Протекционизъм за България
Резюме
Зад явните противоположности на теориите на свободния пазар и протекционизма, или в поширок смисъл – девелопметализма се крият доста по-дълбоки различия. На повърхността са
митническите тарифи и намесата на държавата в икономиката. Свободният пазар обаче
предполага равновесие и статизъм, при които няма място за развитие. Обратно девелопметализма
предполага (но не гарантира) динамика и икономическо развитие. В теорията на свободния пазар
позицията на човека е пасивна – икономиката се случва сама, всичко е оставено на пазара, той
определя и той разпределя ресурси. Никой за нищо не е отговорен, човекът не осъзнава ролята си в
икономиката. Обратно, при девелопментализма позицията на човека е активна – той гради
икономиката, определя и разпределя ресурсите, напълно осъзнато и отговорно. Полза от свободния
пазар имат развитите страни, а полза от протекционизма имат страните, които опитват
икономическо догонване. Свободният пазар всъщност е насочен срещу развиващите се страни
протекционизъм на развитите страни. В този аспект е очевидно, че Европейският съюз е погрешно
построен, тъй като в него участват както развити страни, така и такива нуждаещи се от
догонване. България е от вторите и следователно наложеният ѝ от ЕС свободен пазар с по-развити
икономически страни е основна спирачка пред нейното развитие. „Смяната на системата“, за която
напоследък се говори от различни места не може да бъде нищо друго освен излизане от ЕС и смяна на
досегашната погрешна икономическа политика на свободен пазар с такава на протекционизъм и
девелопментализъм. Предвид неголемия размер на България, то вероятно изгоден за нея би бил
Балкански митнически съюз (пред който пречка отново е ЕС) или по-широк митнически съюз с
икономически равни страни от бившия Съветски съюз. Предвид геополитическата обстановка и
противостоянето Запад-Русия, то провеждането на такъв политически и икономически курс
естествено ни връща в лоното на нашата цивилизация, чийто лидер днес е Русия. Това е нашият шанс
да избегнем бавната смърт на която е подложена нацията.

Мнозинството
наши
„експерти“,
включително или предимно икономисти, се
изказват в полза на свободния пазар и против
протекционизма, но всъщност познават
протекционизма доста повърхностно. Спорът
относно правилната търговска политика е
толкова стар, колкото и капитализма, като в
различни периоди превес е вземала едната или
другата страна (1–7). Днес привържениците на
свободния пазар имат тотално надмощие главно
по две причини: полза от свободния пазар имат
само развитите страни и едрите корпорации,
които притежават парите за корумпиране на
политици и партии, за лобизъм, за „научни“
икономически проекти и за пропаганда. Така са
достигнати сериозни нива на икономическо
невежество не позволяващо догонващо
развитие в изостаналите страни. Нещо повече
принципите на изгодната търговия вече са
забравени дори в самите развити страни.
Лъжците повярваха в лъжите си. Невежеството
обаче е изгодно за една световна прослойка и тя
усилено го разпространява с помощта на

огромното количество „образовани“,
индоктринирани експерти.

т.е.

Що е то свободен пазар
В съвременния речник по икономика
намираме следното определение за свободен
пазар – пазар, на който няма наложени
изкуствени ограничения от правителство или
фирма (8,9). Много хора, а и самите текстове по
икономика отбелязват, че свободния пазар по
това определение е идеализация, която реално
не съществувала никъде. За съжаление това не е
изолиран случай – икономикса е достигнал
такива степени на абстракция, че правилата и
теориите му са негодни за нищо. Много попродуктивно е да се обърнем към практиката,
която
се
отнася
изключително
до
международната търговия. Свободен пазар има
там, където няма мита или други видове
ограничения на търговията, като се допуска
наличието на плоска митническа тарифа от 3-5%.
Свободният пазар е изцяло в съгласие със
съвременните тези за ненамеса на държавата в
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икономиката. Всичко трябва да бъде оставено на
пазара, а той щял да разпредели ресурсите
стоките и доходите по оптималния начин. Какво
се разбира под „оптимален“ рядко се изяснява.

Що е то протекционизъм
Протекционизмът е комплекс от мерки, с
които правителството на една държава
предпазва своята индустрия от конкуренция, на
която не може да устои. Самото наличие на
производства, които са неконкурентноспособни
вече предопределя протекционизма като
политика на икономически по-изостанали
страни. Индустриализацията обикновено е
процес отнемащ няколко десетилетия, през
които народът усвоява нови технологии. Научава
се не само как да произвежда, но и как да
организира ефективно производството си. През
този период на учене и усвояване на
производства, които развитите страни владеят
до съвършенство, произведената стока е
неконкурентноспособна и поради това се
нуждае от протекционизъм. Страна, която си е
поставила за цел догонващо развитие
непрекъснато усъвършенства производствата си
докато
станат
конкурентноспособни.
Протекциите се свалят в зависимост от прогреса
в производството на всеки конкретен продукт и
технология.

Сравнение
Свободният пазар и протекционизмът
изглеждат напълно противоположни и това не е
случайно. Те отразяват конфликта между
развити и неразвити икономически страни.
Развитите страни пропагандират свободен
пазар, тъй като той им позволява да си продават
стоките на все по-обширни територии
унищожавайки всяко конкурентно-неспособно
местно производство и така да богатеят. Послабо развитите страни – обратно, стремят се да
спрат конкурентноспособния внос за да си
произвеждат сами и така да запазят поминъка
си.
Теорията на свободния пазар предполага,
че всички страни са еднакви. Поради това на
всички може да се препоръча една и съща
рецепта – свободен пазар и ненамеса на

