрата среда за частните фирми. И добри условия
един бизнес да започне от началото.

Третата възможност, на която могат да разчитат фирмените ръководите-
ли, това е тристранното споразумение между работодателите, профсъюзите
и правителството. Профсъюзите са приели клаузи, които дават възможност
работодателите да не чувстват натиск за увеличаване на работната заплата.
Това е огромно преимущество на нашата реформа в тези най-трудни дни и
работодателите трябва да знаят това. Ние даже бихме направили още една
стъпка – бихме позволили, ако, разбира се, допусне тристранната комисия,
на определени предприятия сами да отидат на минимална заплата за целия
фирмен състав, само и само фирмата да преживее два или три трудни месеца.
Колективът ще приеме такъв вариант, защото става въпрос за запазване на
работното място, за гарантиране жизнения минимум на семейството. Точно
това е, което трябва да се прави в момента. Ето ви другата мощна финансова
мотивация.

И четвърто – либералният валутен пазар, на който централната банка ще
започне да интервенира много скоро и валутният курс ще се насочи катего-
рично надолу, ще даде възможност на всеки да получи евтини долари. Ако
курсът бъде смъкнат на равнище 15-10 лева за долар, това означава напри-
мер, че един тон хартия става някъде между 5500 и 7500 лв. Че коя редакция
няма да издържи тази цена при баснословните цени на вестниците в момента
именно поради спекулативно високия курс на долара? Ето го решението на
проблема. Достъпът до евтиния долар – това е ключ към световната иконо-
мика. Вие можете да купувате всичко, което искате, стига да сте в състояние
обаче да изнасяте стоки. И фирмените ръководители трябва да направят всич-
ко възможно, за да изнесат своята продукция. Но тук отново се чувстват като
изоставени примадони. Никой, видите ли, не ходи при тях да ги моли за по-
ръчки, никой не им налага държавни задачи. И кой изобщо се интересува от
тях? Трябва те да отидат да търсят поръчките на всички бивши пазари, да
договарят, защото договарят долари. Ето това мнозина не могат да осъзнаят.
Пазарът в Съветския съюз и Чехия в момента им дава клирингови долари,
но пазарът в Югославия и в Гърция им дава долари. Следователно трябва да
продават именно там. В момента основната задача на фирмения ръководител
е да намери поръчки, да продава, да вземе кредит – стегнато, много умере-
но, с минимално количество суровини и материали, които му трябват, т. е.
той трябва да храни хората. Всеки фирмен ръководител, който не съумее да
се възползва от тези многобройни пазарни възможности, рискува да докаже
собствената си некадърност.

Мнозина се обръщат отново към държавата с надеждата да получат това,
което са получавали винаги. Но огромното мнозинство от стопанските ръково-
дители ясно разбра, че бюджетът в момента (поставен под ударите на ВНС) е
кораб, който непрекъснато приема чужди торпеда в своя корпус. Той не може
да помогне на никого, защото няма нито една от посочените маневрени въз-
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можности – нито може да продава оборотни средства, нито капитал (може да
продава държавен капитал, но няма право да го използва като текущ разход,
защото има минали задължения). Не може да купува долари по старите цени,
а трябва да отиде на пазара на валутата като всички останали и, ако му е
изгодно, да купува. Бюджетът е длъжен да дава компенсации, но без сам да
е печеливша дейност като всички останали.

Може ли при тая ситуация от бюджета да се иска нещо? Фирменият ръ-
ководител, който не е разбрал, че не може в момента да получи помощ от
бюджета и че самият той трябва да бъде прилежен платец на данъците си, за
да не рухне цялата държавна система; който мечтае за плановите заповеди;
който не е способен творчески да реши проблема за изхранването на своите
хора, не може да направи стъпките, които повелява пазарът-този човек просто
трябва да си отиде. И ще си отиде не защото правителството ще го смени от
длъжност, а защото хората ще го принудят да си отиде и на негово място ще
бъде поставен този, който е в състояние да изведе фирмата.

Старата, рухваща, изчезваща командно-административна мотивация на со-
циализма отиде в небитието. Наистина отиде в небитието! Веднага бе заменена
с няколко мощни пазарни инструмента и те ще се обогатяват във времето.

Най-трудното място сега остава банковата система. Тя трябва да работи
достатъчно добре при условия, които и на нея самата са ѝ непознати. Доскоро
нашите търговски банки се държаха по същия начин като фирмите. Сега за
тях става особено важно да пласират добър кредит и “да треперят” той да бъде
върнат. Това ги превръща в истински банки, в истински стопани на паричното
имущество, което притежават.

Такива и много други пазарни условия ние ще разработваме и ще създа-
ваме успоредно с хода на реформата. Но още отсега съм убеден, че стопан-
ските ръководители, които вярно разчитат пазарната ситуация в страната,
вече се държат като пазарни субекти. Противното означава бойкотиране хода
на реформата, опит за реставрация на миналото, носталгия по командите, по
плана, по една система, която доказа своята историческа несъстоятелност. Фи-
нансовата мотивация на фирмите, които ще развием в бъдеще с помощта на
предприемаческия дух на ръководителите в държавния и частния бизнес, ще
бъде “моторният двигател”, който ще изкара българската икономика от това
състояние.

Къде все пак се намират резервните ресурси на България? Съществени-
ят финансов ресурс има два източника – единият е външната помощ във вид
на валутни кредити, а вторият е самоускоряващата се българска икономика.
Помощта отвън може да стимулира стопанската дейност в такива мащаби, че
да позволи България да задоволи вътрешния си пазар, да изнася и сама да
създаде новия си ресурс. Защото икономиката е чудо, което само създава ре-
сурси за своето развитие. Външната помощ започва да идва и се предоставя
на централната банка. Всяко стопанско предприятие може да се кандидатира
да получи помощ при условие, че намери необходимите му средства в лева, за
да закупи валутата, т. е. при положение, че докаже своята кредитоспособност.
Чуждата валута, която България получава като нетно увеличаване на външ-
ния си дълг, дава възможност в мотора на старата българска икономика да
бъде налято гориво. За да извърши тази операция, всеки стопански ръково-
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дител трябва сам да приеме условията на външната помощ. Заплащайки я с
български левове, той създава в банката нов кредитен ресурс, който може да
бъде използван отново и при добро управление от страна на банките, може да
носи нови лихви и средства, може да ускорява развитието на нашата иконо-
мика или по-скоро да увеличава силата, с която икономиката потегля напред.
Това е едно от условията на западните финансови институции и то гарантира,
че в страната се създава мощен валутен пазар, предизвикан от тяхната помощ
в конвертируеми валути.

Някои фирми няма да могат да се приспособят към новите условия по
различни причини, независимо от обективните възможности и независимо от
мощния финансов стимул. Тогава ще влезе в действие програма за преструкту-
риране на българската икономика, която ще бъде разработена в Министерст-
вото на индустрията и търговията. Всяка фирма, доказала на практика своята
финансова непригодност, ще бъде подложена на “дисекция” – откъде идва тя
и на какво се дължи. Ако се окаже, че е “неспасяемо болен организъм”, просто
ще бъде закрита. Ако може да бъде спасена с чуждо участие, ще бъде пред-
ложена за такова спасяване. Съществува възможност да бъде спасена, като
предостави имуществото си на трудовия колектив при благоприятни условия.
Или като го предложи за изкупуване – и акциониране, и дялово участие, и
изкупуване отвън. С нищожните средства, с които бюджетът разполага, ще
се опитаме да помогнем само на фирми, които дават надежда, че могат да
оцелеят. На фирмите в безнадеждно състояние никой няма да помага. Това
ще гарантира, че вложените средства ще се върнат и с тях ние ще помогнем
на други. Бюджетът ще се държи като малка банка, която ще дава временни
кредити при облекчени условия.

Но, както вече посочих, бюджетът е слаб ресурс и на него просто не бива да
се разчита. Нашата голяма цел е да го изтеглим от стопанските функции. Той
трябва да се занимава само с поддържането на жизнено важните функции на
държавата и толкова. Да издържа ефективен държавен апарат, в който трябва
да работят най-добрите кадри, защото без тях никакви по-нататъшни усилия
не могат да дадат резултат. Това е задачата на бюджета.

Остават много въпроси: например, кой ще строи и ще разпределя жили-
щата? Това ще бъде самостоятелна стопанска единица – строителната банка
на населението и държавата. Кой ще произвежда електроенергия? – Фирмите
от отрасъла. Кой ще строи метрото? – Столичната община. Тя е длъжна, ако
иска да има метро, да продаде част от имуществото, което притежава или да
направи смесена собственост, да намери необходимите средства и да го завър-
ши.

Важното е тези въпроси да се разрешават на принципите: “който консуми-
ра, той плаща”, “който произвежда е заинтересуван да продава”. Не може да
се иска държавата да плаща всичко, както досега, защото това бе източникът
на социалистическата безстопанственост.

Принципите на пазарната икономика, които в неимоверно кратки срокове
успяхме да внедрим в нашето стопанство, са залог, че операцията мина успеш-
но. И това действително е така – хората сами правят реформата, защото знаят
колко ужасен е другият път. Лекарят е приключил операцията. Ние разбихме
и оставихме в миналото тоталитарната система. И съм абсолютно убеден, че
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никой не може вече да я възкреси. Сега предстои дълго и трудно лечение. То
винаги започва с обяснението какво се очаква от болния. Хората трябва да
знаят как да помогнат на оздравяването на българската икономика. И когато
им е известно каква нагласа трябва да създадат у себе си, какво трябва да бъде
поведението им, те се превръщат в решаващия фактор на възстановяването.

Необходимо е разбиране за това, което става в “организма” на страната.
Стопанските ръководители, специалистите,трудещите се трябва да избират
как със собственото си поведение и роля могат да подпомогнат излизането
от кризата. Опасността, че болният ще умре по време на операцията, не се
оправда. Всички сме живи и здрави. Поне толкова здрави и живи, колкото
бяхме преди операцията. Трябва да се знае, че самото страдание е премахна-
то, туморът е изрязан. Оттук назад връщане няма.

След като постигнахме първите две основни цели – решително разруша-
ване на командно-административните структури и структурите на планиране,
изтегляне на бюджета на Министерство на финансите и на всички държавни
финансови структури от стопанския живот, след като получихме признание,
което развърза възела на външната изолация на страната и пред нас е бъде-
щето на оздравяващата икономика, ние сме дълбоко убедени, че финансовата
мотивация на фирмите ще продължи да действа по-нататък, ще създаде па-
зарните структури на тази икономика.

Няма да повторим грешките, допуснати в другите бивши социалистически
страни. Сега финансовата мотивация у нас е толкова силна (би трябвало да я
засилим още повече и ако трябва ще го направим, разполагаме със средства за
това), че ще накараме фирмите да извършат стремително бърза приватизация,
като се освобождават от излишните средства за производство, площи, кантори,
сгради.

Успоредно с големия успех на ВНС – приемането на Закона за земята,
безвъзвратно разрушаващ най-мощната опора на старата система и земедели-
ето, ние без прекъсване ще синхронизираме монетарното оздравяване на ико-
номиката със създаването на пазарни структури. Нашата реформа ще бъде
монетарно-институциоиална, т. е. реформа, в която ще използваме енергия-
та на оттласкване от дъното. В никоя от бившите социалистически страни не
видяха дъното така угасяващо, така цялостно, както го видяхме ние. И това
трябва да се трансформира в енергия за отблъскване от него. Дълбоко съм
убеден, че това ще стане.

И накрая няколко думи за цената. Каква е тя и кой ще я плаща? Цената в
макроикономически план не е нищо друго, освен величината на свиването на
българската икономика. На някого това може да прозвучи твърде странно, но
цената е именно тази и евентуално допълнителната загуба от влошени условия
на търговия, ако се допуснат такива. Нещо повече, от нея трябва да бъде
приспаднато това, което България ще получи като външен кредит, защото
той не влиза във финансирането на бюджетния дефицит. През тази година
страната не плаща по презумпция старите си заеми, ще се опитаме да не ги
плаща и през следващата. Следователно целият продукт, който се създава у
нас, като се извади износът и се прибавят вносът и чуждата кредитна помощ,
която на практика е също материални блага – всичко остава в страната. От
макроикономическа гледна точка, България сега не плаша на тези, на които
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дължи във външен план.
Кой плаща цената? Всички ние плащаме цената за разрушаващата се ста-

ра система, за това, че една организация на икономиката си отива. Плащаме
толкова по-скъпо, колкото по-бавно се извършва тази промяна. Ако новите
механизми не влязат в действие, тъй като се правят опити да се реставрират
старите, ако процесът се проточи във времето, всички ще плащаме многократ-
но по-висока цена,

В личен план плащат тези, които работят по 16-17 часа на ден, стремейки
се да разрешават стоящите пред тях проблеми. И те го правят за заплата,
която е само малко повече от два пъти по-висока от заплатата на най-ниско
квалифицирания работник. Всъщност, цената се плаща от най-добрата част
на нацията.

Също в личен план нискоквалифицираните и социално слабите получават
най-много като компенсация. А най-енергичните, творците, получават относи-
телно най-малка компенсация. На практика се посяга върху възможностите
на силната част от нацията. Всеки трябва да разбере, че цената се плаща от
активното население на България. Ако бяхме накарали пенсионерите или нис-
коквалифицираните работници да плащат, те сега реално не биха могли да
съществуват.

Допускам, че известна част от хората ще изпаднат под чертата на жизнения
минимум, но ние разполагаме с достатъчно ресурси, за да им окажем директна
помощ и да ги върнем над чертата на оцеляването.

В последна сметка въпросът за цената е личен. Плащаме, че сме остана-
ли тук и се борим за бъдещето на своите деца. Плащаме да намерим своето
място в новия живот независимо от трудностите. Плащаме, за да разберем
кой колко струва. Дълбоко ме впечатли един 68-годишен човек, който каза,
че съжалява, че така и не е разбрал колко струва в живота. Сега тези, които
правят най-големите жертви за реформата, ги правят със съзнанието, че съз-
дават нов стопански ред, който ще им позволи в бъдеще да установят какво
представляват те, какви човешки качества притежават.

Това е тяхното лично предизвикателство към съдбата. И забележително е,
че именно активната част от нацията приема това предизвикателство, плаща
тази цена, за да види утре истинския си образ. За другите, които само при-
казват за цената, без да знаят какво купуват с нея, тя ще бъде висока. Дори
непосилна.

(в. “Демокрация”, брой 53 от 4 март 1991 г.)



Реформата може да

продължи независимо от

политическите противоречия

в страната

(Доклад пред Великото народно събрание)

Решението на Великото народно събрание да поиска актуализация на бюджета
след старта на икономическата реформа накара правителството и в частност
Министерството на финансите да положат много допълнителни усилия, но
те са оправдани. Проектът за актуализирания бюджет е изготвен въз основа
на една песимистична оценка за икономиката в оставащата част от годината.
Предвиждаме спадът да се запази до 20 на сто за цялата година в сравнение
с предходната.

Очакваме средногодишният брой на безработните да бъде около 260-280
хил. души. Стремежът е да не допуснем в края на годината безработицата
да надвишава 70 на сто от трудоспособното население. Предвиждаме свежи
външни кредити в размер на около 13 млрд. лева да бъдат използвани за пре-
установяване на спада и за оживление на стопанската активност. Очакваме
да се задълбочат процесите в преструктурирането на производството преди
всичко вследствие на натиска от потребителското търсене и по-конкретно ог-
раничение в потреблението на енергоресурсите, на продукцията на добивните
отрасли и на промишлеността. Създават се възможности за решителна и бър-
за малка приватизация, така че свиването на държавния сектор да започне да
се компенсира от бързо нарастване на дребния бизнес.

Актуализираният проект за бюджет е съставен, след като бяха съгласува-
ни няколко важни документа – писмото за намеренията бе допълнено с анекс
за втората фаза на реформата и прието от МВФ; писмото за икономическото
развитие, изработено съвместно със Световната банка; предложението на пра-
вителството за допълнение по споразумението за запазване на социалния мир
в тристранната комисия.

Приемането на проекта за актуализиран бюджет от ВНС ще бъде по същес-
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тво ратификация на тези споразумения на правителството, а ратификацията
означава възможност за нови кредити от МВФ,Световната банка и групата на
24-те. В сегашните сложни условия на политическа нестабилност авторитетно
даденият мандат на правителството за преговори в тристранната комисия съз-
дава уникална възможност да направим смяната на системата независимо от
политическите процеси и политическите противоречия в страната. Реформата
може да следва своя ход независимо от политическия профил на страната, от
политическите структури, тъй като, според твърдението на всички политичес-
ки сили, тя се ползва с национален консенсус.

Фискална политика – стимул за оживление на производс-
твото и на потребителското търсене

Предлагаме общият размер на нетните приходи без постъпленията от кредитни
операции и емисии на държавни ценни книжа да бъде 58 547 млн. лева.

Участието на бюджета в преразпределителните процеси в икономиката ряз-
ко се ограничава посредством намаляване на централизираните доходи. Съ-
ществено се свиват неданъчните форми за събиране на парични средства в
него. Намалява делът на данъчните приходи, като намалението е най-голямо
при данъците и вноските от печалбата, защото рязко се свива облагаемата маса
на печалбата, поради включване на редица допълнителни разходи в себестой-
ността с новия Закон за счетоводството. Намалението на тежестта на налозите
върху производствените фирми им остави на разпореждане значителна част
от доходите, което те могат да използват за преодоляване на кризата в лик-
видността, за нови инвестиции и за стимулиране на доходите на заетите.

Радикалното намаление на относителния дял на бюджетните приходи в
брутния вътрешен продукт на страната по същество е финансова революция,
която премахва характерния за социализма начин на въздействие върху ико-
номиката и утвърждава ново либерално пазарно отношение към всички сто-
пански субекти. Тежестта на налозите е намалена за всички и това е основният
стимул за оживление на стопанската активност.

Изключително важно за изпълнение на програмата за бюджетните прихо-
ди, задача на деня, сега е бързото изграждане на данъчната администрация и
предоставянето ѝ на достатъчно правомощия за действен контрол с цел осигу-
ряване навременно и пълно събиране на приходите. Вноските за обществено
осигуряване изцяло са предвидени като приход в бюджета на социалното оси-
гуряване, с което се създава висока степен на самостоятелност на системата
за пенсионно и социално осигуряване. По този начин се подготвяме за даване
автономия на фонда на общественото осигуряване.

Около 24 на сто от останалите данъчни приходи постъпват в бюджетите на
общинските народни съвети.

В предлаганата програма за бюджетни приходи е взето предвид либерали-
зирането на вносно-износната дейност. Предвидено е премахване на експорт-
ните такси и съкращаване на импортните такси за стоките с производствено
предназначение, реекспорт и дълготрайна употреба от населението.
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Разходите на актуализирания държавен бюджет за 1991
година

Нетните разходи на държавния бюджет без дължимите погашения по външни
и вътрешни кредити и облигационния заем за 1990 година се предлагат да
бъдат в размер на 77 601 млн. лева, В тази сума се включват дължимите лихви
по външния и вътрешния държавен дълг в размер на 23 864 млн. лева.

В условията на очертаващия се по-голям от първоначалните предвиждания
спад в икономиката, политиката за намаляване на бюджетните разходи е един
от решаващите фактори за задържане на инфлационния натиск. Значителният
размер на разходите за лихви по натрупания държавен дълг налагат по-строги
бюджетни ограничения за постигане на тази цел.

Предлагаме следните изменения в структурата на бюджетните разходи.
Разходите за заплати и издръжка заемат 2,8 на сто от общите нетни разхо-
ди по държавния бюджет при 32,4 на сто през 1990 г. Разходите за социално
осигуряване се увеличават на 24,4 на сто при 20,5 на сто през предходната
година. Рязкото съкращаване на разходите за субсидии води до намаляване
на относителния им дял от 25 на сто от общите разходи през 1990 г. на 7,2 на
сто през 1991 година.

Разходите за заплати в бюджетните организации се предвижда да бъдат в
размер на 6 346 млн. лева, като тук е отразено намалението на щатните бройки
с около 30 хиляди и предложението за нови тавани за нарастване на средст-
вата за работната заплата след 1 юни в размер на 70 на сто от допусканото
нарастване на фонда на работната заплата в производствените предприятия.
Този подход е продиктуван от факта, че изплащането на заплати и компен-
сации в бюджетните учреждения бе гарантирано, докато във фирмите то е в
зависимост от реалните приходи и предоставените досега компенсации, които
бяха по-ниски от очакваните.

Разходите за текуща издръжка се съкращават по програма в зависимост
от техния социален и икономически ефект. Едновременно с това се стремим
към осигуряване на минимално необходимите средства за функциониране на
здравеопазването, образованието и системата за социални грижи.

Разходите за отбрана и сигурност на страната са предвидени по принципа
на минималната достатъчност, като независимо от ограниченията, техният дял
в общите разходи се намалява само с 0,4 пункта.

Най-решителната промяна е рязкото съкращаване на разходите за субси-
дии. Относителният им дял в брутния вътрешен продукт се намалява от 16,1
на сто през 1990 г. на 3,2 на сто през 1991 година. Недостатъчната решителност
за промените от старта на реформата особено в либерализация на цените на
енергията и енергийните ресурси налагат сега да се предложат субсидии в раз-
мер на 5 610 млн. лева при 4 088 млн. лева в първоначалния Закон за бюджета
за 1991 г. За покриване загубите на енергетиката са предвидени 2 500 млн. ле-
ва. Отказът от дотирането и субсидирането на стопанската дейност е част от
стратегията за създаване на нормални цени и пазарно равновесие, без диспро-
порции и деформация на икономическите отношения.

Преобладаването на социалните разходи води до формиране на т. нар. “со-
циален” бюджет, който ние разглеждаме като нормално финансиране на об-



114 Реформата може да продължи. . .

щественото потребление и функционирането на държавата на основата на бю-
джетното равновесие. Такъв бюджет не може да бъде “неикономически”. Той
не е пречка, а фактор за развитие на нормалната пазарна икономика и поддър-
жане на макроикономическото равновесие. Разходите за социално осигуряване
в проекта за актуализиране на бюджета се предвиждат в размер на 18 935 млн.
лева или със 115 млн. лева повече от първоначално приетите.

Представеният проект за актуализиране на бюджета разпределя резерви-
раните в първоначалния проект средства по министерства, ведомства и бю-
джетни организации. Сега разпределението на тези средства е извършено на
основата на прогнозите за развитието на инфлацията, очакванията за валут-
ния курс и безработицата. Отразени са досегашните решения на правителст-
вото за ограничаване на бюджетните разходи, либерализиране на стопанския
режим, индексиране и компенсиране на доходите, а също така и предстоящите
мерки за понататъшното провеждане на икономическата реформа.

По аналогичен начин се предлага и актуализиране на бюджетите на народ-
ните съвети. Техните приходи и разходи утвърждаваме отделно от Републи-
канския бюджет, като законодателно се закрепват и взаимоотношенията им
с него под формата на субсидии и вноски. За пълното реализиране на авто-
номността на териториалните единици в съответствие с изискванията на Евро-
пейската харта на местното самоуправление следва да се приемат съответните
законодателни решения и да се изберат легитимни органи на местната власт,
които да имат правомощия да приемат собствени бюджети.

В изпълнение решението на ВНС представеният проект отразява и мерките
за решаване на проблемите в населените места по южната и по западната гра-
ница. Предвидени са данъчни облекчения за стопанската дейност в тези райо-
ни, осигуряват се необходимите средства за поетите от държавата задължения
по договорите с гражданите и за изплащане на възнаграждения по наредбата
за допълнителните възнаграждения за неблагоприятни и други специфични
условия на труд за работещите бюджетни организации. По такъв начин замес-
тваме отпадналото 31 ПМС с друга програма, която макар и по-икономична,
е в състояние да даде нужните облепения.

Прогнозата за очакваната безработица налага да се увеличи от 1 юли нор-
мативът на вноските за фонд “Професионална квалификация и пренасочване”
и обособяване на средства от този фонд в две партиди – “За безработни’ и
“За преквалификация”. Предвидени са допълнителни разходи за социалната
защитна мрежа в размер на 1 млрд. и 25 хил. лева.

Бюджетният дефицит

В представения проект на Закон за актуализиране на държавния бюджет за
1991 г. се предлага касов дефицит в размер на 6 847 млн. лева и се предвижда
той да бъде финансиран с емисия на държавни ценни книжа. Размерът на то-
зи дефицит отразява само част от нашите задължения по външния дълг. Ако
се отразят всички дължими разходи за лихви и погашения, общият недостиг
е 23 808 млн. лева. Разликата между общия недостиг и касовия дефицит в
размер на 16 981 млн. лева е възможното разсрочване на нашите задълже-
ния към чуждестранните кредитори. Това представяне на дефицита е първа
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стъпка към една по-прецизна оценка за неговото значение за националното
стопанство.

При анализа на бюджетния дефицит е особено важно да се определят ре-
алните параметри на източниците за неговото финансиране. Редица от те-
зи източници подлежат на сравнително точно определяне. Основни кредитни
операции с чужбина са: погашенията, които получаваме от кредити, предос-
тавени на други държави; износът на държавен кредит за завършване на ня-
кои инвестиции в чужбина; разходите за погашения по ползвани кредити и за
покриване на пасивните салда по стокообмена с източноевропейските страни.
Други важни източници на външно финансиране през 1991 г. са възможности-
те за разсрочването на погашенията и лихвите по външния дълг и ползването
на нови кредити. Общата сума на възможното външно финансиране се пред-
вижда да бъде 27,4 млрд. лева, което включва очакванията за разсрочване на
плащанията по външния дълг и за ползване на свежи кредити. Това на прак-
тика означава, че няма потребност от вътрешно финансиране на бюджетния
дефицит и се осигурява намаление на нетния вътрешен дълг с 8 360 млн. лева.

Необходимо е обаче да се вземат предвид и мерките, които правителството
подготвя за осигуряването на ефективно използване на външните кредити,
които биха предоставили страните от Групата на 24-те и Международната
банка за реконструкция и развитие.

Предвижда се левовата равностойност на тези кредити да не се насочва
за финансиране на текущи бюджетни разходи, а да се акумулира като прави-
телствен депозит в централната банка под формата на извънбюджетен фонд.
По този начин ползваните външни ресурси ще се насочат чрез банковата сис-
тема изцяло за финансиране на преструктурирането на икономиката. Освен
това се създават и гаранции за погасяване на ползваните външни кредити.
Реализирането на това решение изисква да се емитират държавни ценни кни-
жа в размер на 6 847 млн. лева, за осигуряване на текущото финансиране на
бюджетния дефицит, с което ще се осигури нормалното изпълнение на акту-
ализирания бюджет, включително и погашенията по емитирания през 1990 г.
облигационен заем.

Бюджетните рискове

Независимо че при актуализирането на бюджета намерението ни бе този път
да изхождаме от реалистични хипотези за стопанската конюнктура на стра-
ната в оставащите месеци, имаме опасенията, че е възможно отново, макар и
не в същата степен като през януари, да сме надценили приходната част на
бюджета. До 31 май 1991 г. по последния, по-пълен отчет на касата, ние тряб-
ваше да сме събрали около 40 на сто от приходите на държавния бюджет, а сме
събрали едва 24 на сто. Отчитаният от статистиката спад на производството
от порядъка на 20,1 на сто за април и 17,7 на сто за първото тримесечие ни
кара да бъдем настроени внимателно и да подхождаме от една песимистична
оценка за състоянието и развитието на производството.

В бюджета се предполага, че съкращаването на брутния вътрешен продукт
на страната ще бъде от порядъка на 20 на сто. Това означава, че траекторията
на производството трябва да следва сезонната крива на предишните години,
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без да се отклонява повече от 17-20 на сто от тази крива. За първото три-
месечие това е изпълнено. (През април е характерен сезонен спад на нашата
икономика). Възможно е траекторията на производството да слезне по-ниско
от тази сезонна крива, но ние се надяваме да удържим. Имаме основание да
очакваме, че ако получим навреме новите кредити и ги вкараме в страната,
ще имаме достатъчно ресурси, за да овладеем по-нататъшния спад на иконо-
миката и по този начин да изпълним програмата за бюджетните приходи.

Справедливи са опасенията за силно ограничените бюджетни разходи – опа-
сения, че те преминават отвъд границите на крайно необходимата достатъч-
ност, за да се запазят функциите на държавата и да се гарантират социалните
сфери с финансови средства. Ограниченията при финансирането на здраве-
опазването, образованието, органите за сигурност и вътрешен ред, а тук ще
отнесем и държавната администрация, която след съкращенията и рестрик-
циите от началото на годината също е поставена в трудно положение, са ни
довели до границите на достатъчността. Длъжни сме да признаем, че много
опасно сме доближили тази граница.

Разходите за пенсии и другите социални осигуровки сега в голяма степен
зависят от споразумението, което ще постигнем с профсъюзите. Зависят и от
това, по каква схема ще бъде дадена компенсацията и какви ще бъдат другите
социални осигуровки. Ние вече допуснахме да се разтвори ножицата между
приходите на фонда за обществено осигуряване и другите бюджетни приходи
и ангажиментите, които се поеха за изплащането на пенсии и други социални
осигуровки. Като се съгласихме на една и съща компенсация с производството,
ние направихме грешка, защото недооценихме, че фирмите в производството
няма да са в състояние да извършат пълна компенсация на растежа на цените.
По този начин всички, които получават доходи от държавния бюджет, полу-
чиха значително по-сериозно компенсиране от производствениците. Създаде
се по-висока социална стабилност за хората в извънтрудоспособна възраст в
сравнение с хората, заети в производството, а това заплашва с демотивация
на трудещите се. Сега трябва да компенсираме доходите на заетите в произ-
водствената сфера, да активизираме тяхното потребителско търсене.

Сериозни опасения за бюджета идват от закъснялото създаване на силна
данъчна администрация и данъчна полиция. Бяха ни отправени много зас-
лужени упреци, че сме забавили създаването на данъчна администрация и
“въоръжаването й” с правомощия: Министерството на финансите обаче още
в началото на тази година предложи постановление в Министерския съвет за
създаване на данъчна администрация и поправка на някои от законите за об-
лагане на физически лица – данъка върху общия доход, таксите, имуществата
и пр. Това предложение тогава не бе прието преди всичко от опасения, че
ВНС няма да санкционира създаването на мощна администрация в размер на
8 000 души и да се съгласи с правомощия, каквито има полицията в България.
Министерският съвет се поколеба да реши сам задачата и сега ние изпитваме
сериозни трудности в осигуряване на бюджетните приходи със слаба органи-
зация, с много малко хора. От направеното експресно проучване през май се
установи, че 470 фирми, преобладаващи данъкоплатци по данъка върху печал-
бата, не са внесли сумарно около 377 млн. лева данъци – бяхме информирани
затова едва в последния момент. Значителни са и отклоненията в неплашането
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на данъци от фирми на граждани. Без подкрепата на ВНС нямаме средства
да приложим данъчните закони.

Все още значителни заплахи крият за нас и икономическите ни отношения
с бившите страни-членки на СИВ. Тук са натрупани значителни отрицателни
салда в преводни рубли и нашите усилия да насочим износа към покриването
на тези отрицателни салда не бяха особено успешни. Получихме резултат само
в насърчаването на търговията със СССР и сега с опасения очакваме как ще
бъде разрешен проблемът с дължимите от страната преводни рубли.

В началото на годината при обсъждането на Закона за бюджета на страна-
та, увлечено от популистки стихии, ВНС направи такива поправки в проекто-
закона за бюджета и в пакета от съпровождащи го закони, прие впоследствие
такива клаузи в Закона за данъка върху общия доход, че допълнително ограни-
чи бюджетните приходи и стопи напълно предвидените резерви. Това постави
Министерството на финансите в необикновено трудни условия за оперативно
управление на Републиканския бюджет.

Вероятно такава е била и целта на тези от народните представители, които
са срещу смяната на системата. Поставяйки ни пред неизпълними, по техните
представи задачи, те са се надявали, че ще се провалим. Това не бе проява на
държавническо мислене. Преди гласуването на бюджета направих деклара-
ция в Народното събрание, че няма да позволя нарастване на дефицита. Така
че всички ограничения на приходите, които ни бяха наложени, резултираха в
намаление на разходите. Това постави под въпрос функционирането на жиз-
неноважни социални системи, като здравеопазването, образованието, органите
за сигурност и вътрешния ред.

Сега в предлагания проектозакон за актуализиране на държавния бюджет
на страната за 1991 г. поради желанието ни да постигнем едновременно две
взаимно противоречиви цели – спиране на инфлацията и стимулиране на сто-
панската активност – ние не предвиждаме достатъчно бюджетни резерви. Про-
ектът ни е реалистичен, но силно напрегнат, без възможности за вътрешни
маневри. Ето защо няма да допусна някои неща. Първо, каквото и да било
намаляване на бюджетните приходи, защото при запазване на същия дефицит
това ще ни накара да намалим разходите и да посегнем на жизненоважните
функции на държавата, които и сега са на границата на допустимата достатъч-
ност. Второ, увеличаване на бюджетните разходи без посочване на източници
за компенсация, защото бюджетът има крайно ограничени резерви и допълни-
телни кредити, които ще доведат до нарастване на касовия дефицит. Трето,
защото това разрушава програмата за овладяване на инфлацията и е равноз-
начно на прекратяване на външната подкрепа за нашата реформа и на спиране
на новите кредити за България.

* * *

Длъжен съм да изразя неудовлетворението си от неконструктивната ат-
мосфера, която създадоха някои народни представители за предварително об-
съждане на проекта за актуализиран бюджет на страната. Деструктивно, без
необходимата в този случай мяра, бяха отправени ненужни предизвикателства
срещу хората, разработили новата ни икономическа политика, прокарали я в
трудни преговори с три различни институции и материализирали я в проекта.
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Безотговорните подхвърляния и срещу колектива на Министерството на фи-
нансите са свидетелство за неразбиране на политическата и икономическата
ситуация в страната, прозрачен опит да се преустанови реформата, като се
порази нейният стожер – Държавният бюджет на страната. Убеден съм, че
здравият разум във Великото народно събрание ще надделее.

(в. “Демокрация”, брой 140 от 14 юни 1991 г.)



Опит за рекапитулация

В пиянството и истерията на предизборните страсти, когато думите на полити-
ците се запалват с емоциите на техните поддръжници, когато обществеността
отплува най-далеч от бреговете на реалностите, трябва да се чуе и гласът на
хладния разум, на спокойното и отговорно отношение към бъдещето на на-
шата икономика, да се чуе от избирателите преди изборите. Надявам се, че в
България не всички правят политика с нещастието, с трудностите, че ще има
и честни разговори с хората.

Либерализацията на цените освободи скритата в дефицита
инфлация

Всеки икономист знае, че инфлацията съществува в явна (ценова) и скрита
(дефицит) форма. Втората е потенциална заплаха, която може да се преодо-
лее само чрез растеж на производството при неизменни доходи. Това у нас
бе невъзможно, тъй като предишните правителства допуснаха значително на-
растване на доходите успоредно със спад на производството. Колкото повече
доходите в миналото и особено през 1990 година превишаваха спадащото пред-
лагане на производството, толкова повече нарастваше потенциалната инфла-
ция. По този начин бе създаден скокът на цените през февруари и март.

Повишаването на цените се усили и от създадените сред производители
и потребители инфлационни очаквания от многократното канене, нерешител-
ност и страх на предишното правителство да извърши решителната стъпка,
за която се настояваше във всички разговори с международните финансови
институти, която бе залог за външна помощ и за която, очевидно, нищо не
можеше да се предприеме по-нататък. Ето защо сега трябва да се напомни, че
парите бяха предварително обезценени както по покупателна сила на потреби-
телския пазар, така и като спестявания. Трябваше само някой да се жертва,
това да се прояви по време на неговото управление. Поради това ни наричаха
“правителство на саможертвата”. Тази е причината никоя “уважаваща себе си”
и милееща за бъдещето си политическа сила, като БСДП например, да не по-
желае да влезе в нашето правителство, а влязлата БСП през цялото време да
се държи така, като че ли я няма и не носи отговорност. Това е стратегически
печеливш ход сред небудната и късопаметна част на българското общество,
сред която тези партии набират подкрепа. Правителството допусна грешка,
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като се поддаде на натиска на профсъюзите и не проведе либерализацията
на цените докрай, включително цените на горивата. Това обремени бюджета
със значителни разходи и доведе неизбежно до възбуждане на инфлацията
през юни и септември. Наложи се договарянето на компенсациите и заплати-
те от януари да се повтори през май в значително по-трудни за постигане на
съгласие условия. Тогава се поставиха капаните на бъдещата конфронтация и
измамените надежди.

Независимо от грешките и съпротивата (да си припомним само сравнител-
ните таблици Луканов-Попов на “Дума;; в средата на януари и провокацията
с покачването на цените на хранителните стоки през лятото), общият индекс
на цените на дребно след първоначалния ценови взрив от февруари и март
е 31,4 на сто, а на потребителските цени е 27,5 на сто, което свидетелства за
контролирана инфлация. Очакванията на монополните фирми и спекулантите
за хиперинфлация, за неспособност на правителството да овладее процесите,
не се оправдават. Волята на потребителя става все повече решаваща на паза-
ра. Постепенно, но все по-ускоряващо се налага равновесие между търсенето
и предлагането.

Равновесието, което завещаваме на следващото правителство, е крехко и
нестабилно. То не позволява да се изпълни и една стотна от даваните днес
предизборни обещания. Нещо по-лошо – всяка невнимателна стъпка ще до-
веде до нов инфлационен взрив и изпадане на пазара в комата на дефицита.
Едновременно с това при правилна и твърда парична политика в следващите
10-12 месеца инфлацията може да бъде овладяна и да не представлява непос-
редствена опасност за икономиката. Първите успешни стъпки в тази посока
вече са направени.

Рестрикцията беше най-силна при контрола върху парич-
ната маса

Паричният агрегат М2 в лева е нараснал само с 8 на сто, а парите в обръщение
са 17,4 на сто, сравнявайки юли с декември миналата година, при номинално
увеличение на стокооборота с повече от 50 на сто. Това увеличи значително
скоростта на обръщение на парите и превърна стоковия глад в паричен, който
макар и непривичен за нас, е закономерен и нужен на пазарната икономика.
Липсата на стоки се замени с недостиг на пари у всички стопански субекти и
това е здравословно за икономиката.

Левовият кредитен ресурс нарасна с 19,2 на сто, паричните средства на
населението в лева – с 16,2 на сто, със същия процент се увеличиха и лево-
вите му влогове. Според теорията при рязко намаляване на потреблението на
домакинствата, те спират да спестяват и дори намаляват влоговете си. При
нас това не се наблюдава. Банковата статистика отчита повишение на лево-
вите вложения с 3,2 млрд. лева при неголямо намаление на депозитите със
700 млн. лева. Това е особен феномен, който поставя под съмнение твърдени-
ето за силата на реалното намаляване на потреблението, съмнение, изразено
от изпълнителния директор на Международния валутен фонд г-н Камдесю в
писмо до г-н Кръстю Петков.

Независимо от извода на тази дискусия, очевидно в сила са два важни за
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пазара фактора. Особено силната склонност към спестяване на българина, на
която трябва и в бъдеще да се разчита като мощен стабилизатор, и относи-
телното намаляване на наличните пари в населението спрямо равнището на
цените и стокооборота, което ограничава допълнително ефективното му тър-
сене. Очевидно някои са предпочели дохода от лихвите пред закупуването на
стоки. Тези два фактора оказаха допълнителна подкрепа на усилията ни за
стабилизиране на пазара.

Динамиката на средствата на фирмите е същата като тази на населението.
Това е довело до слабо увеличение на относителния им дял в кредитните ре-
сурси. Тези средства бързо се трансформират в депозити подобно на влоговете
на населението, което ограничава фирмената ликвидност и свързаното с нея
търсене.

Реалното увеличение на кредитните вложения е с размерите на растежа на
кредитните ресурси. Забележителните явления тук са:

• увеличението е преди всичко за сметка на стопанските вложения;

• относителният дял на средствата, предоставени на бюджета, остават пос-
тоянни;

• кредитите за частния бизнес общо са се увеличили най-бързо – повече от
4 пъти;

• рязкото намаление на кредитите за населението – с 30-31 на сто.

С изключение на последния процес, останалите са благоприятни. Намале-
нието на кредитите за населението е показател за отлично пазарно поведение
и нов допълнителен фактор за снижаване на ефективното търсене. Част от
кредитираните са предпочели да погасят задълженията си, а не да закупуват
стоки от пазара. Успехът можеше да бъде по-голям, ако Великото народно
събрание бе приело по-строг Закон за старите кредити. Сега една част от
населението погасява дължимите лихви с получаваните от ДСК или от дру-
ги търговски банки лихви по собствените си депозити. Те предпочетоха по-
рискования, но печеливш засега вариант да внесат парите на депозит, а не да
погасят с тях дължимия кредит, което е в ущърб на ДСК и на всички, които
очакват по-благоприятни кредити.

Политиката на лихвения процент бе насочена изцяло срещу инфлацията.
С някои редки изключения, тя безусловно дава резултати. Първата основна
слабост беше в комбинацията между строго регулираната лихва по рефинан-
сираните кредити, кредитните тавани и значителните отклонения на лихви-
те по кредитите и по влоговете на търговските банки от фиксирания лихвен
процент на Българската народна банка. Самите отклонения говорят за сла-
бо управлявана кредитна система и несъобразяване от страна на търговските
банки със сигналите на Българската народна банка.

Втора слабост бе относителното нарастване на оборотните кредити в
сравнение с инвестиционните, което не обещава скорошно съживяване на ико-
номиката. Това също е доказателство за недобре функционираща банкова сис-
тема.
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Трета обща слабост е растежът на взаимните задължения и вземания на
фирмите, който може да направи кредитната политика на БНБ неефективна.

