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КАК ДА РАЗБИРАМЕ ЕКОНОМИКАТА 

От праговете на демографското налягане зависи качеството и продължителността на 
човешкото съществуване на планетата. Както видяхме, силата на човешката активност сега се 
определя до голяма степен от икономическия резултат, преценен от пазара. Големи са 
изискванията и същевременно бариерите, поставяни пред новия екологичен модел на 
икономиката: взимайки основание от нуждата от екологична промяна, някои търсят чрез него 
реформа на цялата икономическа теория. Това едва ли е възможно, да се налива ново вино в стари 
мехове. Според мен предстои изграждане на напълно нова обществена парадигма за икономиката. 
Като начало економиката може да помогне с изследване на две ключови идеи относно характера 
на съвременното стопанство: 

• анти-екологичните последствия от пазара; 
• митологията на пазара. 
Демографското налягане е насочено към първия план. Психологическият подход се стреми да 

отговори на сложността на втория. Изпреварвайки хода на изложението ще посоча, че 
економиката се интересува от следните процеси в човешката психика: 

1) Между знание и поведение съществува празнина в екологично отношение. Хората знаят за 
екологичната криза, но индивидуалният им отговор се бави. Днес за масите опасенията от 
екологична катастрофа са доста по-слаби от финансовата криза. 

2) Хората искат да купят спокойствие и чиста съвест, както и превъзходство. Класическо 
обяснение на поведението на хората като купувачи на екопродукти е обвинението на свръх-Аза. 
Екологичните продукти, които се предлагат на пазара, едновременно повдигат обвинение и 
успокояват съвестта. По-общо, всеки нов скъп продукт е обвинение за човека, който не е в 
състояние да го купи. Невъзможността на “другите” да купят даден продукт стимулира тези, които 
могат, да купуват повече.  

3) В екологията на идеите с предимство оцеляват и се налагат тези концепции, които вече са 
познати на човека. Новото знание, вкл. факти, се подценява и изтласква. Този процес се усилва, 
ако новата информация противоречи на установките.  

4) Дори малки грешки в установките на хората водят до големи поражения, след като бъдат 
мултиплицирани от производните им социални структури. Идеята, че човекът е нещо различно от 
природата постави под въпрос оцеляването на вида ни. 

Колкото и да е странно на технократите, именно промяната в човешката психика стои в 
основата на силата на активността на новата икономика. Ключът към ограничаване на 
демографското налягане е в човешките умове. Да вземем като пример високата плътност на 
населението във водещата световна икономика Япония (и свързаното с това високо ‘обективно’ 
демографско налягане, трето сред разгледаните страни) и пазещото отношение, минимизирало 
натиска върху природата в тази страна – сравнено с по-ниската плътност на хората в Австралия 
или Канада, но “фосилното” отношение към природата там. Тук става дума за културни модели, 
които определят характера на човешкия натиск върху природата. Възможно е земята под 
далекоизточните култури като Китай, Корея и Япония да издържа на активността на толкова 
много хора само благодарение на едно по-специално, одухотворено отношение. Смяната на 
производствената база в Китай след 1950 г. и след това през 1980 г. доведе до тежки щети за 
природата, но изглежда и Комунистическата партия започва да осъзнава ограниченията на 
пазарното капиталистическо развитие.  
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Целите на економиката се нуждаят от изграждане на трайни навици за самоограничаване от 
излишното от страна на хората, бизнеса и политиката. Това определено е по-трудно за постигане 
от бляскав успех в продуктови продажби. Целите на концепцията за хармонично  взаимодействие 
в системата (природа – икономика – общество) са икономически в същността си, но докато 
економиката работи за по-добро икономическо бъдеще, тя се управлява от етичен императив i

За да се оцелява, трябва да се съчетава. Големи учени като Умберто Еко се изявяват като 
публицисти и романисти, нобелистът по икономика за 2008 г. Пол Кругмън е колумнист в New 
York Times. Интелектуалците в края на XX век поеха предизвикателството да отхвърлят 
противопоставянето между научно (елитарно) и масово. Подобно безсмислено противопоставяне е 
също и “всесилна държава” срещу “всесилен пазар” – или команда, или свобода. Това е незрял 
подход.  

 – за 
разлика от класическият маркетинг на убеждаването за покупка, който не вижда по-далеч от 
третото тримесечие. Обясних как гледам на добрия екомаркетинг: не като оползотворяване на 
бизнес възможност, а като път за опазване на околната среда.  