държавата в икономиката. Предположението е
очевидно невярно, затова икономическите
разлики са завоалирани под наименованието
„относителни конкурентни предимства“. Тук
теорията твърди, че всяка страна трябва да се
придържа към икономическите дейности, в
които
има
относителни
конкурентни
предимства. Второто предположение на
теорията за свободния пазар е, че всички
икономически дейности са еднакви, т.е. няма
значение дали една страна е изостанала
селскостопанска,
а
другата
напреднала
индустриална. Затова всяка страна може да се
придържа към своята икономическа дейност без
това да ѝ носи негативи. Това предположение
също е невярно. Едва ли някой ще оспори факта,
че с миене на чинии, например, не се забогатява.
Дори у нас се споменава от време на време, че
икономиката ни трябвало да развива
производства с висока добавена стойност.
Както се вижда в теорията на свободния
пазар за икономическо догонване въобще не
може да се говори. То не съществува и теорията
не предлага рецепта за такова. Теорията твърди
единствено, че свободния пазар води до
състояние на „оптимално равновесие“, т.е. няма
процеси, няма динамика, има статизъм.
Естествено, липсата перспектива за
догонващо икономическо развитие предполага
и друг ход на мисълта – а именно теорията на
девелопментализма,
която
обхваща
протекционизма. Според нея страните се
различават по степен на развитие и по
икономически ресурс, затова за всяка страна е
необходим индивидуален подход, макар и
подчинен на известни общи правила.
Същевременно икономическите дейности са
различни, а икономическото развитие се състои
в последователното усвояване на все по сложни
и по-нови икономически дейности, които носят
повече приход и по този начин позволяват
натрупването на национален капитал.
В основата на свободния пазар и
протекционизма стои далеч по дълбока разлика.
Зад свободния пазар стои парадигмата на
физиократите – икономическите закони са
природни закони, както тези на физиката и
химията. Това означава, че икономиката
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съществува вън и независимо от нас. Тя ни се
случва и ние не можем да роптаем срещу нея,
както не можем да роптаем срещу гравитацията.
Онова което можем да направим е да се оставим
икономиката да се случи и тя ще се случи по найдобрия начин. Ролята ни е пасивна и неосъзната.
Ние не носим отговорност за случващото се.
Пазарът определя и разпределя всичко.
Протекционизмът изхожда от точно
обратната позиция – ние правим икономиката и
ако спазваме определени правила можем да
изменим „пазарното равновесие“ в своя полза.
Това е смисъла на развитието. Такова твърдение
обаче веднага означава, че осъзнаваме и
поемаме отговорността за икономическите
процеси, които се стремим да предизвикаме.
Докато свободния пазар означава оставяне на
нещата на самотек, при девелопментализма
имаме активно действие. Ние определяме
целите и разпределяме ресурсите. Активното

действие обаче е много по-сложно и изисква
доста повече знания и усилия, като в същото
време не гарантира успех.
Ако трябва да се направи опростенческа
аналогия, то свободният пазар означава да се
качиш на автобус, който нито знаеш къде отива,
нито кой и дали въобще го управлява.
Девелопментализмът – обратно, означава да
седнеш зад волана. Ако управляваш умело ще
стигнеш, където искаш, ако не умееш да
управляваш ще катастрофираш и сам ще си си
виновен.
И накрая, зад свободния пазар и
протекционизма стои различен обществен
интерес. Зад свободния пазар стои едрия
мултинационален капитал и развитите страни.
Протекционизмът защитава интереса на отделна
страна спрямо мултинационалния капитал и поразвитите страни.

Таблица 1 Сравнителни характеристики на теориите на свободния пазар и протекционизма
Свободен пазар
Девелопментализъм/Протекционизъм
Митническа тарифа
Плоска, до 3-5%
Диференцирана, без горна граница
Други ограничения на Не
Да
търговията
Намеса на държавата Не
Да
в икономиката
Изходни
1. Всички страни са еднакви по степен 1. Страните се различават по ресурс и
предположения
на икономическо развитие
степен на развитие
2. Всички икономически дейности са 2. Икономическите
дейности
се
еднакви
различават и поради това имат
различна доходност
Динамика
Статизъм. Равновесие.
Динамика. Развитие.
Разпределител
на Пазара
Обществото в лицето на държавата*
ресурси
Икономическа
Пасивна. Икономиката ни се случва. Активна. Ние правим икономиката.
парадигма
Космополитизъм
Национализъм/Патриотизъм
Отговорност*
Няма
Управлението на държавата
Осъзнатост
Липсва
Изисква се
Подходящ за:
Страни
на
еднакво
ниво
на Страни стремящи се към икономическо
икономическо развитие
догонване
Интерес
Международния частен капитал
Нацията
*По тази причина въобще не е безразлично кой ще управлява държавата в условия на
протекционизъм, но е все едно кой ще я управлява в условия на свободен пазар.

Критиката
Критиката към протекционизма изхожда
от идеологически позиции и се свежда три
твърдения:
протекционизмът
ощетявал
потребителите и производителите, лишавал

