Ф И Л О С О Ф И Я Т А Н А ЕДНО О Б И К Н О В Е Н О Ч У Д О
След В т о р а т а световна война Германия представлява полуразрушена държава, разпокъсана на четири окупационни зони, без столица
и естествен икономически и политически център, с гладно население, което стои на километрични опашки, за да получи хляб и картофи по полагащите му се купони.
Производството и разпределението са се намирали под най-спфог
контрол. Цените на "черния пазар" са били десетки пъти по-високи
о т официалните. Например през 1947 г. на всеки германец в обединената Британско-американска окупационна зона се е полагало месечно по 200 грама маргарин по цена около 2 марки, докато на "черния"
пазар той е можел да се купи по 320 марки за килограм! Официалнат а цена на едно яйце е била около 15 пфенига, а "черната" - 4 марки.
По купон един чифт обувки се е полагал средно на 20 души при цена
20 марки, но на "черния" пазар човек е можел да го получи веднага по
цена о т 700 марки. При това през 1947 г. един германец е получавал
средно на месец около 200 марки.
Стотици милиарди парични знаци без реално стоково покритие
мигновено са изпразвали централизираните запаси о т стоки. Навред са се ширели презапасяването и спекулата. Купоните са били
единствената защита о т гладна смърт. На м я с т о т о на книжните
пари като разменен еквивалент са се използвали американските цигари. Една цигара е струвала 4-5 марки, т.е. колкото едно яйце.
За кутия цигари е можело да се купят две кила захар, четвърт кило
маргарин или 200 грама масло.
Съвсем естествено е, че при това икономическо положение,
а и под психологичното бреме на претърпяната военно-политическа
катастрофа, господствуващото мнение сред политици и икономисти е било, че единствено строгото регламентиране на стопанскат а дейност и замразяването на цените могат да предотвратят
най-лошото - масовия глад. Подобна философия е била близка не само на комунистите или на социалдемократите, но под формата
на "социализация на производството" - и на първите икономически
концепции на християндемократите.
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Ешо обаче, че един баварски професор хвърля ръкавицата както
на скептиците сред сънародниците си, така и на окупационните
власти, невярващи в бързото възстановяване на германската икономика. Този професор се е казвал Лудвиг Ерхард и първоначално
е заемал скромната длъжност икономически съветник на американските окупационни власти, за да се стигне дотам, че да го обявят
десет години по-късно за баща на германското икономическо чудо.
Краят на войната заварва Ерхард в родния му баварски град ф ю р т
(Furth). Тук той е роден на 4 февруари 1897 г. Учи търговско училище. След това участва в Първата световна война. По-късно следва
заводска икономика (Betriebswirtschaft) и народностопанска икономика (Nationalökonomie). На 31-годишна възраст става сътрудник на
Института за конюнктурни изследвания във Висшето търговско
училище в Нюрнберг, а няколко години по-късно и негов зам.-дирекщор. През 1942 г. Ерхард оглавява Института за икономически
проучвания в Нюрнберг. Една о т задачите, с които се е занимавал
през тези години, е била анализът на валутно-финансовите проблеми, които ще възникнат в Германия след войната. Без открито да
се афишира, под понятието, "следвоенен период" се е разбирало
"следхитлеристки" - нещо достатъчно при ония условия, за да увиснеш на бесилото.
Ерхард сам предлага услугите си на американските власти, подтикван о т патриотичния стремеж колкото се може по-бързо да
бъдат преодолени последствията о т военната катастрофа. Те оценяват високо неговата теоретична и практическа подготовка.
След като известно време е съветник, през есента на 1945 г. Ерхард
е назначен за министър на търговията и промишлеността в първот о следвоенно правителство в провинция Бавария. По това време
вече започва да се подготвя почвата за неговия нов икономически
курс. Същността на този курс се е заключавала в отмяната на колк о т о се може повече регулационни норми в производството и на
колкото се може повече ограничителни предписания в ценообразуването. Усилията на Ерхард и на неговите съратници са били до голяма степен улеснени о т политиката на американските окупационни
власти, но това съвсем не означава, че германците са получили реформата си наготово. Още повече че британските и особено френските представители в Германия са имали доста по-различен подход
към реформата о т този на американците и на самия Ерхард. Либе-
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рализмъш по това време не е бил на мода в опустошената следвоенна Европа, където в политиката са доминирали леви философски
концепции, а в икономиката - кейнсианството и държавната опека.