Тогава може би е добре пазарът да се слее с природата? Бизнес с опазване на околната среда, 
опазване на околната среда посредством бизнес... Така се говори напоследък, но съчетанието им 
според мен е обречено. Когато пазарът бъде оставен да регулира, щом има търсене възниква и 
предлагане – на неща, които не бива да се отчуждават. Изваждането на природни ресурси от 
екосистемата има огромна алтернативна стойност, тъй като разрушава цялото. То задейства 
ефекта на пазарния дефект – невъзможност пазарът да регистрира определени аспекти на 
стойността. Пазарът не може да долови в един продукт цялата стойност на природата и се 
проваля в опазването й. Необходимо е по-цялостно посредничество, не само със стоковите цени, а 
и посредством регистриране цената на „услугите на природата” като улавяне и задържане на 
въглероден диоксид, опрашване, предотвратяване на ерозията, осигуряване на преграда при бури, 
генетичен ресурс, осигуряване на лекарства и т.н., а защо не и при отчитане на демографското 
налягане.  

С консуматорски и себично ориентирани „либерални” модели (виждащи в общите блага само 
трагедия) – или в носталгични посттоталитарни рамки, голямата идея за разумно човечество с 
респект към природата не е възможна. Економиката ще възникне от естествените предпоставки: 
хора, природа, културни ценности – материални и духовни, за да постигне многоаспектната си 
цел. Да потвърдим, целта на економиката е едновременно да доведе до: 

• съхраняване на природата и осигуряване на възможност за естествено протичане на 
природните процеси; 

• постигане на икономически цели (печалба, трайност, пазарно влияние);  
• целесъобразност, ефективност, подобрение, качество; 
• ползи за индивида и обществото (достатък, културно развитие). 
Вижда се много по-сложния характер на економиката спрямо класическата маркетингова 

концепция. И четирите цели трябва да се преследват едновременно. Економическият подход се 
насочва към трайност, достатък и ценности. Паричният резултат в него е следствие, а не 
основание; постигането на излишъци се заменя с достатъци. Екомаркетингът има едно измерение 
в повече от конвенционалния маркетинг, той изхожда от въздействието на стопанската дейност 
върху средата. Екологичен маркетинг, прилаган от анти-екологични бизнес практики, няма.  

За класическата маркетингова идеография, чувстваща се призвана да изследва възможностите 
за рекордно забогатяване, тази пътека се оказва твърде стръмна. Сред малкото изключения за 
задълбочена трактовка на връзката “екология и маркетинг” е трудът на професора по бизнес етика 
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Ендрю Крейнii

Следните според мен са моментите в икономическата реалност, за които икономическата 
политика тепърва трябва да даде сметка: 

. Британският изследовател например изтъква, че истинският “зелен” бизнес днес 
избягва да рекламира екологичните ползи и акцентира върху потребителските ползи, вероятно 
поради рекламното претоварване на екологичния образ от Голиатите. Но като цяло, въпреки 
динамичното ново време, икономическата наука и маркетинговата техника продължават 
повърхностните си рационализиращи анализи. Въпросът за ефективното разпределение на 
ресурсите остава недокоснат. Дотогава, докато “опазването” подтиква към покупки и не е твърде 
радикално, маркетингът на предприемачите е щедро екологичен. Там, където принципите носят 
неудобства, маркетингът заявява, че движението за екологична промяна е политически крайно и 
стопански незряло.  

• Фактът, че човекът е Homo faber – хората създават ценности; 
• Фактът, че хората живеят колективно и имат склонност към (стопанска) политика; 
• Ценностите са разпределени в колектива непропорционално: както материалните, така и 

невидимите ценности. Последните определят йерархията, основана на чест, където авторитетът 
не съвпада с видимото, а съответства на вътрешното; 

• С получените в разпределителния процес ценности хората търгуват. Те осъществяват 
разменни процеси, за да общуват – ние сме Homo marketing. 

Някои виждат економиката в ангажимента на правителството да оползотвори икономическия 
потенциал на периферните региони. Но държавна ли е економиката? Самоцелните инвестиции в 
регионална инфраструктура, към които правителствата толкова често прибягват, за да създадат 
търсене и разходи във време на депресия, са голямо екологично зло. Само чрез „пречистване” на 
държавната власт пазарът ще стане наистина свободен: без манипулирани цени, ненаказани 
екологични престъпници, монополи. Но в по-общ план пазарът очевидно не се справя със задачата 
да управлява общото природно богатство. Пазарната анархия обрича обществото на бедност, 
макар чрез нея отделни индивиди стават свръхбогати и така общата сума на богатството 
евентуално нараства. Същевременно механизмът на пазарната конкуренция няма да се оскверни, 
ако правителството заеме по-активна позиция в опазването на природата. Държавата следва да 
формира нова регулативна структура с економически цели, с ресурси от закриването на редица 
сега действащи ведомства. Нещо повече, начело на републиката следва да застане главен Еколог, а 
не Пръв ловец.  