Строго рестриктивният характер на паричната и кредитната политика бе
и продължава да бъде основен фактор в борбата срещу инфлацията. Възра-
женията срещу тази политика са неоснователни поради:

• реалното обезценяване на задълженията на фирмите с около 4 пъти и
половина, вследствие на което всички длъжници спечелиха от либерали-
зирането на цените;

• приемането от страна на държавата на 5 млрд. лева фирмен дълг и бъ-
дещото гарантиране на трудносъбираеми фирмени кредити от правител-
ството;

• инфлацията, която позволява значителен растеж на доходите на фирмите
за обслужване на дълга;

• липсата на реален лихвен процент, който не е престанал да бъде отрица-
телен за цялата 1991 г.

Първият фактор – спадът и застоят на реалната икономика се дъл-
жат безусловно на разпадането на СИВ, преминаването към плащане в кон-
вертируема валута и разрухата в основния партньор на Република България
– Съветския съюз. Това личи от информацията за взаимната търговия. Тези,
до голяма степен труднопрогнозируеми и неотразими фактори, са основната
причина за съкращаване на производството.

Втората група фактори са свързани със загубите ни от войната в Пер-
сийския залив поради отказани, неплатени доставки, загубено и унищожено
имущество, неиздължавани лихви и погашения предимно от Ирак. Ние сме
считани за враждебна, макар и невоювала с Ирак, страна и едновременно с
това сме отстранени от “трапезата на победителите”.

Третият фактор е допълнителното намаление на вътрешното потребле-
ние поради липсата на отрицателното платежно салдо. България вече не може
да внася повече и да изнася по-малко за около милиард и половина долара,
с която сума нарастваше вътрешната консумация. Потреблението намаля съ-
ществено по досегашния курс на лева спрямо долара – с над 27 млрд. лева.
Мнозина, в това число части от населението, по рефлекс от 80-те години тър-
сят и се надяват на това незаработено потребление, но то очевидно липсва
сега, ще липсва и за в бъдеще.

Безспорно, спадът на производството се дължи и на хаоса от разрушаване-
то на старите стопански структури; неразборията относно функционирането,
съгласуването и организацията на новите; закъсняването на системните про-
мени в собствеността. В този смисъл спадът на производството се дължи на
стопанското управление и на парламента. Може ли да се твърди, че в тази
плоскост трябва да се търси вина на сегашното правителство?

Разбира се, ние сме виновни пред комунистите – социалистите, че дораз-
градихме тяхната стъкмявана почти половин век стопанска система. Затова
най-многото, на което се надяваме, ако те успеят да вземат реванш е – да
бъдем съдени. Моите лични очаквания са по-песимистични.
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Можеше ли да се отложи или избегне хаосът от разрушаващата се пред
очите ни социалистическа стопанска система? Отговор дава горчивият опит на
“перестройката”. Истината е, че системата започна да се саморазрушава, защо-
то младите, активните хора не са мотивирани да работят в нея, не я приемат
и няма да се примирят с нея. Системата сама излезе от строя и единственият
изход бе бързото изграждане на нова.

С цялата благодарност и признателност към възрастното поколение ние
трябва да му кажем: “Вие направихте всичко, каквото можахте, и направихте
много, но направеното от вас не е достатъчно да се преодолеят неизбежните
пороци на социалистическата стопански ред или по-точно безпорядък. Това е
обречена система. Оставете ни да изградим сами своето и на децата си бъдеще
и спокойни старини за вас. Друг път за нас няма. Искаме да бъдем нормални
европейци, а не пленници на вашия избор, обсадени в социалистическия лагер.”

Можеше ли да бъдат избегнати грешките на управлението? Има хора, които
твърдят, че са щели да бъдат по-добри кормчии. Може би е така, но когато се
решаваше въпросът: кой ще стои на мостика по време на тежката стопанска
буря? – тези хора или се скриха, или нямаха политическо доверие.

По време на коалиционното правителство държавната администрация из-
лезе изпод опеката на Българската социалистическа партия и разработи твор-
чески началните стъпки на реформата. Според нас, държавната администра-
ция работи по-добре, отколкото в периодите на най-доброто комунистическо
управление. Ние дадохме на тези хора само липсващия им дух, професиона-
лизъм те притежават достатъчно.

Ето защо не е сериозно твърдението, че допуснатите от нашето правителс-
тво грешки са съдбоносни или че е можело да бъдат избегнати от друго “вещо”
ръководство.

(в. “Демокрация”, брой 236 от 4 октомври 1991 г.)
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Причини за формиране на дълга

Длъжници и кредитори не могат да намерят общ език по въпроса за дъл-
га, ако преди това не стъпят върху едно обяснение на причините за неговото
формиране и растеж. Тъй като двете страни имат различна трактовка по то-
зи въпрос, добре би било причините да бъдат разделени на: отнасящи се за
длъжника и отнасящи се за кредитора. От позициите на длъжника причините,
разделени по този начин, биха били вътрешни и външни.

За длъжника причините могат да бъдат разделени и на макроикономичес-
ки и политикосистемни.

Основен макроикономически фактор бе надцененият курс на национална-
та валута, превръщащ износа губеща и безперспективна дейност, а вноса – в
силно конкурентноспособен и желан от стопанските субекти. От всички нап-
равления на износа най-безперспективен бе той към развитите страни, а вно-
сът оттам бе най-конкурентен. Затова дългът бе формиран преди всичко към
високоразвитите страни.

Друг макроикономически фактор е деформираната вътрешна ценова систе-
ма, която не позволи да се проявят сравнителните преимущества на страната-
длъжник, значително са надценени факторите на производството и накрая,
не постави вноса в условия на конкуренция поради разпределителния, а не
пазарен механизъм за достигане до крайния потребител.

Като последица от първите два фактора се формира трети – нерешеният
макроикономически въпрос за вграждането ни в международното разделение
на труда. Страната-длъжник няма своя ниша в свободния пазар и не може да
разчита на стабилни приходи от износа.

Политическите фактори се крият в характера на комунистическата идеоло-
гия, мегаломанията, автаркизма, военно-икономическата доктрина, наложена
на страната. В годините на разпадането на комунистическия режим нуждата
да се прикрие влошаващото се положение и да се удължи агонията на властта,
бяха фактори за бързо нарастване на външния дълг, преди всичко с консума-
тивни цели – да се задържи обективно спадащото потребление на населението.

Грандоманията, лагерната психология и автаркичната стопанска доктрина
увеличиха дълга за сметка на вноса на инвестиционни стоки, често не най-
подходящи технологии, закупувани дори от втора ръка. Свръхиндустриали-
зацията като криворазбрана цел сътвори почти една трета от нашия външен
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дълг.

Значителен политически фактор за увеличаването на дълга отвътре бе
стремежът на управляващите комунистически режими да укрият от населе-
нието източника за финансиране на бюджетния дефицит. Външното финанси-
ране на дефицита препятстваше монетаризацията му и оттам – явната ценова
инфлация. На това се дължи характерната за почти всички източноевропейс-
ки страни диспропорция между външен и вътрешен дълг. Всъщност, реалният
дълг се разбиваше на вътрешен и външен, силно надценената национална ва-
лута укриваше истинския размер на външния, а оттам – и, на общия дълг, т.
е. укриваше банкрута на комунистическия режим като политическа система.

Изцяло политически характер имаше трансформацията “долари – левове –
рубли”, превръщаща еднопосочно доларов дълг в рублеви вземания за нашата
страна; или доларов дълг в безнадеждни или трудносьбираеми вземания от
родствени на комунистическия диктаторски режим страни в арабския свят,
Африка, Азия и Латинска Америка. Така на всеки пет долара, които дължи
страната ни, има да взема по един долар и една преводна рубла от посочените
направления.

Много преди формално да признае загубата си в съперничеството с ка-
питалистическия пазар, социалистическата система практически инкасираше
тежки удари. Най-силните бяха в областта на качеството и ефективността.
Ниското качество и слабата ефективност бяха и остават клеймо, с което за-
бързаното време жигоса безнадеждно историческия експеримент на Ленин.
Неспособността да се достигнат западните стандарти в техниката, техноло-
гията и потреблението направиха социализма пленник на по-перспективната
капиталистическа система много преди формалното му поражение. От тази
позиция дългът се формира от качествените разлики между системите, вслед-
ствие на което по-добрата от тях влива в другата стоки и технологии, без
да може да получи насрещен еквивалент. Това е основен системен фактор за
растежа на дълга.

За разлика от някои отлично ориентирани тоталитарни диктаторски систе-
ми в новите индустриални страни, социализмът водеше особено “съревнование”
в областта на натурални индустриални показатели и така до края си не разбра,
че се състезава по трасе, по което не бяга никой друг освен него. Военизирана-
та икономика и лагерната психология водеха до опора в тежката индустрия,
която бе решила успеха във Втората световна война. Така, докато развитите
държави навлязоха в постиндустриалното общество, в обществото на услуги-
те и изобилието, социализмът продължаваше своята хипериндустриализация,
без да прояви способност да влезе в слединдустриалната ера. Дългът бе фор-
миран от неравностойността между двете съперничещи си системи, той стана
изразител на тази неравностойност.

Теглото на различните фактори е различно за отделните източноевропейс-
ки страни. В някои от тях, например в Чехословакия, има фактори от по-
литическо естество, които не са се проявявали. България на фона на тази
констатация е в най-неблагоприятно положение. У нас са действали всички
вътрешни фактори за нарастване на дълга и то в максимално силна степен.

Анализът на външните по отношение на страната-длъжник причини тряб-
ва да отговори на въпроса: “Защо кредиторите са давали заемите?” Възможно
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е да се следва същата класификация на факторите, въпреки че те не се про-
явяват противоположно симетрично на вече изброените догоре. За даващата
заеми пазарна икономика кредитите бяха и са възможност за развитие. Пре-
ди в даден регион да стъпят стоките, там стъпваше кредитът или стоките
се продаваха на кредит. Това изкуствено разширяваше пазарите на страната-
кредитор.

Много сериозен фактор бе банковият интерес. Изглеждаше, че комунисти-
ческите режими са много стабилни следователно, заемите за тях се считаха
за минимално рисковани. Освен това, корумпираните представители от тези
режими договаряха нерядко недобри за своите страни и благоприятни за вно-
сителите условия. Тук се вижда значителният банков интерес за растеж на
дълга. Още повече, че с неговото увеличаване страната-длъжник постепенно
губеше възможност да води самостоятелна политика и да се съпротивлява на
своите кредитори. Изглеждаше, че няма друг избор, освен да се задлъжнява
все повече и повече.

Безспорен е и политическият стремеж за влияние върху пазарите в Източна
Европа, а този стремеж се осъществява с кредитна експанзия. В тази посока
действаше и по-трайното, обвързващото кредитиране на инвестиционен внос.

Политическите интереси попречиха да се направят необходимите изводи
при първата криза на дълга, поразила международната финансова и банкова
системи. Със своята разбита структура и инфраструктура тези системи бяха и
си останаха услужливи дори към длъжници с доказана неплатежоспособност,
каквато е България от средата на 80-те години. Независимо от очевидната
неспособност на нашата страна да обслужва дълг по-висок от 2 млрд. долара,
поради липсата на достатъчен износ и валутни резерви, банки и правителства
продължиха да ни кредитират. Обяснението, че се помагало на изпадналия в
беда народ, е наивно.

Разумно е да се попита, защо не бяха поискали информацията, гаранциите и
доказателствата за добри намерения от предишните комунистически режими?
Очевидно, заемите бяха дори по-необходими за страните-кредитори, отколкото
от гледна точка на разумните интереси на страните-длъжници.

По своята природа пазарната икономика е щедра на кредит. Това е система-
кредитор сама на себе си. Не е важно кой е поводът и кой ще затвори веригата
– отпускане на кредит, продажба на стоки и обратно връщане на финансовите
средства на кредитора, а заедно с тях – реализиране на разширен възпроизвод-
ствен цикъл, предприемаческа печалба и банкови лихви. Важното е, че този
механизъм е същността на пазарната икономика, нейно условие за съществу-
ване.

За страната-длъжник, напротив, оставаше купчина трудно използваема
техника, вкусът от изконсумираните качествени стоки, дългът и никакъв из-
ход за разкъсване на този цикъл. Изходът по принцип липсва, защото в тези
страни бе налице консумативна, не пазарна; социофеодална, а не капиталис-
тическа, стопанска и политическа система.
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Субекти и механизми на задължаването

Преди да погледнем към механизма е добре да открием субектите. От страна
на пазарната икономика това са: официални международни институции, пра-
вителствени източници с политически цели, търговски банки с техния банков
интерес и стоящият зад тях интерес на националните фирми-производители,
свободни депозитори, търсещи благоприятни условия. Срещу това множество
стоеше ни повече, ни по-малко самата социалистическа система – единството
между вожда, партията, “масата”, т. е. население, банки, фирми и пр., слети
в едно. Именно доброто познаване на странния клиент прави “излишно” тър-
сенето на гаранции, доколкото като гаранция се възприема самата система.
Решенията за заемите се вземат от един център – вожда и управляващата
върхушка около него. Те и партията са в състояние, ако се наложи, да нака-
рат “масата” да върне дълговете, нещо повече, с центъра винаги е възможно
да се постигне съгласие и то е достатъчно, тъй като всички останали изпъл-
няват неговата воля. Задлъжняваше и плащаше цялата система по волята на
всемогъщия център. Вътре в нея кредитът се разпределя по странен начин.
Липсва всякаква разумна структура за контрол и връщане, но самата систе-
ма многократно е демонстрирала способността си да накара “масата” да не се
съпротивлява на самото задлъжняване, да изцеди от нея нужните, макар и
фалшиви свидетелства за “платежоспособност”. Като пример могат да се по-
сочат феноменалните постижения на румънския диктатор. “Масата”, на чийто
гръб се трупа дългът, ще го обслужва винаги. Вероятно това е била презумпци-
ята. Но системата се разпадна.. Център вече няма. Липсва вождът и партията.
От “масата” се формираха бързо самостоятелни стопански субекти. Диктату-
рата, която социализмът бе наложил върху хората и фирмите, престана да
съществува. Заедно с нея отпадна спойката на масата. Но премахването на
социалистическата система премахна и социалистическата ‘гаранция” върху
дълга.

Самата социалистическа структура: единният субект, безусловната воля на
центъра, диктатурата, даваха сигурност за обслужване и връщане на дълга.
Сега системата се е променила до такава степен, че по същество се сменя с
друга. Промяната е толкова радикална, че новата държава никога няма да
търси кредити с търговски цели и едва ли ще се обърне някога към търговски
банки, защото престана да бъде стопански ангажирана, да бъде стопански
субект. Новите стопански агенти не са обременени с дълговете. Това се отнася
и за напълно автономизираните и комерсиализирани държавни фирми.

Дългът остана между системите. Едната без настояще, но с бъдеще и дру-
гата, която вече не съществува.

Варианти за разрешаване на проблема

Първи вариант. От страна на кредитора е възможна твърда линия със сан-
кции, достигащи до икономическа обсада на длъжника, опити за банкрути-
рането му и за прихващане на вземанията. Разбира се, тук стои въпросът, от
кого могат да бъдат извършвани тези прихващания. Естествено, невъзмож-
но е това да бъде направено с депозитите на изправните български банки и
фирми в чужбина. Твърдата линия стига до конфронтация. Настоятелното ис-
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кане за обслужване на дълговото бреме не се съобразява с възможностите на
длъжника. Но тогава единственият възможен вариант за длъжника е отказ от
обслужване на дълга и налагане на свои условия – протакане на преговорите
за обслужване на дълга.

Настояванията да бъде обслужван дългът се сблъскват с проблема на па-
зарите. След като удържа победа над социалистическата планова икономика,
западната пазарна икономика представлява затворена крепост на победител.
Проникването на стоки от победените страни е изключително трудно и среща
сериозните бариери на високите мита, квотите и различни други възпиращи
препятствия. България, българските фирми бяха изтласкани напълно от паза-
рите в източногерманските провинции, в момента биват изтласквани от близ-
коизточните и северноафриканските страни, от бившите страни от СИВ и от
бившия Съветски съюз. В условията на непрекъснато съкращаване на наши-
те външни пазари очевидна е невъзможността да бъде обслужван външният
дълг. Едновременно с това съвършено нелепи са обвиненията в недостиг на ка-
чества и дизайн на стоките, които се предлагат за експорт от нашите страни.
Масовият пазар, пазарът за средния купувач на Запад не е висококачествен
пазар и на него с изключително сериозните си сравнителни преимущества,
особено с много ниското равнище на заплащане, българските производители
могат да намерят място. Само че това място ще бъде за сметка на изтласкване
на местни производители, в т. ч. и фермери. Очевидно такава цена победилата
западна пазарна икономика не е склонна да плати.

Вторият вариант е свързан с търсене на гаранции. Това е частичен ком-
промис, при които все пак условията на кредитора се налагат на длъжника,
защото гаранции не са искани предварително, а се искат сега. Това искане
е предизвикано от мораториума, който бе наложен върху обслужването на
дълга, но истинската причина са подозренията, че е възможно плащания и
обслужване на дълга да няма в бъдеще.

Кой може да даде исканата гаранция? Сега тя се иска от правителство-
то, но очевидно то не е в състояние да поеме такава отговорност. Гаранция,
според Конституцията, може да даде само тази държавна институция, която е
истински стопанин на активите и пасивите на страната. А това е Парламентът.

Проблемът за гаранцията е проблем за платежоспособността. Проблем за
това, кога и кой ще бъде в състояние да обслужва дълга. Ако гаранцията се ис-
ка единствено от бюджета, от правителството, то в средносрочна перспектива
е напълно очевидно, че такава способност за обслужване на дълга бюджетът
няма да притежава. Една законова уредба, един закон е в състояние да про-
кара принципа “всички да плащат”. Това означава разпределение на бремето
за обслужване на дълга върху всички стопански субекти, по възможност, рав-
ностойно. Както и да бъде разпределено бремето на дълга, икономиката като
цяло, поради катастрофалното положение, в което се намира, не може да бъде
натоварена с дълга, тъй като тежестта на това обслужване за дълги години в
бъдеще ще бъде непосилна. Ето защо, проблемът за гаранцията е проблем за
това, дали тя ще бъде формална или ще бъде истинска за длъжника и креди-
тора. Истинска гаранция дава само възстановяването и платежоспособността
на икономиката на страната като цяло и такова вътрешно разпределение на
финансовите средства, което да позволи държавата по волята на Народното
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събрание да обслужва външния дълг.
Третият вариант е компромис между двете страни. Даването на заеми

винаги е свързано с риск. В нашия случай рискът бе неоправдан, защото ко-
мунистическата система вече не съществува. Компромисното решение изисква
и двете страни да поемат своя дял от риска.

Дългът изигра значителна роля за рухването на комунизма. Сега е съвсем
реална опасността това тежко наследство, след като спомогна за разрушава-
нето на комунизма, да разруши крехката демокрация и зараждащия се пазар.
Не може да се осъществява преход към пазарна икономика и да се обслужва
един непосилен дълг. Цената на такъв преход става непоносима за България.

Компромисът между ощетените е наложителен. А това, че двете страни са
ощетени, е очевидно. Случаят е един от рядко срещаните, при които неоправ-
даният риск носи неблагоприятни последици и за кредитора, и за длъжника.
Всички сме потърпевши.

Каква може да бъде структурата на евентуалния компромис?
Първо, разсрочване на дълга за срок най-малко 25 – 30 години при гратисен

период, достатъчен за възстановяване на икономиката.
Второ, частично опрощаване на натрупаните след обявяването на морато-

риума лихви и обслужване на дълга след преструктурирането му при приви-
легировани (по-ниски от пазарните) лихвени проценти.

Трето, разнообразно меню от инструменти, чрез които банките по избор
биха удовлетворили вземанията си, започващо с изкупуване на дълг по пазарен
курс и завършващо с възмездяване със собственост във фирми, създадени с
външните кредити.

(в. “Пари”, брой 141 от 29 ноември и брой 142 от 2 декември
1991 г.)



Вътрешни проблеми на

външния дълг

Страната ни безспорно се нуждае от сключване на споразумение с търговски-
те банки-кредитори, което дългосрочно, трайно и компромисно урежда този
толкова сериозен проблем. За да се стигне до такова споразумение, трябва
да бъдат преодолени редица политически, организационни и други вътрешни
проблеми. Това е особено наложително, защото време за губене няма.

Нова фаза на преговорите по външния дълг

Тя стана реалност след установяването на вътрешната структура на държав-
ната власт и след разпределението па функциите между отделните власти в
страната. С приемането на Конституцията, с която България се определи като
парламентарна република, условията за водене на преговорите от Междуве-
домствената комисия се промениха. Силно концентрираната в правителството
власт бе разделена с Парламента, който пое върху себе си отговорностите да
бъде субект на държавното имущество и на държавния дълг. От друга стра-
на, след приемането на Конституцията, бе необходимо време, за да бъде решен
политическият въпрос в страната, което се осъществи с изборите на 13 октом-
ври. Очевидно беше, че предишното правителство и предишният Парламент
нямаха политически мандат да поемат толкова сложния ангажимент по под-
писване на споразумение с търговските банки. С окончателното утвърждаване
на новата структура на държавната власт и решаването на политическия въп-
рос в страната, стана наложително да се отвори нова, решителна страница на
преговорите.

Проблеми и процедура

Конституцията повелява Парламентът да даде мандат на правителството за
водене на преговори и сключване на споразумения с търговските банки. Без
такова съгласие то не е в състояние да поема държавен дълг и да сключва за-
еми с чуждестранни партньори. По силата на чл. 84 на Конституцията такова
съгласие Парламентът трябва да даде предварително и това е първата стъпка,
която се налага да изминем. След получаването на мандат правителството от
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своя страна трябва да разработи позиция за преговорите и да избере делегация,
която да го представлява. Тя трябва да бъде упълномощена на експертно рав-
нище да проведе преговорите и парафира едно споразумение. Подготвеното от
делегацията споразумение трябва да бъде одобрено от правителството, което
ще упълномощи свой член да подпише от негово име документа. Следващата
стъпка е ратификацията му от Народното събрание по силата на чл. 85 на
Конституцията. Едва тогава споразумението може да се счита за окончателно
влязло в сила. В тази процедура не е предвидена възможност, на който и да
било, да поеме самостоятелна отговорност, да води преговори и да се догова-
ря по въпросите на външния дълг, нито да прави предложение. Без нея ничие
съгласие и ничия позиция няма стойност, тъй като, преминавайки по този път,
ще бъде разделена и реално поета непосилна, за която и да е институция, отго-
ворност. Съобразно законите на нашата страна, нито една институция не може
самостоятелно да сключи споразумението и да даде исканите гаранции. Еднов-
ременно с това е очевидно, че подготвянето и подписването на споразумение
само по себе си ще представлява вече даването на пълна държавна гаранция
върху финансовите задължения, които ще произтекат от споразумението за
българската държава.

Общественото мнение срещу външния дълг

Може би основен вътрешен проблем на подготовката и сключване на спора-
зумение с търговските банки е българската икономика да премине от едно
състояние на непрекъснато заимстваме на финансови ресурси от външния па-
зар към състояние на приблизително равновесие даже и на платец по вече
взети задължения. Дори и при нормална стопанска конюнктура и развитие
една икономика много трудно превключва от режим на задлъжняване към
режим на плащане. Толкова по-трудно е това да се извърши в условията на
икономическа катастрофа и стопанска разруха. Натоварването на икономика-
та с допълнителни ангажименти по обслужването на външния дълг трябва да
бъде прието от обществеността, тя трябва да бъде убедена в неизбежността на
подобно намерение. Всеки опит да се получи частично решение чрез съгласу-
ване на мненията и интересите на части от държавната администрация дори
и от властта, в полза на определено споразумение, ще се натъкнат на тази
непреодолима пречка, а именно съгласието и единството на обществеността за
обслужване на външния дълг. Това е трудна фаза. От една страна, ние трябва
съвсем ясно и точно да формулираме собствените си интереси, а от друга, сме
задължени толерантно да отчетем интересите на партньора в преговорите. За
да стане това, е необходима подходяща атмосфера. Споразумение, сключено в
условията на “буря и натиск”, ще доведе до разрешаване на крехкото вътрешно
икономическо и политическо равновесие.

(в. “Демокрация”, брой 9 от 11 януари 1992 г.)



Мотивацията и принудата на

пазарната икономика

Очертаващата се окончателна финансова стабилизация на страната ни поз-
волява да отговорим на част от въпросите за пазарната икономика, които
си задаваме взаимно повече от две години. Вече е ясно, че очакванията на
мнозина пазарът “да вкара в кошарата им” по-високо потребление, по-голяма
сигурност, няма да се оправдаят. Това е естествено, защото пазарната икономи-
ка не означава растеж на потреблението и производството, а друга, различна
от планово-социалистическата организация на стопанските връзки и взаимо-
действие, непозната за мнозина система на мотивация и принуда за труд и
предприемачество.

Да се задава въпрос, защо като се установява пазарна икономика, не се
преодолява икономическият спад на производството, вече е излишно, тъй като
историческият опит показва, че винаги смяната на една стопанска организация
с друга се заплаща с по-краткосрочно или по-дълготрайно разстройство на
производствената система.

Нека си припомним, че на комунистите бяха нужни дванадесет години, за
да започнат летоброенето на икономическите си успехи. В периода между 1944
и 1956 г. производството и потреблението преживяваха колапс, значително по-
дълбок от сегашния, а окончателната финансово-стопанска стабилизация бе
постигната едва към 1961-1962 г. след продължила с години купонна система,
три парични реформи и изобилно икономическо, идеологическо и политическо
насилие.

Социалистическата планова система имаше нужда от време за своето уста-
новяване и обстоятелството, че бе отработена организационно и като процеду-
ра на насилие в Съветска Русия, не помогна то да бъде съкратено в България.
Сега ситуацията е друга. Установяването на пазарна организация на икономи-
ката върху социалистическа основа няма прецедент в стопанската история. В
един период от година и половина ние имахме възможност да следваме пътя и
да избегнем грешките на трите страни, започнали преди нас. Разликата в опи-
та вече почти е стопена. Ние започваме да търсим път заедно с останалите.
В такива случаи е добре да се опрем на първични формули за икономичес-
ко възстановяване, а именно: мир в страната, стабилизация на икономиката
и спестовност. Икономическото възраждане винаги се е опирало на тези три
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съставни части.

Шансът ни е да нямаме илюзии. Най-опасна е илюзията за ролята на дър-
жавата. Социализмът бе установен и се развиваше на основата именно на ини-
циативата на държавата. Тя носеше отговорността за стопанските решения и
даваше сигурност на хората срещу тяхното послушание. Илюзията за миси-
ята и ролята на държавата е жилава. Очакванията, че държавата ще реши
производствено-технологическите и пазарните проблеми на всяко предприя-
тие, че ще заплати заплатите, когато не се работи, ще даде социална и битова
сигурност на разрушилите технологичния процес и трудовата дисциплина, ще
напълни хладилниците на стачкуващите – тази масова илюзия е нашата най-
голяма беда. Тя подклажда корпоративните интереси да искат от държавата;
отделни групи да искат от всички останали. Но държавата в пазарната иконо-
мика не е механизъм за балансиране и установяване на справедливо равновесие
между всички интереси. Тя не може да позволява да се събират големи данъци
от работещите, за да се дават субсидии на неработещите; да се снемат социал-
ните тежести от гърба на трудоспособните ѝ граждани затова, че те не желаят
да ги носят. Държавата в пазарната икономика не е предприемач-бизнесмен,
каквато я виждат във въображението си профсъюзите. Тя не носи отговор-
ност за трудоспособните граждани и няма други икономически интереси ос-
вен равнопоставеност и балансиране между интересите на всички физически
и юридически лица, разбира се, с грижа за нетрудоспособните. Ето защо, ако
принципът за установяване на социализма беше послушание от всички, ини-
циатива и отговорност от държавата, то при пазарната икономика е обратно:
инициатива и отговорност от всички – държавата балансира общите интереси.
Който иска да живее добре в условията на пазарната икономика, не трябва да
очаква от държавата благоденствие, а от своя собствен труд и предприемчи-
вост.

Просперитетът, икономическият растеж, които ознаменуват края на успеш-
ния преход към демократична държава и пазарна икономика, ще се дължат
на усилията на всички, на творчеството им в бизнеса, на количеството и ка-
чеството на труда, който влагат за себе си. За разлика от социалистическата
държава, демократична България не иска идеологически и политически жер-
тви, не очаква комунистическо съзнание, да се работи с безрезервно отдаване
“за просперитета на социо-феодалната върхушка”, същевременно да се краде.
Ние очакваме хората да се трудят и творят за себе си и своите семейства, да
уреждат икономическите си задължения към държавата като равнопоставени
данъкоплатци, без преференции за никого, защото те означават заобикаляне
на общото бреме, отказ да се гребе заедно с останалите по дистанцията на
времето.

В безсънните нощи, когато стартирахме реформата, със затаен страх се пи-
тахме: ще сработи ли пазарната мотивация и принуда след почти половин век
похабяване жизнения талант на нацията? Останал ли е дух, предприемчивост
и стопанска дързост в “пречупения, обезличен и промит социалистически тру-
женик”? По улиците и площадите ли ще се шляе българинът или ще запретне
ръкави?

Сега е видно, че рискът се оправда. Само много черноглед песимист може
да задава въпросите: къде е и какво става със средната класа? Да не я виж-
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да как в един миг създаде и с ускоряващ устрем продължава да твори своя
бизнес. Как в съботната нощ измазва новия бутик, в неделния следобед ремон-
тира бъдещия магазин, кафене, сладкарница, клуб, ресторант, хотел, как сади
и полива, грижи се за добитъка, строи мандри, колбасарници, как търгува,
транспортира, посредничи, съветва, образова, лекува.

Очевидно мотивацията заработи и ще се усилва. Затова ще въздействат все
по-пълните магазини, блестящите витрини, препълненият кооперативен пазар,
новите западни автомобили, достигнатият от другите стандарт, преуспелият
бизнес на съседите. Мотивацията на пазарната икономика наистина действа
като мая – бързо и в геометрична прогресия стимулира националната стопан-
ска активност.

Безспорно, трябва да поставим въпроса и за другите. Тези, които поради
различни причини нямат предприемачески качества, или не желаят да пое-
мат рисковете на бизнеса. Техният шанс е в добросъвестния, честен и достоен
труд, който е в състояние да им даде висок жизнен стандарт без рискове, но
и без екстремални доходи. Тук решаваща е мотивацията на трудовия договор
със заплатата и условията, които предлага. Стимулът е възможността при по-
голямо количество и по-добро качество на труда, при творчество в работата да
се максимализира доходът, за да се удовлетвори нарасналият апетит за пот-
ребление и достоен стандарт. Ако това не е достатъчно, пазарната икономика
предлага възможности: успоредна, но с ограничен риск самостоятелна дейност
– лекарски кабинет, учителски уроци, юридически съвети, странична дейност,
помощно стопанство и прочие. За да се реализира това, е достатъчно човек да
не стои вкъщи и да не чака профсъюзите да му оправят заплатата, а да има
желание и организираност за допълнителен труд и жертви на свободното си
време.

Остава последният въпрос, за тези, на които пазарната мотивация не дейс-
тва – завистливите, черногледите, неспособните, неталантливите, непрофесио-
налните, тези, които са съгласни да търпят намаляването на личното си пот-
ребление, но да не активизират трудовата си дейност и очакват, и настояват
това да правят всички останали.

Върху тях ще въздейства пресата на икономическата принуда с безработи-
цата, спадащата от инфлация заплата и лишенията в семейството. Тях пазар-
ната икономика ще накара да работят или да приемат да вегетират, неспособни
да се погрижат за себе си и своето семейство. Много такива има и в страните
с развита пазарна икономика.

Разликата между нас и социалистите е, че ние никога няма да даваме при-
оритет и няма да се вслушваме в гласа на тази част от обществото, докато те
виждат цялото общество през очите на нисшите материално и духом. Те са в
състояние да правят това сега, както го правеха в продължение на половин
век, да подравняват нацията по най-некачествената ѝ част, защото тя беше
най-послушна и верноподаническа.

Впрочем, има начин някои от тези хора да отклонят част от пазарната
принуда, а именно да станат профсъюзни активисти и те го правят. Това са
хората, заинтересувани от непрекъснатия хаос, безредието, от перманентната
революция. Те се чувстват призвани да говорят от името на нацията, без да
са били в състояние някога да построят дом и да купят една лъжица за него.
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Това, което могат да постигнат, е синдикалният рай, който е същият, както
социалистическия – ниска дисциплина, липса на производство, гарантирана от
държавата заплата и грижи за семейството, безсилно управление на фирмите,
отказ да се възприемат общите за всички пазарни правила, масово ограбване
на време и имущество.

Здравомислещият българин знае, че това е безумие.
На България две години революция ѝ стигат. Трябва да се хващаме за

работа.
Това казваме ние, средната класа.

(в. “Демокрация”, брой 191 от 12 август 1992 г)



Инстинктът за собственост

Социализмът загуби техническото, военното и икономическото съперничество
с демократичните общества. В основата на това поражение стои банкрутът на
социалистическата собственост.

Рязкото спадане на ефективността от ползването на националния капитал,
липсата на възвръщаемост от инвестициите, лавинообразното натрупване на
външен и вътрешен дълг, кражбите и безстопанствеността са само признаци
на този банкрут.

Полезните качества, извличани от капитала, се изгубиха в дебрите на ано-
нимното стопанисване. Социалистическата собственост започна да става все
по-безполезна. Размерът на задълженията ѝ опасно се сближи с извличания
доход. Тя започна да се самоконсумира и разграбва.

Сега надеждите са, че възраждането на частната, непубличната собстве-
ност от средната класа ще възстанови, а впоследствие ще увеличи ефекта от
националния капитал. Надеждите са в предприемаческия талант, в качествата
на добрия стопанин и в способността на творческата част от нацията да поема
стопански риск.

Капиталът на нацията

Още в края на 60-те години, след социалистическата индустриализация, проли-
ча неспособността на комунистическата държава да постигне ефективността,
която развитите западни общества постигнаха в използването на своя капи-
тал. Макар първоначално този извод да се скриваше зад “внушителните” ко-
личествени показатели на “съревнованието с капитализма”, за по-прозорливите
икономисти стана ясно, че бюрократичната тоталитарна държава не е в състо-
яние да постигне ефекта от наслагването, творчеството и предприемчивостта
на средната класа като собственик, стопанин и мениджър на капитала.

Макар сравненията с довоенното и доиндустриалното минало да показваха,
че обществото е преминало в индустриален стадий с нов жизнен стандарт,
социализмът никога не бе в състояние да се сравнява със западните икономики,
които бързо увеличиха дистанцията между него и себе си.

Независимо от богатството на нацията, започнаха да личат следите от ло-
шото стопанисване на администрацията. По-чувствително това пролича в най-
добрата част от националния капитал – интелекта, познанията и професиона-
лизма на хората, и накрая се изрази в лошото третиране на земята. Поради то-
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ва, страната не успя да влезе в слединдустриалния стадий, да изживее втората
“зелена” революция в земеделието, да завоюва своя сигурна ниша в световното
разделение и специализация на производството.

Лишен от грижата на добрите стопани, капиталът на нацията не се разви
в ново качествено състояние. Белезите на примитивизма – елементарният бит,
ниското качество, спадащата ефективност и на неспособността за конкуренция
и нови технологии, ясно откроиха историческото изоставане на социализма от
модерния капитализъм.

Инстинктът за собственост

Най-голямото предизвикателство в реформата бе решителното извеждане на
администрацията от стопанисването и управлението на капитала.

За държавните и кооперативните предприятия имаше две възможности.
Първата, която бе по-реална за мнозина, да рухнат поради пълна непригод-
ност на персонала им да се справи без “помощ” отгоре. Втората, да се адап-
тират към новата ситуация без плановите решения, балансите и командите на
администрацията.

За частните фирми не се знаеше нищо, доколкото почти липсваха, но бе
известно, че недвижимата градска и селска собственост е в ръцете на хората
заедно с оцелялата земеделска традиция (в странната форма на “помощни
стопанства”).

Ако почти половин век социализъм бе направил хората неспособни за оце-
ляване, щеше да дойде дългоочаквания от социалистите и дългопророкуван
от тях “пълен срив на икономиката”.

И това щеше да стане, ако не бе се проявил инстинктът за собственост.

Колкото пъти са ни плашили, че “селяните няма да засеят,. . . да ожънат,
ако се направи това или онова”, толкова пъти изтръпнали, сме се хващали за
вярата си в инстинкта за собствеността, защото всички знаем и чувстваме, че
няма по-голям грях от този, да не засееш земята, да разхитиш капитала, от
който живееш.

Инстинктът на собственика е другото име на инстинкта на човека за оце-
ляване. Ето защо не можеше да не успеем да се оттласнем с последни сили от
ръба на катастрофата.

Скоростта, с която се активизира използването на частната собственост, е
направо изумителна. Запустели кътчета на градовете и селата, неизползвани
гаражи и пространства, парчета земя, личният дом, апартаментът, мазето до-
ри, се завъртат в орбитата на предприемачеството и дават работни места за
дву-трисменна заетост, стоки и услуги по всяко време и най-важното – доходи.
Най-значителните инвестиции в търговската мрежа на градовете са вложени в
последните 18 месеца, въпреки “загрижеността” на някои, че хората “нямат па-
ри”, че няма място за частния капитал, защото “всичко е заето от държавата”.
Същият резултат ще има връщането на земята. Грижата на добрия земеделец
още това лято се вижда на пазара на хранителните стоки.
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Грижата за собствеността

След рязката промяна в имущественото ни състояние, ние сме изправени пред
избор и трябва да осъзнаем това. Мнозина въобще не могат или не желаят да
реагират и се скриват в черупката си – “имам там няколко декара на село, ама
на мене нищо не ми трябва”. Те са неспособни за активно стопанско поведение.
Вследствие тази неспособност няма кой да потърси имота или сметка от него-
вите грабители. Възрастните хора приемат диктата на бившите управители,
сега кметове или кандидат-председатели на кооперативи. Имотът се руши и
разграбва.

Стратегията на пасивния е да понесе търпеливо спадането на своя доход, но
да не пожертва време и сили. А собствеността е грижа и отговорност и преди
да даде, иска от нас. Дори едно обикновено решение за продажба изисква
уреждане на формалностите, делба с роднини, запознаване с пазара, намиране
на купувач и пр.

Възможностите пред направилите другия избор са несравними с тези от
миналото и непознати за част от нас. Имотът може да се стопанисва с предп-
риемаческа цел, да даде работни места на семейството, да се замени с такъв,
от който имаме нужда, да се даде под наем или аренда, да се заложи сре-
щу кредит, да се продаде и всички комбинации, произтичащи от тези базисни
възможности.

Капиталът чака грижи от нас и цената му расте успоредно с влагането на
тези грижи. Изоставеният имот губи своята цена. Залогът на реформата е, че
в ръцете на своите собственици капиталът ще увеличи своята цена и отдаване,
които бяха обезценени и разхитени от социалистическата бюрокрация.

В ранното ми детство има спомен от спускани метални ролетки пред вит-
рините на магазинчета, частни бакалии, работилници и бира-скара.

Когато се вдигнаха, откриха канцелариите на някакви ДСО и кооперации.
Така пъстрият свят на моето детство бе заменен със сивата социалистическа
бюрокрация.

Сега ролетките се вдигат отново.

(в. “Демокрация”, брой 203 от 26 август 1992 г.)



Време за нова финансова

политика

Преди повече от 3-4 месеца Министерството на финансите настояваше за ком-
плекс от действия, включително за снижаване на основния лихвен процент, за
определяне на коридор за регулиране на валутния курс и ограничена намеса
на валутния пазар. Твърдяхме, че това няма да доведе до инфлационен срив
и обезценяване на националната валута.

Не бяхме разбрани. Неразбирането продължава. Действията закъсняват,
въпреки че практиката показва сериозността на нашите основания.

* * *

С навлизането на страната в период на окончателна финансова стабили-
зация стават належащи промените във валутната, лихвената и кредитната
политика.

Какви са новите условия?

• Държавният бюджет се стабилизира. Правителството не създава парич-
ни проблеми, въпреки напрежението, на което е изложено.

• Със закони и подзаконови нормативни актове се установиха правила за
стопанската дейност, които ограничиха спекулативните операции и “уда-
рите”.

• Динамичното възстановяване на спестяванията увеличи значително кре-
дитния ресурс на банките.

• Увеличеното предлагане на кредит се сблъска с ограниченото от пречу-
пените инфлационни очаквания и тежката конюнктура търсене на заеми.

• Новият външнотърговски режим с по-високите мита, непозволяващ пре-
ференции и изискващ плащане на мита, такси, данъци и акцизи на гра-
ницата, затрудни вноса.

• Високият курс на долара и марката доведе до увеличаване на износа,
превишаването му над вноса и до положителен текущ платежен баланс.
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• Вследствие на нарасналото доверие между участниците, на валутния па-
зар се осъществяват внушителни по обем операции при доминиране на
предлагането на чужда валута.

• Увеличи се валутният резерв на страната.

• Инфлацията падна под 3 на сто и формира на месечна основа положи-
телен лихвен процент по депозитите и кредитите.

• Значително се разтвори ножицата между цените на потребителите и про-
изводителите. Вследствие на това фирмите-длъжници още по-трудно об-
служват силно положителния процент по кредитите, без да разполагат с
възможности за компенсация чрез вдигане на собствените цени, поради
превишение на стоковото предлагане над търсенето.

• Производствената конюнктура остава тревожна, липсва тласък за ожив-
ление.