местната индустрия от мотивация за развитие,
тъй като нямала конкуренция и водел до
търговски войни чийто резултат било
неефективно разпределение на ресурсите.
Нека се спрем първо на потребителите.
Целта на протекционизма е местното
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производство да стане по-конкурентноспособно
чрез ниска цена, тъй като е по-некачествено.
Така потребителя се ощетявал, тъй като се
принуждавал да купува по-лоша стока. Сега
отчетете, че в изостаналата страна почти всички
стоки, които произвежда, са от по-лошите. Как
ще стане така, че ония които постоянно
произвеждат по-лошо, постоянно ще ползват подобро? Кой ще ползва по-лошите произведени
от тях стоки? Никой? С какво те ще си плащат за
по-добрите стоки след като няма кой да им купи
стоката, т.е. те самите не си я купуват? А и
въобще, справедливо ли е да произвеждаш
некачествено, а да ползваш качествено? На мен
ми изглежда далеч по-справедливо, а и далеч
по-мотивиращо да ползваш това, което си си
произвел. В една изостанала икономика всички
имат принос за нейната изостаналост! Всички!
Особено ръководните кадри, които и получават
по-големите заплати.
Интересното е, че когато се разрази
гръцката
криза
например,
„експертите“
презглава обясняваха колко било лошо да се
потребява без да си го изработил, т.е. на кредит.
Когато критикуват протекционизма, обаче не се
сещат за този аргумент – изработил си калпаво,
а искаш да ползваш хубаво. Е как да стане? Така
че потребителят не е ощетен. Той това
заслужава.
Вярно, при поставяне на мита на вносните
стоки се покачват и цените на местните стоки, но
това също е нормално. Ако страната иска
икономическо развитие, то хората трябва да
съберат ресурс за такова развитие. Печалбата на
„предприемачите“ трябва да нарасне. Аз лично
не харесвам капитализма, но след като го
желаете, единствения начин за развитие е да
събирате пари за печалба включително на
частниците. Утопия е обаче, да очаквате
частниците да развият икономиката така, че и за
вас да има повече. Икономическото развитие,
индустриализацията разчита предимно на
държавни предприятия или на контролирани от
държавата частни предприятия. Печалбата на
държавните предприятия е вноската на
потребителя за икономическо развитие.
Следва ощетяването на предприемачите.
Ония чийто бизнес не попадне под протекция

щели да бъдат ощетени. Но ако техния бизнес не
попада под протекция, то той или е достатъчно
добре развит и не се нуждае от такава, или е
ненужен на обществото според вижданията на
правителството. И в двата случая протекция не е
необходима. По съществена би била критиката,
ако се каже обратното, че някои бизнеси щели
да се окажат облагодетелствани. Ако
забелязвате
обаче
тук
ощетени
и
облагодетелствани са сравнения със състояние
без мита, т.е. със състоянието на свободен пазар,
при което той определя как да се разпределят
ресурсите от продажби. Тук се намесва
грешката, че икономическите дейности се считат
за еднакви, когато те не са. С 10000 лв можеш да
откриеш магазинче за дрехи или книжарница, но
не и завод за обувки. Но това не означава, че
обувките са ненужни. Поставянето на пазара в
основата на определянето какво е нужно и какво
справедливо води до грешни определения за
привилегироване и ощетяване.
Вторият аргумент на критиците на
протекционизма всъщност се отнася за грешно
прилагане на протекционизма и по тази причина
е невалидна критика. В правилата на
протекционизма влиза изискването митата да не
са прекалено високи, за да не спират изцяло
вноса, така че да има стимул за развитие. Също
така митата трябва да се свалят съобразно
усъвършенстването на местната продукция.
Разклонение на тази критика е, че стоките под
протекция се избирали под натиска на лобита, а
не по икономически критерии, но това също е
нарушение на правилата на протекционизма,
което както ще видим прави Доналд Тръмп в
момента. Да се критикува протекционизма по
този начин е все едно да се критикува
автомобилостроенето заради неуки или
недобросъвестни шофьори.
Търговските войни от своя страна са
резултат от схващането, че свободната търговия
е правилният път, а протекционизма –
неправилният. Всеки смята, че има право да
продава навсякъде без да го ограничават. Това
отново е политическа позиция на развитите, т,е,
силните страни. Ако просто се приеме, че всяка
страна има право да защитава пазарите си както
намери за добре, то търговски войни няма да
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възникват. Проблемът тук е политически, а не
икономически. Вярно е, че експортната
ориентация на икономиката е част от програмата
за икономическо развитие. Тази част прави
рецептата неприложима за всички страни. Ако
всички страни искат да имат търговски излишък
като Китай, то кой ще внася? Търговският
излишък обаче не е необходим, дори е вреден.
Ето, Китай е дал на САЩ стока за милиарди, в
която са включени труд и материали.
Американците употребяват тази стока. А какво са
получили в замяна китайците? Хартийки с
картинки, или още по-зле някакви цифри
записани в някакви компютри. Утре САЩ ще
фалират или ще влязат във война с Китай и
доларите, с които китайците са се набълбукали,
ще престанат да бъдат ценност. Така Китай ще се
окаже с огромна загуба.

Практиката
Икономическата история е най-силния коз
в ръцете на протекционизма. Затова е рядка
дисциплина в икономическите
ВУЗ-ове.
Практически няма голяма икономически развита
днес страна, която да е постигнала
икономическо развитие без протекционизъм.
Въпреки че Англия/Великобритания е първата
индустриализирала се страна, тя също прилага
върл протекционизъм в продължение на векове.
В началото тя догонва градовете на Белгия и
Холандия,
но
в
последствие
налага
неравноправни търговски условия на колониите
си, като на тях налага свободен пазар дори с
трети страни, докато в същото време защитава
пазара си с най-различни средства, включително
с изискване стоките внасяни на острова да се
превозват само с английски кораби (Navigation
Acts 1651, 1660). На колониите в Северна
Америка дори изрично се е забранявало да
развиват определени индустрии (Iron Act Of
1750). Франция първа последва примера на
Англия/Великобритания с около 100 години
закъснение и редува протекционизъм със
свободен пазар, за да научи, че изграденото с
много труд в десетилетията на протекционизъм
бива разрушено за няколко години на свободен
пазар
с
Англия/Великобритания.
Рано
индустриализиралите
се
страни,
като
Великобритания, Франция и САЩ рядко ползват