Е т о защо всеки е гледал на паричната реформа о т своята собствена камбанария. За привържениците на плановата икономика обмяната на парите е била необходим еднократен акт за стабилизиране
на паричното обръщение - и толкоз. Но Ерхард и подкрепящите го
политически и икономически сили са виждали в тази стъпка нещо
друго - решаваща възможност за поврат към либерализиране на икономиката. Шанс е, че Ерхард оглавява Специалната служба "Пари
и кредит" в Бад Хомбург, която о т германска страна подготвя
паричната реформа, още по-голям шанс е, че той застава начело
и на Управление икономика на обединената британско-американска
икономическа зона. Но не бива да се надценява значението нито на
тези постове, нито на самата парична реформа, която се извършва
през месец юни 1948 г. Голямата, решаващата крачка, която открива пътя към чудото, е била предприета все пак лично о т Ерхард, на
негов собствен риск и отговорност, при това в известна степен
без да се вземат предвид някои изрични разпореждания на окупационните власти.
По-нататък при прочита на тази книга ще стане ясно колко много маневриране, гъвкавост и даже лукавост са били необходими, за
да се прокара пътят на икономическото възстановяване, за да се
преодолеят скептицизмът и неверието както сред сънародниците,
така и сред западните окупатори, а по-късно съюзници. Описвайки най-драматичния етап о т следвоенната стопакска история на
Германия, когато се е решавало накъде ще се тръгне след паричнат а реформа, Ерхард заявява, че това което се е разигравало зад кулисите, всъщност никога докрай не е станало достояние на широкат а общественост. Е т о един пример: строги предписания на американските и на английските контролни инстанции са изисквали тяхното безусловно разрешение, преди да се предприеме каквато и да е
промяна в съществуващите предписания за ценообразуване. Но това, за което съюзниците не са били помислили дажб, е било, че на някого може да му хрумне не да променя тези предписания, а просто
да ги отмени. Да се допусне толкова много смелост о т страна на
един германец толкова скоро след края на войната - това не се е побирало в начина на мислене на съюзническата управа.
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Личната смелост на Ерхард проличава на още много места в книгата, но т я най-добре е видна о т резултатите на неговата цялостна дейност като министър на икономиката, като баща на германското чудо. Тази решителност и самоотверженост на баварския професор могат да служат като пример за днешните политици
и икономисти в Източна Европа. Още повече, че трудностите днес
не са по-малко, отколкото през далечните следвоенни години.
В "Благоденствие за всички" са отделени много страници и са
представени таблици и статистически материал, за да, бъде илюстрирано изключително динамичното и поучително стопанското
развитие на Германия в периода 1949 - 1.964 г. Но даже и тогава,
когато успехите са били вече очебийни, когато улиците на германските градове са били задръстени с новички фолксвагени, магазините
- с лъскава битова техника и чуждестранни лакомства, дори и тогава борбата за съхраняване и утвърждаване на новия курс не е секвала. Всяка поредна трудност, всяко поредно разочарование са раждали нови колебания и политици и икономисти са били готови да забравят всичко постигнато и да отправят умоляващ взор към държавата, търсейки по навик нейната закрила и рискувайки по този
начин да компрометират икономическата свобода.
Апогеят в своята политическа кариера Ерхард постига в средата
на 60-те години. През 1963 г. той става канцлер на федерална република Германия. Но остава на този пост само три години. Той е обвинен в политическа пасивност, в забавяне на европейската интеграция и в различни други грехове. Истинската причина за неговото
оттегляне о т политическата сцена изглежда обаче е друга. В края
на 1966 г. и началото на 1967 г. Европа навлиза в нова фаза на икономически дирижизъм. На мода са неокейнсианството и различните
държавни планови програми - неща, които противоречат на основните принципи и възгледи на Ерхард. Неслучайно поводът за оставката е разривът, който настъпва между християндемократи и свободни демократи по въпроса за федералний бюджет. Канцлерът Ерхард не отстъпва
пред исканията за по-голям дефицит и решава
да остане верен на своите научни възгледи, вместо да се впусне в
двусмислени политически компромиси.
I.