Целите на финансовата политика

До голяма степен целите на финансовата политика са постигнати или очевидно
ще се постигнат в следващите месеци, дори при бездействие на правителството
и БНБ. Активната стратегия обаче, изисква те да се преформулират още сега
и да се приложи нова финансова политика.

Борбата срещу инфлацията продължава да бъде основна цел, но с две важ-
ни корекции:

• Рисковете от нея сега са несравнимо по-малки отколкото преди година.
Основните инфлационни потенциали са изчерпани. Условията да се рис-
кува за сметка на антиинфлационната цел сега са значително по-големи
дори отпреди два месеца.

• Опитът на другите не показа, че в преходния период могат да се прес-
ледват силно амбициозни цели за сдържане на инфлацията. Цената на
снижението и то под 30 на сто годишно за България през 1993 г. едва ли
си струва усилията. А се заплаща със спад на производството и безрабо-
тица, т. е. с реални жертви.

Тласък за оживление. Спорно е дали финансовата политика може да прес-
ледва друга цел, освен стабилност. Монетарната теория поне не допуска друго.
Конкретният проблем при нас е, че стабилизацията не може да постигне трай-
ни резултати без оживление. Без активизиране на производството, износа и
инвестициите има опасност да “умрем напълно здрави” – от изтощение. При
това, тук не се пледира за спасяване на безперспективни производства и за отс-
лабване на финансови ограничения върху фирмите, а за увеличаване шансове-
те на тези, които имат енергия и възможности за просперитет. Не финансово
спасяване на всички, а по-голям шанс за фирмите с бъдеще. Едновременно
загиване на едни и растеж на други. Това е възможна цел.

Тласъкът на оживлението може да бъде даден само с макроикономически
средства без извънредни разходи от страна на правителството. Конюнктурата
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позволява това да се постигне със съчетано въздействие върху няколко опорни
пункта.

Моменти на новата финансова политика

Безспорно те следва да се изяснят при дискусия, в която да участват всички,
имащи отношение към темата и. . . какво да кажат. Ето няколко опорни пункта
според мен.

• Систематично и общо снижаване процента по депозитите, за да се укре-
пят позициите на търговските банки преди предстоящата трудна за тях
конюнктура на кредитния пазар. Те трябва да са готови да действат в
ситуация на ограничено търсене на заеми и повишен риск. Пазарната
икономика се характеризира с излишък на предлагане и това няма да
им се размине на банките. Нужно е временно примирие в конкурентната
борба за депозитите и споразумение между банките за единна рамкова
политика спрямо вложителите. БНБ има средства, с които да въздейства
в посоченото направление, и трябва да ги приложи. Идват трудни време-
на за бандите и само най-неподготвените банкери не виждат опасността.

• В рамките на откритото от снижения процент по депозитите простран-
ство за маневрено – умерено снижаване на процентите по кредита. Пре-
насяне на конкуренцията предимно в областта на кредитите.

• Внимателно по-нататъшно снижаване на основния лихвен процент.

• Ограничаване участието на БНБ на валутния пазар и обсъждане на въз-
можност за обявяване съвместно с правителството на “твърд коридор” за
регулиране на валутния курс на българския лев на по-ниско от сегашното
равнище.

• Крупна, еднократна и окончателна операция за частично облекчаване
дълговия проблем на фирмите със средства от разрешените от Закона за
бюджета и от резервите на търговските банки и БНБ.

Последиците

Комплектът от въздействия постига втората формулирана по-горе цел на фи-
нансовата политика. Снижаването на процентите по депозитите и покачването
на реалния курс на лева ще накара вложителите да инвестират, а по-ниският
процент по кредитите ще направи тези инвестиции по-перспективни.

Спадането цената на валутата и кредита ще усили търсенето им за стопан-
ска дейност и ще ограничи възможностите на вложителите на левове и валута
за пасивно извличане на доходи. Особено силен натиск комбинираното въз-
действие ще упражни върху притежателите на валута, чиито депозити ще се
обезценят.

Ще се подобрят възможностите на фирмите да обслужват дълга си, докол-
кото реалният лихвен процент по кредитите ще бъде отрицателен.
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Равновесният валутен курс и намалените финансови разходи на фирмите
ще бъдат антиинфлационна котва.

Много важно следствие е подобряване позициите на правителствените фи-
нанси и възможностите за обслужване на външния дълг.

Ще отбележа в скоба, че критиката срещу последното, намерила място в
опозиционната “Дума”, има проста причина. Осъзнава се фактът, че така ще се
облекчи правителството на г-н Филип Димитров и че външните и вътрешните
му финансови проблеми ще получат по-лесно решение. Но такова поведение
може да има само безотговорна и отчаяна опозиция, защото тези проблеми
именно тя завеща на СДС.

Ако проведем успешно новата финансова политика, това безусловно ще
стане основа за по-амбициозна структурна икономическа политика на прави-
телството. Не може да се отрече, че основната цел се поставя на изпитание.

Рисковете

Безспорен риск е възбуждането на инфлацията. Риск, който според нас в този
момент може да се поеме.

Намалението на износа. Вследствие понижаване доларовия курс, то ще за-
почне да се проявява при равнище под 20 лева за долар. Това ниво е все още
ефективно за основните износители. Вярвам, че преди посоченото равнище ще
се постигне равновесие между търсенето и предлагането на валутата.

Загуба на контрола върху валутния курс. Опасението е, че след по-голямо
спадане курсът на долара може да отскочи нагоре, както например през пери-
ода 4-8 ноември 1991 г., тъй като са живи инфлационните очаквания и ще ги
събуди с непредпазливо поведение. Изразявам вероятно убедеността на мнози-
на икономисти, че подвизите на валутния курс бяха продукт на смели спекула-
ции. Такива вече не са възможни поради големите обеми на пазара и мощните
валутни резерви на страната. Българската национална банка е в състояние (а
това може да направи дори само ДФРР) да неутрализира подобен авантюри-
зъм.

Хипотезата, че инфлацията ще се отрази на курса на лева, е неактуална до
запазването на сегашната 2-3 пъти по-висока покупателна способност на лева
на вътрешния пазар в сравнение с европейския.

Бягство на спестяванията. При доказано устойчива и висока норма на спес-
тявания, при видимата подготовка на значителна част от българските граж-
дани за приватизация, реституция и фермерска дейност, този риск следва да
се поеме. Нужно е внимателно да се наблюдава състоянието на спестяванията
и да се има готовност за реагиране в случай на нужда.

Личното ми убеждение е, че спестяванията ще останат стабилни до равнище
на процента около 15 на сто. Тъй като вече влоговете са фиксирани в срочни
депозити, не може да се очаква екстремално поведение на вложителите.

Политически, социални и синдикални рискове сигурно съществуват, но те
са във възможностите на правителството да ги неутрализира, както досега.

(в. “Демокрация”, брой 206 от 29 август 1992 г.)



Кризата, политиката и

коалицията
(Непроизнесена реч)

Какви ще бъдат последиците от кризата, към която тлас-
кат страната?

Създадените благоприятни предпоставки за структурна реформа ще бъдат
пропилени. Тежкото преобразуване на фирмите, социално болезнената ликви-
дация и политически опасната приватизация автоматически ще бъдат спрени,
защото няма кой да поеме политическите рискове.

Постиженията на финансовата стабилизация ще бъдат изложени на изпи-
тание поради слабост на изпълнителната и законодателната власт. В периода
на “междуцарствие” всеки ще бърза да грабне от пазара своето: кой цена, кой
стока, което ще динамизира цените и валутния курс.

Решаването на проблема с вътрешния фирмен дълг, на което всички въз-
лагаме толкова надежди, че ще бъде тласък за оживление, ще бъде пропиляно
поради: изчерпване на доверието и взаимните опасения на участниците в опе-
рацията; невъзможност впоследствие да се наберат ресурси за сделката и раз-
пиляване на групата, чийто авторитет и усилия доведоха до разработването
на програмата и я отстояха пред Световната банка и МВФ.

Ще се провали предстоящият кръг от преговори с търговските банки-
кредитори и ще се възпрепятстват плащанията като условие за напредък към
споразумение. Позицията на нашата страна ще бъде сериозно ерозирана от не-
доверието на партньорите ѝ към политическата стабилност на правителството,
което и да е то в бъдеще. Ще бъде нужен дълъг период от време за възста-
новяване на доверието и дори след него шансовете ни да сключим изгодно
споразумение ще бъдат загубени. Накрая всяко протакане на преговорите, ко-
ето ще бъде задължително следствие от кризата, ще бъде във вреда на нашите
интереси поради натрупващите се просрочени лихви.

Правителството се намира в особено уязвима позиция при преговорите за
разширено споразумение с МВФ и финансово – със Световната банка. Диску-
тират се бюджетният дефицит, мащабите на финансовата реформа, поемането
на дългове от държавата. Всяко влошаване позицията на българската страна
ще има за последица договаряне на по-лоши от възможните условия. А само 1
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на сто дефицит по-малко означава липса на работа и доходи за стотици хиляди
българи.

В условията на политическа криза няма да има данъчна реформа. Една
слаба в политическо отношение страна въобще не трябва да обсъжда данъчни
закони, защото разумът ѝ ще бъде подавен от разюздан популизьм. Полити-
ческата криза не позволява на политиците да мислят фискално, да се борят
за общите интереси, да ги балансират мъдро. Политически слабият парламент
никога няма да бъде в състояние да приеме приготвения от нашето правител-
ство пакет от данъчни закони, а това е равнозначно на спиране на реформата.
Ако, не дай Боже, Народното събрание се захване с тази задача в условията
на или след политическа криза, единственият резултат ще бъде разрушаване
устоите на българската държава.

Не искат това правителство на СДС. Искат друго. Не с тази икономическа
политика, а с “истинската”, т. е. с алтернативна. Съществуването на алтерна-
тивна политика е толкова голяма лъжа, че даже социалистите не смеят да я
използват.

Защо нашата икономическа политика няма алтернатива?

Първо. Тази политика е сложен баланс на интереси, подялба на тежестите в
прехода и разпределение на шансовете за бъдещ успех, осъществен по единс-
твения спасителен за оцеляването на нацията начин. Че това е така, личи от
огромното напрежение, с което правителството запазва равновесието между,
от една страна, заплахите за сриване на електропроизводството, незасяване на
нивите, безработицата и ликвидацията – всичко поради липса на достатъчно
средства за инвестиции, дотации, субсидии; от друга страна – исканията за
по-високи пенсии, социални осигуровки, заплати на лекари, учители, армия,
полиция – всичко пак поради липса на увеличения, осъвременяване, компен-
сация.

Предполагам, без да знаят тези, които предлагат алтернативна политика,
всъщност казват, че има по-добър баланс от установения и поддържан с тол-
кова мъка от правителството на СДС. Така че заблуждават себе си, че могат
да поемат и удържат на това колосално напрежение и мамят останалите, че
ще удовлетворят противоположните им искания. Социалистите, по-скоро Лу-
канов, падна от власт, не защото се изплаши от уличните сблъсъци, а защото
не посмя да тръгне “по острието на бръснача” и да поеме риска да огранича-
ва претенциите на всички. А не посмя, защото това е равнозначно да режеш
на живо, без упойка и да гледаш хората право в изненаданите им, пълни със
страдание очи. И да го правиш, след като никой преди теб не го е правил в
тази страна, а и ти самият го правиш за първи и сигурно за последен път.
Балансът, наречен икономическа политика, е мъжество, което социалистите
сами знаят, че не притежават. Оказа се, че СДС е надарен с талантливи и
мъжествени хора, можещи да решат тази задача. Сполай им! Но не бива да се
лъже, че има друг баланс, защото той е на острието. Това острие ще накаже
всеки, който се опитва да балансира встрани от него.

Второ. Промяната не е на хората, макар да се прави от тях, тъй като те са
инструменти на съдбата. Промяната е рожба на политическа сила, а в Бълга-



145

рия има само една, родила и отглеждаща с много грижи, страхове и тревоги
новото. С верния си усет народът точно прецени това и макар още замаян
със социалистическите измами, манипулиран и изплашен, даде доверието си
на СДС, защото той е тази политическа сила. Без политическа сила, поемаща
отговорността за една политика, няма политика. Тогава коя е тази неизвестна
досега политическа сила, забременяла с алтернативна политика? БСП, ДПС,
КНСБ, КТ, извънпарламентарните или Президентството? Даже организато-
рите на кризата разбират, че това е нелепо и се надяват СДС да продължи
да бъде политическата сила на промяната, но без своя председател, без своето
правителство, т. е. СДС под диктат.

Трето. СДС осъществява радикална промяна, опрян на своите избиратели,
на своята социална опора. Може би най-тежкото в нашата участ е, че правим
това, което плаща именно тази социална опора: младите, средната класа, инте-
лигенцията. Те понесоха най-големите лишения в името на промяната. Когато
настояват за “алтернативна” политика, питам, с кого ще я правят? С “червени-
те бабички”, със “синдикалната маса” или с лумпените? Очевидно се надяват
на друг. Надяват се, че нашите избиратели ще тръгнат след предатели на ка-
узата на СДС и неговото ръководство. Такива илюзии могат да споходят само
напълно откъснати от нашите привърженици личности.

Четвърто. В продължение на много месеци с труд и търпение бе осъ-
ществено т. нар. “външно окачване на реформата”. В условията на финансова
изолация на България бе извоювана солидна външна подкрепа на нашите уси-
лия за тази, а не за друга политика. Друга политика, па макар и алтернативна
и “истинска”, никога няма да получи външна подкрепа за популистките си обе-
щания. Самата идея за такава политика е израз на пълно неразбиране на вън-
шните обстоятелства, на неспособност да се пресметнат простите последици от
политическата криза и популизма.

Пето. Политиката на правителството се осъществява близо до ръба на
остри конфликти с БНБ и другите финансови институции. Източник на кон-
фликтите е заплахата за българската парична, кредитна и банкова система,
която се носи от достатъчно социално ориентираната политика на СДС. Ето
защо, всеки опит за по-голяма “социализация”, което е стръвта, залагана от
авторите на кризата, ще доведе до неразрешими противоречия с БНБ и тър-
говските банки. Друга политика е парично невъзможна и, ако се приложи, ще
разруши всичко, постигнато с толкова мъки в името на здравината на българ-
ския лев. БНБ не може и няма да плаща за прахосничеството на социалистите,
за апетита на синдикатите и популизма.

Казаното дотук потвърждава извода, че авторите на политическата криза
са срещу промените. Те искат да ги забавят или спрат. Ако това стане сега,
ще вегетираме в условия на инфлация и спад на производството.

Кой има интерес от това?

• Социалистите, защото ще се потвърдят прокобите им, че нищо не става,
а, ако става, е за по-лошо, ще се продължи животът на неразградените
им структури, а значи – и на социалната им база.

• Популистите, защото разумните, честните и смелите са се провалили и е
дошъл техният ред.
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• Властолюбивите, защото пак ще се граби власт, ще има хаос и блъскане
с лакти, където те са най-добрите.

Опитват се да убеждават малцинствата, че и те имат интерес от това,
за да скрият личния си политически провал, неспособността да се изра-
ботват правилни решения, да се прави сметка по места за приходите и
разходите, да се носи отговорност, да се създава спокойствие и доверие
у хората със солидна, отговаряща на интересите им политика.

• Отвън. Наред със силната подкрепа и финансова помощ, която ни оказ-
ват правителствата на западните демокрации и официалните институ-
ции, не е тайна, че светът, в който влизаме, не е “царство на братско
сътрудничество и взаимопомощ”. Това е световният пазар, където зако-
нът на конкурентната битка на живот и смърт е определящ. Тук слабият
губи и загива, силният печели и се развива. Има много сили, които искат
да ни видят “на колене”, да ни третират като страна, загубила “студена-
та война”, която трябва да се подчини, да се отвори за внос, да намали
експортните си пазари, да бъде вечен длъжник. Ето защо сега, когато
укрепва левът, когато се завоюват експортни пазари, когато се асоциира-
ме към Европейската общност и решаваме дълговия проблем, в страната
не трябва да има политическа криза. Това е национален интерес.

За мен разпалването на криза сега е национално предателство. В България
винаги е имало предатели, в това число и национални, и това не е тайна за
никого. То личи от истеричните атаки срещу всяка успешна крачка, срещу вся-
ко макар и частично решаване на външен проблем. В коя страна е направени
толкова много отвътре, за да се попречи на успеха в преговорите ѝ по външния
дълг? Заради интересите на кого трябва да се забавят решенията за оживле-
нието на българската икономика? Вече всички знаем, че колкото по-лошо е
положението ни, толкова по-евтини са стоките ни, толкова по-малко струва
капиталът и трудът ни. Защо тогава кризисният период трябва да продължи
до началото на приватизацията и националният капитал да се разпродава на
безценица? За да могат неколцина кадесарчета и шестачета да се дозамогнат
и съседските келеши да си развяват байрака. Заради такава ли жалка цена се
прави политическа криза в България?

Ако се стигне до криза, ние трябва да направим всичко възможно, за да
отидем на избори. Тези избори СДС ще спечели, защото показа, че е полити-
ческа сила, способна да спаси, управлява и променя България.

Другите ще трябва да отидат на избори с провалените си социалистически
идеи и мъртви ценности, а третите – като предатели.

(в. “Демокрация”, брой 225 от 21 септември 1992 г.)



Какво може да постигне

българската икономика

След като трудно, но бързо се отдалечихме от пропастта на глада и разрухата
и виждаме признаците на стабилизацията, трябва да направим ново, може
би сравнимо с предишното усилие, за да излезем от сегашното си състояние.
Много реална е грозящата ни опасност да се окажем участници в икономика,
постоянно намираща се в криза, с растящ подмолен сектор, т. нар. “икономика
в сянка”, неплащаща данъци, вън от регулиране и контрол, с висока инфлация
и непрекъснато девалвираща парична единица.

Такива икономически нестабилни икономики са преобладаващи по брой в
света. Те са силно разслоени по доходи, със слаба средна класа, “дива конку-
ренция” и сериозно влияние на организираната престъпност.

Има западни прогнози, че ние ще се превърнем в такова общество и ще
имаме такава икономика.

За либералния икономист е ясно, че икономиката е такава, каквато общес-
твото я желае. Затова ние ще имаме такава икономика, каквато заслужаваме.

Когато българите, особено тези, от които това зависи в значително по-
голяма степен от останалите, мислят за това, те трябва да знаят какво може
да постигне българската икономика, за да бъдат максималисти в претенциите
си към себе си.

Нисшите образци, лошите модели, примитивната организация, липсата на
цели и мотивация на гражданите и институциите ще доведат нашата пазарна
икономика до вегетиране на ниско ниво. И обратно.

Какво са постигнали другите? Образците, които дава модерният свят, са
впечатляващи. Съвременната високоразвита икономика със силна инфраст-
руктура, със “зелена революция” в земеделието, с урбанизирани градове, с
витрини на изобилието, е една и съща почти навсякъде в т. нар. богати страни.
Има много слаба разлика за външния наблюдател между класата на постин-
дустриалните общества. Всички те имат едни и същи признаци и са изградени
по еднотипен модел – високоорганизирани като управление, комуникации и
социално осигуряване. Още по-впечатляващо и неизвестно за мнозина е, че
някои от тях са много млади.

Преходът към индустриално и след това към постиндустриално общество
някои страни в Тихоокеанския регион осъществиха за следвоенните години.
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Сингапурското, южнокорейското и тайванското икономическо чудо са напра-
вени за около 20 години. Само за две десетилетия тези страни са заприличали,
някои за сега предимно външно, на модерните западни демокрации и иконо-
мики.

На въпроса как е станало това, мъдрите ветерани на растежа отговарят
много кратко: “това беше чудо”. Очевидно е, че хората силно са искали чудото
да стане и това е първото задължително и достатъчно условие. Второто е, че
са работили и то с непознато за нас напрежение и себераздаване.

И така, най-добрите образци са тези на 20-годишните “чудеса”.
А ние? Какво можем да постигнем, ако силно го поискаме?
В навечерието на промяната българската икономика бе свръхиндустриа-

лизирана, презряла за преход към постиндустриалната ера. Това личеше по
всички макроикономически показатели и по редица неколичесгпвени признаци
– особено равнището на образование, здравеопазване и социална осигуреност,
въплъщаващи се във високо качество на човешкия фактор. Около 20-25 го-
дини нашата икономика доказваше, че като социалистическа тя няма да се
трансформира в ново качествено състояние. Но погледнато от друга гледна
точка, това означава, че е напълно възможно преходът сега да бъде извършен
изключително бързо. Не за 20, а да речем за 10 или дори по-малко години. Съ-
зирам тази възможна цел и съм сигурен, че тя е постижима, защото са налице
най-важните фактори – човешките качества и индустриалната основа.

Всъщност дребните разлики не са съществени: равнището на дохода, със-
тоянието на пазара и цените, на лихвения процент, на валутния курс и бю-
джетния дефицит са само признаци на действителните различия.

Различията между това, което сме и това, което можем да бъдем, са изцяло
в степента на организираност. Те са в законодателството на демократичната
държава и пазарната икономика, в качеството на функциониране на админис-
трацията и институциите, в силата на мотивацията на хората.

Пред нас има програма, която можем да осъществим за 6 месеца, ако е
налице политическа воля. С тази програма ще поставим начало на качествена
промяна в пазарната организация на нашата икономика. Можем да осъщест-
вим това и за 60месеца, а може и за 16години. Възможно е да не я постигнем
никога и да останем без шансове да се превърнем в модерна икономика. Тогава
няма да сме реализирали това, което може да постигне българската икономи-
ка.

А целта е близо. Изненадващо близо до нас.

(в. “Демокрация”, брой 237 от 5 октомври 1992 г.)



Полическите посоки и

нашият избор

Загуба на компаса

Много разнозначно стана тълкуването на политическите посоки в нашата стра-
на. От една страна, това се дължи на изчезването на историческия политичес-
ки ляв полюс – социализма. Малцина осъзнават реалните последици и остават
с усещането, че макар и да не съществува като алтернатива, социализмът ня-
как си продължава да го има. Това е невярно, защото в политиката полюсът
се дава от силата на привлекателността на предлагания модел, а не от абст-
рактни, провалени идеи.

От друга страна, загубването на политическите посоки се дължи на обреме-
неното от марксизма съзнание на част от нашите политици. Те инстинктивно
ползват марксисткия компас на класовия двуполюсен модел на обществото,
където левите са добрите онеправдани, а десните – лошите грабители. Споме-
навам тази проста схема с неудобство, защото не може да бъде пренебрегнато
въздействието й.

Ще пропусна факта, че загубата на посоките за някои се дължи на ниската
политическа култура, на простото непознаване на състезаващите се модели на
общест6ено и стопанско устройство в съвременния свят.

Може би най-сериозната причина за дезориентацията е в неспособността
и нежеланието за истински политически избор, заедно с целта да се обявят
средства, които е склонна да приложи политическата сила. Не само обявяване
на това, за което тя е, защото излиза, че едва ли не, всички сме за една и съща
цел – а това, което е склонна да плати.

Отказът да плащат цената на каквато и да е политическа линия прави,
“политическите партии” у нас загубени в пространството на идеите. Единстве-
ната им надежда е, че народът също е загубен в това пространство, че мрази
богатите, не ще правителството си, ред и законност, че който и да събере сме-
лост за целенасочена политика, ще бъде пометен я от трудностите, с които тя
се плаща, я от синдикатите, я от социалистите.

Разсъждават примерно така: “Комунистите признаха, че не могат да уп-
равляват страната, а те бяха организирани, дисциплинирани и с огромен опит.
Щом те не могат, а и ние не можем, значи никой не може и сигурно ще се

149



150 Полическите посоки и нашият избор

провали, ако опита. Затова всички са против правителството и СДС, които
правят нещо, защото ще се провалят политически. Това е стратегията им. Да
я погледнем от друг ъгъл.

Страната ни като цяло се отказа от социализма, но това не означава, че е
избрала вярната посока. Мнозина желаят от правителството и от парламента
бездействие, защото само така се продължава състоянието на неопределеност.
Ако това състояние продължава, ще расте хаосът и надеждата на мнозина е,
че от хаоса ще се излюпят нови политически сили, които ще наложат “друга”
политика. Идеята за връщане към “кръглата маса”, е израз на желание за нов
политически шанс на тези, които избраха невярната посока и се загубиха в
българската политика.

Всички, които искат да спрат политическото и икономическото развитие
на страната, налагайки бездействието като поведение, са движени от реванши-
зъм. Те не приемат сегашната законна политическа структура на парламента.

Реалните политически посоки

За да се ориентираме в съвременната политика, е необходимо да познаваме
трите модела, определящи политическите посоки в съвременния свят.

Най-масовият модел са слабо организирани общества и икономики без фи-
нансова стабилност и растеж, с огромни дългове, доминирани от олигархия,
мафия или подземен свят, подкупни и корумпирани политици, разбира се,
всичките “леви”. В условията на хаос, инфлация, нелегална икономика, де-
валвация на националната валута, там се осъществява преразпределение на
доходите в полза на тясна върхушка. Няма демокрация, ред, законност и сил-
на държавна администрация, липсва мощна средна класа, обществото е силно
поляризирано на бедни и богати, пропастта между които се задълбочава. Този
модел е десен, независимо как се нарича сам и независимо, че до него се стига
с благи намерения, популизъм и лява фразеология.

Политическият център са западните демокрации, макар по характеристика
да са полярно противоположни на описания по-горе модел. Това е така, защото
съществуват леви общества, като лявото се определя най-вече от значителното
ограничаване на човешките права, огромната роля на държавата, налагаща
значително усилие на нацията, за да се преодолее историческото изоставане,
до напредналите западни икономики. Тук се повтарят явления, характерни
за Европа отпреди 200 години, когато по-изостаналите страни като Германия,
са отдавали значителна роля на държавата за скъсяване на дистанцията в
индустриалното развитие.

В модерния западен модел съществуват много разновидности – от силно
либерален към социално по-ангажиран, но това са несъществени различия,
още повече, че между отделните варианти е в ход процес на конвергенция.
Ето защо, в истинския ляв модел елементите на демокрация са ограничени за
сметка на увеличеното значение на държавата, която се грижи за националния
бизнес, а фирмата – за своите служители. Този модел е характерен за Източна
Азия, без да е типичен за Япония.
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Нашият и чуждият избор

СДС е единствената политическа коалиция, която посмя да направи своя из-
бор още преди падането на социалистите. Това бе ориентация към западна-
та демокрация и пазарната икономика, което по същество бе решителен от-
каз от постсоциалистически, перестроечни, социалдемократически, държавно-
доминирани, патерналистични обществени и стопански модели. Навремето то-
зи избор бе обявен за десен, защото за марксистки ориентираното съзнание
той е именно такъв. Останалите бяха абсолютно убедени, че ще се провалим,
защото в “лявото” посткомунистическо българско общество толкова откровена
ориентация се считаше за твърде рискована.

Изборът ни бе наречен “синя мечта”. Наистина мечта, доколкото западната
демокрация и пазарната икономика се изграждат много десетилетия. Лява-
та алтернатива е лишена от демокрацията. Бързо индустриализиращите се и
навлизащи в постиндустриалното общество изостанали държави осъществяват
прехода с тоталитарен режим. В света няма примери за бърз преход към па-
зарна икономика и постиндустриален стадий в условията на демокрация. Това
е мечта, която трябва да бъде доказана в живота, като бъде реализирана.

Членската маса на БСП запазва бляна по социализма дори в този му вид,
в който вече не съществува никъде. Ако желаем да я ориентираме към реален
политически модел, то той е на лявата алтернатива. Политическото ръковод-
ство на БСП е безразлично към този модел. Целта му е запазване на предиш-
ната управляваща прослойка чрез трансформация от политическа в стопанска
олигархия и доминиране в общество с нестабилни структури, а това е дясна-
та алтернатива. Ето защо, политиката на СДС за ред, законност, социална
сигурност, икономическа стабилизация и растеж се подкрепя и от социалис-
тическата членска маса, но така остро, безкомпромисно и професионално се
атакува от предишните управляващи.

Извънпарламентарната опозиция потърси компромисен вариант между цен-
търа и левия модел, като се надяваше, че там се намира геометричният поли-
тически център на България. Това, както показаха изборите, се оказа много
лоша ориентация.

Залог и борба

Времето открои амбицията на повечето политици да се отъждествят с избора,
който направи СДС, но да го изтикат в дясна политическа посока. Първото
потвърждава нашата правота и създава условия за разширяване политичес-
ката платформа на радикалната промяна. Второто няма да допуснем.

СДС многократно е обвиняван, че преследва дясна ориентация, независи-
мо, че е обявил и води целенасочена центристка политика, понасяйки тежки
удари отляво и дясно. Това се прави, за да се освободи място в новосъзда-
дения център, където всички искат да се окажат. БСП прави същото, за да
бъде по-близо до реална, а не имагинерна алтернатива. Всички осъзнаха, че
геометричният политически център в България съвпада със световния, а не е
ляво деформиран.

Тук БСП и извънпарламентарната опозиция правят нова грешка, защото
политиката не е планиметрия.
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СДС удържа рецесията, за да създаде новите стопански структури. Това се
прави, за да се даде шанс на средната класа, която е в състояние да им вдъхне
живот в условия на стопанска стабилност. Затова борбата срещу инфлацията,
за устойчива национална валута е борба за пространство за средната класа.
Тя не се интересува толкова от рецесията и безработицата, колкото от новите
възможности за разгръщане на своя потенциал, пълните магазини и разнооб-
разието на стоките и услугите. Тя знае, че разчита на себе си, докато другите
търсят държавната закрила.

Осъзнали интересите на средната класа, ние сме единствената сила, която
последователно ги отстоява и едновременно е способна да носи отговорността
за управлението на цялата страна. Последното произтича от обстоятелството,
че средната класа е в центъра на българското общество.

Като не схващат достатъчно представителните обществени интереси и не са
способни да ги защитават, БСП и извънпарламентарната опозиция способстват
хаосът в икономиката да продължава. Каква е причината?

Новите структури на собственост не могат да се създадат в условията на
политическа и стопанска нестабилност, колкото и заклинания да се произнесат
по този повод. Така обаче “се спасяват” социалистическите стопански струк-
тури, или по-точно, води се борба за тяхното съхраняване под претекст, че е
срещу спада на производството и безработицата. БСП най-откровено преслед-
ва тази линия на поведение, а останалите гравитират към нея. Получава се
коалиция на желаещите да се спре на място. От една страна, това удължава
живота на полумъртви социалистически структури, продължава разграбване-
то на собствеността, а от друга страна, създава благоприятни условия от хаоса
да се родят мощни олигархически групировки.

Реалните последици от успеха на един такъв политически фронт са не спа-
сяване на остатъците на социализма, а налагане на десен обществен и иконо-
мически модел. Тук целите на върхушката в БСП се постигат чрез хаотичния
отказ на членската ѝ маса да приеме новото, поради носталгията по социализ-
ма. Така с лява фразеология, с илюзии за социализъм или социалдемокрация,
с популизъм се прави опит, и то съвсем съзнателен, за дясна политическа ори-
ентация на страната, както е редно. В тези случаи за това трябва да бъде
набеден СДС. Това може да се случи, ако парламентът и правителството се
провалят или блокират в тяхната политика, ако се принуди СДС да направи
политически завой, т. е. да се откаже от своя избор. Последното пряко води
до самоунищожение.

Натискът върху нас се упражнява без реални политически сили и аргу-
менти. Парадоксално е, но е факт, че борбата се води вън и независимо от
общественото мнение, което по принцип приема политиката на СДС, желае
тя да продължи и дори да се ускори до фазата на структурната реформа.
Доказателство са разпадащия се политически и синдикален натиск, намаля-
ването на политическата агресивност и дори появата на незаинтересованост,
на политическо пресиране. Виковете и демагогията омръзнаха.
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Движението и компромисите

Отказът от посоката на движение или спирането му ще погубят СДС. Трябва
да продължим. Това не означава, че не можем да приемем компромиси с всич-
ки политически сили, избиращи центъра, тъй като с тях можем да постигнем
съгласие по достатъчно широк кръг от въпроси.

Промяната на политическия нрав на нашата коалиция е наложителна. Не
бива повече да се увличаме в ролята си на разрушители на комунизма. Нужно
е отговорно да служим на националните интереси в рамките на своите полити-
чески идеи, а това означава да поемем съзидателна, а не разрушителна роля.
Трябва да градим демокрация и пазарна икономика от западен тип, упраж-
нявайки законодателната и изпълнителната власт. Ние знаем как да сторим
това и имаме политическа воля. Трябва да направим комунизма невъзможен
като създадем на негово място новото общество. Вярвам, че в това си наме-
рение ще срещнем политическа подкрепа от ДПС и от други политически и
синдикални фактори, стига да докажем, че е налице промяна в нас -промяна
от политическа конфронтация към политически компромис в името на нашите
цели.

Но тази промяна не означава даване на политически жертви, доказващи
слабост на СДС. Онези, които искат да бъдат наши партньори в диалога,
не могат да ни поставят като условие да се откажем от политическите си
решения. Атаката срещу “олицетворяването” на СДС с нейните лидери е опит
за намеса във вътрешните му работи, за натиск, за компрометиращи отстъпки
и за подмяна на нашата политика. Това не можем да допуснем. Всеки, който
поставя като предварително условие за диалог промени в ръководството на
СДС, в неговия кадрови избор, ни поставя ултиматум и не се стреми искрено
към компромиси с нас. Той желае нашето разрушаване.

Ние можем да преминем от конфронтация към компромиси и от това няма
да понесем политически ущърб. Точно обратното. Ако в този момент, когато
преобладаващата част от хората не искат избори, склонни са да приемат раз-
ширяването на политическата основа на реформата и настояват за диалог в
името на националните интереси, ние сме гъвкави, ще спечелим с проява на
разум. Можем и трябва да пожертваме последните остатъци – революционност
срещу постигане на ново политическо равновесие. В това политическо равно-
весие СДС заема ръководно място. Тази негова роля не се отрича от никого.
Мощта на коалицията не е в революционната декомунизация, а в това, че е
единствената политическа сила, способна да носи отговорността за управлени-
ето на страната в този толкова труден за нея период, и при това, способна да я
променя. Ето защо, политическото равновесие е в наша полза, тъй като никой
не гледа сериозно на възможността да претендира за управлението на стра-
ната. Сега създаваме общество и икономика, каквито в страната не е имало и
първи натрупваме опит в тяхното управление и организация. Това е безценен
капитал на СДС, това е авторитетът му, неговият политически кредит. Не бива
този кредит да се похабява в безсмислена политическа конфронтация, заплаш-
ваща нашата цялост, националните интереси и мира в страната. Това би било
политически безотговорно. Ако успеем в провеждането на аграрната реформа
и приватизацията, в установяването на ред и законност, в стабилизацията и
преговорите по външния дълг, ние ще докажем безусловно на всички – и вътре
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в страната, и вън от нея, че сме силна, разумна и уравновесена управляваща
сила и ще останем такава.

В това си качество СДС е длъжен да даде пример за търпимост, разбиране
на интересите на другия, осъзнаване и отстояване на собствените интереси и
разумно отношение към интересите на страната. Без този пример, без нов по-
литически климат ще продължи разрушаването на българската народопсихо-
логия и социално здраве. Взаимните подозрения, взаимната ненавист, страхът
от заговора на неизвестните сили, националният нихилизъм и безверие, бъл-
гарската агресивност ще придобият печални размери. Ние не трябва да даваме
такъв пример, защото докато управляваме, сами носим цялата отговорност не
само за законодателството и политиката, а и за българите.

Трябва да признаем обаче, че разпалването на отрицателните човешки ка-
чества се дължи предимно на бързата промяна. Това може обективно да ни
забави. Напълно естествено човекът се противопоставя на бързата промяна,
тъй като не е готов за новото. Навсякъде в Източна Европа и на много места по
света неподготвените, слабоприспособимите към промяната хора са спъвали и
сега спъват бързия преход не само с икономически и синдикални действия, а
и със самите себе си. В Източна Азия и на други места по света това е било
неутрализирано от тоталитарни политически режими.

Интелигенцията се отдръпва, защото съзира ескалация на насилието и кон-
фликтите. Това е знак, че в България демократичният избор е окончателен, че
ще бъде смазан всеки опит за нова диктатура, независимо откъде идва. Сле-
дователно политиката на диалога и компромиса няма алтернатива. И в това
е голямото предизвикателство – трябва да материализираме синята идея без
диктатура, без извънредни пълномощия, без разцепление и без насилие. Да
направим първи това, което други не са правили преди нас.

Някъде, встрани от тресавището на десния хаос, покрай хлътването в пос-
тсоциалистически илюзии и реставрация, недалеч от невъзможните за нас из-
точни изкушения на светкавичното развитие и диктатура, трябва да има тясна
пътечка, по която да минем. Сами не можем да я открием. Нужни са ни пре-
говори и компромиси.

Темпът на икономическата промяна зависи от компромисите. Трябва да се
управлява не само реформата, но и нейният ритъм. Който може да направи
това, дава безупречно доказателство за политическа зрялост и разум.

(в. “Демокрация”, брой 257 от 28 октомври1992 г.)



По концепцията за данъчна

реформа

В най-неподходящи условия – остър спад на производството и потреблението
вече трета година, съвсем крехка стопанска стабилизация и непрекъснати по-
литически атаки, първото демократично правителство и първият доминиран
от демократичните сили парламент, трябва да осъществят радикална данъч-
на реформа. Болезнена при всички обстоятелства, трудно приемана дори при
икономически растеж, данъчната реформа е неколкократно по-трудно осъщес-
твима в условията, при които се намираме. И в това е голямото предизвика-
телство.

Сега се поставят и решават проблеми, които в следващите десетилетия
никога няма да бъдат отново на дневен ред. Извършва се държавно строител-
ство за настоящето и за бъдещето. . . Решават се фундаментални въпроси на
структурата и механизмите, на данъчната система и този исторически шанс
се пада на нас. Голямото предизвикателство е към това правителство и към
това парламентарно мнозинство на СДС и те трябва да имат дързостта да го
приемат.

Данъчната реформа винаги се осъществява от значителна и сигурна в се-
бе си политическа сила. Нужна е самата сила. В условията на политическа
аморфност и дребни противоборства тази задача не може да бъде поставена и
решена. В политическата въртележка на промени, идеите на концепцията за
данъчната реформа не могат да се родят и оформят, вместо тях избуява и се
налага корпоративният и дори груповият интерес. Когато това стане, вместо
стопанското равновесие и ефективността, надделяват преференциите на едни
лица за сметка на несправедливото третиране на други.

Ето защо, колкото за бюджетните разходи важи максимата за възможно
най-доброто им прицелване, за да стигнат парите (медикаментите, въглищата,
боеприпасите) до структурите, които се нуждаят от тях, толкова данъчната
система трябва да бъде по-неутрална, без преференции и ограничения на дейс-
твието си. Модерната държавна политика се реализира чрез разходите, а не
чрез данъчни преференции. Данъците в съвременната държава не са средство
за постигане на социални, икономически или политически цели. Те са само или
преди всичко източник за държавни и общински приходи, опора на властта,
на реда, сигурността и условия за икономическа динамика. Данъчната систе-
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ма, която задълбава всички ни и върху всички поставя по-силна тежест, е в
национален интерес.

За всеки гражданин, за всяко юридическо лице трябва да бъде чест и дос-
тойнство да носи своя дълг към държавата. На мястото на комунистическата
демагогия и лъжи за комунистическо съзнание, което означаваше “трябва да
дадеш съзнателно всичко от себе си – труда, таланта, духа си” на социооли-
гархията, демократичната държава и пазарната икономика поставят пред все-
ки точно определени, измерими и независими от изпълнителната и съдебната
власт данъчни задължения. От гледна точка на обществото, добрият гражда-
нин е този, който е данъчно коректен към своята държава.

Данъчната реформа е висша форма на постигане на равновесие между раз-
личните икономически и политически интереси и едновременно – двигател на
стопанското развитие. Днешните данъчни системи в развитите страни са фор-
мирани еволюционно и на тласъци в периоди на нарастване на икономическите
и политическите проблеми. За разлика от този исторически опит, ние трябва
да създадем сложния и фин механизъм на данъчната система в много кратък
период, за един исторически миг. Това изисква силна концентрация на инте-
лект и воля в правителството и парламентарното мнозинство на СДС и също
е част от голямото предизвикателство към нас.

В много тежките месеци на 1991 и 1992 г. у нас контролирано протече мо-
щен процес за съкращаване на относителния дял на бюджетните приходи от
брутния вътрешен продукт, т. е. частта от доходите, преразпределяна от дър-
жавата, намаля драстично – от около 58 на сто през 1990 г. на около 34 на
сто в 1992 година. Това създава възможно най-благоприятни предпоставки за
данъчната реформа, защото са постигнати най-трудните неща: синхронното
съкращаване на държавните разходи при запазване жизненоважните функ-
ции на държавата; либерализацията от намалението на данъчната тежест (за
сравнение чрез бюджета в Унгария се преразпределят все още 60 на сто от
БВП).

Сега данъчната реформа не трябва да цели понижение на данъчната тежест,
което е особено болезнено, защото поражда нужда от ново съкращаване на
разходите. Данъчната реформа може да бъде бюджетно неутрална или съвсем
слабо фискално насочена – докъм 37 на сто дял на бюджетните приходи в
БВП, което е ниско равнище за европейските страни и дава възможност за
силна стопанска инициатива.

Сега ние, изграждайки данъчната система на държавата, правим избор за
себе си и за идните поколения.

Решенията, които днес вземаме, ще бъдат валидни в следващите десети-
летия. Трябва да се извисим над собствените си пристрастия, над личните,
груповите и корпоративните интереси. Трябва да сме достойни строители на
възродена България.

(Непубликувано, 1991 г.)