други мерки за икономическо развитие освен
митническите тарифи. Англия е крадяла
специалисти от Белгия и Холандия, Франция е
осигурявала инфраструктурни поръчки. САЩ са
давали преференции и субсидии. По-късно
индустриализиращите се страни се намесват все
повече в икономиката. Германия, чиято
индустриализация започва след обединяването
на германските княжества, притежава силен
държавен сектор в икономиката. Същото се
отнася за Япония, докато Южна Корея, Тайван и
Китай изцяло контролират икономиките си и
ръководят икономическия растеж.
Икономическата история обаче показва,
че и теорията на свободния пазар работи не помалко
добре.
Там
където
Англия/Великобритания успява да наложи
свободен пазар днес се намира Третия свят.
Изключения правят САЩ, Канада, Австралия и
Нова Зеландия, но те само потвърждават
правилото,
тъй
като
възприемат
протекционизма
в
момента,
в
който
колониалният режим им позволява (2).
Всъщност, това са страните, които „умело
управляват автобуса“. Всички бивши колонии
опитват
икономическо
развитие
чрез
протекционизъм след разпада на колониалната
система в средата на XX век, но малко успяват,
като най-честите причини за неуспех са чуждите
заеми и политическата нестабилност. Чуждите
заеми хвърлят тези страни в ръцете на МВФ и
Световната банка (51% собственост на
министерство на финансите на САЩ), които
отново им налагат свободен пазар, като условие
за отпускане на заем. Така колониалния им
статут отново бива възстановен. Може да се
каже, че свободния пазар работи отлично за
целите за които е създаден – потискане на
икономическото развитие на по-слабо развитите
страни. Както пише Менделеев през 1897 година
свободният пазар – това е протекционизмът на
Англия, така и днес свободният пазар е
протекционизма на развитите страни. Именно
затова, както отбелязва Лист (7) страните се
придържат към протекционизма докато
догонват икономически, но щом се окажат сред
най-развитите
веднага
започват
да
пропагандират свободен пазар. Същото прави
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днес Китай, от чийто лидери вече могат да се
чуят изказвания в полза на свободния пазар.

Протекционист ли е Тръмп?
Не! Категорично! По-горе написах, че
лъжците са повярвали в лъжите си, макар и поточното да е, че са забравили истината. Няколко
века британското златно правило е следното:
добра търговия е купуването на суровини и
земеделска продукция и продаването на
промишлена продукция, лоша търговия е
обратното. (Вижда се прякото различаване на
нееднакви икономически дейности). Затова в
Англия/Великобритания
внасят
безмитно
суровини и селскостопанска продукция, а
обмитяват промишлената. Тарифите на Тръмп
нарушават това правило – обложиха вноса на
алуминий и стомана. Политиката на нечестно
изместване на Русия от газовия пазар в Европа
също е във вреда на САЩ и в полза на Русия.
„Суровинния придатък“ също е творение на
британската търговска политика от колониални
времена. Русия, с преобладаващия износ на
суровини и внос на промишлени стоки извършва
изцяло „лоша търговия“. Но САЩ изглежда иска
да ѝ изземе позицията. Е, такава опасност засега
няма. Русия не изглежда да се възползва от
ситуацията. Вдигането на митата за внос на
китайска електроника също е акт със съмнителна
полза за САЩ. Той би бил полезен, ако САЩ се
чувстваха изостанали спрямо Китай, но не
изглежда да е така. Повечето от „китайската“
електроника всъщност е на компании от САЩ и
Европа. Вносните мита на САЩ може да накарат
тези компании да отворят заводи в САЩ, с което
ще загубят, тъй като е ясно, че нетния финансов
поток в резултат на чуждите инвестиции тече
към страната на инвеститора, т.е. американските
компании опериращи в Китай ще понесат загуби.
Разбира се, преместването в САЩ ще създаде
работни места, но произвежданата стока няма
да е конкурентноспособна извън пазара на САЩ.
САЩ все още са развита страна и правилната
(протекционистична) политика за нея е
свободния пазар. Така Тръмп не е
протекционист. Неговите „протекционистични“
мерки са несъгласувани и противоречат на
правилата за икономическо развитие. Изглежда
че Тръмп урежда бизнеса на определени
приятелски кръгове.

Други лоши примери
Бразилия прилага 123% мито върху вноса
на автомобили. Добре, ако имаше собствена
автомобилна индустрия, а тя практически няма.
В Бразилия произвеждат и продават почти
всички известни автомобилни компании от
развитите страни. Такава политика е губеща, тъй
като чуждите инвеститори изнасят финансов
ресурс от Бразилия, а същите работници можеха
да бъдат ангажирани в създаването на собствена
автомобилна индустрия. Бразилия е пример за
сбъркана девелопменталистка политика. С
високи вносни мита, деветата икономика в света
е основен износител на суровини.
Въпреки клетвите на европейските
политици ЕС е икономически проект за свободен
пазар, който иска да се бетонира, като такъв чрез
политическо
обединение.
Политическата
интеграция е гарант, че свободния пазар в ЕС ще
остане такъв максимално дълго. Ако ЕС беше
останал като митнически съюз на икономически
равни страни, както беше по време на Студената
война, то той би бил оправдан. След разпада на
социалистическия блок, агресивността на
западноевропейските страни беше освободена и
те приеха в ЕС държави със несъответстващо
ниво на икономическо развитие. Говоря за
България, Румъния прибалтийските републики.
Европейската алчност се озъби в пълен формат
по време на украинския преврат от 2014 година.
Превратът бе подкрепен в разрез с всички
европейски демоктратични „ценности“ и с
цената на хиляди жертви само и само Украйна да
влезе в свободния пазар на ЕС. Свободния пазар
се налага с акта на асоцииране, а не с акта на
приемане в ЕС. Затова сега Украйна е забравена
и скоро няма да бъде приета в ЕС, ако въобще
някога бъде. Но пазарът ѝ бе превзет.
Украинските политици извършиха огромна
глупост.
Според гореизложените правила на
протекционизма, свободният пазар между
развита и по-слабо развита икономика води до
деиндустриализация на по-слабо развитата и
тотално потискане на нейното развитие. Затова
вече 30 години у нас няма и помен от
икономическо догонване и не може и да има
докато ние сме в общ свободен пазар със
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страните от Западна Европа. На България,
Румъния, Украйна и т.н. е необходим защитен
пазар. Затова, както за пореден път пиша,
Европейският съюз е основната пречка пред
икономическото развитие на страната.