Системата или както често самият Ерхард се изразява - редът,
който донесе на германския народ благоденствието - това е социал-
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наша пазарна икономика. Десетилетията, изминали о т края на
В т о р а т а световна война, изведоха Германия отново сред водещите
индустриални държави. По обема на брутния вътрешен продукт
днес т я е на т р е т о място в света след САЩ и Япония, а по размера
на износа т я често задминава даже Съединените щати. Германия
е страната с най-гъста мрежа о т аутобани и стои на едно о т челните места по производство на пластмаси, електрооборудване,
машиностроителни агрегати, оборудване за различни отрасли на
промишлеността, автомобили, средства за телекомуникации, стомана, лекарства. Такива гиганти, като Даймлер-Бенц, фолксваген,
Сименс, Б А С ф , Байер, феба, Хъохст, Тисен, Бош имат филиали по
целия свят. Стабилността на германската валута е станала пословична. О т нея зависят много други валути. Казват, че когато централната банка във франкфурт кихне, посестримите й в другите европейски столици веднага вдигат температура.
Не по-малко забележителна е и мрежата за социална защита
на населението, изградена в Германия за следвоенния период. Почти
една т р е т а о т разходите на федералния бюджет отиват за социални цели. Около три и половина милиона души получават директно
социална помощ о т държавата. О т федералния, провинциалните
и комуналните бюджети се подпомагат задължителното медицинско застраховане, пенсионното дело, застраховането срещу безработица, жилищното строителство. Държавата насърчава спестовността и формирането на частна собственост у хората на наемния труд.
Всичко казано дотук не означава, че Германия живее лишена о т
каквито и да е икономически или социални проблеми. Необходим о с т т а о т структурни реформи в промишлеността, хроническата
безработица, застаряването на населението, опазването на околнат а среда - това са теми, които не слизат о т страниците на вестниците. Но основите за тяхното решаване са заложени отдавна
и стабилно в социалната пазарна икономика.
Кои са носещите фундаменти на тази толкова популярна концепция? Ерхард сам ги изтъква достатъчно ясно в "Благоденствие
за всички".
Първият основополагащ принцип на социалната пазарна икономика е за неделимостта на понятието свобода. В този аспект Ерхард
е изцяло верен на либерализма, който учи, че са невъзможни поли-
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шическа свобода и демокрация без икономическо разкрепосшяване
на индивида. В практическия живот това означава, че съхраняванет о на демократичния обществен строй трябва да се основава върху
широка средна класа, състояща се о т икономически активни, независими граждани. Е т о какво казва по то^и повод Ерхард през лятот о на 1948г. на втория конгрес на Християндемократическия съюз,
когато се приема програмата на'тази партия. Плановата дирижирана икономика е опасна не само о т гледна точка на по-ниската
й рентабилност. Тя освен това неминуемо води дотам, че отделния т индивид, като производител или като потребител, попада под
ударите на централизираната държавна власт, по-точно под ярема
на една бездушна бюрокрация.Отделният гражданин - бил той предприемач или просто потребител, е потискан и унижаван, първият посредством различни забрани и ограничения, вторият - като чака
на опашки и използва унизителната купонна система за снабдяване
с дефицитни стоки. Дефицитът е обратната страна на всяка централизирана планова икономика. Свободата на пазара - това е свободата на всеки да избира начина на своята реализация. Ако изчезне
тази свобода, много бързо ще изчезне и политическата свобода.
Основните икономически права на гражданите - на свобода на потреблението и на свобода на предприемаческата инициатива, са също тъй необходими за демократичното оформяне на обществото,
както и такива основни политически права, като правото на участие в парламентарните избори или правото на тайна на личната
кореспонденция.
Особен интерес във връзка с това представлява разясняването
на взаимоотношението между двата компонента в концепцията на
Ерхард, а именно между "социалния" и "пазарния" компонент. Битува
неправилната представа, че Ерхард е откривател или застъпник на
т.нар.- държава на социалната сигурност. Всъщност подобни концепции са свързани главно с теорията и практиката на социалдемокрацията, докато либералният обществено-икономически ред,
прокарван о т Ерхард, вижда реализацията на социалните задачи
главно в т о ч н о т о прилагане на основните системообразуващи либерални принципи. Икономиката е тази, която създава условията за
по-голяма сигурност: Държавата не е някакъв "Дядо Коледа", който
цяла година раздава подаръци. Ако това стане, т о тогава ще спадне
икономическата активност на гражданите, т е ще се превърнат о т
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свободни хора в зависими поданици, които не разчитат на своите
собствени сили, за да реализират плановете си и надеждите си,
а чакат единствено държавните подаяния. Ерхард не отрича социалните функции на обществото и на държавата, но той ги вижда
в контекста на свободната пазарна икономика. Те не бива да пречат на инициативните, не бива да пораждат уравниловка, която
убива всеки напредък.