На терена на опазването на околната среда резултатите от сегашната пазарна философия са 
истинско поражение. Предлагам този, който изпитва съмнения относно вододела на етиката в 
екомаркетинга, да прецени сам екологичните последици от посредническата търговия с природни 
ресурси. Екологичен или все пак анти-екологичен е този маркетинг, който стимулира изсичането 
на девствени гори, за да достави на пазара еко-масички? През 2005 г. племенни представители от 
тропическите гори заявиха на конференция на ООН: механизмите в протокола от Киото не зачитат 
и не гарантират правата ни. За да се получат сертификати за редукция на емисии, които след това 
могат да се изтъргуват на пазара, както и за производство на биогорива, се изземват земи и се 
унищожава биоразнообразие. Глобалната коалиция за горите твърди в доклад от 2008 г.: 
“Пазарните механизми (за опазване на природата) като цяло са ... повлияни от структурите на 
властта. Те са изключително привлекателни за големите частни компании”.  

Адам Смит публикува Изследване на природата и причините за богатството на нациите 
през 1776 г., 27 години след първия си голям научен труд, посветен на човешкия морал. 
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“Изследване” безспорно е голямо научно постижение, само че в тази книга “научно” не означава 
дефиниране и определяне на граници за “науката на Смит”. Научният път на прочутия шотландец 
е по-скоро описание на един фактически, “позитивен” процес: сравнение на начините за създаване 
и трансформация на стойност, разсъждения върху човешки стремежи, исторически предпоставки и 
естествен ход. Много характерно е, че Смит отделя голямо внимание на географската среда като 
фактор за историческото икономическо развитие. 

Без да навлизаме в дълбочина в “Богатството”, нека разгледаме значението на подхода на 
Смит в две всяка по своему емблематични книги – Произходът на видовете и Егоистичния ген. 
Често в специализираната литература е посочвано, че докато Чарлз Дарвин разработва 
публикувания през 1859 г. труд, е чел и даже е бил пряко повлиян от Адам Смит. Това не е трудно 
да се забележи в следните насоки: Дарвин редица пъти се позовава на правилото „оживява по-
пригоденият”, което движи т.нар. естествен отбор. Това е идеята за конкуренцията, пренесена от 
икономическата теория в територията на науката за живата материя, биологията.  

След това ще забележим колко често Дарвин, включително и експлицитно, изтъква идеята за 
икономика на природата – т.е. динамика на адаптивни биологични форми. Но има нещо даже по-
съществено. Дарвин взема от Смит концепцията за естествен, извън-персонален, лишен от цел и 
демиург ход на събитията, породила толкова много критика срещу него. Като “булдог” (тази 
порода е използвана за проф. Хъксли, един от най-ревностните поддръжници на дарвинизма) 
Дарвин не спира да повтаря, че умисъл в живите процеси няма. Докато Дарвин защитава по този 
начин естествоизпитателския си подход, при Смит наистина този мотив само се предусеща: “не че 
някой”, а действието на невидими закони се проявява в ръката на пазара и лес-фер. 

Втората книга – популяризацията от Доукинс на главните еволюционно – генетични 
концепции на съвременната (социо)биология, е написана 200 години след изследването на Смит за 
икономическите отношения и на пръв поглед попада в съвсем различна научна и светогледна 
плоскост. Обаче в Егоистичния ген се забелязва нещо много особено: Доукинс ползва труда на 
Дарвин като аксиоматична основа на философията на природата и така косвено отново пресъздава 
светогледа на Адам Смит. Също така, Доукинс (в линията на Уилям Хамилтън) отдава особено 
значение на анализа на печалби и разходи. На практика авторът заявява, че в адаптивната 
стратегия на гените количественият, икономически аспект има абсолютна роля. В този смисъл той 
се обляга на твърдение, което в предмета на генетиката може би попада в целта, но в света на 
човешкото стопанство е спорно. Това ще стане по-ясно после, но и сега можем да кажем, че в 
икономическата “наука” “икономиче-ските” “закони” на “здравия разум” са огледални. 

Определяме икономиката като част от обществената система, като неделимо съдържание от 
живота на хората. Сама по себе си обществената система е носител на културата – явление-
феномен с друг от биологическия и икономическия порядък характер, както и част от природата. 
Доукинс отчита този факт много конкретно в 11 глава на въпросния труд. Културата има по 
своему ултимативни значения. Нея ще разбираме като сума: на творчески потенциал, на обучение, 
на творчески акт, на труд, съдържание от материални и исторически артефакти. И всичкото това – 
на човека. 