Правила на догонващото
икономическо развитие
Без да давам обосновка и без да
претендирам за изчерпателност тук ще препиша
основни правила които една страна трябва да
следва едновременно за да постигне
икономическо развитие (3,5,6).
1. Държавно управление на икономиката.
Практиката, включително българската, показ-ва,
че частния капитал няма нито интерес нито визия
за общо развитие на икономиката на страната.
Още повече, в слабо развити страни частният
капитал е оскъден и разпокъсан и не може да се
наеме с рисковете на индустриализацията.
Държавата е единствено способна да направи
това.
2. Последователно усвояване на все посложни технологии в зависимост от изходната
позиция на страната и ресурса, с който
разполага, като крайната цел е достигането на
технология и производства, които са във фаза на
растеж, и реализирането на продукцията им на
все по-голям вътрешен и външен пазар.
3. Комплексно индустриално развитие.
Индустриалното развитие не следва да се
ограничава в някаква прекалено тясна област.
Колкото по-разнообразна е една икономика
толкова по-лесно се разработват и усвояват нови
технологии и продукти и толкова по-голяма е
синергията между отделните предприятия и
отрасли. По-бърз е икономическия растеж.
Съответно, кръга на компетентностите на
трудовата сила съществено се разраства.

усъвършенстване на вътрешната продукция
отново с мисълта за износ.
5. Пестене на валута. Това означава
тотален контрол на валутната търговия. Към
мерки-те за пестене на валута могат да се
отнесат ограничаването на пътуванията на
гражданите в чужбина и забраната за внос на
„луксозни“ стоки. Пример за такива практики е
Южна Корея и до известна степен
социалистическа България.
6. Стриктен контрол на чуждите
инвестиции. Южна Корея, Тайван и Япония
постигат икономическо развитие практически
без чужди инвестиции. Изключително важно е
да се разбере защо чуждите инвестиции не са
полезни за икономическото развитие. Една
страна, която се намира в условия на догонващо
икономическо развитие има за цел максимално
бързо натрупване на национален капитал, който
непрекъснато да се реинвестира в страната
осигурявайки експоненциален растеж. Чуждият
инвеститор има съвсем друга цел, а именно – да
изнася печалба от страната. Тази печалба е
местно произведен ресурс, който няма да бъде
реинвестиран в страната. Затова е крайно
наложително да се направи оценка необходима
ли е дадената чужда инвестиция и заслужава ли
си да плащаме цената ѝ? Оттук идва
диференцирания
подход
към
чуждите
инвеститори. Те могат да бъдат допуснати, ако се
обвържат със задължения за ползване на местна
продукция, обучение на кадри и трансфер на
технологии, които са във фаза на растеж.
Абсолютно вредно е обаче да се допускат чужди
инвеститори в търговията или добивната
промишленост или в традиционни сектори като
водоснабдяване и енергетика. Пример за
успешно използване на чуждите инвестиции е
Сингапур, но за съжаление днес практиките му
едва ли са приложими.

7. Стриктен контрол на финансовите
4.
Протекционизъм
и
експортна
потоци и недопускане на чужди заеми.
ориентация. При всички случаи на развиващата
Стриктният контрол на финансовите потоци
се страна се налага прилагането на някаква
отново има за цел да не допуска изтичане на
форма на протекция на собствената продукция.
ресурс в чужбина. Индустриализацията на
Протекцията обаче не трябва да бъде вечна, не
изостанала страна е рискова дейност, при която
трябва да се прилага за традиционни, усвоени от
неуспехи, фалити и загуби следва да се очакват.
страната технологии. Практиките на заместване
Следователно е изключително рисковано
на вноса могат да са полезни, но при реално
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индустриализацията да се финансира с чужди
заеми. Ползването на чужди заеми за
индустриализация е масова грешка на
развиващите се страни.

политика“ на ЕС е демагогия, а евросубсидиите
само задълбочават корупцията.

8.
Последователно
и
разумно
прекратяване на протекционистичните мерки
според постигнатата конкурентоспособност на
конкретната стока на международния пазар.
Преждевременното отваряне на пазара на
развиваща се страна за стоките на по-развити
страни има пагубен ефект върху развиващата се
страна.

Много хора в България говорят за „смяна
на системата“, от протестиращите за цената на
тока през 2013 до БСП при Корнелия Нинова.
Никой обаче не дефинира системата и не казва
каква трябва да е тази смяна. Пример за такова
неразбиране е „Визията на БСП“, която предлага
главно козметични изменения в съществуващата
система, а не нейната смяна. Това е хоризонта на
българските партии. Масово не се прави
разграничаване между системата и хората,
които я осъществяват! Затова погрешно се
смята, че ако сменят Костов с Царя, Царя със
Станишев, Бойко с Орешарски или Орешарски с
Бойко или Бойко с Нинова, то системата ще се
промени. Не. няма да се промени, защото, както
писах по-горе, системата предполага пасивна
икономическа позиция на държавата и
следователно е все едно кой няма да прави
нищо на премиерския стол. Вярно е друго,
системата и хората, които я осъществяват са в
симбиоза. При устойчивото си съществуване
системата подбира правилните за нея хора, а те
поддържат функционирането ѝ такава каквато е.
Днешните политици са подбрани от днешната
система според нейните нужди. Корупцията
обикновено се сочи за причина, за сегашното
състояние на страната, но тя всъщност е
следствие. Корупцията е резултат от съчетанието
на бедността със западните „ценности“ на
индивидуализъм,
алчност,
егоизъм
и
кариеризъм. Липсата на успех вече 30 години е
допълнителен деморализиращ фактор не само
за политиците осъществяващи системата, а за
всички нас.