Е т о какво казва по този повод през 1957 г. Ерхард в една своя реч
на 7- ия конгрес на Х Д С в Хамбург. Любопитно е да се отбележи,
че речта е озаглавена също "Благоденствие за всички", както и тази книга. Ние отричаме т.нар. държава на всеобщото благоденствие - казва той - и всеобщото колективистично гражданско снабдяване не само защото това привидно толкова благонамерено опекунство създава зависимост, която в крайна сметка отглежда единствено зависими хора и убива свободолюбивото гражданско съзнание,
но и затова, защото този начин на самоограничаване, т.е. отказът
о т човешка отговорност посредством накърняването на индивидуалната воля за изява, неминуемо поражда и спадане на народностопанската производителност като цяло. И тогава ние отново
ще се изправим пред факта всички обществени слоеве да са се оказали в еднаква степен излъгани... Там, където функциите на пазара
са изместени о т разпорежданията на функционерите, а конкуренцията - о т една управляваща бюрокрация, там с подобряването
на производителността и с напредъка е свършено. Н о е свършено
и със социалното подпомагане и с човешкото благополучие. Който
продължи и при тези условия отново и отново да предприема опити
да облекчи въздействието на неправилната политика върху слоя
на наемните работници чрез "преразпределение на социалния продукт", той не постига по този начин никаква социална справедливост, а само подкопава още повече устоите на икономиката. С подобни трикове не могат да се излъжат обективните икономически
процеси. Вредните последствия о т една подобна "политика на улицата" отиват обаче и по-нататък. Подобни грехове трябва да се заплатят или с развихрянето на инфлацията, като се отпускат средства, надхвърлящи размера на социалния продукт, и по този начин
се създава покупателна сила без стоково покритие, или като се лишава обществото о т инвестиции, което ще се отрази болезнено
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u върху следващите поколения. Ако едно правителство тръгне
по този път, значи е възприело максимата: "След мен потоп".
II.
Социалното в "социалната пазарна икономика" се състои в това,
че повишаването на обществената производителност на труда
води до повишаване на благосъстоянието на всички слоеве о т населението, включително и на тези, които не участвуват непосредствено в производствения процес - пенсионери, учащи се и т.н. Това
може да се постигне, ако са налице две основни предпоставки.
За първата вече стана дума - това е свободата на индивида о т държавата в неговата роля на предприемач или на потребител. С други
думи - наличието на факторите, които водят до увеличаване
на производителността на труда. Защото ако т о р т а т а е малка,
отделните парчета трудно могат да бъдат големи. В т о р а т а предпоставка е в наличието на реална, а не мнима свобода на конкуренцията и о т т у к в наличието на реална свобода на ценообразуването.
Това означава обаче освен свобода о т държавата и свобода о т картелите (монополите).
Както Ерхард сам отбелязва, "картелният въпрос" е централен
в социалната пазарна икономика. При третирането му се извършва
преходът о т традиционния либерализъм към модерния неолиберализъм. Ако при традиционния либерализъм, или както някои го нарич а т - манчестерския либерализъм на X I X век, свободата на пазара
се е третирала като един вид абсолютен императив, т о при неолиберализма т я е понятие о т хегелиански тип, свързано с активното
отношение на самия субект към нея. При стария либерализъм свободата стига до своето самоотрицание в допускането на създаването на картели (монополи). Получава се така, че отделени икономически групировки имат право да задушават конкуренцията и по
този начин да манипулират ценообразуването, извличайки за себе си
свръхпечалби. И всичко това може да се приеме за израз на пълната
пазарна свобода! Такова разбиране за либерализма и за ненамесата
на държавата в икономиката обаче е чуждо на Ерхард и на неговите
сподвижници. Свободата за тях е "осъзната необходимост". Държавата е длъжна да се намеси в защита на свободата на конкуренцията, макар и това да означава ограничаване на свободата на картелните групировки да правят каквото си искат. Оставен изцяло
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на самошек, пазарът ще роди монополистични образувания, които
след това постепенно ще ликвидират самия пазар, налагайки порядки, подобни на тези в централизираната планова икономика.
В статията, озаглавена "Дайте на държавата това, което й се
полага" ("Ди Цайт", 21 ноември 1957 г.), Ерхард пише по този повод,
че сме изправени пред опасността да се задушим в един тотален
индивидуализъм, и т о понеже погрешно разбираме понятието "свобода" и въпреки натрупания опит и нашата интуиция се стремим да
внушим, че със свободата е свързано и правото да се прави това, което е изгодно за отделния индивид или за отделната обществена
група, без да се интересуваме о т отражението на нашето поведение върху държавата или върху обществото. Свобода, която не
е вкарана в руслото на една стройна социално-икономическа и политическа система, винаги води до възникването на хаотични порядки. Обратното, когато хората са осъзнали стойността и смисъла
на свободата и отговорностите, свързани с нея, т е се въздържат
да злоупотребяват с нея.