Владимир Вернадский посочва, че в един исторически етап човечеството започва да изгражда 
планетарна сфера на разума. Този момент за нас настъпи. Представям си, че първоначално 
творческите актове са били откривателски, единични и в този смисъл всеки издялан кремък е бил 
гностично важен. Сега ескалацията на познанието, заедно с неимоверно нарасналия брой хора, са 
основни черти на нашата епоха. През 1980 г. Алвин Тофлър само в най-смелите си прогнози се 
доближи до промените, настъпили четвърт век по-късно благодарение на информационната 
свобода. Съвременният информаци-онен свят обръща погледа си най-вече и още повече към 
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човека. Човекът е адекватен на нов вид духовност, въплътила и едновременно дала отдушник на 
вечното отлагане на нерешените проблеми: смъртта, труда, бедността и невежеството, дори 
въпроса за щастието и меланхолията. Човекът търси нова духовност след премахването на 
свещеното, след разомагьосването на света: ново светоусещане за част от Земята в епохата на 
глобалната мрежа. Човекът търси нова музика. 

Има една симпатична наука, която се нарича икономикаiii

Когато говоря за икономика аз имам предвид нещо повече от количество на парите и 
управление на завод. Икономика на традиционните хора е начинът, по който те произвеждат 
ценности и се справят във враждебния свят. Те произвеждат по-скоро ценности, отколкото 
стойности – защото копието е ценно само по себе си, при това то служи вярно само на доблестните 
войни. Тоест призовавам да излезем от най-разпространеното тълкуване за икономиката и да 
навлезем в територията, в която е необходима поне още една мисъл: какво е било преди и какво 
ще стане в бъдеще. Икономиката на кредитните пари е край на икономиката само за 
икономическите късогледци. Струва ми се същото се отнася и за историята. 

. Икономиката третира разменните 
отношения между хората и техните организации, отношения базиращи се на принципа на 
изгодата, както и материалните принципи на създаване на блага и пречупено през психиката на 
хората – стойности. Сложно е да се определи с какво точно се занимава тя, защото парите, 
финансите и инвестициите, гледат чрез нея. Изгодата замъглява погледа. Съответно истински 
интересното, икономическият комплекс човешки отношения, остава прикрит. Затова си позволих 
да въведа новия термин економика, за да се дистанцирам от ограничения начин на мислене за 
икономиката и да акцентирам върху екологията на тоталното общество.  

За изясняване на икономическите отношения не може да се пренебрегне гледището на 
естествените науки. Нито на културологията, в най-строгото значение на тази дума. Повтарям: 
примитивно е икономиката като наука да се изчерпва с изучаване на най-хитрите начини за 
печелене на пари. Подобна научна програма е белег за нищета, защото тези научни работници, 
които разсъждават по този начин, сами надали са тръгнали по спиралата на богатството по 
израза на Макс Вебер. От друга страна тези, които действително практикуват натрупване на пари, 
рядко са заинтересувани и способни да третират икономическата материя по научен начин. 
Научен не в смисъл академичен, а като творческо преобразуване на моментното равнище на 
познанието в компресирано съдържание, ориентирано към неизследваните терениiv

Заключаваме, че демографията и географията определят рамките на икономическия живот в 
даден естествен регион. В това енергетично поле символите, “живите образи”, извират от 
определена територия, проявяват се специфично исторически, придобиват конкретни за 
географията (климат, релеф, води и т.н.) проявления, намират устойчива реакция в етносите. Това 
бе изразено с думата paideuma, общата душа на терена и етноса. Най-общо казано, тя отразява 
демографското налягане в обратна посока: от екосистемата към етноса.  

. Оказваме се в 
трудна позиция: икономиката в значението “създаване на блага и разпространението им в 
обществото” е затегната в клещите на незаинтересоваността на практиците и безсилието на 
академичния състав да се освободи от пиетета пред трупането на пари. В средата на тази 
неизгодна ситуация се намесва економиката, социална икономика която помни, че източник на 
благата са културата и природата, опитвайки се да внесе промени, поставяйки в центъра 
разбирането. 