Да, тези мерки приличат на практиките на
НРБ. Затова не следва да се учудваме, че НРБ
постигна икономически успехи, които не се
очертават в перспективата на РБ. Вярно, почти
нищо не остана от индустрията построена по
времето на социализма, но причините за това
също са обяснени тук – преждевременно
отваряне на икономиката ни за внос на чужди
стоки. Деиндустриализацията бе задълбочена и
от други фактори – приватизацията на
икономика построена на монополистичен
принцип, криминалното източване на държавни
фабрики, умишлено рушене и т.н. Днес
Република България не спазва нито едно от
горните правила за догонващо икономическо
развитие и следователно няма никакъв шанс.
Именно затова 30-те години „демокрация“ са
пропиляно време. Основната пречка, пак
повтарям, е членството в Европейският съюз. От
1996 година до сега България следва грешен
икономически модел на свободен пазар и
ненамеса на държавата в икономиката. Този
модел е подходящ за икономически развита
страна, каквито са старите членки на ЕС, но е
неподходящ за страни като Румъния и
България, които се стремят към икономическо
догонване.
Икономическият
модел
на
протекционизъм и държавно управление на
икономиката е подходящият за България и
Румъния, както и за почти всички държави на
територията на бившите Югославия и СССР.
Изравняване на жизнените стандарти на
България и Румъния с тези на старите членки на
ЕС не е възможна в рамките на текущия
свободен пазар между тях. „Кохезионната

Някои сценарии за България

Икономическата
система
на
девелопментализъм изисква други хора, друг
вид управляващи, които изповядват малко поразлични ценности. Ако отново се обърнем към
историята
ще
видим,
че
успешната
икономическа политика на догонване може да
се постигне само от автономна държава, т.е. от
държавно управление, което е независимо от
интересите на отделните класи в обществото (5).
Най-често автономността има историческа
обусловеност, а в последствие се осъществява от
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авторитарни режими – Южна Корея, Тайван,
Сингапур, Китай и дори СССР и НРБ макар при тях
да има особеност. Германия и Япония в своя
девелопменталистки период не биха могли да се
нарекат авторитарни в смисъла на вече
споменатите страни, но при тях силна роля играе
национализма, който ги сплотява и по този начин
подчинява на правителството, т.е. при тях е посилен елемента на доброволно подчинение на
авторитета на държавата затова същият ефект се
постига с привидно по-ниски нива на
авторитарност. При всички случаи обаче има
отстъпление
от
индивидуализма
и
индивидуалните права, така както се разбират
днес, в името на колективизма и общия интерес.
Българите отдавна са дали заявка за поавторитарно управление, която осигури три
мандата на Бойко Борисов. Резултатите разбира
се са плачевни, тъй като Борисов е кадър на
грешната икономическа и политическа система.
Според казаното като „смяната на
системата“ може да се предложи смяна на
грешния икономически модел на свободен
пазар и ненамеса на държавата в икономиката
с икономически модел на протекционизъм и
държавно управление на икономиката. Тази
смяна обаче не може да се осъществи от хора
изповядващи ценностите на хипертрофирания
индивидуализъм, алчността и кариеризма –
хората на сегашната система. Смяната на
системата може да се извърши от нови хора,
които изповядват солидарност, колективизъм,
поставяне на обществената изгода над личната
и допускащи известна доза авторитаризъм.
Необходимостта от авторитаризъм е обратно
пропорционална на просветеността на хората.
Колкото повече те се ограмотяват политически и
икономически, колкото повече им е ясно какво
правят, защо го правят и в името на какво се
трудят, толкова по-малка е нуждата от
авторитаризъм. На хората трябва да бъде дадена
цел!
Тъй като много читатели ще се
възпротивят, че смяната на икономическата
система, която предлагам е „връщане на
комунизма“ или поне „връщане назад“, то съм
длъжен да подчертая, че това е смяна изцяло в
рамките на капитализма. Държавите, които

давам тук за пример и от които са извлечени
споменатите
правила
за
икономическо
развитие, а именно Германия, Япония Тайван и
т.н. не са нито „комунистически страни“ нито
социалистически. Факта, че СССР, НРБ, Румъния
и други социалистически страни в миналото
следват сходни икономически и политически
практики само потвърждава правилността на
споменатите принципи за икономическо
догонване. И накрая, нима 30 години
капитализъм у нас не показаха невъзможността
за икономическо догонване по практикуваната в
момента икономическа политика.
Какво може да направи България? Преди
всичко българите трябва да решат искат ли
въобще промяна. След това следва да свикнат с
мисълта, че бърза промяна е невъзможна и да се
заредят с търпение. Основната спънка за
страната ни е политическата и икономическата
обвързаност с Европейският съюз и САЩ. САЩ и
ЕС гледат на нас като на своя територия
отвоювана от Русия. За тях ние не сме важни, ние
сме „добитъци“, както казва гъркът Маргариди в
„Криворазбраната цивилизация“, и можем
напълно да измрем. Важното е да не сме с Русия,
тъй като тогава и територията ни ще считат за
руска, т.е. загубена за тях. Западът не иска
обединено православие, тъй като православието
като религия е най-близкият и пряк конкурент на
католицизма и протестантството. Западът търси
нашето унищожение чрез разделяне и
завладяване на части. Съжалявам, че
обяснението ми е толкова елементарно, но
такава е политиката на развитите страни и то не
само спрямо нас и не само през този век. По тази
причина виждам два пътя, които България би
могла да предприеме: пряка конфронтация и
мека конфронтация с ЕС. Към момента и двата са
невероятни, но аз предпочитам да мисля 5-10-20
и повече години напред. Онова което днес
изглежда фантастика, след 5-10 години може да
е реален шанс. Но почвата трябва да бъде
подготвена, вариантите трябва да бъдат
обмислени и разиграни. Разбира се има и трети
път – чакане докато Европейският съюз сам се
разпадне, но на него няма да се спирам, тъй като
е пасивен.
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Пряка конфронтация
Пряката конфронтация изисква обявяване
на излизане от ЕС. Това не би трябвало да
изглежда страшно предвид историята на
Брекзит. Разликите обаче са съществени. ЕС
няма да погледне на нас така както на
Великобритания. Което е позволено на
метрополиите не е позволено на колониите.
Освен това във Великобританиия народът иска
излизане от ЕС, макар и с неголямо мнозинство,
а партийните и бюрократичните елити не искат.
У нас народът не разбира същността на ЕС и
погрешно очаква нещо добро от него. Факт е, че
няма антиевропейска партия в България, а във
Великобритания партията „Беркзит“ на Найджъл
Фараж спечели евроизборите с над 30% от
гласовете. При подаване на заявка за излизане
от ЕС България би могла да търси одобрение и
подкрепа от САЩ с уверения, че макар и извън
ЕС тя ще остане в тяхната сфера на влияние.
Този път на пряка конфронтация с ЕС
изглежда по-подходящ, тъй като ще позволи на
ЕС да съществува по същия начин както до сега.
Просто ние ще бъдем обявени за „ненормални“,
„неправилни“, „неподходящи“, не издържали
изпитанията, повлияни от Русия или някакво
друго клише от този тип, което при
необходимост би устроило европропагандата.