В Германия за свободата на конкуренцията е призвана да следи
федералната картелна служба в Берлин. Тя е създадена на основата
на Закона против ограничаването на конкуренцията (1957) и се ползва с пълна независимост о т правителството и парламента. Нейните решения често водят и до съдебни процеси, както например
се случи през 1989 г., когато няколко циментови заводи сключват
негласно картелно споразумение за поддържане на по-високи цени.
На всеки две години федералната картелна служба изготвя специален доклад за състоянието в областта на свободата на конкуренцията, който се утвърждава о т правителството. И макар във федерална република Германия да има не едно и две огромни предприятия, за които вече стана дума, наред с тях в промишлеността
просперират още над 40 хиляди малки и средни предприятия, като
повече о т половината о т тях са с до 50 работни места. Социалнат а роля на конкуренцията се проявява най-вече при сравняването
на темповете на нарастване на производителността на труда и на
реалните доходи на населението. Въпреки преживяните отделни
трудности и сътресения федерална република Германия е една о т
страните с най-висок жизнен стандарт и с относително ниска инфлация ( 3 - 4 процента годишно). Повишаването на обществената
производителност на труда като правило води и до по-голямо бла-
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госъсшояние за широки слоеве о т населението. Е т о няколко примера. Ако през 1950 г., за да си купи килограм масло, един работник
е трябвало да се труди средно 4 часа и 24 минути, т о сега за това
са му необходими около 40 минути. За килограм кафе през 1950 г.
е трябвало да се работи 23 часа, сега - по-малко о т 2 часа. За чифт
мъзИси обувки през 1950 г. - 19 часа и 36 минути, сега - около 8 часа
и т.н. При пенсионерите покачването на производителността на
труда рефлектира върху пенсиите косвено, чрез индекси, които са
свързани със състоянието на текущите трудови доходи. Е т о защо
не са малко възрастните хора в Германия, които получават сега
пенсии, по-високи о т заплатата, която са получавали, работейки
преди години в предприятията си.
Н о противодействието на индивидуалния и груповия егоизъм, кои т о разрушават устоите на социалната пазарна икономика, се изразява и в противопоставянето на прекалените претенции на профсъюзите и на съюзите на работодателите. И в това отношение държавата не може да бъде страничен наблюдател, а трябва да играе
активна роля на арбитър.
В "Благоденствие за всички" Ерхард отделя много страници, за
да обясни на предприемачите, че всеки опит за налагане на силови
решения о т тяхна страна е насочен против собствените им интереси. Подобно поведение неминуемо води до превръщането на икономическите организации в бюрократични структури, подобни
на тези, които дирижират нещата в плановата икономика. Ако на
м я с т о т о на икономически независимите хора дойдат функционерите, изчезва социалната обосновка за необходимостта о т частна
собственост върху средствата за производство, налива се вода
в мелницата на различните концепции за социализация на производст в о т о и разпределението. Ерхард не се уморява да призовава предприемачите: поддържайте жива свободната конкуренция, решавайте
споровете помежду си чрез по-висока производителност на труда,
само тогава ще заслужите централно място в нашия обществен ред; и помнете, че в Основния закон (Конституцията на федерална република Германия) в чл. 14, ал. 2 е записано - собствен о с т т а задължава. Нейното използване трябва да служи и за благото на общността. Когато някой се главозамае и окрилян о т успехите си (често незаслужено леки), започне да пилее пари с широка
ръка, демонстрирайки своите нови възможности, той става опа-
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сен за своето съсловие и т о трябва да го приучи към подобаващо
поведение.
Упреците към профсъюзите са не по-малко сурови. Ерхард не
е противник на самата синдикална идея. Той уважава организационната дейност на профсъюзите, чрез която интересите на отделния
индивид намират отражение в груповите интереси. Н о това, което
смущава баварския професор и го кара често да негодува, е. оформянето на един кръг о т профсъюзни функционери, чиито собствени
(иманентни) интереси започват да се отдалечават о т интересите
на членската маса. Подобни подозрения Ерхард потвърждава с редица извадки о т писма, получени в неговото министерство, както и
с личните си наблюдения о т срещи и разговори из страната. Обикновените хора често откровено заявяват, че за тях е по-важна икономическата стабилност и най-вече стабилността на парите, отколкото едно номинално (а не реално!) покачване на заплатите.