Безспорно в сферата на понятието пайдейма в едно малко по-напреднало историческо време 
влиза формата на ойкоса в Елада. Ойкос означава дом, стопанство, семейство. Обикновено 
ойкосът представлява разширено семей-ство, което полага труд над земята и практикува 
множество занаяти. В ойкоса има строго разделение на функциите по полове, като жените са 
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натоварени с основния контрол над домашните дела и финансите. Към V век пр.Хр. в ойкоса вече 
е позната практиката на сеитбения оборот на земеделските култури. В класическата епоха 
насоченото към самозадоволяване гръцко земеделие е значително по-развито от римското пазарно, 
където големите стопанства латифундии се специализират за производство на излишъци от 
определени култури съобразно възможностите на почвите. Да се осигури зър-но за плебеите 
гласоподаватели в Рим става една от големите задачи на държа-вата, впрегната в ресурсната 
машина на военната власт. Контролът над богата-та на зърно Сицилия е ключов във войните за 
доминиране в Средиземномо-рието. Римската култура отдава голямо значение на фермерството, 
но фактът е факт: римското земеделие води до опустошителни екологични последици.  

Гръцкият ойкос има много ефективна форма – той е самодостатъчен. Но също така той е 
уязвим, защото търговските институции са по-пищни и са далеч по-силен стимул за културно 
развитие. В ойкоса животът е скучен: хората трябва да се задоволяват с нещата, които сами си 
произвеждат, нужни им на даден етап. На първо място растителна и животинска храна, дрехи, 
съдове и инструменти, даже и по-изтънчени удоволствия като баня и вино. За лукс мъжът трябва 
да отиде навън.  

Спокойният ойкос не е устойчива форма още по следните причини. Разделението на труда 
води до принудителен труд. Принудата е неизбежна, защото трудът на повечето членове не е 
свързан с право на собственост не само върху средствата, а и върху резултатите на труда. С 
имуществото и възникналия излишък се разпорежда кириос, водещият мъж. Ойкосите от самото 
начало стават поле за установяване и манифестиране на власт, която се сблъсква с често 
разпръснатата власт на полиса. След това се намесва и излишъкът, който включва централизиращи 
стремежи и съответните икономически претенции.  

Ойкосът съществува дотогава, докато формата на собственост може да служи на 
икономическото взаимодействие: отделните семейства се нуждаят от повече от двама възрастни, 
за да се изхранят, което поражда мрежа от труд. Но с времето претенциите на институцията на 
царя към собствеността над земята водят до коренна промяна на производствените условия. 

Да отбележим интересната хипотеза, че две земеделски култури, маслината и гроздето, 
определят търговската и културна експанзия на елините. Не ни ли казва още повече за значението 
на природния фактор теорията за климатичното детерминиране, според която достъпът до вода 
дирижира цивилизационното развитие? Честите валежи в Средна Европа определят независимия 
характер на поселищата. Там, където валежите са оскъдни и има ограничена територия, върху 
която животът е по-лек (Египет и Перу), се изграждат общества, базирани на йерархията и 
подчинението. Така че засушливите каменисти терени на Епир и Пелопонес са създали доста 
стегната социално-производствена структура ... По естествения си път разсъжденията ни се 
прехвърлиха в територията на историческата стопанска наука. 
 
                                                 
i „Economics is a moral science”: Myrdal, G. Against the Stream. 1973  
ii Crane, A. Marketing, Morality and the Natural Environment. London and NY, 2000. В цитирания труд авторът 
разкрива важна тенденция в съвременната маркетингова практика във Великобритания: аморализацията, 
т.е. заетите в екологичния бизнес все повече „си гледат работата”, т.е. конкретните задължения, вместо да 
отправят морализаторски послания към публиката за пазене на природата.  
iii Още Аристотел прави разграничението между икономика (набавяне на предмети, необходими на живота и 
полезни за домакинството и държавата; „икономиката има за цел нещо различно от самите пари”) и 
хрематистика (изкуството да се печелят пари, целта й е абсолютно забогатяване). Маркс описва 
аристотеловата хрематистика като „абсолютен нагон към обогатяване”: Капиталът, т. I., стр. 126 
iv “Идеалът и целта на науката не са да даде колкото се може по-точно описание на фактите – тя не е в 
състояние да конкурира кинематографичното и фотографското изображение. Науката изпълнява 
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предназначението и намерението си, като открива закономерността, която не е нищо друго освен един 
лаконичен израз на мноогбразни и все пак уловени в някакво единство процеси. Чрез възгледа тази цел се 
издига над обикновената емпирия и въпреки доказаната си общовалидност винаги си остава продукт на 
субективната психична нагласа на изследователя. Във формирането на научните теории и понятия активна 
роля играе субективната случайност”: Карл Густав Юнг, Психологически типове, С., 2005 [1921], стр. 38, 39 