Външният дълг – големият

залог

Макар и много популярен, проблемът за външния дълг на страната не е дос-
татъчно познат у нас. Потвърждение на това е, че политиците, предизвикали
или разбили правителствената криза, не си дадоха сметка, че вървят срещу
интересите на страната, загърбвайки решаването му.

Може би икономическото съзнание на нациите се развива успоредно с осъз-
наването на големите им проблеми. Ако това е така, то ние сме в началото на
процеса на осмисляне на истинските си национални икономически проблеми,
сред които е и външният дълг, тъй като още не разбираме собствените си
национални интереси.

Съществуват и обективни причини. Възелът на външния дълг е запле-
тен от много нишки: икономическа, финансова, геополитическа, вътрешно-
политическа. Всяка една се преплита и взаимодейства с останалите, скривайки
затягайки проблема.

Кои са аспектите на външния дълг на страната?

Икономически аспект

Няколко момента от него заслужават особено внимание: търговския, струк-
турния и инвестиционния.

Със своята външноикономическа ориентация България бе най-засегнатата
от промените страна. Преимуществената насоченост на износа и вноса ни към
бившия Съветски съюз до голяма степен прави нашата страна дезинтегрира-
на по отношение на световното стопанство. Ето защо външноикономическото
преориентиране към развития западен и други перспективни пазари е изклю-
чително трудно, макар да е основна доминанта на търговската ни политика.
Търговското преориентиране на страната и излизането ѝ на нови пазари може
да се осъществи само със стабилна и отворена валута, достъп до частни тър-
говски кредити и чрез целенасочено стимулиране. Всеки един от тези фактори
започва да действа и е възможен, едва след разрешаване на дълговия проблем,
защото:

• към частните търговски банки страната дължи сума в размер на 8,5 мл-
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рд. долара, която не обслужваше до септември 1992 г., а след това обс-
лужва частично;

• стимулирането на външната търговия в западните страни се осъществя-
ва посредством гаранции и застраховки на експортни кредити, които са
прекратени за нашата страна;

• вътрешно стимулиране на нашите износители можем да си позволим с
експортни кредити и гаранции едва след изясняване на разполагаемите
ресурси;

• поддържането на валутния курс и отварянето на българския лев (според
изискванията на чл. VIII от Устава на МВФ), е възможно след заделянето
на част от валутния резерв, което е осъществимо след споразумение по
дълга.

Безспорно за страна, която прави пазарна реформа, структурата на вън-
шнотърговския бизнес е от важно значение. Решаващо за тази структура е
разрастването на недържавната външна търговия, като се премахне същес-
твуващия десетилетия държавен монопол. Но развитието на частния бизнес
във външната търговия е невъзможно без свободен достъп до частен търгов-
ски валутен кредит, при това е нормален лихвен процент. Вземането на заем
от търговците при сегашните лихвени условия, прави външнотърговската им
дейност неконкурентоспособна, а достъпът до външния кредит е спрян от не-
решения дългов проблем.

Асоциирането ни в Европейската общност като излизане на европейски-
те пазари и отваряне на страната ни за търговия и коопериране може да се
осъществи само при положение, че имаме нормални финансово-кредитни вза-
имоотношения с европейската банкова система. Тези взаимоотношения позво-
ляват заеми, помощи, банкови услуги и различни финансови облекчения за
българските фирми, участници в асоциирането.

При отворена врата за асоцииране нерешеният дългов проблем затваря
следващата врата за реално финансово взаимодействие с Европейските общ-
ности, т. е. истинското проникване на пазарите практически остава невъзмож-
но, защото трябва да се базира само на собствени държавно гарантирани или
направо взети от правителството кредити, което е крайно ограничена възмож-
ност и е недостатъчно.

Търговският аспект прераства в структурен, когато разглеждаме новата
икономическа среда за българските предприятия като антипод на изолация-
та, в която те се намираха през последните 45 години. След разпадането на
системата на СИВ тази изолация стана реалност и на Изток. Търговската и
икономическата интеграция на България в Европа ще създаде нова конюнк-
тура за българските фирми, като ги постави в зависимост от световния пазар.
Това се отнася за равнищата на цените на реализацията и доставките, за ни-
вото на заплащането, за лихвения процент, за валутния курс и за останалите
макроикономически параметри. Тук всичко е свързано. Например конверти-
руемостта на българския лев е тясно обвързана с дълговия проблем, доколкото
наличието на последния прави условна, ограничена и нестабилна вътрешната
конвертируемост на националната ни валута. От една страна, валутният курс
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е силно зависим от решението, което ще има дълговият проблем, а от дру-
га, е рамка на едно споразумение, защото е ограничение за възможностите на
обслужването на бъдещия редуциран дълг. От тук и изводът, че нерешеният
проблем на външния дълг е препятствие пред развитието на нормална среда
за стопанска дейност в страната, а следователно, и за структурната реформа.

Ние сме длъжни да решаваме съдбата на българските предприятия по от-
ношение на приватизацията им, на тяхното преобразуване и евентуално лик-
видиране в реална икономическа среда. Ако такава среда не съществува, ще
вземем съдбоносни решения в деформирани условия. Тогава ще заплатим скъ-
па социална цена за безсмислени, нецелесъобразни и нежизнеспособни прес-
труктурирания на българските предприятия. Ето защо преди решаването на
дълговия проблем, ефективно преструктуриране и истинска структурна ре-
форма, основани на здрави принципи и стабилна основа, са невъзможни.

Същото се отнася и за стабилизацията на производството, и за преодо-
ляването на рецесията. Основният фактор за преодоляване на рецесията е
излизането на нови пазари и либерализиране условията за внос. И двете са
невъзможни без търговска и кредитна нормализация.

Другият важен фактор за стабилизацията на производството и за възпира-
нето на рецесията е преструктурирането като смяна на собствеността и прив-
личането на чужди инвеститори в България. Решението на дълговия проблем
може както да усложни приватизацията и привличането на капитали, така и да
ги ускори. Може да ги усложни, защото в споразумението с нашите кредитори
ще има механизъм за смяна на дълг срещу собственост, което ще рече, че на
пазара на приватизираните предприятия ще има чуждестранни притежатели
на български дълг. Възможността за ускорение идва от това, че приватизаци-
ята с чуждестранен инвеститор може да привлече в България нови капитали и
по този начин да даде тласък на нашето производство. Поради тази причина,
програмата за приватизация би следвало да предвиди участие на чуждестран-
ни инвеститори, притежатели на редуциран български дълг, което да стане
след подписване на споразумение с банките-кредитори. Това ще бъде принос
за привличане на външни капитали, независимо от евентуалните социални ус-
ложнения.

Навлизайки в проблемите на инвестирането, трябва да обърнем внимание
на недостатъчните стимули – за местните и чуждестранните инвеститори, по-
ради финансовата изолация на страната. От една страна, това се дължи на не-
достъпните инвестиционни заеми от чуждите частни банки, а от друга страна,
на невъзможността да се направи ясна и достатъчно аргументирана програма
за откупуването на инвестициите, поради нереалната конюнктура, деформи-
рания местен пазар и трудно осъществимия износ. Ето защо както местните,
така и в по-голяма степен чуждестранните инвеститори, задържат участието
си в български проекти. Освен това, съществуват макар и необосновани опасе-
ния, че евентуално в бъдеще техните инвестиции могат да бъдат използвани от
българската държава при привличането на средства за сделката по външния
дълг.

Същият проблем стои и за държавата като инвеститор, когато взема или
гарантира кредити. Поради неясната съдба на дълга, който ще поеме за обс-
лужване страната, се препятства вземането на нови инвестиционни кредити.
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Обслужването на тези кредити ще става заедно с обслужването на един макар
и редуциран стар външен дълг. Оттук ида боязливото отношение на прави-
телството и парламента към получаването и гарантирането на нови кредити,
и то е напълно оправдано.

Следователно може да се направи извода, че затегнатият възел на външния
дълг играе ролята на възпиращ фактор за вътрешния инвестиционен процес,
а оттук – за засилване на рецесията на производството и за забавянето на
общата структурна реформа.

Финансов аспект

Финансовият аспект се концентрира във финансовата стабилизация, отноше-
нията с международните финансови институции, размера на дефицита и на-
чините на неговото финансиране.

При невъзможност да се фиксира валутният курс, финансовата стабили-
зация се опира на две котви: ограничен бюджетен дефицит и контрол върху
реалните доходи.

Поради мораториума върху обслужването на външния дълг, бюджетът по-
лучаваше “насилствено” външно финансиране на дефицита, размерите на ко-
ето се оказаха значителни, поради девалвацията на националната валута на
свободния пазар. Размерът на бюджетния дефицит (както стана ясно през
септември), още през тази, а и през следващите години, ще зависи от обслуж-
ването на дълга. Тук съществува изключително сериозен проблем, поради не-
съвпадение във времето на възможностите за свободно външно финансиране
на дефицита и необходимостта да бъде обслужван дългът веднага след спора-
зумението с банките. Проблемът се състои в това, че макар и временно, той
трябва да се обслужва за сметка на вътрешни ресурси.

Решаването на дълговия проблем ще породи нееластичен бюджетен разход,
който ще доведе до дълбоко преструктуриране на сегашните правителствени
разходи. Това ще се изрази в относително намаляване на традиционните раз-
ходи в общата структура, за сметка на ново направление за разходване на
бюджетни средства – обслужването на външния дълг. До 1990 г. то е ставало
чрез външно финансиране, с нови кредити. Така е било избегнато огранича-
ването на правителственото потребление.

Впрочем, външно е било и финансирането на бюджетния дефицит и затова
е останало скрито.

В контекста на предстоящото дълбоко преструктуриране на държавните
разходи трябва да бъде разглеждан и проблемът за вътрешния дълг. Той е
част от общата операция по поемането от държавата на вътрешен и външен
дълг за минали периоди и за неплатежоспособни длъжници, Поетият вътре-
шен и външен дълг, заедно със заварения сравнително много нисък държавен
дълг формират общо новата структура на разходите “обслужване на прави-
телствен дълг”. Поставено в отношение на останалите разходи и в сравнение
между собствените му компоненти, обслужването на дълга неминуемо изисква
балансиран компромис между исканията да бъдат опростени несъбираеми кре-
дити вътре в страната и необходимостта да бъде поет редуцираният външен
дълг. Ако първото има алтернативни варианти при приватизацията, оживле-



161

нието и ликвидацията, второто наистина е неизбежна необходимост.

Дълбоките трансформации във финансирането на дефицита и в бюджет-
ните разходи са свързани с икономически и финансови макропараметри: тем-
повете на брутния вътрешен продукт, инфлацията, лихвените проценти, дела
на бюджетните приходи в брутния вътрешен продукт, структурата на прихо-
дите, които определят рамките на предстоящата данъчна реформа. Очевидно
е необходимо очакваният обем и структура на разходите да моделират някои
от основните финансови макропараметри и самата данъчна реформа. Основен
ограничител е параметърът за дела на бюджетните приходи в брутния вътре-
шен продукт. Икономиката ни няма шансове да преодолее рецесията, ако този
дял надвиши 34-35 на сто от брутния вътрешен продукт на страната. Съвсем
реална е опасността обслужването на вътрешния и външния дълг, заедно с ос-
таналите бюджетни разходи да надвиши допустимите параметри на дефицита
или да предяви прекомерни претенции пред данъчното облагане.

Горна граница за решението на външния дълг се поставя от данъчните
приходи, зависещи в този момент от данъчната реформа. Поради тази причи-
на, сега съществува уникална възможност чрез споразумението по дълга да
се разреши или едновременно да се получи отговор на две трудни задачи на
българската реформа: данъчната тежест и обслужването на дълга.

Другото ограничение е зададено в уравнението за финансиране на бюджет-
ния дефицит. Ако външната съставка на финансирането може да се счита за
променлива с възможност за увеличение, биха били налице по-големи възмож-
ности. За съжаление ситуацията е такава, че освен “насилственото” външно
финансиране посредством мораториума, друго не е допустимо към сегашния
момент.

Сделката по външния дълг е свързана не само с обслужването, но и с ед-
нократната операция по преструктурирането и редукцията на дълга. При тази
операция вероятно ще бъде използвана част от валутния резерв на страната.
Но тъй като този резерв дава стабилността на валутния пазар, осигурява оп-
ределена част от вноса и зависи от собствената си структура, доколкото част
от него не принадлежи на БНБ и правителството, а на граждани и фирми,
притежатели на валутни депозити, то използването му също се натъква на
сериозни вътрешни ограничения. Една сделка по външния дълг, която раз-
рушава устойчивите пропорции на валутния резерв по отношение на пазара,
вноса и собствената му вътрешна структура, ще изправи самата финансова
стабилизация пред сериозни проблеми. От друга страна, трайна финансова
стабилизация без яснота по намалението и преструктурирането на дълга, по
използването на национални ресурси за тази цели по бъдещото обслужване
на дълга не може да бъде постигната. Преплитането е такова, че колкото ре-
шаването на дълговия проблем зависи от финансовата стабилност, толкова
повече тя се обуславя от наличието на решение по дълга и трудно може да
бъде постигана без него.

Отговорите на тези въпроси следва да се търсят в прогнозата за платежния
баланс на страната от позициите да не се предизвиква нова ликвидна криза в
средносрочна перспектива.

Тук се крие и отговорът на въпроса, защо беше необходимо и България
да сключва споразумения и да приема условията на Международния валутен
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фонд и Световната банка за стабилизация и структурна реформа. Нали има
толкова много страни, които нямат споразумения, а живеят добре. Простият
отговор е, че налагайки мораториум през 1990 г. върху обслужването на вън-
шния дълг, България практически обяви своята несъстоятелност поради това,
че се намира в изключително тежка ликвидна криза – липса на твърда валута
за каквито и да било плащания навън. Всяка страна, която се оказва в такова
положение, според уставите на двете международни финансови организации,
може да прибегне до тяхната помощ – чрез откупки на твърда валута и кре-
дити от тях да преодолее кризата, в която се намира. Такава възможност `
и се предоставя само при положение, че прилага строги програми за финан-
сово оздравяване, които дават гаранции на Фонда и на Банката, че страната
ще придобие отново платежоспособност и ще може да реши както собствените
си ликвидни проблеми, така и проблема с обслужването на новополучените
кредити от самите тях.

Двете финансови институции наблюдават програмите за финансова стаби-
лизация и за възвръщане жизнеспособността на платежния баланс на Бълга-
рия, защото страната не е способна сама да преодолее ликвидната си криза
поради всевъзможни вътрешни и външни икономически и политически пре-
пятствия. Това обуславя механизма на контрол и ревизии за изпълнението на
програмите, който на свой ред ограничава маневреността на икономическата
политика на правителството в съответствие с изискванията за преодоляване
на финансовия проблем.

Ограничаването на суверенитета върху националната икономическа и фи-
нансова политика от тази гледна точка е естествено в преходния период, в
който се постигна финансова стабилизация и възвръщане към здрави позиции
на платежния баланс. Друга е трагедията на това ограничаване. Загубването
на суверенитета е национално престъпление, което е извършено при довежда-
нето до и обявяването на несъстоятелността, но политическите последици се
консумираха не от тези, които извършиха престъплението. С невероятно поли-
тическо безочие бяхме атакувани за това, че приехме управлението в условия,
предварително натрапени на страната.

По обратен начин може да се каже, че необходимостта от споразумения
и близки отношения с Международния валутен фонд и Световната банка от-
пада, когато страната преодолее ликвидната си криза и навлезе в устойчива
финансова стабилност. Този преломен момент настъпва след споразумение по
външния дълг, доколкото едва след него и след постепенното реставриране
на доверието към себе си българската държава ще може да излезе отново на
международните финансови пазари и не ще зависи в такава съдбоносна степен
от кредитите на международните финансови институции. Обстоятелството, че
тези международни институции (включително Европейската общност, страни-
те от Групата на 24-те и свързаните с тях банки) са единствени източници на
валутни ресурси за страната, е решаващ фактор, поради който ние не можем
да се откажем от политиката на финансова стабилност и на съгласуване на та-
зи политика с тях, защото това е единствената гаранция за нашите партньори,
че България ще преодолее стоящите пред нея трудности.

От тази позиция ще се разбере и желанието ни да сложим край на зави-
симостта, сключвайки споразумение по външния дълг с банките-кредитори.
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Стремежът към споразумение е израз на стремежа за независими, необвърза-
ни, национално съобразени действия в икономическата и финансовата поли-
тика, стремеж за самостоятелност.

Геополитически аспект

Това едва ли е най-точното название. Тук ще посоча взаимоотношенията меж-
ду отделните източноевропейски страни, между западноевропейските и дру-
гите разбити страни и източноевропейските, ориентацията на Запада към нас
и пътя ни за интегриране в Европа.

Параванът на “братското сътрудничество и взаимопомощта” между източ-
ноевропейските страни падна и откри безкомпромисно съперничество, остро
противоречие, дълбок антагонизъм, желание за дезинформация и провокации,
т. е., това, което наблюдаваме във вътрешната политика. Видимо доминира-
ща цел е с всички средства да се печели западното благоволение, дори в явен
ущърб на друга “братска” страна.

Много трудно е да се състави обективна представа за мястото ни сред ос-
таналите. Ако се вярва на източноевропейските вестници, трябва отдавна да
сме загинали или избягали през границата на река Одер.

Единственият “обективен” критерий, който можем да възприемем с много
уговорки, е отношението на Запада към нас. Там се появиха дори скали за
сравнителни анализи, които, когато показват нещо отрицателно за България,
се публикуват охотно от жълтия печат. Едва ли е нужно да се казва, че така не
се постъпва никъде другаде, защото съзнанието за общи национални интереси
доминира при изработването на разумна позиция. Тя изисква да се представят
нещата дори по-добре отколкото са, за да се привлече вниманието на богатите
страни и чуждия капитал към собствената страна, а не да се отпъждат от нея.

Според западните критерии, българската реформа е на четвърта позиция,
с неголямо изоставане от унгарската и чешката, близо до полската, изпревар-
вайки румънската и оставяйки на голямо разстояние зад себе си реформите
от останалите източноевропейски страни и държавите от ОНД. Тъй като ни-
коя от намиращите се преди нас страни не е постигнала окончателен прелом
в реформата, причината за нашето изоставане от авангарда, наред с късния
старт, е мораториумът върху обслужването на външния дълг.

С различна острота този проблем съществува във всички източноевропейс-
ки страни. Той се простира в широк диапазон: от липсата на такъв в Чехия;
отложен с гаранция, в ОНД за 2 години; мораториум в Албания; трудни пре-
говори без решителен напредък и частично обслужване в Полша; и пълно
обслужване на значителен дълг в Унгария, включително чрез рефинансиране
на кредиторите. Очаква се проблемът да стане тотален и да обхвани преобла-
даващата част от източноевропейския регион.

Ситуацията и очакванията определят насоката на западноевропейската и
на другите развити страни политика и на желанията им за инвестиции. Като
най-нисък се счита рискът в Унгария ц поради това там е насочена полити-
ческата подкрепа и преобладаващата част от европейските капитали. Следват
Чехия и Словакия, където дългов проблем не съществува, но може да се поя-
ви, а вътрешнополитическите проблеми охлаждат желанията за инвестиции и
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пораждат известно разочарование в Западна Европа. Почти същото е отноше-
нието към Полша. Най-ярко нерешеният дългов проблем личи в отношението
към България, където той се сочи като основна причина за максималистични-
те политически претенции и нежеланието за инвестиции от страна на богатите
страни.

Диференцираният подход на Запада поражда конкуренцията и съперни-
чеството между източноевропейските страни, в процесите на които ние нав-
лязохме, обременени от наследения дълг и мораториума. Преодоляването на
дискриминацията към нас може да стане само след споразумение за външния
дълг и неговото обслужване. Без това страната няма възможности за конку-
ренция с останалите.

Геополитическото значение на Унгария, Чехия и Полша в центъра на Евро-
па е другият решаващ фактор за желанието на Запада да ги изтегли с предим-
ство от кризата, в която са изпаднали всички бивши социалистически страни.
Мястото на България в центъра на Балканския полуостров – затънтеният край
на Европа отвъд воюващата остатъчна Югославия, трябва да се компенсира
с политически средства и постижения, защото е встрани от геополитически-
те амбиции. Глобалните интереси на Европейската общност могат да включат
България само при добро развитие на политическата и икономическата ситу-
ация у нас и в частност след успешен завършък на преговорите по външния
дълг. Борбата ни е да влезем в обсега на внимание, където ту се оказваме, ту
изпадаме, в зависимост от постиженията си в реформата и вътрешните труд-
ности на интегриращата се Европа. Те са толкова значителни, че изтласкват
останалите проблеми в периферията. Предпочитанията на западноевропейс-
ките страни са насочени навътре между тях и само към “изправни” страни,
отговарящи на определени стандарти, които ще бъдат допуснати да се скачат
по определен начин с Европейската общност. Никой за нищо няма да настоява
и моли нашата страна. Трябва сами да извоюваме място в европейския дом.

Това е причината, поради която трябва да възприемаме нерешения дъл-
гов проблем не само като фактор (тъй като размерът на външния ни дълг в
сравнение с мащабите на кредитните операции на търговските банки, които
са го отпуснали, е незначителен), а и като формално оправдание, като начин
за отпъждане или мотив за отклоняване на нашите настоявания за по-бърза
интеграция, за по-силна политическа подкрепа и насочване на инвестиции.

Трябва да осъзнаем грубата истина, че Западът няма нито желание, нито
нежелание да ни “спасява”, т. е. нямаме предпоставки нито да се надяваме на
него, нито да го корим и да се оправдаваме с него за собственото си бездейст-
вие. Западът е там и ние трябва да стигнем до него.

Ако в развитите страни има определена, постоянно нарастваща тревога,
то тя е за ОНД. И тук съществува рядък шанс за България да се окаже в
центъра на вниманието в качеството си на пример за смела и успешна фи-
нансова стабилизация, търпеливо понасяне на рецесията от дезинтеграцията с
бившия Съветски съюз, излизане на нови пазари, структурна реформа и ре-
шаване на дълговия проблем. Почти пълната прилика между нашата изходна
позиция преди реформата и тази в повечето държави от ОНД прави българс-
кия пример привлекателен. Освен това, доказаната възможност през първите
две години реформата да не се захранва от външни финансови ресурси, както
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стана у нас, прави примера евтин за международните финансови институции
и поради това – още по-привлекателен. Заради тази причина, в последните
месеци обвързването на Международния валутен фонд и Световната банка с
българската реформа нарасна, като същото се отнася и за подкрепата на пре-
говорите ни по външния дълг. Това беше наистина отличен шанс за спечелване
на големия залог.

В противовес на този шанс действат сили, заинтересувани от противното.
Вероятността да успеят в България е много по-голяма, отколкото в останали-
те източноевропейски страни и причината отново е външният дълг. Тези сили
го разглеждат като основание за значителни претенции към страната ни при
приватизацията; надяват се да се окажем “вечни” длъжници от латиноамери-
кански тип, “заден двор” на Европа, виждат решението на дълговия проблем
като предпоставка за отклоняване на значителни финансови ресурси, които
могат да се използват за инвестиции и преустановяване спада на производст-
вото.

В този смисъл, решението на дълговия проблем е междинна граница между
разпределението на валутните ресурси на страната за споразумение по дълга
и за реконструкция и развитие на българската, икономика. Доброто решение
предполага заделянето на средства за инвестиции и преструктуриране в дос-
татъчни размери, според възможностите на страната. Лошото споразумение
за външния дълг би ангажирало значителна част от разполагаемата валута за
сделката по дълга, което би направило страната безпомощна пред нуждите за
преструктуриране и капитални вложения.

В този контекст се очертава реалната сила, възпираща икономическата ни
преориентация към Европа, произтичаща от самите западноевропейски стра-
ни. Излишно е да се посочва, че действат достатъчно значителни сили, които
принудително задържат преориентацията на българската икономика от източ-
на в западна посока. Сили, срещу които можем да противопоставим единствено
добро споразумение по наследения външен дълг – и нищо друго.

Темпорален аспект

Проблемът за външния дълг може да бъде видян във времето като наследство
от миналото, избор в настоящето и варианти за бъдещето.

Известно е какво дългово наследство притежаваме сега. Значителните му
мащаби са резултат от голямото превишение на вноса над износа. Това е би-
ло необходимо за поддържане на недопустимо високите норми на вътрешно
натрупване и потребление, особено в последните години на комунистическия
режим. По такъв начин, с цената на нови заеми е задържано падането на този
режим.

Механизмът за формиране на дълг все още не е разкрит докрай. Само
задълбочена ревизия на банковия надзор и финансовия контрол е в състояние
да изясни начините за формиране на задълженията на българската държава,
отговорностите и вината на длъжностните лица. Във всички случаи дългът
е формиран скрито, на полузаконова основа, която, особено в края на 80-те
години, е станала съвсем съмнителна.

За един кредит са необходими две страни и в този смисъл отговорността
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на страната, която го отпуска, е не по-малка от тази на страната, която го
получава. Можем само да гадаем за истинските причини, поради които за-
падните търговски банки, независимо от крайно влошените макропропорции
между задлъжнялостта, резерва и експорта са продължили отпускането на
заеми за режима. Тук вероятно ролята на гаранция е изиграла привидната
сигурност и политическата солидност на самия Тодор Живков, личната изго-
да за договарящите заемите, хуманното желание да се помогне на изпадналите
в затруднение българи, наличието на близки идеологии, връзки и пр. Всичко
това сега има много малко значение за нас.

Миналото донесе дълга и мораториума като финансово наследство. Това
нежелано наследство е инвариантно отношение на правителството и парла-
мента на страната. То не зависи от политическия им характер и оцветеност.
Проблемът ще стои пред всяка изпълнителна и законодателна власт, докато
не бъде решен. Той не може да бъде пренебрегнат политически, пришит на
политическата опозиция или просто изоставен.

Ето защо, много бързо дългът от комунистическото управление стана дълг
на правителството на СДС и на демократично избрания парламент. Тази не-
очаквана трансформация дойде да потвърди, че дълговият проблем е нацио-
нален, а не политически. Той притиска и ще притиска в бъдеще българската
икономика и този натиск не може да бъде отразен по никакъв друг начин,
освен като споразумение за намаление и разсрочване на дълга и неговото об-
служване; Тук няма пространство за политически маневри и извъртания.

В настоящия момент дълговият проблем идва узрял за своето решение. То-
ва се доказва от преглед на реалните и хипотетичните възможности, стоящи
пред нас. Възможно, но недопустимо е отлагането или забавянето му. Цената
е натрупване към главницата на дълга на 720 млн. долара просрочени лихви
годишно. Ако се допусне нарастване на задълженията ни вследствие отлагане,
постигането на споразумение в бъдеще става още по-трудно, отколкото сега, а
условията на това бъдещо споразумение – още по-неблагоприятни за Бълга-
рия.

Само хипотетична е възможността за решаване на част от дълговия проб-
лем. Това би било крайно неблагоприятно за нас и с труд бе избягнато след
тежки преговори с търговските банки. Също толкова нежелано е съчетанието
между забавяне на преговорите и частично обслужване на текущите лихви,
тъй като това е само форма на отлагане на решението. Такова поведение имат
много длъжници в света, поради неспособност да договорят споразумение със
своите кредитори или собствени вътрешни политически и финансови слабости.
Това е най-сигурният път една страна да се превърне във вечен длъжник.

Абсурдна е хипотезата дълговият проблем да не се решава изобщо. Ок-
томврийската революция в Русия създаде такъв прецедент в миналото, но
той е “решение” за социалистическа държава с коренно различна обществено-
икономическа система, която воюва с демокрацията и пазарната икономика.
Такава хипотеза следва да не се приема и обсъжда сериозно, защото завинаги
затваря пътя на България към демократичните промени и пазарната рефор-
ма. Без да си дават сметка за това, някои синдикални лидери у нас възкресиха
тази абсурдна хипотеза, поради политическа безотговорност.

От проверката на възможностите се вижда, че изборът трябва да бъде нап-
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равен сега и споразумението, което не можеше да се сключи преди месеци и
година, трябва да се подпише днес. Много време бе необходимо да се създаде
взаимно доверие между преговарящите страни, да се изоставят необосновани-
те взаимни претенции, да се договорят принципите на сделката, да се постигне
достатъчна финансова стабилност в страната и да се спечели подкрепата на
международните финансови институции за предстоящото споразумение с тър-
говските банки-кредитори. Времето бе използвано както трябва и пречките
пред решаването на дълговия проблем са преодоляни.

Сега сме на 4-5 месеца разстояние от постигането на компромис с банки-
те за споразумение от тила на т. нар. “Брейди сделка” с редукция на дълга
и неговото обслужване чрез използване на няколко доброволно избираеми от
банките инструмента. Остава да бъдат договорени техните опции. В това до-
говаряне е големият залог.

Вариантите за бъдещето се разклоняват значително в зависимост от конк-
ретното решение на дълговия проблем. Полюсите са два: от липсата на реше-
ние до постигането на изгодно за страната споразумение с кредиторите.

• При липсата на решение, освен неудържимото нарастване на дълга, се
препятства разработването на средносрочна стратегия за финансова ста-
билизация, структурна реформа и икономически растеж на България,
тъй като остават неизвестни параметрите на платежния баланс, държав-
ния бюджет и държавния дълг.

• Лошото споразумение за нас има следните последици: нежизнеспособен
платежен баланс с опасности от ликвидна криза в средносрочна перс-
пектива; влошаване позициите на валутния резерв и дестабилизация на
валутния пазар и валутния курс; пренасочване на ресурсите на страна-
та единствено за обслужване на дълга, което ни оставя без надежди за
скромен икономически растеж и създаване на непоносими за страната
бюджетни разходи за обслужване на дълга.

• Доброто решение е огледално противоположно на посоченото по-горе.
Постигането на такова решение е изключително трудно, тъй като гра-
ниците на финансовите параметри се договарят като компромис между
нашите и на банките противоречиви интереси. Балансирането им изисква
много воля, доверие и добронамереност между страните.

Самото обстоятелство, че българското правителство можа да формулира
достоверни хипотези за бъдещето, да проектира платежния баланс на стра-
ната в средносрочна перспектива и на достатъчно строга количествена основа
да ги обвърже с държавния бюджет и проекто-споразумения с Международ-
ния валутен фонд и Световната банка, доказа висока степен на подготовка,
демонстрира възможности и авторитет на сериозно преговаряща страна. Това
създаде доверие към нас както от страна на банките, така и от посредничещи-
те международни финансови институции. Именно способността да се направят
тези количествени прогнози позволи точно да се установят и сериозно да се
мотивират националните интереси в преговорите. Това засили нашата пози-
ция.
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За България решението на дълговия проблем е политически избор, който
трябва да бъде направен сега. По-добри условия от икономическа и финансова
гледна точка няма да има. Като най-сериозен се очертава вътрешнополитичес-
кият аспект.

Вътрешнополитически аспект

Външният проблем с дълга има решаващи за своето уреждане вътрешнопо-
литическа проекции: налагането му като национален политически приоритет;
политическите рискове и дивиденти от споразумението с банките; интересите
на средната класа.

По-трудната част на проблема за дълга е вътре в страната, тъй като ре-
шението изисква силна политическа воля, подкрепа от широки политически
и социални кръгове, самоорганизация и поемане на лишения в името на абст-
рактно звучаща на повечето от хората цел. Ключов момент в постигането на
минимума от посочените изисквания е налагането на дълговия проблем като
национален политически приоритет. Оттук следва значителното обществено
внимание, което му се отделя, подготовката и действията на съответните отго-
ворни институции, психическа готовност на българите за евентуално решение,
блокирането на популистките изстъпления и нихилизма.

В качеството си на национален политически приоритет външният дълг мо-
же да съществува много кратко време, доколко самото му наличие е силно
спорно, поради различието на политическите интереси и “здравия” егоизъм на
политическите сили.

Целевото преследване на решението на дълговия проблем се прави единст-
вено заради възможностите, които дава самото споразумение. А те са: трайно
връщане ликвидността на платежния ни баланс, “отваряне” на финансовата
блокада, излизане на финансовите и кредитните пазари, добри споразумения
с международните финансови институции и връщане на самостоятелността,
пристъпване към решаване на жизненоважните проблеми на преструктурира-
нето и приватизацията, накратко, уреждането на дълга, се превръща в почти
универсално средство за икономическа политика. Вместо по криволичеща пъ-
тека се излиза на твърд, широк път, където може да се вдигне висока скорост
и да се поемат смело нови финансови рискове.

Вътрешнополитическата ситуация не позволява преследването на много це-
ли – не достигат нито волята, нито опита и ресурсите. В преживяваните от нас
трудни времена можем да си позволим само достатъчно ясни, категорични и
обшовъзприемани цели. Без тях политиката неизбежно става гръмоотвод на
всеобщото подозрение и мнителност, може би с основание.

Друг момент е поставянето на дълговия проблем за решаване преди други-
те. Всъщност точно тук е времевата приоритетност. Да се постави проблемът
преди другите може само, ако е налице убеденост, че ще бъде решен, докол-
кото в политиката се поставят само постижими задачи и няма стратегическо
планиране и отстояване на дълбоки замисли. Поради тази причина, дьлговият
проблем вероятно скоро ще се обезцени и това веднага ще обезсърчи полити-
ците, които и бездруго имат твърде много свои проблеми.

Създаването на вътрешна административна и институционална организа-



169

ция като продукт на изявената политическа воля за решаването на дълговия
проблем, изработването и приемането (често в условия на недостатъчна инфор-
мация и без необходимото време за задължителните консултации) на вътрешни
компромиси е трудната техническа част на политическото действие. Всички
лесно стават единни, когато дискутират незасягащи ги проблеми, но когато
стане ясно, че се отнася за разполагаема валута, за национални ресурси, тога-
ва вътрешнополитическото съгласие става точно толкова трудно постижимо,
колкото и стъпките на преговорите с банките-кредитори. Ето защо без полити-
ческа воля и чувство за отговорност пред нацията, нито една крачка не може
да се постигне за вътрешно и външно съгласие по проблема за дълга.

Най-важният, решаващият ключ за дълговия проблем е постигането на
национален консенсус в хода на преговорите, при сключване и ратификация
на споразумението. Създаването на коалиция от разумни политически сили,
които да дадат своята подкрепа за постигане на решение, има универсално зна-
чение. Това се прояви при даването на мандат на правителството за преговори
по дълга (с решението на Народното събрание от 23.I.1992 г.). Така се преодоля
най-трудното препятствие – искането за гаранция от страна на държавата по
натрупания в Българска външнотърговска банка дълг.

Наличието на национален консенсус по въпросите на външния дълг прави
по-лесни преговорите с банките-кредитори, защото прави силна и отчетлива
позицията на българското правителство по време на сложните дискусии. Той
не се постига лесно, тъй като популизмът, политическата ненавист и обикно-
веният егоизъм създават многобройни пречки. Особено характерни са извън-
парламентарните сили, синдикатите и жълтата преса със своята безотговорна
и провокативна дейност. В никоя друга страна не е направено толкова много,
за да се създаде напрежение, подозрение и да се подкопае доверието към пре-
говарящите. Това е странно, дори изумително като поведение. Единствената
светлина идва от наличието на положителна нагласа в парламента и проя-
веното от него разбиране и подкрепа. Властта е отговорна, а тези, които са
извън нея – не, и това се отнася за всички вътрешнополитически проблеми,
включително и за дълга.

Даването на мандат, воденето на преговори, подписването и ратификацията
на бъдещото споразумение са различни фази, за всяка от които са налице
политически рискове и дивиденти.

Рисковете идват най-вече от трудната ситуация в страната, от лишенията,
които понасят хората и от страха, че може да стане по-лошо.

Политическите рискове са в обвиненията за твърдоглавие или бездействие
по време на преговорите, но най-силни ще са при подписването на споразуме-
ние и неговата ратификация. Тези моменти изискват достатъчна, авторитетна
и силна политическа подкрепа. Колкото и добри да са резултатите от прегово-
рите за България, те могат да бъдат атакувани от популистки позиции, могат
да бъдат обявени за отстъпление, концесии, безотговорност, престъпление и пр.
Голяма е опасността в тази бъдеща атака да се включи и силна парламентарна
група. Рисковете трябва да бъдат поети от политическите сили, отговорни за
съдбата на страната, да бъдат предварително оценени и неутрализирани.

Политическите дивиденти значително надвишават рисковете. Успешното
споразумение е от редките вътрешнополитически факти с определено поло-
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жително значение за правителството и политиците, които са го направили
възможно, за политическата сила, която го е преследвала и е създала необ-
ходимата организация. Споразумението ще даде значителен нов политически
кредит за управлението на страната на тази политическа формация, която го
реализира. Тази е причината, поради която на всяка фаза на преговорите рязко
нарастваше политическият градус, винаги избухваха стачки. Тази е една сред
може би две-три други причини, които направиха невъзможно правителството
на г-н Филип Димитров, който е и председател на СДС, да получи контрап-
редложението на банките-кредитори, базирано на договорените принципи за
“Брейди сделка”. Само 6 дни не му достигнаха до решителния момент. Това ед-
ва ли бе случайно съвпадение на обстоятелствата. Вътрешнополитически или
геополитически, факторите, които попречиха, бяха реалност.

Колкото и важен от държавническа и политическа гледна точка да изглеж-
да дълговият проблем, той не засяга директно интересите на различните соци-
ални слоеве. Отделните слоеве са твърде далеч от осъзнаването на проблема. В
това е основната вътрешнополитическа трудност. Осъзнаването на национал-
ните икономически интереси, които бяха толкова характерни за социализма,
които сега са толкова чужди на днешното съзнание, е много проблематич-
но. Твърде абстрактно звучи “външен дълг” на българина, защото го засяга
косвено. Като добавим, че за мнозина разликата между милиарди и милиони
долари е непосилна за възприемане, отчуждаването на хората и битовизира-
нето на съзнанието им, ще съставим картината на трудностите.

За финансовите проблеми на държавата си един германец може да спори
месеци наред в дома си и сред приятели, защото отлично знае, че макар и да са
общи, те го засягат със сигурност. Това все още е твърде чуждо на българина.
И ако все пак се появиха интерес и разбиране, те дойдоха от потенциалната
средна класа, поради значително по-високата образованост, съзнание за семей-
ните интереси и за начина, по който ги засягат националните.

Решението на дълговия проблем ще бъде от непосредствена полза за сред-
ния гражданин – финансовата стабилност, отварянето (към Европа, устойчи-
вата валута и разбирането за обективните, справедливи, но твърди финансови
ограничения за българската държава. Не живот на заем, както бе стъкмен
при социализма единствено заради консумацията, а точна сметка на всичко –
това са ценностите на средната класа.

Други аспекти

Встрани от тези бележки остават важни аспекти на дълговия проблем. Те мо-
же би са по-значими от посочените тук, с по-голямо влияние върху съдбата на
нацията. Проблемът е толкова обширен, че трудно може да бъде дори частично
обхванат. Безспорно е въздействието, което упражнява върху страната.

Светът е пълен с различни примери за положителни и отрицателни после-
дици върху нациите, от значително външно задлъжняване и от неговото уреж-
дане. В Латинска Америка има примери на задлъжняване, частично решение и
ново задлъжняване, на неспособност да се постигне компромис с кредиторите.
Последното е характерно за страни, намиращи се в различни региони.

Има и успешни решения. След тежка дългова криза Южна Корея успява
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да съсредоточи своите усилия и повечето от разполагаемите си валутни ре-
сурси за споразумение със своите кредитори. То стана основа за преодоляване
на кризата и сега страната е със завиден икономически растеж, развитие на
потреблението и едни от най-големите валутни резерви в света.

Вероятно за преодоляване на крупния външен дълг голямо значение имат
религията, националните традиции и народопсихологията. Обстоятелството,
че сме изпаднали в неплатежоспособност като длъжници, въздейства тягост-
но на хората. То задълбочава националните комплекси, засилва характерния
нихилизъм, неудържимата самокритичност и дори отчаянието.

За българина не е типично да бъде длъжник, да живее назаем. Независи-
мо от водените неуспешни войни в началото на века, плащаните репарации и
претърпените загуби, България успява да запази финансовото си равновесие
и платежоспособност. Тези качества страната проявява още в първите години
след Освобождението си от турско робство, когато изплаща на Русия значите-
лен за времето си дълг. Същите качества се проявяват след Втората световна
война, която за нас завършва с дадени значителни заеми на Германия, и след
началото на голямата промяна в края на 80-те години, когато длъжник на
малката ни страна се оказва бившият Съветски съюз.

Независимо от незавидната си политическо история България е имала ста-
билна финансова система – качество, което се изчерпва едва в началото на
80-те години, поради пълно политическо фиаско на комунистическия режим:
имала е стабилна банкова структура и най-сериозната валута, макар и на Бал-
канския полуостров. Това се дължи на общи качества на нацията. Затова с
толкова желание, устрем и енергия отговорните институции се опитват да ре-
шат дълговия проблем. Той за нас не е само финансов, икономически или
политически. Той е национално предизвикателство.

Не е в националния ни характер да бъдем длъжници, още по-невъзможно
е да бъдем ‘Вечни длъжници”. Дълбоко ще сгрешат тези политици у нас, ко-
ито не осъзнаят това, проявят безгрижие, безотговорност или егоизъм пред
решаването на дълговия проблем на България. Същата грешка ще допуснат
и тези политически фактори вън от страната, които очакват или се надяват
на такава съдба за нашата страна.

От казаното дотук произтича надежда за значителен икономически подем,
за ново обществено и политическо възраждане на страната след обединението
ѝ около нови национални ценности. Една от тях е изчистването на дълговия
проблем, поставянето на здрави основи под финансовата ни система, под пла-
тежния баланс и под българската валута, възстановяване на строгия, педан-
тичен контрол върху приходите и разходите на държавата и общините, така
характерен в миналото.