Защото т е освен производители са и спестители и знаят, че малкот о , което ще получат чрез добавката върху заплатата, може многократно да загубят чрез инфлацията. Профсъюзните босове обаче
трябва да о т ч е т а т пред поредния форум на своите организации
някакво, макар и символично, макар и икономически необосновано
повишение на заплатите, за да оправдаят по този начин позициите,
които заемат (а и доходите си!). И тогава може да се стигне до
куриоза, че те, вместо да защитават действителните интереси на
профсъюзните членове, всъщност им вредят, водейки своята неотстъпчива политика на повишение на номиналните трудови доходи.
П ъ т я т за съчетаването на интересите на отделните обществени групи минава единствено през социалното партньорство.
Във федерална република Германия т о е достигнало пълноценна
юридическа и политическа форма. Законите за съучастие на работниците в управлението (за черната металургия и въгледобива о т
1951 г., а за останалата тежка индустрия и другите големи предприятия о т 1952 г.) са неделима част о т фундамента на социалната
пазарна икономика. Тези юридически норми намират по-нататъшно
развитие в новия закон за участието в управлението на предприятията о т 1972 г. и накрая - в общите правила в тази област, приети през 1976 г. Сега хората на наемния труд в Германия могат
да изразяват и отчасти да защитават своите интереси по два начина. Първият е чрез заводските съвети, без чието съгласие напри-
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мер не може да се въвежда извънреден труд или да се променя графикът за ползване на отпуските. Вторият е чрез участието в надзорните съвети. В предприятията о т металургията и въгледобива
участието на работниците в тези съвети е паритетно с това
на собствениците на капитала. В другите големи предприятия формулата е малко по-сложна, като принципът е също паритетен,
но решаващ глас има председателят на съвета, който се излъчва
о т събранието на акционерите.
Ерхард е подкрепял правото на работниците и служещите да
участвуват в управлението на предприятията, но при това винаги
е предупреждавал, че съществува граница на това участие. То не бива да се изражда в колективна опека над предприемача, защото тогава ефектът ще е много близък на този, който се получава при
плановата икономика. Ако предприемачът загуби своята свобода да
действува и особено да рискува, той ще престане да играе ролята
на мотор на напредъка. Още повече че хората на наемния труд кат о правило са повече загрижени за стабилността на своите работни места, отколкото за рентабилността на производството.
Но само посредством по-високата рентабилност в условията
на свободна конкуренция може да се стигне и до по-висока обществена производителност на труда, която пък е единствената сигурна основа за повишаване на реалните трудови доходи.
III.
За да се обясни на хората къде лежат техните коренни интереси,
е необходимо обаче, о т една страна, политиците, които се занимават с макроикономика, да са достатъчно компетентни и, о т друга
- достатъчно добри психолози. Ерхард е отговарял и на двете условия. В "Благоденствие за всички" е отделено широко място на въпроса за психологическото въздействие като средство за направляване на конюнктурното развитие. И в това отношение баварският
професор се отдалечава о т догмите на традиционния либерализъм.
Даже Ерхард съвсем не се е обиждал, когато са казвали, че се занимава с "душевен масаж".
Успехът му обаче се е коренял не толкова в някакви премъдри
психологични трикове или в опити за социална хипноза, а в това, че
той ясно е казвал истината. Правел е това убедително, емоционално и същевременно достъпно, така че да спечели за съюзник всеки
човек с трезв ум. Макар и "душевен масажист", Ерхард е раз-
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ни шал повече на разума, отколкото на емоцията. Е т о защо той
не одобрява подобно използване на психологията, което клони към
демагогията. Популизмът също си служи с психологични средства,
но той се стреми да въздействува върху инстинктите, а не върху
разума. Защото неговите доводи са чувствени, най-вече свързани с
пораждането на отрицателни социални емоции или пък на безпочвени, илюзорни надежди. Ерхард е бил категорично против подобен
подход към проблемите и това често му е коствало много нерви.