Мека конфронтация
Същността на този път във външната
политика е да накара САЩ и ЕС да допуснат
икономическото развитие на България в рамките
на ЕС. Основно предложение може да бъде
„Европа на две скорости“, но не както се говори
– бърза за Западните страни и бавна за
останалите, а обратното – бърза за нас и
Румънците. За тази цел България и Румъния
следва да се обособят в отделна икономическа
зона в рамките на ЕС, която да прилага
протекционизъм,
включително
спрямо
останалите страни в ЕС, и държавно управление
1

Световна икономическа криза или някакъв друг
катаклизъм може да бъде използван за да се стартира
протекционистка програма, като негативните ефекти
се обясняват с кризата. Русия например вече няколко
години е в такава ситуация. Санкциите срещу нея не
просто дават възможност за перфектно обяснение на
първоначалните
негативни
ефекти
на

на икономиката. За да допусне ЕС такова нещо
трябва да му бъде дадена съответната
аргументация, а тя е в пълен разрез със
същността му като икономически проект за
свободен пазар. Признанието, че свободния
пазар и ненамесата на държавата в икономиката
са вредни за развиващите се страни би разкрило
фалша на евроатлантическите „ценности“, в
които се кълнат не само бюрократите от ЕС, а и
тези от НАТО. Това би означавало не само
реформиране на ЕС, а и рухване на целия текущ
доминиран от едрия капитал световен ред. По
тази причина меката конфронтация е много потруден, практически невъзможен път.

След Европейския съюз
Излизането от ЕС е само една първа
необходима стъпка
за преминаването на
България към политика на икономическо
развитие. Следващите са: установяване на
протекционистични
мита
съгласно
предварително
избрана
стратегия
за
икономическо развитие, премахване на
валутния борд, прогонване на чуждите банки,
национализация на банковата система до степен
на държавен монопол, създаване на доминиращ
държавен индустриален сектор, принуждаване
на чуждите инвеститори или да напуснат или да
приемат условия, при които изгодата за нас да е
по-голяма от загубата от изтичане на капитал,
прогонване на чуждите търговски вериги,
разваляне на концесиите за добив на природни
ресурси. Тези мерки би трябвало да създадат
условия за развитие на страната и за натрупване
на национален капитал. Важно е също да се
разбере, че първоначалният им ефект ще бъде
негативен!1 Особено при рязко и едновременно
прилагане на споменатите мерки. Негативните
ефекти могат да бъдат смекчени чрез разумен и
удължен във времето процес. Например,
напускането на чуждите инвеститори следва да
става паралелно с развитието на български
(държавни) предприятия, които да поемат
протекционизма,
те
са
наложен
отвън
протекционизъм. Руснаците обаче изглежда въобще
не разбират това, продължават с политиката на
свободен пазар и настояват на ролята си на
„суровинен придатък“, като в недалечно бъдеще ще
се превърнат в такъв на най-близкия си партньор –
Китай.

Страница 10 от 13

освободените от тях работници и служители.
Мита върху стоките, които не сме готови да си
произвеждаме сами не следва да се поставят. С
други думи, преди предприемането на стъпката
по прилагане на протекционизъм трябва вече да
има разработен план за индустриализация, на
който да се подчинят на протекционистичните
мерки. Този план обаче следва да е съобразен
както с икономическото състояние на страната,
така и със състоянието на потенциалните ни
пазари. Отчитайки размера на страната ни,
вероятно ще трябва да се направи избор между
самостоятелно развитие или развитие в рамките
на митнически съюз, но с равни по
икономическо развитие страни, а не с поразвити, както е сега с ЕС.
Излизането от ЕС може да превърне
последния в невъзможен за България пазар и ще
се наложи да се обърнем към други пазари,
които традиционно сме имали преди разпада на
соц. блока. За да се печели от мащаба на
производството е необходим голям пазар с
много потребители. Българският вътрешен пазар
не е особено голям и за мащабно производство
вероятно ще изисква задължителен износ.
Износът обаче не следва да се фетишизира,
както се прави в момента. Износът е крайно
необходим единствено за да покрие разходите
по вноса, т.е. за поддържане на приблизително
нулев търговски баланс. Главната цел трябва да
бъде вътрешния пазар, тъй като важното е ние
да живеем добре, а не да произвеждаме някому
нещо срещу необезпечени с нищо долари или
евра. Затова е необходимо да се направи точна
и конкретна преценка, какво е потреблението в
страната, особено на вносни стоки, с какви
мощности може да се покрие, какво
задължително трябва да внасяме и какво можем
да изнасяме срещу този внос, къде можем да го
изнасяме и т.н. Това ще очертае ясна картина кои
стоки следва да попаднат веднага под
протекция, кои по-късно и можем ли да
постигнем конкурентоспособност на глобално
ниво и в кои сектори на икономиката, ако сме
извън какъвто и да било митнически съюз.
Пример за по-малка от България страна
постигнала икономическо развитие без влизане
в митнически съюзи е Сингапур.