Цената

Въпросът, колко струва решаването на дълговия ни проблем, има поне няколко
продължения. Те се задават от: структурата на външния ни дълг и решенията,
които вече съществуват или се очаква да бъдат постигнати; сумите, необходи-
ми за еднократното уреждане и за последващото го обслужване на неуредения
досега дълг; лишенията за хората и икономиката и жертването на други цели.
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Повече от една пета от дълга се обслужва или е уредена, за да бъде обс-
лужвана и за това са заделени необходимите средства. Тук се включва дългът
към официалните кредитори, т. нар. Парижки клуб и няколко облигационни
заема. В края на 1992 г. се очаква ново разсрочване на официалния ни дълг
и постигане на яснота относно тежестите на разсрочените плащания. Поради
неголемите размери на официалния дълг на България досега са отклонявани
опитите ни да постигнем значително разсрочване и редукция, каквато получи
Полша.

Близо четири пети от външния дълг са към частни търговски банки, т.
нар. Лондонски клуб, където се очаква договаряне на достатъчно намаление
на дълга и неговото обслужване. Тук бе започнато плащане за създаване на
добри условия за продължаване на преговорите. Размерите му са около 12 млн.
долара на месец или 20 на сто от дължимите текущи лихви. Това са горните
граници на едно бъдещо обслужване на намаления и разсрочен дълг с търгов-
ските банки, което може да си позволи страната. Лесно е да се пресметне, че
за плащания на търговския дълг при сегашния курс на лева спрямо долара
това прави по 36 лева от всеки българин на месец. Ако добавим обслужването
на официалния дълг, ще се получи общо приблизително 60 лева месечно от
всеки един от нас.

Колкото и да са условни подобни числа, те ориентират за преценките на
правителството за платежоспособността на страната да обслужва споразуме-
ния по външния дълг.

Освен текущото обслужване на дълга, споразумението с частните креди-
тори ще изисква една сериозна сума за еднократни плащания по дълга, която
страната трябва да има на разположение за разходване година-две след пости-
гане на решение. Това е другата цена на уреждането на дълга ни. Плащането ѝ
трябва да стане от поне четири източника: средства от правителството, които
са получени по нови кредити; дадени на страната в периода 1991 – 1992 г., на-
миращи се в прословутия Държавен фонд за реконструкция и развитие; части
от валутния резерв на държавата, съхранявани от Българската народна банка;
специални кредити за сделка по дълга, отпуснати от Международния валутен
фонд и Световната банка.

Плащането на цената за първоначалното редуциране и разсрочване на дъл-
га няма да засегне обикновения гражданин. Впрочем, няма да го засегне и обс-
лужването, ако говорим за пряко въздействие. Косвено тези плащания засягат
всички ни поради отслабване позициите на резерва, на платежния баланс и но-
во задлъжняване към международните институции. Компромисът следва да
се търси в пространството, зададено от финансовите, структурните и икономи-
ческите ограничения, за които бе споменато. Излизането от това пространство
ще причини дълбоки и непоправими разстройства на българската икономика.

Общото обслужване от правителството на външния дълг се състои от след-
ните плащания: към търговските банки и официалните кредитори (и двете по
стар дълг) и към международните финансови институти за новополучени кре-
дити, дадени на правителството или гарантирани от него. При липса на приток
на капитали в страната, това обслужване означава необходимост от превиша-
ване на плащанията навън в сравнение с получаването на плащания навътре
в страната. Това, при посочената хипотеза, е възможно само при положителен
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търговски баланс.
Сигурно е, че доверието към България няма да възкръсне веднага след спо-

разумения по външния ѝ дълг и това поставя острия проблем да се постигне
достатъчна финансова стабилност и ограничаване на вътрешното потребление,
за да се гарантира платежоспособност на страната. Проблемът е изключител-
но остър, защото в продължение на две десетилетия българинът бе привикнал
да консумира повече, отколкото произвежда, като разликата се покрива с це-
ната на външно задължаване. Сега, в условията на производствена и износна
рецесия, ограниченията са неимоверно трудни. Това е същинско финансово
“салто мортале”. Проблемът е не само в потреблението, той дори е по-тежък
в производството, където се ограничава или пресича възможността за нови
инвестиции, нормално възпроизводство и запазване на работните места. Фи-
нансовите ограничения охлаждат нашата икономика и задълбочават някои
нейни проблеми. Тук е истинската цена на решението на дълговия проблем.
Усещат се елементи на безизходност. От емоционална гледна точка проблемът
изглежда трудно поносим. Затова следва да си поставим практически въпро-
си: можем ли да постигнем финансова стабилност без ограничения; способни
ли сме да продължим да повишаваме равнището на потребление, инвестиции
и експорт с цената на ново задължаване и откъде ще вземем тези пари; можем
ли да се справим с рецесията без финансово стабилизиране и приток на нови
капитали отвън и най-вече без стимулиране на собствените спестители; имаме
ли шансове срещу безработицата, за да я атакуваме преди решението на дъл-
говия проблем; колко струват всичките ни надежди и очаквания за бъдещето,
след като не сме в състояние да си направим сметката като държава?

Всички тези въпроси имат еднозначни отговори и са известни на всички.
Те ни убеждават в едно – цената трябва да се плати.

По-горе разгледах цената при възможно най-лоши предположения за бъ-
дещето. Тя се минимизира, ако:

• се привлекат чужди капитали в България;

• нашата икономика стане добър кредитен пазар за банките с висока си-
гурност и редовно погасяване на лихвите и главниците;

• се използва част от натрупания национален капитал за размяна на дълг
срещу собственост;

• страната сполучи да събере част от собствените си вземания от чужбина;

• курсът на лева се стабилизира или покачи след успешна експортна екс-
панзия, а лихвеният процент в страната се нормализира при запазване
на сегашната норма на спестявания;

• държавата излезе на международния кредитен пазар с висока оценка на
своята платежоспособност.

Всички тези възможности могат да се реализират и това зависи най-вече от
всеки един от нас. Нищо трагично няма във външния ни дълг. Той е изпитание,
провокация към възможностите на нацията. Решаването му е в състояние да
стане пусков механизъм на националната енергия и творчество, двигател на
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нашия бизнес. Разбира се, външният дълг може да бъде и спирачен механизъм
за изтощена, отчаяна и разединена страна.

Отчаянието и изтощението у нас нарастват от неуспехите и опроверганите
надежди. Трябва да си поставяме постижими цели и да изоставяме неясните,
спорните, с неизвестните до край последици. Всеки избор на цел се заплаща
с отказ от други цели. Истинската цена, която плащаме при целеполагане, е
жертването на другите цели, а значи на интереси, стремежи, надежди и меч-
ти. Уреждането на външния дълг на страната е ясна, неизбежно необходима,
с положителни последици стъпка на икономическата ни политика. Това е ру-
беж, който стои пред нас и през който преминава пътят ни. Така мислим не
само ние, но и всички приятели на България. Условията да постигнем спора-
зумение са налице и почти изпълнени. Има и готовност на нашите партньори
на преговорите. Трябва да спечелим големия залог на бъдещето.

(в. “Пари”, бр. 232-241 от 30 ноември-8 декември 1992 г.)
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Тази студия съдържа повечето от идеите

на книгата, затова читателят не бива да

се изненадва от това, че ги среща отново.

Иван Костов

Радикалната икономическа и политическа мисъл в източноевропейските
страни вижда причините за общото за всички кризисно положение в систе-
мата на познатия ни социализъм. Това правилно насочване на критиката още
не е дало очакваните резултати. Твърде далеч сме от “близкия бой” с офи-
циалната доктрина, която упорито отказва да признае истинските пороци на
системата. Прокламирайки вярност към ортодоксалния марксизъм, тази докт-
рина продължава да се придържа към “осветените” от Сталин седем принципа
на комунистическия манифест. Известно е, че на практика никога не бяха при-
ложени останалите две препоръки на Маркс и Енгелс – облагането на всички
доходи с прогресивен данък и премахването на правото на наследство. При-
чината за пропуска е, че прилагането на тези два съвета на класиците би
направило невъзможно превръщането на номенклатурата в класа и нейното
облагодетелстване.

Днес едва ли има икономист, който би се наел да защитава без уговорки
и отстъпления ортодоксалните принципи на марксистката доктрина. Вместо
експроприация на частната собственост и земята повечето икономисти и об-
ществоведи са за възстановяване на частното предприемачество и за аграрна
реформа. Едни са крайно радикални, а други запазват известни резерви, но об-
щественото мнение упражни натиск дотам, че в конституциите бяха включени
нужните поправки.

Второ, в някои социалистически страни се отива към компенсация за кон-
фискуваното имущество, в това число на опозиционните партии и техните
членове, т. е. налице е отказ от още една препоръка на Манифеста.

Трето, всички икономисти вече са убедени в порочността и разрушително-
то действие на централизацията на кредита и монопола на държавната банка, а
това също е програмен принцип на комунистическите партии. Сега във всички
източноевропейски страни се изгражда разгърната банкова структура, която
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ще функционира на комерчески принципи.
Четвърто, същото се отнася и за останалите препоръки на марксизма –

централизацията на целия транспорт, увеличаване броя на държавните фабри-
ки и еднаквата задължителност на труда, създаването на индустриални армии
в земеделието.

Признаването на външната неадекватност на марксистката доктрина спря-
мо реалностите на стопанския живот не е достатъчно като постижение на на-
учната критика. То също спомага да се откажем от идеологическите шаблони,
от митовете и догмите, но отказът е само първата стъпка. Стопанските иде-
ологеми всъщност са наочници, пречещи да се видят истинските проблеми;
мостчета, спестяващи слизането в дълбоките пропасти на научното дирене;
преходи, заместващи удоволствието от покоряването на действителните науч-
ни върхове; прегради, предпазващи от вълнуващи срещи с неизвестното. Сега
целият фронт пред учените се променя.

На икономистите предстои дълга и трудна работа по анализа на парамет-
рите на икономическата криза, работа, която трябва да се извърши без сте-
реотипи и политическа пристрастност, честно и на равнището на стопанските
показатели. Необходими са конкретни изследвания върху отчетната инфор-
мация, общите констатации и призиви не разкриват същността на кризата и
нейните причини. Но всичко това е невъзможно без надеждна теоретична схе-
ма, Която да обедини и насочи усилията.

Ще се опитам да очертая някои елементи на подхода към анализа на кри-
зата, както и част от идеите на радикалната икономическа реформа.

Могат да се разграничат четири направления на стопанската криза: разпа-
дането на познатото ни обществено-политическо устройство с неговата система
на собственост и трудови отношения; упадък на индустриалния стадий на про-
изводство, загубил историческото съревнование с научно-техническия прогрес;
задълбочаване на спада на недопроизводството на стоки и услуги и разпадане
на паричната система.

Разрушаване на командно-административното стопанско
устройство

Могат да се очертаят два процеса, в които протича разрушаването на командно-
административното стопанско устройство: първият е падащата ефективност на
държавната собственост и вторият – разлагане на организацията на труда.

Държавният монопол на собственост бе създаден след привеждане в дейс-
твие на основния принцип на марксизма – тотална национализация на всички
заварени форми на собственост. При внимателно прочитане на историческия
материализъм се забелязва следната несъвместимост – държавната форма на
собственост изисква най-висока степен на обобществяване, централизация и
концентрация на производството. Такава степен не бе достигната в никоя ви-
сокоразвита страна дори по време на апогея на индустриализацията. В този
смисъл формирането на монопола на държавната собственост причини дъл-
боки разстройства в институционалната структура на народното стопанство.
Създаде се несъответствие между необходимата степен на обобществяване и
тази – наложена от държавния монопол.
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Търсещите компромис икономисти нарекоха синдрома “несъответствие меж-
ду реалното и формалното обобществяване на производството”, с което искаха
да подчертаят, че одържавяването значително е надвишило нуждите на про-
изводствената организация. Ако наречем нещата със собствените им имена,
трябва да кажем, че “най-висшата форма на собственост” не е най-ефективна.
Тя е създадена и наложена силово, въпреки критерият за производствената
ефективност, който е единствено валиден в случая.

Поддържането на държавния монопол, макар логиката на здравия разум,
постепенно доведе държавните предприятия до тежко финансово състояние. В
началото на 90-те години близо 60 на сто от оборотните им средства се креди-
тират, т. е. производствената дейност се осъществява без достатъчно собствени
активи. Тези предприятия са най-големите длъжници в нашата страна. Кре-
дитът, който ползват, е около 15 млрд. лева, като 2/3 от него е безнадежден
за връщане. Ако процентът, който се плаща по кредитите, стане достатъчно
висок, за да компенсира инфлацията, значителна част от държавните про-
изводствени структури просто ще банкрутират. Около 1/4 от тях са губещи.
Държавният бюджет отделя в 1989 г. 7 млрд. лева, за да покрива техните за-
губи с дотации.

Ако обобщим, доходът, който се извлича от държавната собственост, вече
намалява. Официално се признава, че миналата година спадането на нацио-
налния доход е 0,4 на сто. Това означава, че въпреки 11-те млрд. лева ежегодни
капитални вложения за нарастване на държавната собственост, ползата от нея
намалява, вместо да растат, полезните блага за обществото се съкращават.

Очевиден е отговорът на въпроса, кой има полза от поддържането на та-
зи неефективна система? Безспорно, това е действителният притежател на
собствеността – господстващата класа на партийната номенклатура. За нея
проблемите на функционирането на икономиката нямат значение, защото тя
се обогатява не от стопанската дейност, а от самата власт. Поради това с всич-
ки разполагаеми политически и идеологически средства господстващата класа
се стреми да удължи безнадеждното съществуване на системата.

Следователно монополизираната държавна собственост функционира из-
куствено с цената на политическите стимулатори. Икономически тя няма пра-
во да съществува, тъй като е неефективна, а в много случаи, е и губеща.
Огромните усилия на обществото за натрупване се губят като вода в пясък.
Такава социално-икономическа организация няма бъдеще. При нормални па-
зарни условия държавната собственост ще бъде срочно преобразувана в други
форми на собственост.

От казаното произтича, че сегашното стопанско устройство е неспособно
да създаде ефективна организация на труда. Трудовата мотивация се разпада,
защото не се осъществява от нормални стопански механизми, а от командно-
силови средства. Обратното лице на “индустриалните армии”* на Маркс и “тру-
довите колонии” на Троцки са скрито безработните; главоломният растеж на
цената на труда – т. нар. “незаработени пари”; спадането на интензивността;
разлагането на трудовата и технологичната дисциплина. Всичко това е са-
мо резултат от разрушените стимули за труд, от порочната административна
организация на трудовите отношения. Административният механизъм не е в
състояние да създаде конкуренция за всяко работно място, здраво съперни-
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чество и икономическа принуда там, където не достигат навиците, желанието
и опитът. Не е в състояние рационално и ефективно да разпредели трудовите
ресурси по отраслите на националната икономика, да разграничи високока-
чествения сложен труд на професионалиста-експерт от простия, неизискващ
квалификация и образование труд на нископроизводителния работник и слу-
жащ. Накрая, този механизъм, вместо нужната на развитието диференциация,
налага подтискаща за трудовата активност уравниловка в заплащането.

Дълбоките разстройства на трудовите отношения, с които апаратът води
борба от времето на своето съществуване, са недвусмислено доказателство, че
познатият ни социализъм няма ефективно решение на най-същностния проб-
лем за всяка икономика. В резултат – хората престават да се трудят както
трябва.

Административната организация на труда до голяма степен се опира на
идеологически, политически и други средства за принуда над трудещите се.
С тях, вместо с икономически механизми, се постига сегашната интензивност
на труда. Щом познатият ни социализъм се гради на система от неикономи-
чески средства за организация и управление на труда, то общото разпадане
на неговите политически и идеологически структури ще подрови силата на
прилаганите принудителни средства. Премахването на остатъците от адми-
нистративния механизъм на регулиране на трудовите отношения ще доведе
страна та до катастрофа.

Следователно успоредно с неудържимата политическа реформа, демонти-
раща формите на обществено-политическо устройство, неминуемо ще се задъл-
бочава стопанската разруха. Ето защо, радикалната икономическа реформа е
неизбежна и неотложна. Нейните трудности и лишения ще бъдат от порядъка
на тези, които причинява рушащата се обществено-политическа система. Раз-
ликата е в това, че реформата обещава изход, докато козметичните операции,
“основните ремонти” и постепенните преобразувания в икономиката гаранти-
рат единствено, че такъв изход няма да има.

Реформата е без алтернатива. Тя трябва да бъде извършена във възможно
най-кратки срокове, защото общественият и стопански упадък не могат да
бъдат преустановени.

Икономическата наука отдавна е стигнала до извода, че няма висши и нис-
ши форми на собственост, че тяхното съществуване се определя единствено
от производствената ефективност, която се доказва в острата конкуренция
помежду им. Модерните пазарни механизми осъществяват “естествен отбор”
измежду най-ефективните форми на собственост, начини на стопанисване и
производствено-организационни структури. Изхождайки оттук и от посочена-
та по-горе причина за разпадането на сегашния социализъм, трябва да насочим
главния удар срещу монопола на държавната собственост върху производстве-
ните ресурси. Държавната собственост трябва да бъде преобразувана по такъв
начин, че на нейното място да се появи многообразие от групова, корпоратив-
на, акционерна, трудова, частна, капиталистическа форма на собственост и
техните комбинации. Всички форми, които отговарят на равнището на разви-
тие на технологията и пазара и са способни да докажат в здраво съперничество
своята висока ефективност и способността си да извличат максимални доходи
от собствеността, трябва да съществуват.
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Преобразуването на държавната собственост е и политическа необходимост,
защото ще лиши номенклатурата от основата на нейната стопанска сила и
власт. Обратно, запазването на крупната държавна собственост ще превръща
всяка политическа партия в номенклатурен апарат, независимо от политичес-
ките ѝ намерения, устав и декларации. Закон на организацията е крупният
монопол на държавната собственост да изисква огромен бюрократичен апарат
и контролираща го номенклатура. Тази собственост не може да функционира
без апарата. Ако първоначално централизирането на собствеността в ръцете на
държавата е послужило като опора за установяване и засилване на партийната
власт над обществото, то сега обратно – самата държавна собственост изисква
строга политическа йерархия и господство на партийната администрация над
гражданското общество.

Определянето на посоката на решаващия удар за социално-икономическото
и политическо преобразуване на съществуващия социализъм не е проста за-
дача. Ударът трябва да се насочи точно в социално-класовата опора на сис-
темата. Много лесно, но неправилно и недалновидно е цялата администрация
да се постави под прицел.

Администрацията при социализма се състои от три съставки: партийна,
държавна и стопанска, във всяка съвременна държава има държавна админис-
трация от функционални и отраслови министерства, местни органи на властта,
съдопроизводство и пр., има и стопанска администрация, наричана менидж-
мънт, технокрация, техноструктура и пр. Никъде обаче не съществува инсти-
туцията на партийната администрация, сраснала с посочените две структури,
освен в източноевропейските страни. Навсякъде партийните апарати са отде-
лени от административните органи и не представляват административно тяло.

Длъжни сме да направим необходимото разграничение, защото стопанс-
ката и държавната администрация не бива да бъдат подлагани на репресии
и разграждане. Атака срещу бюрокрацията, която не разграничава нейните
структури, ще допринесе за разрушаване на самото общество. Нападението
срещу администрацията като цяло е сериозна политическа и икономическа
грешка.

Реформаторският удар трябва да бъде конкретно насочен и прецизиран.
Като хирургически разрез той трябва да отстрани партийната администра-
ция, която е реалната социално-класова опора на “казармения социализъм”.
Трябва да се оперира дълбоко навътре в партията, да се отстрани контро-
лиращата я номенклатура. Силите на преустройството не бива да се насочват
срещу държавната и стопанската администрация. Ако това се направи, от една
страна, ще се ускори разпадането на производствената организация, и от дру-
га – ще западнат функциите на самата държава. Отслабването структурите
на властта ще намали степента на управляемост и контрол над обществените
процеси, ще има взрив от насилия и престъпления, началото на който вече
наблюдаваме.

Нанесен неточно, политическият удар срещу администрацията въобще ще
навреди на радикалната реформа, защото, за да бъде осъществена тя, е необ-
ходима висока организация и квалифицирани кадри, с които сега разполага
само стопанската и държавната администрация.

В сила е следната зависимост: Колкото по-радикална е реформата, с тол-
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кова по-силна административна власт трябва да се приложи. Не може да се
осъществяват сериозни преобразования от слаба власт. Без това условие ре-
формите даже не могат да започнат. Всъщност обществото проявява воля и
концентрира властта само в името на решителни промени. Радикалните ре-
форми пораждат социални напрежения и противодействие и ако държавата
е слаба, катаклизмите са неизбежни. Необходимо в обезвластяване на номен-
клатурата, премахване на тоталитаризма, но запазване непокътната и силна
държавна и стопанска власт. Нейната висококвалифицирана армия може и
трябва да бъде мощно оръжие за осъществяване на реформите. Трябва да
се разбере, че друга такава организирана и обучена сила реално не същест-
вува. Тя ще действа резултатно, ако бъде въоръжена с реформаторски идеи
и принципи, които по своята природа само тя е в състояние да превърне в
социално-стопански механизми и правни норми, в икономическа програма за
извеждане на страната от кризата. Никоя друга част от обществото не разпо-
лага с нужните за това компетентност, информация и опит. Ето защо не бива
да се репресира и обезвластява държавната и стопанска администрация. Ре-
форматорските сили трябва да извършат достатъчно сложна операция, а не
да рушат безогледно.

В процесите на преобразуванията на обществено-политическото устройство
от особено значение е балансът на интересите. Преустройството рязко намаля-
ва стабилността на този баланс, а поддържането му е от решаващо значение.
Затова е нужно да се изхвърли зад борда баластът на деформациите и феодал-
ното неравенство, да се осъдят изкористените и корумпирани дейци на всяко
равнище. Във всички структури да се отстранят некомпетентните ръководни
кадри. Да се потърси отговорност от лицата, нанесли вреди на икономиката
със своите решения и съвети, от лично обогатилите се от власт, от незаконно
присвоилите народно имущество. Да се премахнат облагите за бивши полити-
чески заслуги.

Сега особено изпъква вредността от компромиса с висшата номенклатура
и закъснялото възмездие за нейните престъпления. За да има политическо и
стопанско равновесие, трябва да се действа решително, за да получи народът
уверение, че има отплата за престъпленията, че нищо няма да остане ненака-
зано.

Отдавна е известно, че постигането на обществено съгласие в бързо раз-
виваща се икономика не е особен политически проблем. Но при икономическа
криза, която нанася ущърб на всички, хората трябва да имат твърдата убеде-
ност, че не понасят лишения заради други. Справедливостта изисква нацията
изпитва равномерно лишенията и да се грижи за най-слабите в социално от-
ношение. Това е условие, за да се запази контролът над обществените и сто-
пански процеси и едновременно е задължителен елемент, от процедурата за
разграждане на съществуващото обществено устройство.

Преодоляването на кризата в организацията на труда е невъзможно на дру-
га основа, освен чрез създаването и развитието на пазар на работната сила.
Тук важи следната закономерност – поради разрушаване на досегашната сис-
тема за трудова принуда кризата ще бъде толкова по-продължителна, колкото
повече се отлага във времето изграждането на пазарен механизъм за покупко-
продажба на работна сила. Това е друга причина, поради която реформата не
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може повече да чака.

Историческа обреченост на индустриалния стадий

Започнатата от Маркс теория на технологическите стадии бе довършена от
други учени. За наша беда, ортодоксалният марксизъм не прие съществуване-
то и неизбежността на постиндустриалния стадий – този на информационните
и компютърните технологии. Затова той имаше както идеологически, така и
политически съображения. Идеологическите се съсредоточават около догмата
за производителния труд. Проблемът за марксизма е в това, че ако признае
за производителен труда на извършващите вещни, лични и капиталови услу-
ги, той трябва да се откаже от тезата си за капиталистическата експлоатация,
или значително да я ревизира. Но без да признае разширяването на грани-
ците на производителния труд, официалната доктрина не може да даде път
на индивидуалната инициатива и предприемаческия дух, на разгръщането на
“човешките Качества”, които са създател на новата технологическа ера.

Политическите съображения се разшифроват от социалния анализ на под-
държащите системата слоеве. Тоталитарната система е демонстрирала особена
семплост на идеите за разрешаване на икономическите противоречия. В това
отношение тя винаги се е опирала на екстензивния индустриален растеж. Пре-
каленото използване на това средство е довело дотам, че сега у нас е премината
всяка разумна граница на индустриализация. Делът на промишлеността в на-
родното ни стопанство е два пъти по-висок от този на развитите демократични
страни. Ние надминаваме дори дела на промишлеността във “фабриката на
света”- Великобритания, от времето на нейната най-висока индустриализация
и то с 10-12 пункта. Тези порочни стопански структури не са случайни. Те са
създадени, за да поддържат класовата опора на социализма – масовата армия
на промишлените работници и крупната администрация.

Трябва отново да се посочи, че крупната администрация е закономерен про-
дукт на свръхиндустриализираната икономика, а не причина за нейната криза.
Системата има своя логика на функциониране. Опитът на другите социалис-
тически страни, пък и нашият опит показва, че стремежът за рационализиране
на стопанската структура ще срещне остра съпротива от двете класови опо-
ри на социализма. Тук от особено значение е правилната последователност на
реформата. Тя е съкращаване на свръхиндустриализираната деформация на
народното стопанство. След това – намаляване на броя на промишлената ар-
мия и свързаната с нея администрация. Пререждането на ходовете, например
първоначален удар срещу стопанската администрация, е непозволено и води
до форсирана загуба за радикалната реформа. Трябва да се започне със сък-
ращаване на производството и неговите ресурси в атрофиралите сектори на
икономиката.

Административната система е доказала своята неспособност да развива
научно-техническия прогрес. Освен на консервативната индустриална техно-
логия тази неспособност се дължи и на редица защитни рубежи, които но-
менклатурата е създала, за да гарантира своето господство. Първо, научно-
техническата интелигенция бе отстранена от управлението на производството,
от отговорността за усъвършенстване на технологията и качеството на продук-
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цията. В рамките на крупната държавна индустриална фирма никога не може
да се генерира отвътре научно-технически прогрес. Той се налага силово, като
преди това се твори в откъснати от производството бюрократизирани инсти-
тути. Така се постигат едновременно три цели: отнема се стопанската сила на
интелигенцията; създава се противоречие и дори несъвместимост между нея и
производствения персонал и накрая – надява ѝ се хамута на административ-
ния контрол. Второ, не се допуска разгръщане на т. нар. несоциалистически
стопански форми. Отново се връщаме към съществуващите многобройни заб-
рани, насочени срещу личното творчество и стопанската активност на хората,
които в този случай крепят устойчивостта на апарата. Но научно-техническият
прогрес е дело на човешкия фактор, т. е. точно на този, който с всички сили
у нас се неутрализира.

Колективизмът на индустриалната армия и духът на принудителното един-
ство, с които сме пронизани, никога няма да станат почва за развитие на нуж-
ните за постиндустриалния стадий човешки качества. Ние сме трагично раз-
лични от това, което трябва да сме. Предстои ни болезнен процес на вътрешно
преустройство, промяна на моралните, нравствените и дори мирогледните ус-
тои на собствената ни личност.

Кризата на индустриалния стадий най-ярко личи в неспособността да се
създаде високо качество на благата, а оттам – и на самия начин на живот.
Администрираната свръхиндустриализирана икономика никога няма да бъде
в състояние да реши проблема с качеството на равнището на постиндустриал-
ните технологии. Тя няма технически, организационни и творчески възмож-
ности за това. Но без непрестанно повишаване на качеството няма перспектива
за прогрес. Влошаващото се качество е щемпелът, който времето постави на
системата и я изправи пред неразрешими противоречия.

Независимо от многобройните заклинания за научно-технически прогрес,
у нас не бяха създавани предпоставки за преход към постиндустриални сто-
пански структури. Насилието върху обективните закони на технологичното
развитие намери израз в създаване и задълбочаване, особено от началото на
70-те години, на диспропорции с особено тежки последици.

Общата насока на диспропорционалността е откъсването на производстве-
ната структура от тази на потребностите и износа. Оттук изникнаха източници
на инфлация и криза. Те са крайно трудно преодолими. Причините за това са
следните:

Първо, диспропорциите се натрупват в структурата на производствени-
те фактори, които се консервират в комбинации, присъщи на индустриалния
стадий. Деформираната структура на факторите се фиксира от технологич-
ния процес, техническата система, организацията и разделението на труда,
образованието и квалификацията на работната сила, използваните суровини
и материали. Деформациите във всяко от посочените направления могат да
се отстранят само в средно-дългосрочна перспектива, с крупни вложения за
смяна на технологиите, обучение и преквалификация на трудещите се и внос.

Второ, диспропорциите поразяват технологическия и възрастов състав на
основните средства. Техниката е с дълъг жизнен цикъл и поради това е носител
на инертност в народното стопанство. Подобно на възрастовата пирамида на
населението, веднъж създадени, средствата на труда имат независим начин на
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възпроизводство. Поради тези свои особености технологичната и възрастовата
структура слабо се поддават на бързи трансформации, действат като бреме за
всяко радикално намерение.

Трето, нарушават се съотношенията между ефективностите на производ-
ствените фактори и зависимостите между техните пределни ефективности и
цените им. Само така става осъществим екстензивният индустриален растеж
тогава, когато не е нужен на народното стопанство. Той се форсира незави-
симо от непрекъснато спадащото отдаване на техниката и от нейната бързо
растяща цена. Рационалните управленски решения стават невъзможни, защо-
то информацията за доходите и разходите на предприятията се пречупва през
кривите огледала на диспропорциите и се деформира. Производствената ефек-
тивност се превръща във фантом, за когото всички говорят, но който никой
не е виждал и не може надеждно да измери.

Четвърто, растежът “на всяка цена” създава порочни отраслови структу-
ри на производството. Ускоряването му е постижимо единствено чрез натруп-
ване във фондообразуващите сектори на икономиката. Последиците са раз-
бухването и атрофирането на отраслите от първо подразделение и група “А”
на промишлеността. Това е задължително, за да не среща растежът ограниче-
нията на потребителския пазар. С други думи, копае се “изкопът” на Андрей
Платонов, в който се зариват силите и ресурсите на нацията. В същото време
поради липса на настройващи механизми към потребителския пазар и пренеб-
режението към неговите закони, залиняват отраслите, обслужващи потреб-
лението на човека. Преодоляването на тези отраслови диспропорции изисква
дълбоки структурни преобразувания, а те – много финансови и материални
ресурси.

Пето, вследствие технологическите и отраслови деформации се наруша-
ват законите на потреблението. Спират се заложените в него тенденции на
структурни промени и динамика и се прекратява обратното му положително
въздействие върху производството. Насилствено се консервират потребности-
те. Потреблението се привързва към посредствените възможности на крупно
индустриализираното производство. Прекратяват се процесите на развитие на
услугите, а това прави оскъдни вложенията в човешкия фактор. От 1977 г. до-
сега относителният дял на разходите на домакинствата за услуги стои посто-
янно на 11 на сто и дори в последните години намалява. Грешките и престъп-
ленията на номенклатурата в индустриалната и технологическата политика
трябва да се плащат от населението и най-простият механизъм това да стане
чрез цените на продоволствието. Относителният дял на разходите на дома-
кинствата за храна, напитки и тютюн у нас сега е на равнището на 1960 г.
– повече от 50 на сто, т. е. отвъд приетата от световната статистика норма
за социален минимум. Ние обедняваме ускорено от средата на 70-те години,
когато бе достигнат най-ниският дял на разходите за продоволствие – 38 на
сто. Сегашната структура на потребителските разходи реанимира неефектив-
ните индустриални гиганти и възпроизвежда технологическите и отраслови
диспропорции.

Шесто, догмата за безкризисното развитие и прилагането ѝ на всяка це-
на от икономическата политика, лиши народното стопанство от периодичното
преодоляване на диспропорциите чрез икономическия цикъл. Вместо неголеми
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по амплитуда и продължителност настройвания на производствената струк-
тура към потреблението, у нас се “складираха” заплашителни неравновесия,
сигналите за които предварително бяха заглушавани. Особеностите на екстен-
зивния растеж правеха устойчива, нашата небалансирана икономика, дори при
силен стоков и ресурсен недостиг, а системите за идеологическо насилие дълго
време успяваха да “отложат” за неопределено бъдеше задоволяването потреб-
ностите на населението. Сега тази противоестествена устойчивост отслабна, а
впоследствие престана да съществува, поради липсата на икономически рас-
теж и демонтажа на обществено-политическото устройство. Това на свой ред
създаде обратна връзка, която задълбочи кризата.

Освен време и ресурси преодоляването на технологическата криза изиск-
ва още едно условие, което считам за необходимо и достатъчно. Трябва да
съществува естествен механизъм, който да ориентира производителите към
правилните посоки на развитие. Преструктурирането не може да се осъщес-
тви съобразно волята на апарата, по максимата “да се рационализира” дейс-
твителността по волята на “субективния фактор”. Нужна е среда, стопанс-
ки климат, в който фирмите сами, спонтанно ще намерят изход от кризата.
В слединдустриалната епоха не може да се влезе със съществуващата у нас
противоестествена икономическа уредба, начело с номенклатурата. Партийно-
административният апарат не знае пътя, по който трябва да се върви, а тази
част от него, която го знае, добре разбира, че той е едновременно пътят на
нейното слизане от историческата сцена.

Вече две десетилетия номенклатурата не проявява способност да осмисли
факта, че се намираме в долно, най-ниско положение на голямата технологи-
ческа вълна на Кондратиев, да направи нужните изводи и да започне радикал-
на реформа. До тези изводи е трудно да се стигне, защото според официалната
доктрина технологически вълни и постиндустриално общество не съществуват.
За номенклатурата времето е спряло – зенит на еволюцията се счита крупната
индустрия. Възможно е причината да е по-проста – номенклатурата проявява
характерното за реакционните слоеве стопанско и историческо късогледство.

Криза на производството

Тази криза упорито се отрича от апарата, защото: първо, тя е окончател-
но доказателство за остротата на другите направления на стопанския упадък;
второ, от наличието ѝ непосредствено следва, че е налице спадане реалните до-
ходи на населението и влошаване на жизненото му равнище; трето, доказва се
неспособността на номенклатурата да осъществява управлението на народно-
то стопанство; четвърто, престава да съществува опората на индустриалния
растеж, а това означава край на идеите на апарата за изход от разрухата.

Производствената криза, а тя очевидно е криза на потреблението, е зако-
номерно следствие от преминаването допустимите граници на инфлацията и
стоковия и ресурсен недостиг. Тези граници са изследвани в средата на 20-те
години от В. Новожилов и други икономисти, чиито изводи практиката ка-
тегорично потвърди. Отвъд определена допустима норма на явна и скрита
инфлация, икономиката навлиза стремително в криза на производството, ко-
ято се изразява в монотонно съкращаване на стоковата продукция и услугите
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на изхода на производствената система.

Тази криза не може да бъде преодоляна с познатите на административния
подход средства – усилване на натиска над производството, наднормен труд,
по-гръмки призиви към “съзнанието”, засилване на централизацията на управ-
лението. Впрочем, последното непрекъснато проявява тенденции да се разпада
и парцелира по отделни ведомства и инстанции. Причините за кризата и не-
възможността пазарът да се изпълни със стоки са не в производството, а в
нарушените възпроизводствени връзки; в натрупаните диспропорции между
производството и потреблението, които нямат възможност да се проявят и да
бъдат решени.

При обсъждане на въпросите за излизане от кризата често се спекулира със
социалната цена на радикалната реформа. Твърди се, че тя е най-висока при
бърза и решителна реформа, по-малка при бавна и внимателна и най-ниска
при основен ремонт на административната система. В последния случай даже
се счита, че не се плаша нищо. Кризата на производството, като съкраща-
ва реалните доходи на народа, го кара да плаща пасивността и колебанията
на стопанското управление. Бездействието или опитите за ремонт всъщност
имат най-висока цена, която нашият народ плаща от средата на 70-те години
с влошаване на своето благосъстояние.

Това още един път убеждава, че радикалната реформа няма алтернатива,
тъй като не съществува друг начин за преодоляване производствената криза.
Не съществуват умерени средства за възстановяване на пазара и паричното
стопанство, а само през това преминава изходът от сляпата улица, в която е
вкарано нашето развитие. А що се отнася до социалната цена, тя отдавна вече
се плаща от народа и само на номенклатурата е изгодно нейната величина да
не става обществено достояние.

Два са основните въпроси, решаването на които е условие за излизане от
производствената криза. Първият е за целите на икономическата стратегия, а
вторият – за необходимите средства.

Ако не бъде дадена достатъчно реалистична и критична оценка на състо-
янието на икономиката и на причините, довели до това състояние, може да
се възприемат оптимистични ориентири на икономическата стратегия, напри-
мер решаване на основните проблеми на благосъстоянието: продоволствения,
жилищния и този за услугите, както бе в плана на А. Аганбегян в Съветс-
кия съюз. Това е тезата, за “качествено новия икономически растеж”, който
първоначално имаше амбицията да бъде по-ускорен от предишния.

Опитите да бъдат решени спешно проблемите на благосъстоянието се рав-
нява на желание за набиране височина и полет със самолет, на когото два
от четирите двигателя са излезли от строя, не се отваря шасито за кацане
и всеки момент има опасност да се откачи стабилизаторът. Вместо да се из-
бърши много трудното кацане, се натиска педалът на газта. Това увеличава
напрежението на цялата стопанска система, нарушава нейната организация
и се изразява в развиване на инфлационната спирала. След кратък полет се
влиза в още по-тежка криза.

По този път не могат да се решават проблемите за излизане от кризата,
а друг път номенклатурата не познава. Причината за нейната десетилетна
стратегическа ориентация се крие в т. нар. растежна психология. Вместо уп-
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равляемо съкращаване на излишните за потреблението и износа мощности и
противодействие на раздиращите икономиката центробежни сили, се залага
винаги на растежа.

Опитът показва, че при криза социална преориентация и амбициозни цели
са невъзможни. Усилията трябва да се насочат за запазване управляемостта,
а значи – устойчивостта на стагниращрто стопанство. На тази цел трябва да
се подчини, всичко. Жизнено важно е да се кацне с цял самолет.

Кризата на производството не е тъждествена с общата криза на познатия
ни социализъм и не може да се преодолее със социално-политическа терапия.
Тя има свои закони, които налага на обществото с “желязна необходимост”. От
производствената криза се излиза с технологическо и отраслово преструктури-
ране, с преодоляване на диспропорциите между производството и потреблени-
ето, а това изисква толкова повече време, колкото по-дълбоки са допуснатите
неравновесия.

Най-важна в случая е вярната стратегическа ориентация – запазване управ-
ляемостта контрола върху стопанските процеси. Не бива да се противодейства
на задължително протичащите процеси в икономиката, дори когато са болез-
нени. Те трябва да се овладеят и да бъдат подпомогнати. Едва когато кризата
отстрани причините за своето съществуване, може да се пристъпи към ново
набиране на височина.

Напълно погрешно е нарастването на производството на потребителски сто-
ки и услуги да се счита като средство за борба с кризата.

Напрежението на вътрешния пазар всъщност е остър стоков “глад”, който
е продукт на колосални за размерите на нашата икономика пазарни диспро-
порции и разстроено парично стопанство. При това, недостигът е обхванал
изцяло икономиката на страната. От него страда не само населението, а и
всички стопански звена.

Макар и да изглежда нелогично за незапознатия с материята читател, в
условията на изострен повсеместен и хроничен недостиг не може да започне
структурно преориентиране към потребителския пазар, макар това да изглеж-
да най-естествената стъпка Дори да допуснем, въпреки че това е невъзможно
на практика, преструктурирането да се увенчае с успех, то преодоляването на
диспропорциите няма да бъде постигнато. В икономическата теория отдавна
е доказано, че напрежението на вътрешния пазар няма да се преодолее. Не-
що повече, недостигът ще се възпроизведе в още по-драстични форми и ще
разстрои напълно стопанските структури.

Доказателствата на тезата са много. Ще се спра на три от тях.

Първо, увеличеното производство за потребителския пазар ще мултип-
лицира в същата и дори в по-голяма степен паричните доходи на заетите. В
по-голяма степен, защото маневрата ще изисква допълнителен труд за компен-
сиране на ограничените и изтощени мощности на второ подразделение, а по
линията на производствените връзки ще се създаде напрежение в останалите
отрасли, което също ще изисква растеж на заплатата.

Второ, в съответствие със законите на пазара, по-ниските от равновесни-
те цени непрекъснато пораждат недостиг на предлагането. Едновременното
увеличаване на търсенето и предлагането, което ще последва при по-голямо
производство, ще възпроизведе диспропорцията на по-високо равнище, но ня-
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ма да стопи недостига.

Трето, при съществуващите връзки между стоковите и парично-кредитните
структури, бягството от парите ще остава неконтролируемо. Пресата на тър-
сенето ще опустошава стоковия пазар, защото е напрегната до краен предел
от отрицателния лихвен процент по влоговете.

Следователно нарастването на производството на потребителски стоки, ако
изобщо се осъществи, не може да намали- напрежението на вътрешния пазар.
Напротив, ще го увеличи, защото самото преструктуриране има своята цена,
която ще бъде платена с ескалация на общия недостиг. Но нали дефицитът
на потребителския пазар е само функция на общия, негова последица. Вижда
се, че примамливият от социално-политическа гледна точка приоритет вкарва
икономиката в опасен капан от взаимноусилващи се неблагоприятни процеси.