В речта си по радиото, озаглавена "Икономиката не е поле за упражнения на дилетанти" (15 януари 1960 г.), той се спира по-подробно на посочената тема. Безспорно е - казва Ерхард - че икономическата политика в значителна степен се основава на умението правилно да се оценяват о т психологична и социална гледна точка отделните настроения на масите. По този начин е възможно да се насърчават положителните процеси и да се възпират отрицателните
тенденции. Това става, като подходящите думи се кажат на подходящото място и на подходящия адрес. През изминалите дванадесет
години, през които аз ръководя икономическия ресор - заявява по-нататък Ерхард - успях да установя съвсем убедително, че преодоляването на неправилните психологични настроения често е даже потрудно, отколкото решаването на самите икономически проблеми... Често фантазиите, мнимите опасения и предсказанията за катастрофи са много по-опасни, отколкото ни се струва, защото влияят върху обществото и върху всеки отделен индивид.
Вместо подобни пророчества и свързаните с тях взаимни обвинения Ерхард предлага всеки (и всяка отделна обществена група) да
се замислят как тяхното поведение влияе върху националната икономика. Мотивацията в съвременните условия не е просто един о т
факторите на икономическото развитие. Тя е решаващият фактор
за постигането на напредък. Ако има силно изразено инфлационно
очакване, т о и вероятността о т по-голяма инфлация става все
по-голяма, нещата наистина вървят все по-зле. Очакването само
по себе си вече генерира инфлационния ефект. Същото се отнася
и за инвестиционния климат, за настроенията на капиталовия пазар, на пазара за недвижими имоти и т.н. Песимизмът и безверието
са най-прекият път към упадъка. Наличието на трудности не трябва да се премълчава, но не бива и да бъде причина за тяхното абсолютизиране. Ако трябва да обобщим - Ерхард е оптимист просто
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защото е сигурен, че е прав и защото знае пътя, по който може
да се върви напред. Жалкото е, че подобни хора не се раждат често.
IV.
Идеята за първо българско издание на /Благоденствие за всички"
е свързана с конференцията по приватизация, която се проведе
в Берлин през пролетта на 1992 г. по инициатива на германската
Агенция за попечителство върху държавната собственост в бившат а ГДР (Die Treuhandanstalt). На тази конференция проличаха две
важни неща. Първото бе, че макар и да съществуват национални
различия, процесите на изграждане на пазарните икономики и на
приватизацията в страните о т Източна Европа имат много общи
черти. Навсякъде например върху реформата влияят отрицателно
наслоените през тоталитарните години, бюрократични полипи.
Пречат дилетанщината на част о т новите политици, често проявяващият се краен пазарен фундаментализъм, който противоречи
на здравия разум.
При внимателен прочит на "Благоденствие за всички" читателят ще открие с изненада, че професор Ерхард е трябвало да се бори
със същите "нечисти сили", които днес в Източна Европа се хвърлят о т краен оптимизъм в краен песимизъм и ту искат пълно отдръпване на държавата о т икономиката, ту проклинат правителството, че не се грижело за спасение на населението о т обедняване.
Макар че Германия и България повече се различават, отколкото
си приличат, редица параметри на следвоенното германско икономическо развитие и свързаните с този период икономико-политически дискусии могат да бъдат крайно поучителни и за нашия
емоционален политически живот.
Какви биха могли да бъдат някои о т най-съществените изводи
за нас след запознаването с генезиса на германското стопанско чудо
(този термин се. е наложил, макар че самият Ерхард не го е обичал)? Първият, който убедително се налага след запознаването
с "Благоденствие за всички", е, че голямото изкуство на икономическата политика се състои най-вече в реализма. В съчетаванет о на "железните" либерални принципи с повседневната гъвкавост
и склонност да се реагира на всяка нова "гънка" в икономическата конюнктура. Неслучайно френският министър-председател
Пиер Менде-франсе е считал, че чудото на германското икономическо възстановяване не бива да се възприема като някакъв реванш
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на класическия либерализъм. "Нито проф. Ерхард, нито неговото
правителство са имали някога намерение да останат пасивни по
отношение на стопанското развитие в ежедневните му колебания
или по отношение на общите конюнктурни тенденции" - пише Менде-франсе в списание "Cahiers du Cercle Joseph Caillaux". Ортодоксалната либерална доктрина трябва добре да се познава като теория
и история, но т я се е съблюдавала само в рамките, които позволяват реалните събития. Когато съюзниците са настоявали за тотално раздробяване на по-големите предприятия, обричащо Германия на икономическо изоставане и на прекалена външна зависимост,
когато някои експерти са предричали на тази високоразвита индустриална държава "светло аграрно бъдеще", тогава Ерхард е бил
за запазването (колкото това е било възможно) на по-крупните германски икономически единици. Но когато по-късно възниква опасността о т картелизация на икономиката, водеща до монополни цени и загниване на стопанския живот, до компрометиране на предприемаческото съсловие, тогава Ерхард е най-яростният противник
на картелите, самоотвержен защитник на средното съсловие.