Много вероятно е да се окаже, че е поизгодно за България да разшири пазара си чрез
митнически съюз, но със страни намиращи се на
сходно ниво на икономическо развитие, като
Сърбия, Македония, Черна Гора, Босна и
Херцеговина, Хърватска и Румъния и Гърция, ако
също излязат от ЕС. Един Балкански
икономически съюз за България и за останалите
страни на полуострова е много по-смислен
отколкото членството в ЕС. Такъв съюз обаче
трябва да се пропагандира, смисълът му да се
обяснява, дори като аналог на Германския
митнически съюз от XIX век. Идеята не е нова, тя
датира поне от 1999 година и предвижда
митнически съюз между 7 балкански страни (10)
включително
България
и
Румъния.
Неосъществяването на този съюз е една от
поредицата грешки, довели ни до днешното
състояние. През 2017 митнически съюз вече на
страните само от Западните Балкани се
дискутира отново по предложение на сръбския
премиер Александър Вучич (11). Очевидно
неговата идея също ще се провали. Европа
подкрепя такива съюзи и през 2000 година и
през 2017, но само като прелюдия за общо
присъединяване към ЕС в последствие.
Не на последно място трябва да бъдат
споменати и други страни на североизток от нас,
които са приблизително на нашето ниво на
икономическо развитие – Украйна, ако развали
договора за асоциация с ЕС, Беларус, Молдова,
Русия, Казахстан, Грузия и останалите бивши
съветски републики. Такъв икономически съюз
съществува – Евразийски икономически
съюз/общност, към който наскоро се
присъедини Сърбия (12). Поради географската
близост, разбира се предпочитани следва да
бъдат балканските страни, от които се изключва
Турция, и то не толкова заради агресивните ѝ
действия, колкото затова, че е по-развита
икономически.
Може да се предположи, че дори САЩ да
подкрепи излизане на България от ЕС като
средство за отслабването му, то той и
Великобритания биха били против създаването
на Балкански съюз. Исторически те винаги са
били против голяма балканска държава и сега
също биха били против обединен Балкански
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полуостров. Това несъмнено би тласнало
Балканските страни към Русия, което е напълно
естествено предвид на сходните култура
манталитет, обща религия, история, език и т.н.
Ако някоя голяма геополитическа сила би
позволила развиване и засилване на
балканските страни, то това е само Русия. Ние,
българите, естествено принадлежим към
нейната култура и цивилизация, или ако
предпочитате, тя принадлежи на нашата култура
и цивилизация. Присъединяването ни към
Запада е цивилизационно предателство
предимно спрямо нас самите.
Често задаван въпрос е как ще върнем
хората в малките градове, в селата или в
обезлюдяващата се северозападна България.
Това е глобално нерешен въпрос, включително в
развитите страни. Той произхожда от факта, че
струпването на предприятията и обслужващите
ги дейности на едно място, обикновено в голям
град пести транспортни разходи и така повишава
конкурентоспособността. По тази причина в
рамките на свободен пазар разхвърляните по
градове и села производства нямат шанс, а без
препитание хората няма да се върнат в малките
градове и селата. По подобен начин стои и
въпросът
със
селското
стопанство.
Високоефективното
съвременно
селско
стопанство не се нуждае от толкова много
работници на село, а нискоефективното в
рамките на свободен пазар не може да оцелее.
Така се оказва, че връщането на хората по
обезлюдените места е възможно само в
условията на протекция, която ще защитава
разпределеното по територията на страната
производство. При това тази протекция ще е
доста по-дълга или дори постоянна, тъй като
производствата трябва да постигнат ефективност
по-голяма от тази в развитите страни за да
компенсират по-големите транспортни разходи.
Изборът на разпределено
в страната
производство означава траен отказ от
конкурентоспособност на световните пазари
поне за част от индустриалната ни продукция и
би влошило позицията ни в условията на

митнически съюз с равни по икономическо
развитие страни. От друга страна обаче въпроса
за връщането на хората в малките градове и
селата се задава във връзка с качеството на
живот, което за много хора е по-добро извън
големия град.

Заключение – бавната смърт
Както се вижда, има логично обяснение на
текущото състояние на България, от което
следват и насоки за изход от него. При това не
става дума за фантазиране, а за анализ на това
как подобни процеси са се случвали в други
страни. Да, пътят не е лесен, но лесен път за
съзидание няма. Лесен път има само за рушене.
Въпросът, който отново ще поставя е желаем ли
го и имаме ли капацитета да го изминем? Вярно
е, българите сме „най-нещастните“, найнедоволните и т.н., но някаква заявка за
действие не се вижда. Под „смяна на системата“
всички разбират някакви козметични промени
на сегашната система.
Времето ни обаче изтича. Ние сме
подложени на бавна смърт, която не се изразява
само в намаляването на населението. Доста пострашна е примитивизацията и загубата на
компетентност на всяко едно ниво в страната.
Днес се възмущаваме, че не се работи
качествено защото някой все нещо е откраднал,
сложил евтин материал и т.н. Но представяте ли
си какво би означавало, ако причината е съвсем
друга, ако този някой просто толкова може!
Достигнем ли това ниво на некомпетентност то
връщане назад няма – ще се превърнем в
истинска страна от Третия свят, в която никой не
е способен да осъществи какъвто и да било план
за индустриализация и икономическо развитие.
Нещо повече, няма да сме способни да
поддържаме дори това, което имаме. Бавната
смърт бавно ни приспива. Нищо не е толкова
фатално, та да предизвика съпротива. Всичко е
лошо, но нищо не е толкова лошо, че да
предизвика реакцията ни. Но бавно и полека
умираме в „сърцето на цивилизацията“ –
Европейският съюз. Хора, събудете се!
14 ноември 2019
Кихано
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