Изходът от кризата на производството, колкото и странно да звучи то-
ва, не е в самото производство. Трябва да се премахнат основните причини на
кризата – инфлацията и стоковият недостиг. Ето защо преодоляването на про-
изводствената криза изисква възможно най-бързо да се деблокира недостигът
в целия му размер.

Съществува значителен риск при деблокиране на скритата инфлация, как-
вато представлява недостигът. Поради неизвестните му размери очакваният
ценови взрив и преобразуването на ценовите съотношения са също с неизвест-
ни мащаби. Процесът наистина не може да протече по друг начин, освен взри-
вообразно, т. е. в рамките на кратък период от време. Причините за това са:
първо, паричният натиск над пазара вече е извън контрол. Той се умножава от
излизащата изпод ограниченията работна заплата, от раздуването на разходи-
те за работна сила, в това число за преквалификация, съкращаване на бремето
за пенсиониране и пр.; второ, в условията на стоков и капиталов недостиг е не-
възможно да започне нормалното функциониране на недържавните форми на
собственост, дори да им бъдат създадени правни възможности за това; трето
недостигът създава “ниши” за спекулативно разрастване на частния капитал,
без създаване на нови работни места, повече продукция и услуги. Реална е
опасността частните фирми да се насочат към експлоатация на недостига, а
това ще настрои срещу тях социалното недоволство.

Следователно, ако не бъде преодолян бързо, недостигът ще блокира хода
на цялата радикална реформа и ще изгори нейните предмостия. Освен това
той е най-сериозното препятствие за излизане от производствената криза, тъй
като сам я създава.

От казаното следва, че преодоляването на кризата изисква радикални цено-
ви промени. Тези промени ще доведат до нови пропорции между материалните
и монетарните процеси, нови структури в собствеността върху капиталовите
активи. Една значителна част от производителния капитал ще се обезцени.
Това ще промени пропорциите в цените на производствените фактори и ще
даде нужния тласък за създаване на нова технологическа организация. Ед-
ва тогава ще се очертае изходът от съкращаването на производството. Той е
невъзможен без рационализиране на производството по законите на пазара и
ефективността.

Всъщност и тук, независимо от заклинанията за качествено отличие от
капиталистическата икономика, нашето стопанство трябва да изживее една
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дълбока, създаваща прогресивни пропорции и структури криза. Проблемът е
само в това, че поради натрупалите се “отложени” кризисни фактори, спадът
ще бъде много дълбок и времетраенето му – продължително.

Това е причината радикалната реформа на нашата икономика в един дос-
татъчно продължителен период да не бъде в състояние да се похвали с антик-
ризисни успехи. Но това не означава, че няма да постигне дълбоки качествени
промени, които ще бъдат жалони за социален успех.

Разпадане на паричната система

Има няколко форми в които протича разпадането на паричната система –
съкращаване на обхвата на потребителския пазар, чрез ограничаване на па-
зарните отношения между несоциалистическите форми на собственост и на-
селението; разпадане на единствения полумонетарен сектор на икономиката,
този, на средствата за живот на населението и формирането на многобройни
различни разпределители на стоки и услуги за отделни слоеве и класи; загу-
ба на естествените функции на парите – средство за плащане, натрупване и
световни пари, т.е. конвертируемост и накрая, процесът на обезценяване на
паричните знаци, явната и скрита инфлация.

Вследствие разпадането на паричната система се загубват нормалните вза-
имовръзки между стопанските субекти, изключва се положителното дейст-
вие на пазарните закони, престава да действа принудата на конкуренцията
и заплахата от разоряването. Вместо самонастройващ и самоорганизиращ се
стопански живот с държавно регулиране, неограничено се разпорежда цен-
тралното планиране и управление на народното стопанство, разпорежда се
волунтаризмът.

Тоталитарното обществено устройство е несъвместимо с нормалните па-
зарни структури и редовното парично обръщение. Цялата история на “стро-
ителството на социализма” след НЕП-а е доказателство на тази теза. Ни-
то обществено-политическата система, нито индустриализацията са възмож-
ни при наличието на пазарен контрол и пълноценни пари. След решаване на
поставената историческа цел – индустриализацията на слаборазвитите стопан-
ства на повечето от източноевропейските страни – административният апарат
започна бързо да натрупва стопански неравновесия и да отлага тяхното про-
явление в стоковия и ресурсен недостиг. “Икономиката на недостига” под въз-
действието на останалите кризисни процеси премина границите на търпимия
дефицит и навлезе в упадък. Видимите признаци на този упадък са разру-
шаването на паричното стопанство, проявяващо се в инфлацията и растящия
стоков глад.

Опитите за частични реформи също разстроиха крехката устойчивост на
неравновесната ни икономика и отвориха резервоарите на явната инфлация.
Това, което бе крито от населението в продължение на 15-20 години, започна
да става явно. Силово,административно и политически задържаните напреже-
ния и дефицити започнаха да се деблокират и да се развиват в инфлационни
спирали. Освободената потенциална енергия на инфлацията е неизвестна за
широките слоеве, за политиците и висшите управляващи. А неизвестността
ражда страха.
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Освен посочените вече направления на общия стопански упадък, които
рефлектират върху паричната система, съществуват причини, скрити в сфе-
рата на обръщението. За да бъдат показани, е необходимо да се приеме, че
нашата икономика има полумонетарен характер. С други думи, независимо от
административното разпореждане с благата и ресурсите, все пак остава зона
на пазарни и парични отношения и това е преди всичко търговията с предмети
за потребление. Тук важат някои от пазарните закони, в сила са “твърдите”
финансови ограничения на домакинствата от техния паричен доход.

Все пак за тази парична зона трябва да се направят някои уговорки. Пър-
во, тя няма функциите и значението на нормалната пазарна система, защо-
то изпитва силните ограничения на администрирането на цените и стоките.
Второ, прякото приложение на западните теории към нашата инфлация не
дават възможност за оценяване на обхвата и скоростта на процеса. Получава
се извод за наличие на неконтролируема хиперинфлация. Такъв извод в из-
вестен смисъл противоречи на опита, натрупан по време на възхода и апогея
на административно-командната система. Трето, нашата система съжителст-
ва с общ и хроничен недостиг, който за нея е станал нещо като условие за
съществуване. Без недостига тя е немислима. Паричната система у нас е де-
формирана съобразно недостига и законите на пазарно-паричното стопанство
трудно си пробиват път. Четвърто, висшите сфери на модерното пазарно сто-
панство у нас не съществуват. Липсва парично-кредитен, капиталов, трудов,
валутен, лизингов, финансов и пр. пазари. Не съществуват редица механизми
на саморегулиране, както и средствата за регулиране на пазара и паричното
обръщение от страна на държавата.

Ще се спра на четири характерни причини за инфлацията и кризата на
паричната система.

На първо място, ниските проценти по влоговете и по кредитите. Тъй като
лихвата не компенсира обезценяването на парите, тя е наказателна за вложите-
лите и субсидираща за длъжниците. Това означава, че не действа спирачната
система на инфлацията, състояща се от връзката между динамиката на цени-
те и процента. По принцип високият процент охлажда стопанската активност
и възпира растежа на доходите, който пък потушава нарастването на цените.
При нас тази система е по същество инфлационна спирала – повишаването
на стоковите цени или на недостига се ускорява от отрицателния лихвен про-
цент по влоговете, а той е отрицателен, защото обезценяването на парите е
по-високо от него. Стремежът към спестяване клони към нула, усилва се бяг-
ството от парите и се форсира търсенето на стоки и инвестиции. Тези явления
пораждат нов натиск за повишаване на недостига или за вдигане на цените.

На второ място е дефицитът в държавния бюджет. Стремежът да се
ускорява икономическият растеж с всички средства, в условията на ограни-
чени ресурси поражда дефицитно финансиране на инвестиционните програми
и непроизводственото потребление. В догмите на официалната икономическа
доктрина присъства искането за неограничено търсене като условие на също
така неограничения растеж, в противоположност на “недопотреблението” във
високоразвитите страни. Производителите и звената от извънпроизводствена-
та сфера не срещат парични ограничения, държавният бюджет осигурява на
всички т. нар. “мек кредит” или евтини пари. Тъй като това поражда бюдже-
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тен дефицит, последният се финансира със субсидиращ кредит от спестовната
каса на населението или чрез емисия. И в двата случая се нагнетява инфла-
ционно напрежение в каналите на обръщението.

На трето място е неограниченият кредитен потенциал на централната
банка. Тъй като държи всички парични сметки на стопанските звена, отпус-
кането на кредит не снижава нейния касов остатък. Премахването на пред-
приемаческите стимули пред банковата система пък я превръща в част от
системата за социално подпомагане и благотворителност. Търсенето на кре-
дит от населението се превръща в задача за централизиране разпределение на
помощи и облаги.

На четвърто място е централизираната система на ценообразуване. За
нея е характерно формирането на неравностойни цени, които директно раж-
дат инфлация или стоков недостиг – последното вследствие надвишаването
на търсенето над предлагането при по-ниска от равновесната цена. Поддър-
жането на тази ценова система поставя трудни задачи пред управлението –
за разпределението на дотациите; за субсидиране на нежелани технологии и
продукти; за рациониране на потребителските блага; за борба със спекулата,
черната борса и икономиката “в сянка”.

Силно нестабилната парична система се утежнява от набиращата се лавина
на спестяванията, като последица от стоковия недостиг. Инфлацията временно
се задържа, но това създава линии на още по-остри противоречия, например
намаляване на стоковото разнообразие, разпадането на единния пазар на раз-
пределители на “бял”, “сив” и “черен” и пр.

Натрупаното парично имущество, което непрекъснато губи от своята вели-
чина вследствие на инфлацията, е без покритие на пазара. Това дестабилизи-
ра пропорциите на националното богатство. Населението става все по-крупен
притежател на парични активи, докато държавата запазва за себе си капи-
таловото имущество в материална, форма. Тези диспропорции от определен
момент нататък нарушават възпроизводството на държавната собственост, а
това заплашва да обезцени националния капитал и да доведе до крупно пре-
разпределение на богатството.

Положението “се овладява” с нови рестрикции на платежоспособното тър-
сене на населението, чрез ограничаване на потребностите, т. е. С все по-голям
недостиг. Инфлацията пък стопява паричните депозити на населението, ко-
ито въпреки здравия разум се оказват фиктивни. Но това нанася последни
удари на единствената пазарна зона в социалистическата икономика. Оттук
разпадането на паричната система се предава на производството и то навлиза
в застойна криза. Отново се връщаме в капана на самосъкращаване на произ-
водството, от който то няма средства за излизане.

С разпадането на паричната система единственото средство за икономичес-
ка мобилизация на трудещите се бива разрушено. Погледите се обръщат към
познатите и неприемливи за никого командно-административни прийоми.

Радикалната икономическа реформа трябва да води борба във всяко от
посочените направления на стопанския упадък. Ключова цел на тази борба е
създаването на модерни пазарни структури и здрава парична система.

(“Истини, без които не можем”, Университетско издателство
“Св. Кл. Охридски”, София, 1992 г.)



Акценти върху

икономическото наследство

от правителството на СДС

Без претенции за изчерпателност и окончателни оценки, за които очевидно е
много рано, опирайки се на фактите, ще поставя ударение върху най-важните
структури, определящи икономическото състояние на страната в края на 1992
година. Състояние, което бе критикувано със и без основание, разбиране и
уважение към отговорностите, които носехме.

Националната икономика

Националната икономика бе основен обект на икономическата политика на
правителството на СДС. Целите, които бяха преследвани и до голяма степен
постигнати, бяха запазване на управляемостта и контрола върху изпадналото
в тежка катастрофа стопанство при едновременно създаване на нова пазарна
организация. В началото на 1993 г. едва ли някой може да отрече, че независи-
мо от значителното множество нерешени стопански проблеми, управляемостта
и контролът върху националната икономика са значително укрепнали и в ос-
новни линии възможностите на пазарното стопанство вече са създадени.

Именно тази оценка даде увереност на политическите сили вън от СДС да
се осмелят да поемат управлението на страната в началото на 1993 г.

Пазарите и цените

Основни постижения бяха преодоляването на стоковия дефицит и създаване-
то на снабден с разнообразни и с различно качество стоки услуги пазар върху
територията на цялата страна, нещо, което социализмът не успя да постиг-
не за 45 години. Това се постигна с разширяване на ценовата либерализация
чрез поправка в Указ № 56, с ПМС № 64 от 17.IV.1992 г. при едновременно
утвърждаване на контрола чрез Наредбата за наблюдение и контрол върху
цените на стоки и услуги с особено важно значение за жизненото равнище на
населението и икономиката на страната.
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На базата на разпродажби на техника, инструменти, суровини и матери-
али от индустриалните и селскостопански фирми и кооперативи бе създаден
и бързо укрепна капиталовият пазар, който въобще не съществуваше при со-
циализма. Реституцията на недвижимата собственост създаде за невероятно
кратки срокове пазар за арендните и наемни сделки. Вече може определено де
се твърди, че в страната съществуват основните пазарни структури.

Независимо че не бяха достигнати предварително обявените цели, впро-
чем обичайно за всяка антиинфлационна политика, годишната инфлация на
потребителските цени бе ограничена от 432 на 79,3 на сто и стана напълно
контролирана. Цените на енергийните стоки и услуги започнаха сближаване-
то с международните, а тези на течните горива с прилаганата формула за
плаване спрямо международните и валутния курс се оказаха важен пазарен
стабилизатор.

От гледна точка на наследството основен проблем е не инфлацията, която
през 1993 г. Може да бъде ограничена наполовина, а ножицата между цените
на дребно и цените на производителя. Значителното, почти 3 пъти отваряне на
тази ножица, 22 на сто увеличение на цените на производителя срещу около
70 на сто на сравнимо множество цени на дребно, води до огромно по мащаби
преливане на доходи от основните производители-държавните предприятия в
търговската мрежа, която вече близо 50 на сто е в частни ръце. Този тежък
порок на преходната икономика бе локализиран много късно, поради труд-
ностите за отчитане на индексите на цените на производителя, които НСИ
преодоля едва в началото на 1992 г., а тенденцията на отваряне на ножицата
се очерта през третото тримесечие ма годината.

Производството

Държавните индустриални фирми продължават да задълбочават спада на сво-
ите продажби – 18 на сто за 1992 г., при намаление от 28 на сто през 1991 г. Фак-
торите, които обективно не можаха да бъдат неутрализирани, са загубата на
източните пазари, структурната и технологична недостатъчност, покачването
цената на труда, ниската конкурентноспособност и дисциплина, непознаването
на пазарните правила.

Начинът, по който кризата засегна производствените отрасли, потвържда-
ва твърдението за обективните фактори. Най-силно пострадаха електроника-
та, машиностроенето, хранително-вкусовата промишленост – поради, загуба
на пазари – и търговията, строителството и селското стопанство – поради
неспособност на държавните фирми и кооперативите да действат в пазарни
условия. За сметка на това именно тук нахлу бързо частният бизнес.

Правителството не успя да възстанови докрай контрола върху разграб-
ването на производствените и финансови средства на държавните фирми и
способността си да ги управлява. Не бе преодоляна липсата на мотивация в
ръководствата. Огромният интелектуален капитал в стопанската номенклату-
ра на БСП – бързо бе “приватизиран” при пълно пренебрежение към “соци-
алистическите идеали” и към държавните интереси в преследване на личния
интерес за обогатяване.
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Частният бизнес

На основата на експлоатация на дефицитите от стоки от първа необходимост;
изключителните данъчни преференции и неплащането на данъци, мита и дру-
ги вноски в бюджета, вследствие реституцията на недвижимата собственост и
почти пълната собственост на населението върху жилищния фонд на страна-
та; както и в резултат от разпадането на кооперативите, ликвидацията им и
връщането на земята, частният бизнес се разви неимоверно бързо и вероятно
е преживял най-добрата си година от времето на Ст. Стамболов. Често среща-
ната спекулация за малкия размер на частната собственост не държи сметка
за три обстоятелства, които са извънредно важни:

• Според закона, преобладаващата част от обработваемата земя е частна
или общинска собственост;

• Недвижимите неиндустриални и неинфраструктурни средства са почти
изцяло на населението;

• Интелектуалният капитал също е в частния сектор. Следователно малко
е участието на частната собственост само в индустрията и съобщения-
та. Така, на основата на собствеността върху производствените фактори,
частният капитал бързо откри своите ниши и дори без да навлиза сери-
озно в приватизацията намери пространства за развитие.

Доказателство за бързия растеж на частния сектор е сравнението в кре-
дитните вложения. При 52,3 на сто прираст на остатъците на всички кредитни
вложения (октомври 1992 г. към октомври 1991 г.) – прирастът за кредитните
вложения в частния сектор е 201,4 или почти 4 пъти по-бърз. Също толкова
е изпреварването на частния сектор по отношение на кредитните вложения за
стопанска дейност. Невероятно по динамика е увеличението на кредитите във
валута за частния бизнес за същия период – 13 пъти. Относителният дял на
левовите вложения в частния сектор се увеличи от 9 на близо 15 на сто, което
е показател за действителните му размери в икономиката на страната.

Структурната реформа на собствеността

С оглед да се критикува по-лесно от непрофесионалисти, структурната рефор-
ма се представя единствено като смяна на структурите на собствеността, което
очевидно не е вярно. Структурната реформа е изграждане на нови структури
навсякъде в икономиката: в цените, в пазарите, във външната търговия, във
валутата и пр. Тук ще поставим акцент само върху реформата на собственост-
та.

След забавянето, поради късно приемане и редица поправки и допълнения,
на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи – 5 пъти, на За-
кона за кооперациите – 2 пъти, на Закона за преобразуване и приватизация на
държавни и общински предприятия, Закона за възстановяване собствеността
върху държавни недвижими имоти – 1 път и другите реституционни зако-
ни, в предвидените от законите срокове правителството прие необходимите
постановления, наредби, правилници и инструкции за тяхното приложение.
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Вследствие на това първите реституционни и приватизационни процеси за-
почнаха в средата и в последната четвърт на 1992 г. Започна и процедурата
по връщането на земята. Приети бяха приватизационните програми за 1992 г.
и 1993 г. Започнаха оценките и подготовката за индустриалната и търговска
приватизация на десетки фирми.

И през 1992 г. “никой не искаше да умира”. Непрекъснатият натиск върху
правителството не му позволи да ликвидира в по-големи мащаби и да санира
държавни фирми. Още по-малко желание проявиха общините. Ето защо по-
масова ликвидация и преобразуване се проведе в подотраслите уранодобив и
рудодобив на цветни руди.

Нежелание да предявят претенциите на своите вложители пред неплате-
жоспособните длъжници проявиха и банките. БНБ вместо да ликвидира, за-
почна тежки операции по спасяване на банкрутирали търговски банки.

Процесът на структурната реформа на собствеността през 1992 г. бе въз-
препятстван преди всичко от липсата на законова основа. Слабост беше нес-
пособността да се подготви Закон за несъстоятелността, което и в бъдеще ще
бъде препятствие пред приватизацията и ликвидацията.

Правителството успя да подготви частично макроикономическите условия
за приватизацията посредством засилването позициите на българския лев, за-
пазване склонността към спестяване и контрола върху инфлацията. Вследст-
вие парите придобиха реална цена като тази на капитала и приватизационният
процес може да се осъществи с най-малко социално напрежение. Неустойчи-
вото равновесие тук може да бъде лесно нарушено при допускане на силно
отрицателен реален лихвен процент и девалвация на националната валута.
Това би създало предпоставки за огромни загуби на държавата от приватиза-
цията и също такива допълнителни печалби за новите собственици, тъй като
последните ще плащат с обезценяващи се парични знаци. Повтарянето или
доближаването до макроикономическата ситуация от 1991 г. ще направи не-
възможна и социално опасна структурната реформа на собствеността. Отри-
цателната реална лихва изкуствено ще удължи живота на губещите и слабите
фирми.

Заетостта, синдикатите и стачките

Заетостта в неселскостопанския сектор през ноември 1992 г. е около 2 210 хил.
души срещу малко над 2 400 през ноември 1991 г. Месечното увеличение на без-
работицата през 1992 г. е 20 хил. души или повече от два пъти пo-малко от това
през 1991 г., когато е над 48 хил. души. Това означава, че най-горещата точка
на безработицата е премината още през 1991 година, Значителна и неизвестна
остава заетостта в частния сектор, особено в селското стопанство, търговия-
та и услугите, строителството и транспорта. Това пречи да се създаде реална
картина на безработицата. Може да се твърди, че поради значителното струк-
турно изоставане от т. нар. непроизводствен сектор, в него бързо се създават
макар и нестабилни работни места. Същото се отнася и за частния сектор, къ-
дето семейната заетост и укриването на заети работни места с цел неплащане
на данъци и вноски в бюджета също скрива значителна част от проблема.

Може да се направи изводът, че частният сектор, особено в селското сто-
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панство и услугите, изигра ролята на амортисьор на безработицата.

Правителството бе критикувано много за отношенията си със синдикати-
те. Последните очакваха да играят значителна, предимно политическа роля
и това се преследваше със стачни действия още от втория месец – неуспешен
опит за национална стачка на КНСБ, неуспешна миньорска стачка, опит за
стачни действия в енергетиката, здравеопазването, образованието, градския
транспорт, управлението на въздушното движение. В повечето случаи син-
дикатите се опитваха да използват стачните действия за поставяне на поли-
тически ултиматуми на правителството: за структурни и кадрови промени,
за управление на държавните фирми и за преобразуването им, за смяна на
министър-председателя.

Двата случая на сериозно договаряне по доходите завършиха с отказ на
синдикалистите да поемат отговорност като подпишат приготвените споразу-
мения. Вследствие на това политическо изхабяване и бягството от отговорност,
една от най-силните и организирани структури на СДС – КТ “Подкрепа”, бе
обезкръвена. Тя заплати прескъпо минималните кадрови и структурни отс-
тъпки от правителството, от които се възползва малка група в ръководството
на конфедерацията.

Неуспехът на политическите стачни действия и особено на стачката в град-
ския транспорт в София, солидарността и стоицизмът на столичани бяха дру-
гите фактори за обезсилването на синдикатите. Така следващото правителство
се изправя пред структурната реформа на собствеността, без да има до себе си
сериозни синдикални партньори. Синдикалното ’движение е аморфно, слабо
организирано – предимно по места или браншово, и не е в състояние да поема
сериозни социални отговорности за участие в реформата. Това прави пътят ѝ
още по-труден.

Спестяванията и средствата на населението

За периода от октомври 1991 г. до октомври 1992 г. средствата на населението
почти се удвояват при около 80 на сто инфлация. Реалното и абсолютното им
увеличение е над 16 на сто. Влоговете на населението в същия период са се
увеличили със 130,1 на сто или реалното увеличение поради инфлацията е 50
на сто.

Това са факти, потвърждаващи, че правителството на СДС спря процеса
на обезценяване на спестяванията, протекъл особено бурно през февруари-
март 1991 г. поради деблокирането на скритата в дефицитите инфлация. През
декември 1991 г. средствата на населението превишават с 87,2 на сто тези от
същия месец на 1990 г., докато инфлацията нарасна с над 430 на сто.

Именно този успех възстанови нормата на спестяване и започна процес на
реставриране на спестяванията, който възвърна доверието в българския лев.
Абсолютното увеличение на паричните средства на населението е 41 102 мил.
лева, което затвърди мястото на тези средства като най-значителен източник
на кредитни ресурси за банковата система. Относителният им дял нарасна
от 13 на сто на почти 17 на сто през октомври 1992 г. в сравнение на същия
месец на 1991 година. Около половината на това увеличение е чист прираст на
спестяванията, вследствие на възстановената норма на спестяване.
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Новото отношение към парите, което личи дори само от нарастването на
дела на срочните във всички влогове на населението от 41 на сто през октомв-
ри 1991 г. до 63 на сто през същия месец на миналата година, е отношение като
към капитал. Поредица причини обаче и държавната икономика, и банките не
превърнаха тези спестявания в инвестиции. Това частично и много ускорено
осъществява частният сектор, но то далеч не е достатъчно, за да компенсира
спада на държавното производство. Тук много отчетливо се проявява драстич-
ната разлика в мотивацията, от една страна, на населението и частния сектор
и, от друга – на държавните и кооперативни предприятия. На силната воля
за устояване и просперитет се противопоставя все по-деструктуриращата се
държавна и кооперативна (в старите форми) собственост.

От първата част може да се направи извод, че основните структури и мо-
тивацията на пазарната икономика в недържавния сектор вече съществуват и
въздействат на населението и частния бизнес. Държавният сектор досега не е
проявил способност да се адаптира към пазарните структури и да има пазарно
поведение, с някои изключения в леката промишленост.

Външноикономическите отношения

През целия мандат на правителството външноикономическите отношения има-
ха решаващо значение за хода на реформата. Причините за това са:

• външната финансова изолация след мораториума от 29.03.1990 г., липса-
та на търговски кредит;

• преговорите по дълга, за успеха на които настояват международните и
регионални институции;

• политическата и техническа подкрепа на международните финансови ин-
ституции за прехода към пазарна икономика и финансова стабилизация
на страната;

• огромното значение на външноикономическите фактори за малка отво-
рена икономика, каквато е нашата при разпадането на Съвета за иконо-
мическа взаимопомощ;

• липсата на структури и механизми за външноикономически взаимоотно-
шения след прекратяването на държавния монопол и планирането във
външната търговия.

През 1992 г., както и през предишната външното влияние върху нашата
реформа се концентрираше през взаимоотношенията с МВФ и МБВР (Све-
товната банка).

Отношенията с МВФ и МБВР

През февруари 1992 г. правителството успешно изпълни финалната четвърт
на Първото стабилизационно споразумение с МВФ. Вследствие на това през
1991 и ,992 г. страната ни откупи срещу национална валута 279 мил. СПТ
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(специални права на тираж) и 56,9 мил. СПТ по Механизма за непредвидени
събития – общо около 457 млн. долара. На 11 март 1992 г. правителството
изпрати писмо за своите намерения, което стартира Второто стабилизационно
споразумение с МВФ. С него получихме възможност да откупим 155 млн. СПТ
(около 212 млн. долара) на пет транша по 31 млн. СПТ. До 30 септември 1992 г.
Второто стабилизационно споразумение бе изпълнявано успешно и откупките
на 124 млн. СПТ на четири транша бяха осъществени до края на 1992 година.

Започната бе работа по Разширено стабилизационно споразумение с МВФ
за 3 години, което на висока степен на завършеност на документите бе прек-
ратено през ноември миналата година.

Успехът при изпълнението на стабилизационните споразумения, освен уве-
личаването на валутния резерв на страната, позволи да се осъществи напредък
в отношенията ни с МБВР, в преговорите по дълга, в получаването на кредити
от Г-24 (предимно от ЕО), от ЕИБ и от ЕБВР.

През 1991 г. бяха подписани технически и структурен заем (ТАL и SАL1) с
МБВР-първият за около 30 мил. щ. долара, а вторият – за 250 млн. долара. Ус-
вояването на първия не създаде проблеми. От SAL бе получен първият транш
в размер на 150 млн. долара, използван за доставка на суров петрол и мазут
със съгласието на МБВР. Удовлетворяването на условията за получаването на
втория транш не бе завършено през 1992 г., поради неизпълнение на критерии
от БНБ.

В средата на 1992 г. бе започната подготовка за споразумение за заем за
преструктуриране на финансовия и индустриалния сектор (FESAL), която не
завърши поради неизпълнението по SAL и спирането на работата по третото
споразумение с МВФ.

Кредитите от Г-24

Тук съществуват взаимоотношения с три групи институции: ЕО (Европейската
общност – Икономическата комисия); други европейски банкови и финансови
институции – Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), Европейската банка
за възстановяване и развитие (ЕБВР), програмата ФАР; други страни от Г-
24. На основата на споразумения с ЕО правителството получи 290 млн. ЕКЮ,
около 340 млн. долара и след второто стабилизационно споразумение с МВФ
бяха гласувани още 200 млн. ЕКЮ за България.

През 1992 г. другите европейски банкови и финансови институции отпусна-
ха на правителството или под негова гаранция заеми и помощи за атомната
енергетика, за топло- и водноенергетиката, за телекомуникационната система
на обща сума над 250 млн. долара.

От останалите страни от Г-24 бяха подготвени споразумения за отпускане
на кредити на България с Япония – 100 млн. долара кофинансиране към SAL
на МБВР,с Швейцария и с Австрия общо за над 50 млн. долара. Подготвят се
споразумения с останалите страни от Г-24. Общата сума на останалите заяве-
ни кредити за България е около 40-50 млн. долара. Общата сума на договоре-
ностите за кредитиране на страната от всички източници е около 1 880 млн.
долара, от които са получени и откупени около 1 200 млн. долара, С тези су-
ми бе формиран валутният резерв на страната и бе компенсирана липсата на



198 Акценти върху икономическото наследство от правителството на СДС

частно търговско и инвестиционно кредитиране на държавата.

Преговорите по външния дълг на Българската външно-
търговска банка

Правителството изхождаше от виждането, че без решаване на дълговия проб-
лем, няма перспектива пред българската икономика. Ето защо на преговорите
се придаде стратегическо значение.

С Решението на Народното събрание за даване съгласие за сключване от
Министерския съвет на договори за държавни заеми от 23 януари 1992 г. прего-
ворите по дълга на БВТБ навлязоха във втората си фаза. По време на първата
фаза българската страна отразяваше острото искане на Банковия консулта-
тивен комитет (БКК) за даване държавна гаранция по търговския дълг на
БВТБ, което по принцип стана невъзможно от 16 юли 1991 г. след приемането
на Конституцията на Република България, чл. 84 т. 9, която изисква даване
съгласие за сключване на договори за държавни заеми, а чл. 85, ал. 1, т. 4
– ратификация със закон на международни договори, съдържащи финансови
задължения за държавата.

Решението на Народното събрание бе едновременно отхвърляне искането за
формална гаранция и фактическо определяне на процедура, водеща до поема-
не дълга на БВТБ от държавата. На тази основа през март 1992 г. правителст-
вото направи на БКК финансово предложение със структура на Брейди сделка
с редукция на дълга и неговото обслужване. Последва контрапредложение на
БКК, отхвърлящо принципите на българското, с две фази и разсрочване на
дълга. Това контрапредложение бе на свой ред отхвърлено от българската
страна и започна договаряне на принципите на бъдещото споразумение. БКК
направи ново предложение с редукция на дълга по облигациите с отстъпка,
с което за първи път прие принципа на редукцията на дълга и обслужването
му. Правителството започна 20 на сто плащания по текущите лихви като пред-
поставка за напредък. В началото на ноември бяха съгласувани принципите
на споразумение тип Брейди. Веднага българската страна направи разшире-
но финансово предложение, базирано на договорените предния ден принципи.
През декември БКК направи своето контрапредложение на фактически сва-
леното правителство, в което за първи път Комитет на кредитори прекрачва
официално 35-процентната граница по редукция при облигациите с отстъпка.

Преговорите по търговския дълг влизат в 1993 г. с ускорение и при обявено
намерение от двете страни да се договорят до края на март 1993 година.

По официалния дълг след големия успех на българската делегация при раз-
срочването на значителни краткосрочни заеми от април 1991 г. през декември
1992 г. бе разсрочен при същите условия- 6-годишен гратисен период и 10 го-
дини, издължаването дълга на БВТБ към официалните кредитори за периода
април 1992 г. – април 1993 година.

Политическата криза препятства ратификацията от Народното събрание
на споразуменията с 4 западни държави, което усложни постигането на съг-
ласие през декември 1992 година.

До края на 1992 г. състоянието на дълга на БВТБ е следното:
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• Договорени са принципи за редукция на дълга и обслужването му, т. е.
Брейди сделка на търговския дълг;.

• Извършват се плащания на 20 на сто от текущата лихва по дълга към
търговските банки, които ще бъдат отчетени в бъдещото споразумение
и които като относителна величина определят границите на годишните
плащания на България в следващите години;

• Разсрочен е и се обслужва или е пред ратификация за обслужване офи-
циалният дълг до март 1991 г. и е договорено разсрочване на дълга до
април 1993 г.;

• Обслужват се няколко облигационни заема, които не са попаднали под
мораториум;

• Остават неуредени взаимните задължения и вземания със страни и инс-
титуции от бившия СИВ.

Преговорите с Европейски и други формации за интегри-
ране на страната

Големият успех на правителството е в парафирането на споразумението за асо-
циирането към ЕО. В централноевропейските бивши социалистически страни
такъв успех бе превърнат в събитие на годината. Това е договор от т. нар.
П-ро поколение за сближаване и взаимно отваряне между нашата страна и
ЕО, сключен с една година изоставане от водещите в реформата бивши социа-
листически страни, което е доказателство за скъсяване на дистанцията между
нас. Договорът дава възможност за увеличаване на българския износ за ЕО,
без в някой от най-важните за България отрасли да дава съществени преи-
мущества в сравнение с предищния: селското стопанство, черните метали и
текстила. Въпреки тези недостатъци асоциирането дава сериозни възможнос-
ти за преориентация на българския експорт и особено на традиционно изна-
сящите отрасли – машиностроене и транспортно машиностроене, химическа и
електротехническа и електронна промишлености.

Приключи вътрешната подготовка за преговори за присъединяване към
ГАТТ (Генерално съглашение за тарифите и търговията).

Подготвени бяха и започнаха преговори за присъединяване към ЕАСТ (Ев-
ропейска асоциация за свободна търговия). Това са постижения, достигнати
в изключително кратки срокове. Тези постижения могат да се оценят, като
се вземе предвид, че пробиването на външноикономическия монопол започ-
на със създаването на новия режим за внос и износ с ПМС №119 от 24 юни
1991 г., и се осъществи само за година и половина. След като бе с напълно па-
зарно затворена и планирана външна търговия, изцяло разрешителен режим,
междуправителствени бартери, клиринги и протоколи, страната постигна вън-
шноикономически механизъм, готов за асоцииране към ЕО и присъединяване
към ГАТТ и ЕАСТ.
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Външнотърговският механизъм

Известното ПМС №119 от 24 юни 1991 г. поправяно, изменяно и допълвано
три пъти през 1991 г. създаде новия външнотърговски механизъм на страната.
Промените му продължиха до 25 юни 1992 г., когато бе заменено с усъвършенс-
твания и либерализиран механизъм на ПМС №114 от 25.06.1992 г. Посоките на
либерализацията, прокарвани от правителството във външната търговия, са:
ограничаване и прекратяване на разрешителния режим и заменяне с: регист-
рационен, квоти и плафони, експортни такси и минимални цени; премахване на
забраните за износ, обхващащи в края на 1991 г. 15 стокови групи; премахване
на импортните такси; намаляване таксата за митническото обслужване.

Разрешенията или удостоверенията се изискваха в края на 1991 г. за един
много широк кръг от стоки, заемащ преобладаващата част от външнотърговс-
кия ни стокообмен и най-вече от износа, особено по оставащите в сила дотогава
междуправителствени протоколи, бартери и клиринги. В края на 1992 г. на та-
къв режим оставаха 12 стоки и стокови групи при износа и 9 при вноса.

Може определено да се твърди, че по структура, обхват и третиране на-
шият режим за външна търговия е максимално либерализиран на основата
на законодателството ни и унифициран с европейските страни. Нещо, което се
призна от ОЕСД.

С ПМС № 35 от 26 февруари 1992 г. правителството прие Митническа тари-
фа за облагане на стоките, внасяни от юридически лица и еднолични търговци,
изменена с ПМС № 190 от 24 септември 1992 г., Наредба за митническия кон-
трол върху стоките, пренасяни през държавната граница на Република Бъл-
гария и Инструкция № 2 от 29 май 1992 г. за попълването на митническата
декларация, изменена в края на годината. С тях митническият режим като
част от външноикономическия механизъм:

• бе изграден върху хармоничната номенклатура на Съвета за митничес-
кото сътрудничество. Бяха укрупнени значително и унифицирани мит-
ническите ставки, при добра защита на вътрешния пазар. Бе повишено
средното равнище на митническото облагане, с което се създадоха усло-
вия за равностойни преговори с ЕИО и ЕАСТ;

• започна да функционира единна митническа статистика, аналогична на
прилаганата в страните-членки на ЕИО и влезе в действие непрекъс-
натият компютърен мониторинг върху външнотърговската дейност на
фирмите;

• започна изграждането на нова структура на митническата система и се
засили митническият контрол.

Новият външнотърговски механизъм бе приложен заедно със системата на
цените на течните горива за възстановяване на нефтохимическата промишле-
ност, както и за ограничаване спекулата със захар, олио и други продукти от
първа необходимост, като показа висока степен на управляемост и ефектив-
ност.
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Външната търговия

Колапсът на физическия обем на външния стокообмен започна в 1989 г. със
спадане от 5 на сто, достигна максимума си през 1990 г: с намаление от 32,2
на сто и продължи през 1991 г. с 16,3 на сто.

Тази отрицателна тенденция бе преодоляна през първите 9 месеца на 1992 г.,
когато в съпоставими обеми, оценени по курса на долара от 1991 г., външният
стокообмен нарасна с 20 на сто. С един-два пункта е по-нисък вероятно расте-
жът на физическия стокообмен. В долари стокообменът за януари-септември
1992 г. е 5 112 млн. долара срещу 4 259 млн. за същия период на 1991 година.

Увеличението на износа за периода е с 0,2 на сто, докато на вноса е с 46 на
сто. Това превърна първоначалното положително салдо от 606,7 млн. долара в
отрицателно – 235,2 млн. долара. Възстановяването на вноса показва признаци
на спиране спада на производството и потреблението, което е залог за прекра-
тяване на рецесията. Много слабото увеличение на износа е свидетелство, че не
е осъществена преориентацията на икономиката към нови пазари. Това може
да се очаква при сегашния либерален външнотърговски режим с помощта на
частния бизнес, който е особено активен в областта на външния стокообмен.
Независимо от либералния и унифициран външнотърговски механизъм прави-
телството не успя да привлече значителни частни инвестиции (около 100 млн.
долара за 1992 г. по експертни оценки). Причините са: проблемът с външния
дълг; забавянето на структурната реформа на собствеността; политическата
дестабилизация от лятото на 1992 г.; нерешеното на принципна основа данъч-
но облагане; лошата капиталова инфраструктура, особено банковите услуги и
комуникациите.

Доходите и социалната сфера

Правителството наследи развита система за контрол и регулиране на доходите
в условията на инфлация и динамични механизми за пенсионно осигуряване,
социално подпомагане и грижи. Независимо от много силните напрежения,
на които бяха подложени тези защитни системи, от острата критика, стач-
ни действия и политически акции, през есента на 1991 г. вече се формираха
новите съотношения в доходите на заетите в това число в сектора на държав-
ните услуги и управлението, между пенсиите и сред социалните плащания,
както и новите пропорции между всички видове доходи. Тези системи бяха
развити през 1992 г. и практически решиха основния проблем – контролът над
доходите не позволи те да бъдат проинфлационен фактор, а антиинфлационен
инструмент. За периода от декември 1991 г. до октомври 1992 г. цените на пот-
ребителските стоки нараснаха с 60,6 на сто, а заплатите – с 45,7 на сто, което
е малко над 70-процентната компенсация, предвидена в механизма за контрол
върху растежа на заплатите, създаден през 1991 година.

Механизмите за контрол и регулиране на заплатите

Тези механизми бяха създадени при самия старт на реформата (ПМС № 8 от 29
януари 1991 г.) и развили в средата на 1991 г. – (ПМС № 121 от 25 юни 1991 г.),
когато стана известен размерът на деблокираната от дефицитите инфлация.
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През 1992 г. те бяха усъвършенствани и приложени приблизително през по-
ловингодишен интервал от време, с което се създаде полугодишен цикъл на
регулиране. Трябва да се има предвид, че държавната администрация не раз-
полагаше с по-гъвкави инструменти например, за тримесечно регулиране, по-
ради информационен недостиг. Основната формула за регулиране включваше
сезонното равнище на заплащането, прираста на инфлацията и корекционни
коефициенти. Резултатът от нейното приложение и действие в абсолютна сума
бе посочван за всички видове доходи в споменатите постановления.

Успоредно с прилагането на ПМС № 8, 85,121 от 1991 г. правителството
прие ПМС № 135 от 17 юли 1992 г. за нова минимална работна заплата и
компенсиране на свързаните с нея доходи.

С изключение на отрасли с особено активни стачни действия и субсидира-
ните фирми, в останалите, механизмите за контрол и регулиране на доходите
дадоха отлични резултати: бе преодоляна стачната треска, имаща тенденции
през лятото да обхване страната, заплатите не станаха инфлационно огнище,
укрепи се контролът върху доходите. Всичко това обаче не попречи значител-
но да се увеличи цената на труда през 1992 г., което бе по-скоро реакция на
изоставането на доходите от растежа на цените през 1991 г., когато за спиране
на инфлацията ограничаването растежа на доходите бе основна котва.

Особено неприятно бе изпускането на доходи след успешни антистачни
действия на правителството и Столичната община, когато много ефективни
резултати бяха пропилени и бе допуснат растеж на заплатите в субсидираната
енергетика, градския и жп транспорт.

Компенсирането и осъвременяването на пенсиите

Успоредно с регулирането на заплатите и социалното подпомагане се осъщес-
тви компенсирането на пенсиите от инфлацията. Особено важно бе приемане-
то на Закона за изменение и допълнение на Закона за пенсиите (ДВ, бр. 52
от 1992 г.), където в допълнителните разпоредби бе реализиран принципът за
осъвременяването на пенсиите чрез коригиране на базата, от която те се из-
числяват със съответен, отразяващ равнището на обезценяването на доходите,
коефициент. Това стана след като предложеният от правителството законоп-
роект бе използван като основа за такова изменение и допълнение на Закона
за пенсиите, което отговаряше на значителни популистки настроения в Народ-
ното събрание. Така бяха надхвърлели с около 1600 млн. лева първоначално
предвидените финансови средства и не се решиха някои сериозни проблеми на
пенсионното осигуряване и на социалното подпомагане: осигуряването и под-
помагането на социално слабите пенсионери без собствено помощно стопанство
и допълнителни доходи, без собственост от реституция и връщане на земята.
Създаде се остро напрежение за пенсионното осигуряване на пенсиониралите
се в последната година.

Въпреки посочените слабости изменението и допълнението на Закона за
пенсиите отстрани по-голямата част от диспропорциите между различните
видове пенсии и компенсира общото им изоставане от растежа на заплати-
те. Вследствие на това натрупалото се значително социално недоволство бе
намалено.
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В края на своя мандат правителството прие крайно наложителното пови-
шаване на фиксираните цени на електроенергията и съответни компенсации за
пенсиите и минималните доходи. Това бе осъществено на базата на изчисления
за средното потребление на ел. енергия от различните типове домакинства.

Втората защитна мрежа

С това работно название наричаме системите за социално подпомагане, за со-
циални грижи и за преквалификация и помощи за безработни.

С ПМС № 130 от 15 юли 1992 г. бе приет Правилникът за социално подпо-
магане с конкретни критерии за включване на лицата в обхвата му, реда за
отпускане на помощите, начините за отчетност и контрол. Системата за со-
циално подпомагане допълни тази за социални грижи, която бе разбита през
август 1991 г. и намери израз в Правилника за социално обслужване на лица
и семейства.

Третата система за преквалификация и помощ на безработни обхвана една
неголяма част от формално отчитаните за такива лица. Макар да разпола-
гаше със значителни финансови средства, след приемането на увеличението
на вноската за професионална квалификация и безработица на 7 на сто за
1992 г., системата включи в преквалификация само няколко десетки хиляди
безработни. Помощи за безработни получават около 38 на сто от останалите
без работа.

Не са известни причините, поради които втората социална мрежа обхва-
на по-малък брой лица, отколкото се очакваше. Вероятно значение са имали
вътрешните задръжки и чувство за достойнство, непознаване на системите и
нежелание за отнасяне към тях, неспособност за преодоляване нарочно поста-
вените бюрократични процедури. Това доведе и през 1992 г. до сериозни иконо-
мии на финансови ресурси от заделените за втората защитна мрежа кредити
и налични парични средства. Остатъкът само във фонд ПКБ в края на 1992 г.
бе около 1596 млн. лева.

Може би основна причина е, че кризата в потреблението на социално слаби-
те лица от края на 1991 г. и средата на 1992 г. бе .преодоляна с комбинираното
действие на пазарното предлагане и компенсирането на доходите им. В Бълга-
рия не бе допуснато нито изпадане на значителни социални групи до втората
защитна мрежа, нито пропускане под нея социалнозначителен брой на социал-
но слаби групи лица, което стана реалност в други източноевропейски страни.

Това бе най-лесно удалият ни се социален успех. Най-важните фактори за
него бяха ясните идеи, запазването на самообладание, точните изчисления на
нуждите, локализирането на проблема и прицелването на помощта, осъщест-
вени от Министерството на труда и социалните грижи, често в сътрудничество
с Министерството на финансите.

Равнището и структурата на приходите

Не е възможно точно съпоставяне, но според статистиката, през октомври
1992 г. приходите средно на лице от домакинство, в сравнение със същия месец
на 1990 г. са намалели с 53 на сто. За съпоставката са използвани данни на
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домакинските бюджети и индексите на потребителските цени. Те не обхващат
важните структурни съотношения на приходите с пазарите и направленията
на домакинското търсене, такива като появата и стабилизирането на валутния
пазар, увеличеният стопански туризъм на българина, капиталовите пазари,
пазарите на ценни книжка, на наемни и кредитни сделки. Всичко това постави
приходите в релация с несравнимо по-разнообразно предлагане, без да говорим
за качеството му, което е несъпоставимо. Ето защо трябва да се приемат с
необходимите резерви данните за реалното спадане на приходите, още повече,
че изчисляването на индексите на цените не е на една и съща база за целия
период на сравнението.

Направлението за корекция на тези данни дава сравнението на приходите,
оценени в щатски долари по курса на ПМС № 32 от 10.IV.1990 г. от 21 декември
1990 г. и по валутния курс на БНБ за октомври 1992 г. За октомври 1990 г. те
са 15,3 долара срещу 55,6 долара за същия месец на 1992 г. или увеличени 3,6
пъти.

Най-важните структурни промени в приходите между октомври 1990 г. и
октомври 1992 г. са: намаление на относителния дял на работната заплата от
основна работа от 53,1 на сто на 50 на сто; увеличение дела на пенсиите от
12,8 на 18,3 на сто; намаление дела на приходите от взаимоотношения с ДСК
и банките, най-вече за сметка на намаление тегленията на заеми и аванси – от
12,3 на 9 на сто и увеличение дела на останалите приходи от 21,8 на 22,6 на
сто.

Първата тенденция очевидно е положителна, така както е отрицателна вто-
рата. Нарастването дела на приходите от пенсии е дори опасна тенденция, за-
щото увеличава напрежението върху работещите и защото все по-значителна
част от доходите се получават пасивно. Естествено може да се търси обяснение
в сравнението между равнищата, но то не бива да се счита за достатъчно аргу-
ментирано и основателно, защото тук се намалява и то драстично мотивацията
на хората за активна стопанска дейност.

Структурата на разходите

Структурата на разходите сама по себе си е показател за равнището на дохо-
дите, защото някои нейни параметри, като делът на разхода за храна, алкохол
и цигари тясно корелира с разполагаемия приход от домакинствата.

В структурата на средния домакински бюджет са настъпили две драма-
тични промени:

• увеличил се е относителният дял на разхода за храна, алкохол и цигари
от 41,4 на 49,2 на сто (октомври 1990 г. към октомври 1992 г.);

• намалил се е делът на разхода за обслужване на задълженията на дома-
кинствата към ДСК и търговските банки – от 7,1 на 3,1 на сто. Други
по-значими промени в структурата са увеличението дела на разходите за
жилище и битова енергия от 7,1 на 9,2 на сто, намалението разхода за
облекло и обувки от 13,8 на 9,5.

Увеличението на разходите за храна, алкохол и цигари следва да се разг-
лежда в сравнение с 1991 г. Тогава през октомври относителният дял на тези
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разходи е 51,7 на сто. Сравнението показва, че е започнал процес на възс-
тановяване структурата на домакинското потребление и най-трудната фаза
е премината по време на правителството на г-н Димитър Попов. В края на
1992 г. страната ни се намира в трудно положение Като средно равнище на
потребление, но не е в критично състояние, което според японските критерии
започва при относителен дял на разходите за храна над 50 на сто. При нас в
края на 1992 г. те са 44,9 на сто средно за домакинство.

Намаленото обслужване на финансови задължения на домакинствата се
дължи на общото значително снижаване на кредитите за населението – с 39,0
на сто октомври 1992 г. към декември 1990 година. Това го превърна в най-
значителния нетен вложител на пари и показва, че домакинствата са прите-
жатели на преобладаващата част от реалния паричен капитал на страната –
срещу 83 647 млн. лева притежавани парични средства, само 4 022 млн. лева
взети заеми.

Интересни процеси протекоха в честотното разпределение на домакинства-
та и лицата по равнище на приходи и разходи. Характерното скупчване над
медианата на доходите бе заменено с групиране под нея, което е свидетелство
за начало на характерното за пазарната икономика честотно структуриране,
което настъпва изненадващо бързо. Тези процеси и характерното за тях “за-
вистливо сравнение”, по думите на Веблен, пречат да се възприеме скорошното
възстановяване структурата на домакинското потребление, което неминуемо
ще стане, но с новото честотно разпределение. Тук се корени възкръсването на
носталгията за равенството. Не устрем за борба за по-високи доходи, защото
съседът вече е успял, а стремеж той да бъде спрян с всички средства. Това ко-
мунистическо отношение към бита няма бъдеще, защото пазарните структури
и мотивацията вече съществуват и не могат да бъдат разградени.

Стартът на пазарната надпревара е даден. Борбата за по-високи доходи и
качество на живота, която е същността на икономическия прогрес, започна.
Рано или късно, по един или друг начин тя ще увлече всички.

Финансовата област

Няма да бъде пресилено да се каже, че основните конфликти и дори сражения
правителството има в борбата за финансова стабилизация. Сложните добре
настроени финансови механизми на модерната пазарна икономика не същест-
вуваха в страната до началото на 1991 г. и не могат да бъдат създадени нито
в тази година, нито в 1992 година. Правителството се стремеше и в много от-
ношения успя: да контролира хода на банковата реформа, да реши проблема
с несъбираемите кредити; да въздейства на управлението и контрола на ва-
лутния пазар; да приготви закон за бюджета на страната и да го изпълни;
да управлява вътрешния държавен дълг и създава пазар на ценни книжа; да
постави под контрол външното финансиране и платежния баланс на страната
така, че да се създадат условия за нарастване на валутния резерв; да въздейс-
тва за общата финансова стабилизация.

Изграждането на финансови структури и механизми винаги е много труд-
но, изисква много време, усилия, политическа воля и общо икономическо рав-
новесие. Очевидно почти никой от тези фактори не беше налице, дори обратно.
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Вход бяха цял сноп противодействия срещу успеха на финансовата реформа.
Единственото оръжие на правителството беше волята, мотивирана от разби-
рането, че неуспехът и закъснението ще причинят мощни, с неизвестен изход
разстройства на стопанската система, каквито наблюдавахме около себе си.

Банковата реформа

Приемането на Закона за БНБ на 25.VI.1991 г. даде такава автономност и без-
контролност на управителния ѝ съвет, каквито няма дори в националната бан-
ка на Великобритания и съсредоточи в нея несъвместими функции по управ-
лението и същевременно контрола на банковото дело, кредитните ц валутни
пазари. Сега управителният съвет управлява и се самоконтролира и това може
да поднесе големи изненади.

Така наречената банкова реформа навлезе в дълбочина с приемането на За-
кона за банките и кредитното дело (на 27 март 1992 г.), сериозно дефазирана,
необмислена докрай и несинхронизирана с общата финансова стабилизация.
Фундаменталната слабост се коренеше в даваните от закона значителни пра-
вомощия и независимост на банките и липсата на всякаква надзорна и регула-
ционна процедура. Правилата за банковия надзор и банковите регулации още
не са влезли в действие, което означава, че почти една година, а по същество
от 1989 г., държавните банки осъществяват дейността си, опрени на честността
и принципността на своите ръководства, които качества на места се,оказа, че
липсват.

Преустановяването на централното планиране и управление на държавните
и кооперативни предприятия от началото на 1991 г. бе заменено с разпорежда-
не с ресурсите, където особено важно и все по-усилващо се значение придоби
разпореждането с финансовите ресурси. То остана в ограничени размери в
правителството и се осъществяваше с държавния бюджет и в значително по-
големи размери в БНБ и търговските банки, като се упражняваше чрез раз-
пореждане с държавните кредитни ресурси. Така се формира мощен център
на стопанска власт вън от изпълнителната. Правителството се оказа в невъз-
можност да управлява банковата сфера, състояща се предимно от държавни
банки, които функционират с държавни финансови ресурси. Това стана пора-
ди размиването на неговите конституционни правомощия с посочените по-горе
закони.

Естеството на пазарната реформа е такова, че стопанската власт се упраж-
нява на макроравнище само по два начина: чрез управление на финансовите
ресурси и управление на структурите и кадрите. Доколкото първият начин бе
отнет законодателно от правителството, единствената възможност да се осъ-
ществи известно управление в банковата сфера бе създаването на Банковата
консолидационна компания. Преди нея, разпръснатото в множество държав-
ни фирми и институции участие на дьржавата-собственик, даваше възмож-
ност ръководствата на търговските банки да се чувстват напълно независими
структурно и кадрово от държавната власт и правителството. Многобройни-
те им акционери нямаха информацията и компетентността да осъществяват
контрол.

Събирането на държавното участие в търговските банки в Банковата кон-
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солидационна компания даде възможност:

• да се управляват и контролират ръководствата на банките;

• да започне преструктуриране на търговските банки;

• да се проектира в бъдеще тяхната приватизация.

Активната правителствена политика в консолидацията на банките бе бло-
кирана, поради принудителното напускане на основни министри от Управител-
ния съвет ма компанията, станало под натиска на “обществеността”. Самата
общественост трябва да знае кой носи отговорността за банковата сфера и
реформа: УС на БНБ; БКК, банковото лоби в Народното събрание, ръковод-
ствата на търговските банки, но не и правителството.

Несъбираемите кредити

Много спорове предизвика идеята за редукция на фирмената задлъжнялост
към банките с еднократна, масирана и окончателна операция. Желанията бя-
ха да се намали натискът върху фирмите, изпаднали в неплатежоспособност
поради тежко финансово състояние. Последното се усложнява във всички бив-
ши социалистически страни, поради един синдром на преходната икономика,
проявяващ се в увеличение на взаимните задължения и вземания между сто-
панските субекти. Синдромът се дължи най-вече на неспособност за адаптира-
не към пазара и на липса на ефективна система за ликвидация на държавните
фирми.

Финансовият натиск, който изпитват фирмите от нарастване на просрочи-
ята поражда искания за лихвени и кредитни облекчения, особено по заеми,
теглени в миналото за инвестиционни цели. Всъщност тук има вратичка за
оцеляване, която искахме да отворим еднократно и затворим завинаги. Може
би такова намерение не бе достатъчно реалистично.

От друга страна, редукцията на несъбираемите кредити представлява част
от банковата реформа, тъй като освобождава в голяма степен търговските бан-
ки от лошите позиции в кредитните им портфейли, в провизиите и резервите
им.

От трета страна, редуцирането на несъбираемите кредити става частично
чрез преоформянето им като държавен дълг и с това проблемът се поставя
в сферата на управлението и контрола върху държавния дълг. В този аспект
операцията е свързана с бюджетното обслужване на дълга и с предстоящото
му нарастване след поемане външните задължения на БВТБ. Остротата на
проблема идва от очакването за толкова значително увеличение на държав-
ния дълг, което да го постави в лоши пропорции спрямо брутния вътрешен
продукт и бюджетните приходи и да увеличи неприемливо дела на разходите
на бюджета за обслужването му. Оттук идва ограничението за правителството
да дава съгласие за поемане на фирмен дълг като държавен. Още повече, че
операцията: първо, разрушава границите между държавата и фирмите, декла-
рирани още през 80-те години, а именно принципа, че те взаимно не отговарят
за задълженията на другата страна; второ, трансформира локални задълже-
ния в общи, без оглед конкретната ситуация и активите на фирмите; трето,
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освобождава фирмените ръководства от отговорност за вземаните стопански
решения, феномен, който особено крещящо се проявява в крупните монополи,
като енергетиката и транспорта; четвърто, обезсилва въздействието на пазар-
ните механизми върху държавните предприятия и освобождава банките от
поетия без основание и отговорност риск.

Предвижда се несъбираемите задължения частично да се преоформят в
държавен дълг в размери, предвидени в Закона за държавния бюджет на Ре-
публика България, за 1993 г. по силата на § 3, 4 и 6 от Преходните и заключи-
телни разпоредби – общо за 5 000 млн. лева, като бъдат издадени на банките
нисколихвени 20-годишни облигации. Друга част от несъбираемите кредити
да се отпише от вземанията на банките срещу техни провизии и резерви.

Като трети ешелон на операцията се предвижда фонд “Резервен” на БНБ.
При стартирането на ПМС №234 от 24.ХI.1992 г. за преоформяне, като дър-
жавен дълг на несъбираеми кредити към банките на еднолични търговски
дружества с държавно имущество и държавни фирми и изчистване кредит-
ните потребители на търговските банки с над 50 на сто държавно участие, се
препоръчваше БНБ и търговските банки да спрат изчисляванията на лихви по
несъбираемите кредити, подлежащи на преоформяне, опрощаване и редукция.

Поради правителствената промяна, действията на ПМС № 234 от 24.ХI1.1992 г.
бяха прекратени.

Валутният механизъм, пазар и резерви

Валутната реформа започна с приемането на известното ПМС № 15 от 8.II.1991 г.
за изменение на валутния режим, имащо шест допълнения и изменения; на За-
кона за сделките с валутните ценности и за валутния контрол и Наредба № 2
за издаване на разрешение за извършване на покупко-продажба на чуждест-
ранна валута на БНБ от 28.III.1991 година.

В края на 1991 г. и в началото на 1992 г. правителството направи две корек-
ции на ПМС № 15 от 8.VV.1991 г., с което либерализира валутния режим за
физически лица и подготви с БНБ, но не успя да приеме следващата стъпка
на либерализирането на режима, който щеше официално да направи българс-
кият лев вътрешно конвертируем. Впрочем, това по същество стана реалност
след средата на 1992 г.

Валутният механизъм в края на 1992 г. е силно либерализиран за местни-
те юридически лица и чуждестранните инвеститори и формално постановява
пълна вътрешна-конвертируемост на лева за тях.

Този успех бе неочакван за огромното мнозинство икономисти и за крити-
ците на реформата. Самият управител на БНБ проф. Т. Вълчев през 1989 г.
ръководи научен колектив, който стигна до извода, че вътрешна конвертиру-
емост на българския лев в перспектива от 10-15 години е невъзможна.

Голямо беше неверието по отношение формирането на валутния пазар и
стабилността на курса на лева. И досега повечето от “играчите”, включител-
но и г-н началникът на Управление “Валутни операции” на БНБ, не могат
да разберат какво държи курса и валутния пазар. Това безспорно е голяма
тема, която заслужава отделно внимание. Акцентът тук следва да се поста-
ви върху успешното удържане на устойчиво равновесие между няколко нови
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пазара и действащите в тях цени, стабилизирането на техните кореспонден-
ции и създаването на обща хомеостатична система. Тази система бе оставена
на саморегулация след като под натиска на министъра на финансите БНБ се
изтегли от валутния пазар. Това мина без сътресения и ознаменува рекорд-
но кратковременно създаване на валутна система. Ще напомня, че на самия
Ерхард за тази конструкция са му били нужни 12 години – срещу около 18
месеца за нас.

В края на 1992 г. у нас действаше свободен, устойчив междубанков валутен
пазар без участие на БНБ. По същество бе премахнат т. нар. “черен пазар”. Бе
създадена система от сарафски бюра. Бяха потушени инфлационните очак-
вания в такава степен, че всички участници бяха сериозно респектирани от
стабилността на валутния пазар.

Стабилизирането на валутния курс постави началото на очакваното обез-
ценяване на валутните спестявания, Които бяха силно надценени през февру-
ари 1991 г. Ефектът на обезценяването бе следствие от много ниската валутна
лихва, съчетана с инфлацията на българския лев. Така в левово изражение ва-
лутните влогове загубиха през 1992 г. около 70-74 на сто от покупателната си
способност на българския пазар. Това накара техните притежатели да правят
със съжаление сметки колко по-малко биха загубили, ако в началото на 1992 г.
бяха превърнали валутните си влогове в срочни левови депозити.

Стратегическата цел, която лично преследвах във валутната политика, бе
стабилизиране на валутния курс на лева при максимално либерализиране на
валутния режим. Ако тази цел бъде постигната, поради силната икономичес-
ка нестабилност и лоши валутни позиции на всички страни от Балканския
полуостров, поради политическата криза и войните в част от тях, както и
поради местната оскъдица от твърда валута, българският лев ще заеме вакан-
тното място на солидна валута в региона. По този начин България ще получи
значителни външноикономически, кредитни и инвестиционни предимства в
сравнение с останалите. При умела агресивна валутна политика българските
вносители от региона ще се разплащат с националната си валута и останалите
ще я приемат със желание. Такъв безлихвен кредит за българската икономика
според мен заслужава много усилия и жертви. За да се реализира тази стра-
тегическа цел, бяха подготвени, а на Турция и Македония бяха предложени
съответни споразумения. Бяха направени сондажи и в някои други балкански
страни. Проектите на споразуменията бяха оценени много високо в МБВР.

За формирането на валутния пазар първоначално бяха направени продаж-
би от БНБ, които през лятото и есента на 1992 г. бяха изкупени обратно, като
от пазара бяха осъществени и допълнителни покупки на валута за нуждите на
държавните учреждения и увеличаване на резерва. Приблизителният баланс
на участието на държавата на валутния пазар показва повече купена, отколко-
то продадена валута, което е убедително доказателство за неговата стабилност,
за силата на свободния пазар и за добрата му конструкция.

Както в Полша през 1991 г., така при нас в двете години на действие на
валутната система, тя не струваше нищо на валутния резерв. (Ще припомня,
че опитите на правителството на г-н Андрей Луканов за валутни операции през
1990 г. струваха около 60 млн. долара.) Евтиният валутен пазар бе решаващо
условие, което, позволи да се натрупа за рекордно кратко време солиден за
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страната валутен резерв. Стартирал почти от нулата, този процес възстанови
и надмина резерва от края на 1989 година.

Бюджетът

Макроикономическите условия, при които се изпълняваше Законът за дър-
жавния бюджет на Република България за 1992 г., бяха в рамките на песимис-
тичните ни очаквания. За спада на производството при условна (в зависимост
от стокообмена с ОНД) прогноза 10 на сто се допускаше възможност от допъл-
нително съкращаване. Фактори за това бяха политическата и стопанска нес-
табилност на страната и лошата икономическа конюнктура, както бе казано в
доклада при представянето на проекто-бюджета на страната. Предвижданата
в песимистичните очаквания инфлация до 60 на сто бе бюджетно допустима
до 75-80 на сто.

Последното равнище все още създаваше възможности за изпълнение на
държавния бюджет. Прогнозирахме безработица около 12 на сто от трудоспо-
собното население.

Макропоказателите бяха: спад на производството (продажбите) около 12
на сто; инфлация (индекс на потребителските цени) – 79,5 на сто, безработица
13,4 на сто. Всички отклонения останаха в границите на бюджетната поно-
симост от 15-20 на сто. Ето защо настоятелните искания за актуализация, т.
е. повишаване на разходите и дефицита, бяха отклонени от правителството.
Единствената корекция в тази насока бе допусната за осъществяване плаща-
нията на 20 на сто от текущите лихви към банките-кредитори. Плащанията
започнаха през септември и бяха около 10-12 млн. долара месечно. С тази сума
единствено бяха увеличени разходите и бюджетният дефицит.

Приходите бяха събрани 92 на сто от предвидените в Закона за държавния
бюджет, на Република България за 1992 г.

Най-значителните неизпълнения бяха в данъчните приходи и по-специално
в данъка върху печалбата, акцизите и данъка върху оборота. Най-драстично
е неизпълнението на данъка върху печалбата на нефинансовите предприятия
– 49 на сто от предвиденото. Това неизпълнение се дължи основно на разтва-
ряне на ножицата между цените на дребно и тези на производителя. Лошото
финансово състояние на предприятията се отрази на търговските банки, кои-
то междувременно натрупаха нови несъбираеми кредити и по този начин сами
утежниха собственото си положение. Данъкът върху тяхната печалба (вклю-
чително от БНБ) е изпълнен 72 на сто от предвиденото в Закона.

Неизпълнението на акцизите и данъка върху оборота се дължи най-вече
на укриването на продажби от частните и държавните фирми и невнасянето
на акциз за вносни стоки: алкохол, цигари, горива и други от кооперации
и фондации, ползващи огромни преференции по закон или осъществяващи
незаконно стопанска дейност.

Неизпълнението на посочените данъчни приходи, бе в значителна степен
компенсирано от данъка върху общия доход – събран 180 на сто, митата и
митническите такси – 258 на сто, неданьчните приходи – 219 на сто. Вследствие
на това в структурата на бюджетните приходи бе:

• намален делът на данъчните приходи: 92 на сто предвидено, срещу 80 на
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сто изпълнено;

• намален делът на данъка върху печалбата от 50,6 на 36,6 на сто;

• увеличен делът на данъка върху общия доход от 4,1 на 8,3 на сто;

• запазен със слабо намаление делът на косвените данъчни приходи – 37,1
на 35,1 изпълнение;

• увеличен много силно делът на неданъчните приходи от 8,2 по закон на
20 на сто изпълнение.

Промените в структурата на приходите са положителни и закономерни.
Изпадналата в криза индустрия не е в състояние да реализира доход като пе-
чалба, а процесите на деструкция на държавните и кооперативни предприятия
водят до преливане на доход в частната търговия. Ето защо напълно законо-
мерно е пренасянето на данъчната тежест на другия пряк данък – този върху
общия доход.

Не се разви обективният процес на увеличаване дела на приходите от кос-
вените данъци, поради посочените по-горе причини. Усилията в тази насока
следва да бъдат основна доминанта на данъчната политика на държавата в
следващите години.

Увеличаването дела на неданъчните приходи в основни линии е следствие
от нарастването на таксите, наемите и другите постъпления срещу предоста-
вени от държавата услуги на другите стопански субекти и населението. Тези
услуги бяха дълго време подценявани и субсидирани от държавата – една по-
литика, от която ние се отказахме в името на справедливостта и пазарните
принципи. Тук са налице значителни нереализирани резерви, особено в стопа-
нисването на държавната недвижима собственост.

Разходите бяха изпълнени 91 на сто от предвидените по Закона и съобразно
изискванията на неговия чл. 5, ал. 2 – за утвърждаване на разходите в размер
на 90 на сто от предвидените в закона, съобразно с одобрения от Народното
събрание дефицит.

Преизпълненията на разходите са при ремонтите, лихвите по вътрешните
заеми и субсидиите за общините, министерствата, ведомствата и осигурител-
ните институти.

Най-значителните икономии са от попълването на извънбюджетните фон-
дове, субсидиите, лихвите по външните заеми, дълготрайните активи и дру-
гите разходи. Макар и да бе свързана с огромно напрежение, икономиката не
причини разстройване на жизнените функции на държавата. За съжаление
тя не предизвика основните министерства и ведомства към преразглеждане
на техните функции и структури. Не бе осъществена желаната реформа в об-
разованието, където продължава ненатоварването на училищата и персонала
в едни за сметка на други райони, издържат се скъпоструващи училища без
достатъчно ученици, води се обучение по вредна за обучаваните идеология,
насаждат се комунистически принципи, не се дава път на частното обучение,
дори на това, за което родителите са склонни да заплатят. Същото се отнася
за здравеопазването, където са налице същите слабости в натоварването на
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заведенията и персонала при изразено пренатоварване на републикански и ок-
ръжни здравни центрове; огромни и безцелни, привилегии при снабдяването с
лекарства, водещи само до безплатно снабдяване на частните аптеки; безсмис-
лено поддържане на изнесеното напред обслужване в т. нар. “здравпунктове”;
никакви опити за развитие на частна та практика, скритата безработица на
медицински персонал, безстопанственост и безконтролност на обслужващите
звена: кухни, транспорт, хигиена, ниско качество на медицинската помощ за
гражданите, увлечения при създаването на скъпи, престижни заведения. В из-
вестна степен казаното се отнася за вътрешния ред и сигурността, където не бе
проведена започналата реформа за активизиране на служителите, излизането
на патрули на улицата, по пътищата, в контролната и превантивна дейност,
останаха мощни и неразградени “тилове” и щабове, заети с “бизнес” и безс-
мислена бюрократична дейност, службите за сигурност и полицията останаха
силно бюрократизирани и слабоефективни структури и причината за това бе
не недостигът, а излишъкът от средства, който им позволи да оцелеят такива,
каквито бяха; както и в армията, където бе направен опит да не се съобра-
зи военната политика с финансовите ни възможности, не се отиде до край в
реформаторските действия, най-вече за да се запази бюрократизираният офи-
церски и сержантски състав, без съобразяване с изискването за повишаване
реалните военни ефективи на страната.

Основната причина бе несподеляне и неразбиране на реформаторските идеи
от някои министри, нежеланието им да поемат отговорност, да влизат в конф-
ликти и да ги решават, да изпълняват политическите си задължения. Вместо
това част от тях оглавиха съпротивата срещу реформата, което навреди както
на техния, така и на правителствения престиж, особено когато организираха
стачни действия срещу самите себе си. В крайна сметка в политиката си към
държавния сектор правителството фактически бе лявоориентирано по идеи и
действия.

Бюджетното салдо и неговото финансиране. Неокончателните данни за ка-
совото изпълнение на бюджета показват положително първично салдо по кон-
солидирания държавен бюджет, изпълнение на касовия дефицит в рамките на
Закона 95 на сто от предвиденото, 926,3 млн. лв. по-малък от предвидения по
Закона пряк банков кредит; 873 млн. лв., по-голям от предвидената емисия на
държавни ценни книжа; с 1 342,7 млн. лв. по-малък от предвидения пасив във
външното финансиране на бюджетното салдо.

По видове бюджети: републиканският е с касов дефицит под програмата;
бюджетът на ДОО –с допълнителен от 542,3 млн. лв. – покрит от републикан-
ския; бюджетите на общините са с превишение на разходите над приходите,
включително от правителствена субсидия от 1 571,5 млн. лв., финансирано със
заем от републиканския бюджет, банкови кредити и наличности.

Неуреденият проблем на приключването на държавния бюджет е във вза-
имоотношенията с БНБ. Централната банка изпълни само 56 на сто от пред-
видените по Закона приходи и общо с останалите банки не внесе в бюджета
3 160 млн. лева. Едновременно с това тя предяви претенции за внасяне от
страна на бюджета на лихви с 83 на сто по-високи от предвидените, при вне-
сени с 12 на сто повече. Или съпоставено със Закона, БНБ поиска значително
увеличаване на държавния дълг за водената от нея политика. Надвишеното
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плащане на лихви от 12 на сто би следвало да компенсира разликата в средно-
годишния процент по кредитите – по програмата – 40 на сто и изпълнението
около 50 на сто. Причините това да не се получи са в: първо, осъществените от
БНБ операции по самоволно опрощаване дълг на енергетиката към Стопанска
банка; второ, спасяване на изпаднали в неплатежоспособност търговски банки
без правителствено или друго решение; трето, операции на валутния пазар,
довели до значителни загуби от лихвен диференциал между левови и валут-
ни депозити на БНБ; четвърто, кредитиране на клирингови операции с ОНД,
без нужния за това нормативен механизъм, който впрочем не е късно да бъде
създаден и сега.

Вследствие на посочените действия, финансовият резултат на БНБ бе сил-
но влошен и сега се прави опит вината за това да бъде стоварена върху пра-
вителството на СДС.

По същество казаното означава, че БНБ си е позволила действия при меки
финансови ограничения, без да се съобразява с конституционните си и зако-
нови правомощия и отговорности, т. е. БНБ е действала така, както не бе
позволено на никой финансов субект. Недопустимостта на поведението на УС
на БНБ сега най-ясно личи в две колизии със закона: желанието да се прину-
ди предишното и сегашното правителство да увеличи държавния дълг, без да
има правомощия за това; невъзможността да се състави държавен бюджет на
Република България за 1993 г., който да отчита същите претенции на УС на
БНБ.

Първата колизия може да бъде решена в Народното събрание след пълен
анализ и поемане на отговорностите при отчета на БНБ за 1992 г. и отчета за
бюджета за 1992 г. Това решение не може да бъде подменено с никакъв банков
или правителствен акт.

Втората колизия трябва да накара УС на БНБ и правителството да до-
говорят твърди, т. е. задължителни за двете страни финансови параметри в
приходната и разходната части на бюджета на страната за 1993 г. Желанието
на УС на БНБ за финансово безотговорна парична политика просто не може
да бъде удовлетворено. Задълженията на БНБ в програмата за приходите на
държавния бюджет фактически представляват план за приключване на ней-
ния собствен баланс, както следва да бъде съставен и изпълнен. Пълна илюзия
е, че е възможна абсурдната претенция към правителството да не се състави
и да не се изпълнява такъв финансов план, защото всяко неизпълнение по
предвидените в него приходи и всяко превишение на разходите на БНБ трябва
да се плащат от останалите държавни сфери със съкращаване на бюджетни-
те им кредити, което никой не би приел за сериозно и никой не би допуснал.
“Свободата”, за която претендира БНБ, няма никоя централна банка в света.
Такава “свобода” не е възможна нито теоретически, нито практически. Тя е
невъзможна в рамките на законите на нашата страна. Ако тази “свобода” бъде
по някакъв начин все пак получена за сметка на невероятни ограничения за
всички останали финансови субекти, това ще бъде венец за неконтролируе-
мата от държавата финансова власт, концентрирана в банковата структура.
Това ще бъде пълен политически и финансов крах на изпълнителната и за-
конодателната власт и разпадане на българската икономическа и държавна
сфера.
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Във всяка страна има два големи взаимосвързани финансови баланса -
държавният бюджет и сметката за приходите и разходите на Националната
банка. “Омекването”, недиференцирането, непоставянето в твърди рамки на
единия от тях, означават същото за другия, а това се случва само когато ня-
ма финансова политика и стабилност. Приказки, че това се прави в името на
стабилността на националната валута, са израз на липса на финансов вести-
буларен апарат.

Държавният дълг

Може да се твърди с основание, че 1992 г. бе първата, в която бе поставено
началото на управлението на държавния дълг от страна на правителството и
общините. Последните финансираха част от своите разходи с банкови креди-
ти, опирайки се на Закона за местно самоуправление и местна администрация,
създадоха собствена задлъжнялост, макар и в много ограничени засега разме-
ри. Все пак за първи път управлението на общинския дълг даде финансов
инструмент за решаване на проблемите.

Правителственият дълг нарасна съобразно Закона за бюджета на Републи-
ка България за 1992 г. – общо с 13 782,8 млн. лв. Бе използван пряк кредит от
БНБ в размер ма 10 930 млн. Значителни усилия бяха направени за развитието
пазара на ценни книжа, бонове и облигационни заеми за 13 615,4 млн. лева.

Редовно бяха погасявани държавните задължения по ценните книжа. Това
позволи да се укрепи доверието на участниците в този пазар и да се мини-
мизира цената, а оттам – обслужването на държавните ценни книжа. В това
отношение Министерството на финансите оптимално използва качествата на
правителството като първостепенен и надежден длъжник. Общото нарастване
на доверието в пазара на държавните ценни книжа интегрира този пазар с кре-
дитния и валутния, което позволи да се създадат инструменти за регулиране
най-вече на валутния курс и на цената на съкровищните бонове.

Започна, но не завърши интеграцията между пазара на държавни ценни
книжа и този на потребителските и капиталовите стоки. Все още населението и
фирмите не са включени в операциите със съкровищните бонове и облигации.

Не бе реализирана възможността, дадена в Закона за пускане на облига-
ционен заем за преоформяне на дълг на държавни фирми и кооперативи в
държавен, в размер на 5 500 млн. лева, поради правителствената криза в края
на 1992 година. Тази възможност остава за сегашното правителство. Ние не
пожелахме да я използваме по чисто колегиални съображения, тъй като с ней-
ната реализация се изчерпва важен механизъм на икономическата политика.

Със споразуменията в Парижкия клуб бе договорено поемане на официален
дълг на БВТБ в размер на 720 млн. долара – около 18 800 млн. лв., от който
реално е поет след ратификация от Народното събрание – 468 млн. долара
или около 12 200 млн. лв. Обслужването на това задължение бе предвидено в
Закона за бюджета за 1992 година.

Началото на плащанията на 20 на сто от текущите лихви на търговските
банки – кредитори на България, не бе предвидено и това наложи актуализация
на бюджета с умерено, в рамките на договореностите с МВФ, нарастване на
дефицита и съответно – на държавния дълг на страната. Финансирането на
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това задължение бе осъществено частично с увеличаване на прекия кредит от
БНБ, частично —от икономии. Управляемостта на държавния дълг пролича в
превишаването на плафона за финансиране на дефицита посредством емисии
на държавни ценни книжа-с 873 млн. лева за сметка на намаление на прекия
кредит от БНБ – 926 млн. лева. Това са по-добри резултати от предвидените
от Закона за бюджета.

Други действия за финансовата стабилизация

Най-значителни усилия бяха положени за разработването на пакет от закони
на данъчната реформа. Те дадоха в резултат шест закона: за данъчната адми-
нистрация; за данъчното производство; за данъка върху добавената стойност;
за акцизите; за данъка върху печалбата; и за облагане доходите на физичес-
ките лица. Този пакет бе внесен през лятото на 1992 г. в Народното събрание
и приемането му щеше да създаде здрава основа на данъчната администра-
ция, прости и ясни процедури на данъчното производство и принципно пряко
и косвено данъчно облагане на модерно световно равнище. Всички закони са
съгласувани помежду си с унифицирана терминология, много прости и лес-
ни за приложение. Те са постижение в данъчното законодателство, с каквото
не разполагат дори много от развитите западни страни. Данъчната система,
която формират, ще бъде привлекателна за местните и чуждестранни лица и
едновременно твърдо ограничение на спекулата, подземния бизнес и данъчно-
то беззаконие.

Подготвянето и внасянето на данъчната система от правителството на СДС
бе една от причините за неговото сваляне. Силите, заинтересувани от финан-
сова дестабилизация и беззаконие в страната, успяха временно да вземат връх.
Въпреки това, сегашното правителство не може да не продължи усилията на
предишното за създаването на данъчната система.

В Народното събрание бяха внесени законите за финансовия контрол и зас-
трахователната дейност, с които се целеше укрепване на държавния контрол
върху имуществата, стопанисването на фирмите, упражняването на бюджет-
ните разходи, валутните операции и застрахователното дело. Сегашната лип-
са на банков застрахователен, валутен надзор, на контрол върху финансовите
борси и операции е опасна за финансовата стабилност среда, в която се раз-
вихря незаконният бизнес. Тази среда трябва да бъде унищожена, защото в
противен случай тя ще унищожи българската икономика и държавност.

В началото на 1993 г., поради неприемането от Народното събрание на пред-
ложените от нас финансови закони и институции, преобладаващата част от
банковите, финансовите, валутните и застрахователни операции се осъщест-
вяват без контрол от страна на изпълнителната власт, а следователно в ус-
ловията на финансова джунгла – изцяло на отговорността на физическите
и юридическите лица, които поемат целия риск от тези финансови операции
върху себе си. Такава практика няма в нито една модерна държава.

Правителството води трудни психологически битки в името на финансовата
стабилност. Повечето от тях бяха насочени срещу инфлационните очаквания и
спекулативната паника. Може да се претендира, че повечето от тези битки: за
валутния курс, за лихвения процент, за цените на държавните ценни книжа,
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за наемите, за цените на потребителските и капиталовите стоки, за доходите
бяха спечелени от нас.

Всъщност, както се полага според националното проклятие, ние спечелихме
всички битки и загубихме войната за финансовата стабилизация.

Стопанските норми и институции

Изграждането на пазарна икономика на мястото на централно планираната е
преди всичко нормотворчество и административна дейност. Макар първона-
чално да нямаше необходимият опит, правителството прояви голяма актив-
ност: бяха осъществени промени в структурата на Министерския съвет; съз-
дадоха се важни администрации, като Агенцията за приватизация; неудачни
предишни решения, като това за поземлените комисии бяха коригирани; много
активно се преструктурира средното равнище на управление на икономиката.

Основното ударение беше поставено върху създаването на нови стопански
норми. Законодателните инициативи. По времето на своя мандат правителст-
вото внесе в Народното събрание 93 законопроекта, от които 44 икономически.
Тези средно 6 законопроекта месечно бяха значително над капацитета на На-
родното събрание да ги приеме. Ясно е, че никакви сериозни критики срещу
интензивността на нашите законодателни инициативи не могат да се отправят.

Сред внесените икономически закони са: пакет от 6-те данъчни закона, тези
за патентите, за авторското право и сродните му права, за застраховането, за
държавните и за общинските имоти, за финансовия контрол на хазартните
игри, за социалното подпомагане, за разпореждане с признато право да се
получи собственост върху земеделска земя. Това бяха изключително важни
законопроекти.Тяхното приемане щеше да ускори икономическата промяна на
страната.

Бяха внесени редица предложения за допълнения, промени, поправки на
Търговския закон, на законите за собствеността на гражданите, за собстве-
ността и ползването на земеделските земи, за реституцията. Бяха предложени
за ратификация сключени от правителството международни финансови спо-
разумения за разсрочване на дълга към Парижкия клуб и за получаване на
заеми.

Накрая, но не по значение, са трите закона за държавния бюджет на стра-
ната: за 1992 г., за изменение на бюджета за 1992 г. от м. септември и за съби-
ране на приходите и извършване на разходите по държавния бюджет за 1993 г.
до приемането на редовния закон.

Правителствената криза през есента спря работата по четири особено важ-
ни закона: за пенсионното и за здравното осигуряване, за отделянето на пен-
сионния фонд от републиканския бюджет и за съставянето и изпълнението на
държавния бюджет. Тези закони требваше да бъдат разглеждани с пакета от
данъчни закони, защото уреждат бюджетни и фондови вноски от облагането
на преките доходи, начините за упражняване на разходите и техния контрол.
И в четирите направления е извършена значителна по обем работа и законоп-
роектите са в значителна степен на завършеност.

Кризата попречи да бъде завършена подготовката на проектозакона за дър-
жавния бюджет на страната за 1993 г., след като Министерският съвет одобри



217

бюджетната директива и бе извършена почти цялата работа по изработването
и договарянето с министерствата и общините. Това принуди правителството
да предложи временен закон за бюджета на страната за 1993 г., който бе приет
и се изпълнява сега.

Подзаконови актове

До м. ноември 1992 г. правителството прие около 110 постановления, решения,
разпореждания, правилници, наредби, тарифи и техни поправки, изменения и
допълнения. От тях 82 са с икономическа насоченост. Структурата на подза-
коновите стопански актове е следната: за уреждането на проблеми на привати-
зацията, преобразуването и държавното участие – 23; по стопански проблеми
– 16; за социално осигуряване и компенсация на доходите – 23; финансови –
23.

Както се вижда, икономическата дейност на правителството е била равно-
мерно разпределена по стоящите пред него проблеми. Това даде възможност
да се приемат всички необходими за приватизацията актове, в това число: На-
редбите за търговете, за оценка на обектите, подлежащи на приватизация, за
конкурсите, за определяне органа по чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗППДОП, за реда
за придобиване при облекчени условия на акции и дялове от работещите, за
прилагане на чл. 10, ал. 10 от Закона за собствеността и ползването на земе-
делските земи, за базисните пазарни цени на недвижимите имоти; Правилни-
ка за реда на изразходване на средства по фонда за покриване на разходите
за приватизирането на държавните предприятия; както и Приватизационните
програми за 1992 и 1993 година.

Значителни усилия бяха положени в областта на социалното осигуряване и
компенсиране доходите на населението. Приетият брой и съставът на подзако-
новите актове категорично опровергава обвиненията в антисоциална насоче-
ност на правителствената политика. Нещо повече, извършеното в тази насока
говори за лява и “в най-лошия” случай – за лявоцентристка икономическа по-
литика. Не липсата на правителствена активност, а прекалените му социални
ангажименти са причината за разпалване на патерналистични очаквания и
възкръсване на тъгата по социалната сигурност у част от хората през есента
на 1992 година.

Отношенията с институциите

Много неща не вървяха в отношенията на правителството с институциите по
повод неговата икономическа политика. Решаващи фактори за това бяха:

• антикомунистическата му ориентация и дясна политическа безкомпро-
мисност;

• нерешените с Конституцията проблеми по разпределението и разграни-
чението на властта в страната и липсата на демократични традиции в
българското посткомунистическо общество;

• разкъсването на движещите сили, осъществяващи икономическата смяна
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на системата, изпадането в изолация на хората и институциите, придвиж-
ващи фронта на реформаторския процес;

• дълбокото неразбиране на външноикономическите ограничения и на ес-
теството на вътрешноикономическия компромис, на основата на които
действаше правителството;

• оскъдната икономическа, правна и административна грамотност във вис-
шите политически институции на властта. Тези фактори действаха почти
на всички институции.

Най-очевидни бяха противоречията по икономическата политика с прези-
дента, който зае конфронтационна позиция по действията и оценките на пра-
вителството, насърчи неговите противници и не защити нито веднъж изпъл-
нителната власт в качеството си на национален политически арбитър. Имен-
но неговата преценка, че социалната цена на реформата е твърде висока и
че трябва да се търси друг път, спря смяната на системата. Негова ще бъде
отговорността за опасните за страната последици от това спиране, тъй като в
този момент това е равнозначно на затъване в блатото на латиноамериканския
икономически модел, на “перестройката” и на реставрацията на социализма в
България.

Макар че управителите на БНБ непрестанно декларираха устната си под-
крепа на правителството, действията им, както и поведението на цялата дър-
жавна банкова структура бяха конфронтационни: претенции за незаконни га-
ранции; самоволно опрощаване на задължения и спасяване на фалирали бан-
ки; отказ за приемане препоръки от правителството и уважаване на правител-
ствени гаранции; непрекъснати критики на правителствената финансова по-
литика в печата; неконституционно присвояване на правомощия за обсъждане
и промяна на Закона за държавния бюджет. Същевременно държавните тър-
говски банки водеха своя собствена финансова политика, най-често подчинена
на местни политически интереси и групи от старата стопанска номенклатура
и атакуваха стабилността на валутния пазар.

В общи линии по стратегическите икономически цели все пак се постигаше
трудно единодействие. Това позволи да се подготвят и изпълнят двете Ста-
билизационни споразумения с Международния валутен фонд, да се увеличи
валутният резерв, да се постигнат редица добри резултати в създаването на
финансови пазарни структури в страната и да се напредне в преговорите по
външния дълг.

Много трудни бяха отношенията с Народното събрание. До средата на
1992 г. там се носеха критики както от лявата, така и от дясната половина
за това, че правителството “не внася закони”. Статистиката показва фрапиращ
резултат: от 44 икономически законопроекта на правителството са приети само
7, от които трите проектобюджета, две ратификации на спогодби и две поправ-
ки на реституционни закони. Честа практика бе заместване на правителствен
законопроект с друг, набързо съставен в Народното събрание. Случаите с из-
менението на законите за пенсиите, за кооперациите са характерни.

Следва изводът, че правителството не е имало подкрепа на законодател-
ните си инициативи в икономическата област. За същото време Народното
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събрание е приело 85 закона, от които 42 с икономическа насоченост. Съдър-
жанието и структурата на приетите закони показва съвсем друга позиция и
законодателни цели: по пет поправки на Кодекса на труда, на социалните и
на реституционните закони, четири на Закона за собствеността и ползването
на земеделските земи, по три – на законите за данъка върху общия доход и за
данъка върху оборота и акцизите; две поправки на Закона за кооперациите и
дори Закон за финансовото осигуряване на есенната и пролетната сеитба.Тази
структура показва, че законодателната политика на Народното събрание съ-
ществено се е различавала от правителствената. Тя е свидетелство за тъпчене
на място, за стремеж на упражняване на изпълнителна власт, за лобиране в
полза на групови интереси. Икономическата смяна на системата не е била сред
приоритетите на Народното събрание.

Някои изводи

Решителният прелом в смяната на икономическата система не бе завършен.
Големи държавни сектори като образованието, здравеопазването, вътрешна-
та сигурност, отбраната, енергетиката и транспорта останаха незасегнати от
промяната или слабо се повлияха от нея. В огромната държавна и коопера-
тивна собственост, както и при земята, не се постигна напредък в структур-
ната реформа. Финансовата стабилност може да издържи няколко месеца, но
частният сектор и населението не могат да бъдат нейни опори без подкрепа-
та на държавната бюджетна политика. Външноикономическата изолация на
страната не бе преодоляна, най-вече поради неподписването на споразумение
по дълга с банките-кредитори. Официалните външни източници на заеми не
са достатъчни за преодоляване липсата на частен търговски и инвестиционен
кредит за българските фирми. Страната няма споразумение с Международ-
ния валутен фонд. Неговата подготовка ще бъде сериозно затруднена поради
толерирането на инфлацията.

Почти 15 месеца правителството на СДС полагаше усилия да задълбочи
икономическата промяна, като създаде нова пазарна организация и запази со-
циалния мир в страната. За това време, въпреки критиките и съпротивата,
балансът на нашите икономически плюсове и минуси е положителен. Който
не споделя тази оценка, скоро ще има горчивата възможност да се кориги-
ра. Правителството водеше единствено възможната политика и опитите да се
докаже противното неминуемо ще се провалят.

Ще се запомнят следните факти от едно сравнение с опитите за “перест-
ройка” на БСП през 1990 г.: Първо, средномесечната инфлация за последните
осем месеца на 1990 г. е 5,25 на сто срещу 4,97 на сто за 14-те месеца на пра-
вителствения мандат на СДС. Второ, реалните спестявания на населението:
намалени с 31 на сто през 1990 г., увеличени с 16 на сто през 1992 г. Трето,
средната работна заплата в щатски долари за м. октомври 1990 г. по валутен
курс от ПМС № 32 от 10.IV.1990 г. -36 щ. долара; по курс на Райфайзен – 16 щ.
долара – срещу 98 долара през м. октомври 1992 г. по курса на БНБ и на Рай-
файзен. Четвърто, новорегистрирани моторни превозни средства: през 1990 г.
– 84,7 хиляди срещу 99,9 хиляди през 1992 година.

Ще се запомнят опашките, тоталният дефицит, купените и паническия
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страх от декември 1990 г. и трудният път, който извървяхме заедно до Ко-
ледните пазари иа 1992 г.

(в. “Демокрация”, броеве 28-33, 37, 38 от 4-10, 15, 16 февруари
1993 г.)



Тезиси по монетаризацията

Тезисите са подготовката ми за времето,

което подложи на изпитание всички ни.

Завърших ги в началото на март 1989 г. и

така реших за себе си някои от спорните

проблеми на икономическата реформа.

Поставени са в края на книгата, за да не

затруднят читателя, въпреки че

предшестват всичко написано в нея.

Иван Костов

I. Защо е необходима монетаризацията? Макроикономически и
социално-икономически причини. Външни причини за необхо-
димостта от монетаризация на народното стопанство. Адаптив-
ност и нуждата от монетарна сфера. Нуждата от нормална мо-
нетарна сфера на конвертируемостта на лева. Монетарност и
валутен курс – проблемът на ликвидността във валутната об-
ласт.

II. “Сервизната” монетарна сфера в ролята на спирачен механизъм
на народното стопанство. Стопанският метаболизъм и нормал-
ната монетарна сфера. Пороците на дирижираните финанси и
кредит. Възможни и невъзможни цели и задачи на парично-
кредитното стопанство: социална справедливост чрез банковото
дело (?); обслужване на разширеното възпроизводство и социа-
листическото натрупване (?); в услуга на планирането и управ-
лението на народното стопанство (?); собствена предприемачес-
ка дейност.

III. Възможни решения за стабилизиране на монетарното стопанс-
тво – предложения в икономическата литература и техния час-
тичен характер. Реанимация и терапия на монетарното стопан-
ство. Възможна ли е нормална монетарна сфера при познатия
ни социализъм? Защо не е? Възможна ли е СНС у нас? Защо
не е?
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IV. Кой ще спечели и кой ще загуби от нормализация на моне-
тарната област? Съотношение на силите в паричната област –
основни кредитори и дебитори. Социално-икономически изво-
ди за държавната собственост и нейното бъдеще при нормална
монетарна сфера.

V. Равновесие и ликвидност – условия за нормализация на парич-
ното стопанство. Съпътстващ и конкурентен пазар на ценни
книжа като средство за нормализация на стоковия и общо на
паричните отношения.

VI. Паричните ресурси на населението. Предназначение и структу-
ра. Реабилитация на стопанските права и суверенитета на насе-
лението посредством нормализация на монетарната сфера. От-
каз от утопичните принципи на комуналния социализъм, от “на-
саждането” на равенство и “справедливост” чрез манипулации
и разстройване на монетарното стопанство. Отказ от държавни-
те претенции за стопанска дейност, отказ от командния модел
на социализма.

Защо е необходима монетаризацията?

1. За да се създадат адекватни форми на организация на връзките, “обмяна
на веществата” между различните форми на собственост. Стоково-паричните
отношения създават такава обществена форма на организация, при която се
гарантира суверенитетът на стокопроизводителите един спрямо друг, препят-
ства да се установят отношения на господство на една форма на собственост
над други и с това – външната намеса в разпореждането в дадена клетка на
собственост.

2. За да създадат нормални пазарни условия на разпределение на дохо-
да от присвояването на всяка форма на собственост и стопанисване. Всички
субекти на отношения в определена клетка на собственост или стопанисване,
ползват благата, създадени със средствата за производство. За да се осъщес-
тви това ползване е необходимо да има пазарни условия за разпределение на
създадения доход. Без тези пазарно-монетарни условия не е възможно да се
установят балансирано уравновесени според обективни критерии начини на
разпределение: или даден,субект ще налага волята си в ущърб на останалите,
или разпределението ще има, в голяма степен, необосновано от икономичес-
ка гледна точка, случаен характер. Всеки от участниците трябва да получи
обективно обусловен от общите стопански условия доход, а това може да ста-
не само на базата на обективни пазарно-монетарни критерии. С други думи,
стоково-паричните отношения, в цялата им пълнота, не са необходими само на
размяната между стокопроизводителите, а и за установяване на обективни и
закономерни пропорции на разпределение на дохода от присвояването. Това е
особено необходимо там, където държавата встъпва като субект на отношения
на притежание, защото тя има най-големи възможности да налага своя диктат
по отношение на останалите субекти, арендаторите и пр.
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В този смисъл, монетаризацията е необходим момент от ограничаване на
господството на държавата в стопанските отношения, от установяването на
нужните на икономиката обективни оптимални пропорции на разпределение
на дохода, Това е условие за нормализация на пазара на работната сила, а
следователно за връщане естествените функции на работната заплата (вж.
Зайченко).

Масовото въвеждане на арендна организация в икономиката, която е алтер-
натива на административното ръководство на икономиката, също предполага
като предварително условие съществуването на развита монетарна сфера, за-
щото арендната форма не гарантира справедливи условия за всеки стопански
субект. Условията стават такива само при оптимално установяване на пропор-
ции между доходите на всеки от субектите на отношенията на собственост. В
този случай държавата може да загуби значителни части от дохода, както и
обратно – извличайки непропорционално висок доход, да спомогне за съсип-
ване на производствените ресурси от арендуващия ги субект.

3. За създаване предпоставки на обективно съревнование, конкуренция и
надпревара между различните форми на собственост. Монетарната сфера е
единственият полигон, на който обективно могат да си съперничат всички
стокопроизводители, независимо от тяхната предметна област на действие.
Това, което сега остро липсва на нашата стопанска система, са обективните
критерии за естествено-икономически подбор на стопанските звена (фирми).
Този критерий сега се създава, а досега действащият е изцяло субективно-
ръчен. “Високите кабинети” решават съдбата на едно или друго производст-
во, а не работещите в тях хора. Качествата на хората и тяхната трудова и
организационно-предприемаческа дейност нямат никакво значение в нашата
икономическа система. Ето защо трябва да се създадат обективни, независе-
щи от никого критерии за стопанска дейност, такива, които ще бъдат приети
като справедливи от всички стокопроизводители, които могат да се създадат
само от високо организирано монетарно стопанство.

4. Аспектът, в който мен ме интересува проблема на монетаризацията, е
следният:

Вграждането на нашата икономика в световното стопанство изисква тя да
отговаря на определени условия, които в преобладаващата си част са моне-
тарни. Не е възможно да участваме активно в световното разделение на труда
със сегашната си организация на монетарната сфера. Икономиката ни трябва
да придобие такива черти на подобие със световното стопанство, които да `
и гарантират достатъчно сходство за вграждане. В противен случай никаква
имплантация на нашето народно стопанство не може да бъде успешна. Све-
товният пазар ни отхвърля не само поради качеството на стоките и услугите,
а дори повече поради качествените отлики, които имаме, отхвърля ни като
чуждо тяло. Икономика с подчинена, обслужваща Административната систе-
ма монетарна сфера, няма канали, нормални начини за връзка със световния
пазар.

Пробивът в световния износ е невъзможен без плътно доближаване на на-
шите производители до пазара, а това е невъзможно без нормални валутни
външно-икономически монетарни условия, които са част от нормалния паза-
рен механизъм. Нашите производители никога няма да придобият качества на
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световни износители преди да станат действителни нормални стокопроизводи-
тели, нормални стопански субекти. За това е необходима нормална монетарна
сфера. Само в нейните условия е възможно да се създадат такива стопански
субекти и стокопроизводители, които да решат големия въпрос за излаз на
световния пазар на нашата продукция и услуги.

Привличането на външни стопански резидентни лица също е невъзможно
при сегашното устройство на монетарната ни сфера. Тук проява на слабост и
липса на нормална организация е както ограничаването на тяхната стопанска
дейност, така и прекомерното им облагодетелстване. А тези две крайности
са единственото, което може да се очаква от субективното манипулиране на
стоково-паричните отношения от страна на Административната система. Това,
от което имат нужда и нашите, и чуждите делови лица, е нормална стопанско-
монетарна среда, а не привилегии и приоритетни, рестрикции и манипулации.

5. Още един аспект на нуждата от монетаризацията е свързан с изграждане
на адаптивни свойства в българската икономика чрез създаване на условия за
конвертируемост на лева.

Направо може да се каже, че връзката на лева с конвертируемите валути,
неговата свободна или относително свободна конверсия в тях, е невъзможна без
предварително да бъде нормализирано неговото вътрешно стопанство. Конвер-
тируемостта на лева е приемане и признаване на обши, световни принципи на
организация на вътрешното стопанство, в това число и на монетарната област.
Дирижираният, манипулиран, ограничаван в ликвидността му български лев
не може да бъде равностойна валута на останалите.

Разстроеното, подчинено монетарно стопанство, неясните и некоректни вза-
имоотношения във вътрешната финансово-кредитна област никога не могат да
придадат на българския лев качествата, нужни, за да стане конвертируем.

От тази позиция, конвертируемостта на лева не зависи само от износа на
стоки и услуги на световния пазар и от ефективността на този износ. Конвер-
тируемостта е взаимоотношение на нашата валутна база към останалите, при
което тя трябва да притежава техните качества. Без да бъде качествено рав-
ностоен на световните валути, левът не може да разчита на конвертируемост.

Дори да бъде установена някаква конвертируемост на лева, тя много скоро
ще бъде подложена на неудържим натиск на качествените различия между на-
шата и реално конвертируемите валути. Това показва опитът на Югославия и
Унгария. Той потвърждава, че не може да има стабилна конвертируемост при
съществуващите качествени различия между нашите и западните монетарни
системи.

В същото време конвертируемостта на лева е необходимо условие за изг-
раждане на адаптивни свойства на нашата икономика. От друга страна, без
конвертируем лев е невъзможно да се създаде нормално монетарно стопанс-
тво, защото без вноса и износа е невъзможно, да се балансират паричните и
стоковите потоци в нашата икономика.

6. Когато се разисква въпросът за валутната конверсия на лева, както и на
другите парични единици в европейските социалистически страни, на преден
план изпъква едно важно обстоятелство. Някои автори посочват, че “основа
за установяване курса на националната валута е сравнителната покупателна
способност” (А. Можин, А. Никифоров, Внешнезкономические связи и курс



225

рубля, ЭКО, 2/1989 г., с. 161).
Тук е необходимо съществено уточнение! Нашите валути са ограничено

разменими в стоки и услуги. Значителна част от средствата за производство
и средствата за живот не се купуват срещу пари. Така е със земята, сградния
фонд (в известна степен), водата и пр. Какво означава това? При установява-
нето на курса на обмен между валути с неограничена покупателна способност,
какъвто е доларът, лирата и др. и нашите валути, в самия курс трябва да бъ-
де отразена ограничената покупателна способност на парите ни. Без това не
може да се мине, защото в деловите операции купуването на наши пари чрез
обменянето им срещу конвертируеми валути съществено ограничава сферата
на стопанска активност и предприемачество. Влизайки в паричната ни систе-
ма, западният делови човек радикално снижава своята маневроспособност и
възможностите, които има, като държи конвертируема валута.

Теоретически погледнато, напрежението върху валутния курс на нашите
пари спрямо конвертируемите валути идва от обстоятелството, че векторът на
стоките и услугите, който отговаря на разменната стойност на нашите пари, е
значително ограничен по компоненти.

Съществува качествена разлика в разменната стойност и оттам в покупа-
телната способност на нашите и конвертируемите пари. Точно тази качествена
разлика в разменната стойност е основна причина за пресирането на нацио-
налните ни валути, за нуждата да се съгласяваме на ниски валутни курсове
и сами да считаме, че обявяваните от централни те банки курсове са нелепо
високи.

Как действа спирачният механизъм на дезорганизираната
монетарна сфера?

Всъщност погрешно е да се твърди, че сегашната ни монетарна сфера е дезор-
ганизирана. По-точно е да се каже, че тя е организирана съобразно нуждите
на Административната система, изцяло ѝ е подчинена и я обслужва.

Кои са основните елементи на тази “организация”, т. е. на този макрои-
кономически “сервиз”, оказван от монетарната сфера на Административната
система?

Пълната ликвидност на Централната банка и нейните неограничени кре-
дитни възможности имат като обратна страна на медала силно ограничена
ликвидност и орязаност на разпореждането с паричните ресурси от населени-
ето. По този начин суверенитетът на населението като собственик на своето
парично имущество е съществено намален. Даже в тази непосредствено пот-
ребителска по характер и място сфера разполагането с паричните средства за
консумация – правата на техните собственици са съществено непълни. Това
обаче е за сметка на “неограничените” права на държавата дори в сферата на
личното потребление.

Защо тази “неограничена” монетарна мощ се превръща в безсилие?

• Всяка стопанска инициатива получава зелен семафор, само ако получи
благословията на Административната система – това изключва предпри-
емаческия дух, понеже премахва неговата свобода на действие! Парично-
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кредитно осигуряване на стопанска инициатива при нас може да се по-
лучи само от централизираната банкова сфера и това съществено огра-
ничава предприемаческия дух.

• Централизираната монетарно-кредитна дейност заедно със системата на
държавната собственост изключва стопанския риск, който е другият ва-
жен компонент на предприемчивостта. Без възможността да се рискува, а
следователно да се печели и губи, да се просперира и банкрутира, прогре-
сът в икономиката е невъзможен. Стокопроизводителите трябва да имат
възможност за това, а такава възможност за всички създава единствено
монетарната система – тя ражда стопанските звена, тя ги ликвидира след
неуспешна стопанска дейност или след решаване на задачите, за които
са създадени.

• Централната банка не е стопанско, а разпоредително звено. Тя няма за
задача предприемаческа дейност, т. е. стопанисване на паричните ресурси
съобразно законите на монетарната система. Нейните задачи са съвсем
други: разпореждане с паричните ресурси, обслужване на Администра-
тивната система, ролята на всеобщ счетоводител и стопански отчетник
на Административната система, разпоредител, разпределител и прераз-
пределител на парични средства пак съобразно интересите на Админис-
тративната система.

• Може би всички слабости се концентрират в липсата на пазарни регула-
тори на лихвените проценти по кредитите и депозитите на банката. На
практика тази липса на нормални регулатори означава, че в икономиката
никога не се установяват необходимите пропорции за правилното “кръ-
вообращение” в паричната сфера. У нас е изключено каквото и да било
монетарно равновесие на основата на оптимални пропорции и съотноше-
ния във финансите, кредитите и паричното обръщение. Доказателство
за това е липсата на нормално пазарно регулиране на лихвените про-
центи, ненужното ограничаване ликвидността на паричните ресурси на
населението, защото тя по принцип е съществено ограничена, липсата на
каквото и да е структуриране на паричните ресурси на населението в
спестовната каса.

Изводът е, че при нас подчинената “сервизна” монетарна сфера по същество
е спирачен механизъм на стопанската дейност.

Всъщност двигателят на монетарната сфера е заловен в нейната собствена
подчиненост на законите на пазара, в нейната собствена предприемаческа дей-
ност с цел извличане и максимизация на банковата печалба. Монетарна сфера
с друга предметна област на действие е безсмислен баласт на стопанската
активност. С други думи, монетарната сфера не може да има за непосредст-
вена цел обслужването на разширеното възпроизводство и социалистическото
натрупване. Нейна единствена цел е собствената предприемаческа печалба от
успешни парично-кредитни операции.

Спирачният механизъм на разстроеното парично стопанство е:

a) инфлационната спирала с нейните последици;
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б) неценовите спирални ускорения, включващи:

– качеството; .

– трудовата мотивация;

– икономическата ефективност;

– НТП и иновацията;

в) обезцененият ленив кредит;

г) тежките форми на “инфлация на търсенето”;

д) тежките форми на “инфлация на предлагането”.

Какво означава стабилизиране и заздравяване на парич-
ното стопанство?

Вече за много икономисти е очевидно, че ходът на икономическата реформа,
независимо какво направление има тя: фирмена организация, самоуправление
или пълна стопанска сметка, се възспира от нарушеното парично стопанство
на социалистическите страни. Здравата парична система, дисциплинираните
финанси и разумният, естествено ограничен кредит са задължително условие
за осъществяване на стопанското преустройство.

В литературата вече се посочват редица “рецепти” за постигане на стабил-
ност в паричната система. Сред тях са: повишаване на цените с цел създаване
на равновесие между търсенето и предлагането; рестрикции на разходната
част от държавния бюджет – един от основните причинители на разстройство
в паричното обръщение; изграждане на стабилна и независима от Централна-
та банка кредитна система на търговски банки; експлициране явно, във вид
на държавен дълг, дефицита на държавния бюджет и др.

Трябва да се поставят един-два предварителни въпроса преди да се комен-
тират възможните терапии на монетарното стопанство. Първият от тях е кои
са сега основните резервоари на ликвидно богатство. Този въпрос е важен, за-
щото досега нямаше стабилност на паричното обръщение, тъй като паричната
форма на богатството бе почти напълно откъсната от натуралните му фор-
ми. Ликвидните средства и у населението, и в предприятията нямат срещу
себе си реален натурален еквивалент, обръщението се извършва по правилата
на Административната система. С други думи, поставеният въпрос няма та-
зи важност при разстроено парично стопанство, но придобива изключително
значение ако допуснем, че редът в монетарната сфера се възстанови.

Очевидно, монетарният ред ще означава преразпределение на богатството
по неговите притежатели и по неговата структура, защото притежателите на
пари автоматически се превръщат в равностойни на притежателите на стоки и
на натурално богатство. “Съотношението на силите” между тях ще се определя
не от някакви външни, административно-заповедни критерии, а от стойността
на самото богатство, независимо от формата му – натурална или ликвидна.

Сега у нас най-значителен притежател на парични средства е населението
– с около 2 млрд. лева в наличност. Вторият по значение притежател са соци-
алистическите предприятия – бъдещи фирми, които в ликвидна форма и като
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материални оборотни средства притежават около 25 млрд. лева. Държавните
предприятия имат в същото време около 10 млрд. лева безнадеждно взети кре-
дити, не е ясно какъв е скритият дълг на държавния бюджет към Държавна
спестовна каса, т. е. спестяванията на населението към фонда за обществено
осигуряване и към Застрахователния институт. Това не е ясно, защото всички
тези крупни финансови фондове са на централизирано подчинение на Минис-
терството на финансите, което привидно може да ги използва по собствени
съображения.

От посочената структура се вижда, че деформираната монетарна сфера
служи само за обездвижване на значителната парична наличност у население-
то, в смисъл, че с нея се оперира по “висши” съображения. Явно въвеждането
на ред в паричната сфера ще означава “реабилитация” на тези досега безглас-
ни собственици на фиктивно ликвидно имущество. От въвеждането на ред в
паричната сфера ще “спечели” населението-вложител на спестявания в ДСК.

Така поставен, проблемът изведнъж придобива неочаквани страни. Пре-
дизвиква се следващият въпрос – по какъв начин може да се въведе ред в
монетарното стопанство, щом съществува такова разпределение на паричните
ресурси?

Населението годишно получава доходи почти равни на размерите на нат-
рупания резерв. Самият този доход не е балансиран със стоки и услуги, съ-
ществува текущ пазарен дефицит. При това положение едва ли може да се
счита за реалистична надеждата в обозрима перспектива тази лавина от спес-
тявания да бъде неутрализирана със стоков багаж. Още повече, че изглежда
значителна част от спестяванията не са насочени към потребителския пазар.
Значи остава открит въпросът, как може да бъде “натурализирана” или ожи-
вена значителната маса от парични средства на населението, която при това
се увеличава ежегодно.

От друга страна, и държавният бюджет, и фирмите-предприятия са длъж-
ници в кредитната сфера и дългът им постоянно расте. В една нормална, а и не
само нормална стоково-парична организация на стопанството този дълг може
да расте само по отношение на онзи, който притежава богатството в ликвидна
форма. Дългът расте към населението. В такъв случай да се предлага експли-
циране на текущия дълг на държавата и предприятията чрез акции, облигации
и трудови акции означава да се дава рецепта за удължаване на кризата, тъй
като не се засяга действителният проблем – натрупаният вътрешен дълг.

Монетарната област може да бъде частично стабилизирана чрез експлика-
ция на текущия дълг, но не може да бъде оздравена по този начин. Лавината
на паричното богатство остава да тегне над цялата стопанска система на стра-
ната.

Как може да бъде неутрализирана тази опасност? Какво може да бъде
предложено на населението срещу неговото парично имущество? Това, което
ще бъде предложено, трябва трайно да създаде равновесие между ликвидната
и натуралната форма на богатството, с други думи, да бъде решен по-горе пос-
тавеният проблем. Очевидно това не може да бъде стокова маса от предмети
за потребление, тя и така е недостатъчна. А в условията на наличен значите-
лен дълг и нарастващ текущ дълг на производители и държава, едва ли може
да се очаква изпреварване на стоковата маса пред паричните доходи. Дори да
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се постигне такова изпреварване, това ще бъде с цената на свръхпроизводство
в големи мащаби, поради значителната нееластичност на търсенето на голямо
множество от стоки и услуги.

Остават ценните книжа като форма на еквивалентност между ликвидното
и натурално имущество, като форма на доход. При това ценни книжа могат
да бъдат пуснати само срещу текущия дълг на производители и държава и
срещу налично имущество в производителна фирма. Експлицирането на вът-
решния текущ дълг трябва да продължи дотогава, като се разпростре върху
натрупания вътрешен дълг, докато се стабилизира монетарното стопанство.

С други думи, експлицирането на дълга трябва да стане като срещу лик-
видната форма на богатството бъдат предложени за изкупуване акции на пред-
приятията, които сега са държавна собственост. Тук не е от значение каква
част от ликвидното богатство ще бъде превърната в ценни книжа и акции,
важно е, че срещу тях ще стои стоково-производителна форма на имущество,
ще стои определен доход във вид на рента или проценти от облигации.

Трябва да се намери някаква допустима за нас форма на приватизация,
която ще гарантира ликвидността. В противен случай не може да се очаква
успех на реконструирането на паричната сфера.

Ако погледнем разпределението на богатството в развитите страни, ще за-
бележим наличието на значителна негова част в ликвидна форма, която се
гарантира на пазара на ценните книжа. Тази част от паричните доходи, те-
кущо отлагани и натрупани в миналото, е предназначена за този пазар, тя
никога не е била предназначена за пазара на предмети за потребление. Това
са доходи на хора, които желаят да ги превърнат в източник на други доходи,
да рискуват с тяхното разположение в ценни книги, да натрупват, за да се
стигне до момент, когато някой от бъдещите им собственици ги разходва на
някой от другите пазари, например на този за предмети за потребление.

Отлагането на дохода е форма на удовлетворение на някакви потребности
и ако не признаем това, никога няма да изградим стабилна монетарна система.

Появява се верижно следващият въпрос. Ако част от паричното имущество
на населението има желание да се превърне в ценни книжа, то ще извърши
ли тази сложна и рискована операция “на тъмно”, без да разполага с досто-
верна информация за съдбата и дейността на предприятието, за бъдещето на
държавния дълг, за инфлацията и пр.?

Цялата информация може да му даде единствено борсата на ценните кни-
жа. Без свободна покупко-продажба на фондовата борса не може да се очаква,
че ще се решат двата по-горе поставени проблема. Борсата е необходима га-
ранция на притежателите на пари и ценни книжа, че могат да осъществят
ликвидност на своето имущество. Тя е действителният гарант на ликвидност-
та на този специфичен пазар.

Пита се тогава, кои акции и облигации ще бъде склонно населението да
“осребри”? Отговорът е единствен – тези на високопечелившите предприятия.
На предприятията с най-бърз оборот и най-интензивно възпроизводство, на
разширяващите се звена. С други думи, на най-проспериращата част от дър-
жавната собственост. Следователно, ако се появи такава борса, ако тя гаран-
тира ликвидност на паричното имущество и на ценните книжа по посочения
единствено възможен начин, ако се приватизира най-динамичната част от дър-
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жавната собственост, то много скоро, в обхвата на десетина години, огромното
парично имущество на населението ще разтопи и разтвори монолита на дър-
жавната собственост, ще го превърне в собственост на асоциирани, държатели
на акции, ще създаде действителен икономически контрапункт, сила, способ-
на да балансира сегашната неограничена с нищо власт на Административната
система. Но това ще бъде заплатено с отказ от мечтата за комуналния социа-
лизъм, действителен отказ от утопичните идеали.

Социализмът изглежда е мислим и осъществим само във вид на сталинс-
кия му модел – без стоково-парично стопанство, с подчинена и манипулирана
монетарна сфера. Реалните действителни стоково-парични отношения са не-
съвместими с известния ни модел на социализъм, това е друга форма на изказ
на направения извод. Наистина, дилемата “план-пазар” съществува и не може
да се заобиколи с хитроумни маневри.

Нека видим до какво могат да доведат те.

Всеки неуспешен опит за реформи, а всеки опит за половинчати реформи
ще бъде очевидно неуспешен, връща вълната на социалното действие и наст-
роение по посока на реставриране на досегашното положение. На него може
да му се вдъхне нов живот по няколко начина.

Първият е стопяване на активната част от спестяванията посредством
инфлационна спирала. Цената е окончателен хаос и неуправляемост на на-
родното стопанство от типа на този, който цари в Югославия. В този случай
се плаща за отказ от всякакво управление и, разбира се, надежди за растеж,
структурни промени и модерна икономика.

Вторият е парична реформа, която да изиграе ролята на преразпреде-
лител и уравнител на имуществото на населението. Това е по същество нова
революционна експроприация, която няма никакво разумно основание. Ако
предишната подобна реформа бе насочена срещу буржоазията, тази трябва да
бъде насочена срещу трудовия народ, срещу неговите трудови в голямата си
част доходи. Такъв ход едва ли има оправдание. Той само показва, както и
първият, че на нашия модел на социализъм са му необходими периодични ре-
волюции, тъй като в противен случай, не е в състояние да функционира. Тези
периодични преразпределения естествено няма да бъдат посрещнати добре от
народа и ще създадат остро политическо недоволство и нестабилност.

Третият е експликация на текущия дълг, ред във взаимоотношенията
между държавата, Централната банка (на която да се възложи само емиси-
онна функция), търговско-кредитните банки, ДСК и останалите финансови
фондове. Този начин ще законсервира сегашното състояние и ще създаде слаба
пролука в монолита на държавния монопол. В зависимост от хода на реформа-
та, тази пролука може да се разшири и доведе до описаното по-горе радикално
решение, но може да бъде затворена с цената на нарастване на познатите ни
трудности, противоречия и беди. Това е частично, изкърпващо решение.

Поучени от горчивия си опит, можем да кажем след Ленин: “Държавната
собственост ражда бюрокрация и номенклатура ежедневно, ежечасно, масово
и в стихиен мащаб”.

Ако се вдигнат ограниченията пред частната и груповата инициатива, ог-
ромната лавина от спестявания ще се раздвижи, ще нахлуе в търговията със
средствата за производство и ще създаде тежко положение на техния новос-
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формиращ се пазар. По този начин ще компрометира едновременно две нап-
равления на преустройството: индивидуалното и кооперативно производство
ще се насочи в каналите на икономиката “в сянка”, в експлоатация на пазар-
ните дефицити и спекула; ще разгроми новообразуващия се пазар за средства
за производство и реално ще покаже “зъби и нокти” на държавните фирми.

В този смисъл двете явления – блокадата на спестяванията и пресиране-
то на недържавната предприемаческа дейност – са взаимосвързани. Дигата,
задържаща спестяванията, се разкъсва със самото отслабване на ограничени-
ята пред частното и кооперативно производство и услуги. Така че ние не си
даваме сметка, колко плътно сме се доближили до загубата на контрол над
монетарната сфера.

Ето защо трябва ясно да се разбере кои елементи са фундаментални осно-
ви на сегашния социализъм. Увреждането им има за последица прякото му
рухване.

Извод: Създаването на пазар на ценни книжа е едновременно так-
тическо, а за нас – и стратегическо (доколкото такъв пазар не съ-
ществува и трябва да бъде изграден) средство за стабилизиране на
паричното стопанство.

Неравновесието на стоките и доходите е само част от неравнове-
сието между паричните доходи, стоките и склонността към спестя-
вания и ликвидност.

(Непубликувано, 3 март, 1989 г.)



Послеслов

Като преподавател и учен отдавна трябваше да съм издал поне една книга.
Това се изискваше от нас, научните работници, за да покажем, че притежаваме
необходимите качества. Според нормативите книгата следваше да е моногра-
фична, т. е. върху една тема. Формално още не съм изпълнил норматива, тъй
като това, което читателят държи в ръцете си, е сборник. Той съдържа почти
всички мои статии предлагани за печат между март 1989 и февруари 1992 го-
дина. При това те са публицистични, предназначени за широк кръг читатели,
а не научни. Признателен съм на издателя, че успяхме да ги съберем.

Книгата все пак е изградена върху една основна тема и тя е назована в
заглавието. Всички статии са посветени на прехода към пазарна икономика
в условията на демокрация. Темата е неразработена. Икономиката и поли-
тологията познават модели на преход от доиндустриалния “Трети свят” към
модерна пазарна икономика, но чрез диктатура. Преходът в Източна Европа
е твърде различен. Две са съществените разлики. Бившите европейски социа-
листически страни в мнозинството си са индустриално развити, но с централно
планиране, изключващо частната собственост, пазара и неговите регулатори.
В тях тоталитарният режим е напълно изчерпан политически. Не можем да
се съгласим с връщането му под каквато и да било форма. Пред нас е двоен
преход: от централно планирана (социалистическа) към пазарна икономика и
едновременно с това от диктатура към демокрация. Много политици, иконо-
мисти и администратори от Изток и от Запад дават най-доброто от себе си
в търсене на решения. В резултат на усилията им стана ясно, че преходът е
възможен. Новото политическо общество и пазарната икономика разочароваха
мнозина, но централноевропейските бивши социалистически страни успяха да
ги изградят в удивително кратък срок, колкото по-бърз и решителен бе стар-
тът, толкова по-кратки бяха тези срокове. Тези, които поеха по “трети” път, са
в бедствено положение.

Демокрацията даде уникален шанс на хора като мен да участват във взема-
нето на жизненоважни решения за страната. Благодарен съм на съдбата, че ми
изпрати тези изпитания. Не преставам да се удивлявам откъде се появи кад-
ровата и управленската алтернатива на господствалата 45 години компартия.
Анализите и идеите ни бяха продукт на общи търсения и дискусии, започна-
ли много преди 1989 година. Бяхме със сходно политическо и икономическо
мислене. Вълнуваха ни едни и същи проблеми. Казвайки това, не се стремя
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да отклоня своята отговорност, а само да благодаря на всички, с които съм
извървял част от пътя. Без тези хора България сега щеше да бъде в жалкото
състояние на бившите социалистически страни на север от нас.

Както всички тези хора съм едновременно продукт и инструмент на време-
то и средата. Нямах административен опит, но имах голямо желание за работа
и затова сигурно съм грешил. На тази основа много от критиките към мен са
били основателни. Разбирам и правилата на политическата борба, според кои-
то всички незабранени средства могат да бъдат използвани срещу противника.
Приемам, но никога не съм ползвал тези “кеч”-правила, което читателят мо-
же да установи сам. Обяснявам си и омразата, макар да е калпаво чувство
и лош съветник. Намирам за понятно след толкова години лъжливо равенст-
во и фалшива вяра в “партията” хората да бъдат мнителни един към друг и
най-вече към политиците. Написаното тук свидетелства, че не споделям тези
чувства. Търсех изход в принципния сблъсък на идеите. Естествено е полити-
ците и икономистите по различен начин да осмислят и да оценяват фактите.
Не правя изключение и книгата навярно го доказва. Предпочитам грубите
различия пред блудкавото единомислие. Демокрацията и пазарът са естест-
вения политически и икономически начин за съжителство на различни лица.
Като предпоставят и регламентират това различие, те дават възможност на
субектите и институциите да се състезават и да се борят за по-добри пози-
ции. А в съперничеството и в борбата е източникът на общото им движение.
Затова, заедно с доброто, приемам и лошото на промяната. Примирих се, че
трябва да загубя приятелите си, за да спечеля политически съмишленици и
врагове. Но не мога да приема бездната от пустота, която зейна в душите на
политици, журналисти и т. нар. интелектуалци, давещи се взаимно в клевети
и обиди. Независимо че семейството ми не направи изключение като мишена,
не отговарях на този род “предизвикателства”. По страниците на книгата няма
и следа от междуличностни отношения. Като писмовен човек не можех да не
споделям мислите с белия лист и се радвам, че успявах да го сторя. Статиите
ми са свидетелство за собствена позиция по обективни съдбоносни проблеми,
заета без колебание в трудни за страната времена. Тези, за които споменавам
по-горе, никога няма да разберат моето удовлетворение.

Но то не е пълно.

Лошите начални условия не ни позволиха да излезем на най-предния фронт
на промяната. Не бяхме сред първите. Трябваше да търсим и да доказваме,
че е възможен старт от позиция, от която не бе стартирал никой друг преди
нас. Най-трудното бе да скъсим дистанцията до унгарската, чешката и полс-
ката реформа. През цялото време догонвахме. Политическите фактори около
и най-вече в България заличиха възможностите да се присъединим към аван-
гарда, въпреки че това може би щеше да стане в късната есен на 1992 година.
Можехме да станем пример и стандарт за останалите. Затова направеното от
нас ще има слабо значение за другите страни в преход. Сега сме в една “компа-
ния” с Румъния и Албания, независимо че българската икономика и финанси
не могат да се сравняват с техните. Това е голямо разочарование.

Ще завърша с предизвикателството, което тази книга ми остави. Натискът
върху нас от всички страни става все по-силен, а претенциите – по-сурови,
отколкото към централноевропейските страни. За нас чертаят друга полити-
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ческа и икономическа траектория. За да продължим, са нужни нови идеи,
не тези, с които започнахме, и не от “менюто” на международните финансо-
ви институции. Нуждаем се от свой, нестандартен подход, за да извоюваме
своето място под слънцето. Необходими са ни регионална външнополитическа
и национална икономическа стратегия. За да ги имаме, трябва да се върнем
към собствения си опит и да възстановим най-добрите български стопански
традиции от края на XIX век, началото и 30-те години на XX век.

Да си спомним, че тогава в Европа се е говорело за българско икономическо
чудо!

Авторът

24.08.1993 г.
Драгалевци