Подобна гъвкавост се наблюдава и по отношение на ценообразуването. Ерхард е принципиален противник на административната
намеса в тази сфера. В "Благоденствие за всички", както и в множество негови речи той непрестанно повтаря, че свободното ценообразуване единствено може да покаже реалната стойност на произведените стоки и само чрез него е възможен икономически напредък, при който става взаимно регулиране на търсенето и предлагането. Но тази принципна позиция на баварския професор не му пречи
да отдели значително място в своята първа декларация като новоизбран федерален канцлер на въпросите на държавното подпомагане
на селското стопанство, нещо твърде отдалечено о т "чистия" либерализъм и о т напълно свободното ценообразуване. Какво да се
прави, Ерхард много добре е разбирал, че когато повсеместният аграрен протекционизъм е придобил такива размери, Германия не може да се превърне в някакъв остров на чистия либерализъм. Теорият а си е теория, но както казва Гьоте във "фауст" - зелено е дървот о на живота. Вярно е, че Ерхард винаги се е борил както срещу аграрния, така и срещу още по-опасния външнотърговски протекционизъм, но тази борба нито за миг не е преминавала границите на разумното (и на възможното). Той винаги е бил чужд на пазарния фун-
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даменшализъм и на изкуствените теоретични построения, на коит о робуват немалко източноевропейски (в това число и наши) новопоявили се свръхлиберали. По този начин Ерхард е осъществявал
в икономическата сфера политиката на политическия център, философията на умерения неолиберализъм.
В т о р и я т важен извод, до който би могъл да ни изведе анализът
на германския опит, е свързан с противоречивата роля на държават а в икономиката. Оказва се, че съвременният либерализъм не
е чужд например на държавното участие в регулирането на социалните отношения, особено когато става дума за регулирането на доходите. Както картелизацията води до блокиране на свободата на
ценовата конкуренция и налага намесата на държавата чрез антикартелна дейност, така и прекалената концентрация на икономически и социални функции в обединенията на предприемачите
и в профсъюзите би могла без арбитражните функции на държавата
да предизвика пагубни социални сблъсъци и дезинтеграция на общест в о т о . Е т о защо в "Благоденствие за всички" Ерхард еднакво остро критикува и деловите среди, и синдикалните босове за това,
че заради собствените си групови интереси не виждат общонационалните задачи.
В Източна Европа, в това число и в България, трябва тепърва да
се изградят правните и институционалните основи на социалното
партньорство. Този процес естествено може да се развие пълноценно само в демократична среда. Но това в никакъв случай не означава, че либералната държава трябва да гледа като страничен наблюдател. Защото опасностите са свързани не само с евентуално непосилно нарастване на социалния натиск. И функцията на държавата
не е само о т време на време да "пуска парата" о т социалния котел.
Има и друга реална опасност. Както предприемачите, така и наемните работници в отделни отрасли могат да достигнат до сепаративни сделки по отношение на общонационалните интереси. Това
може да доведе до такова нарастване на трудовите доходи, което
да изпреварва повишението на отрасловата производителност
на труда. Осигурявайки си социален мир, подобни делови кръгове може на практика да жертвуват паричната стабилност и да пуснат в
ход верижната реакция на инфлацията. Такива изводи се налагат
особено за някои възлови отрасли, като енергетика, минно-добивна
промишленост, транспорт и др. В крайна сметка най-силно постра-
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далите ще бъдат социално най-слабите - пенсионерите, студентите, инвалидите.
И накрая - илюзия е да се смята, не Изтонна Европа, u в това нисло България, ще могат да се издърпат о т сегашното икономическо
блато, както това е направил Барон Мюнхаузен - дърпайки самия
себе си нагоре за косите си. Колкото по-бързо Европа и най-развитите индустриални държави като цяло възприемат необходимостт а за един нов план за колективно подпомагане на прохождащите
източноевропейски демокрации, толкова по-бързо ще изчезнат
и опасностите о т нов тоталитаризъм, о т междуетнически конфликти, о т масови преселения на хора.
Не става дума само за междуправителствени и банкови кредити,
но и за стимулиране (и гарантиране!) на преки инвестиции, за отваряне на пазари, за изграждане на институции и фондове, които да
стимулират международното разделение на труда в новите граници на европейския и световния пазар. Трябва да се гледа напред, да
се търсят мащабни решения. Обособените лични, групови и даже
национални интереси трябва да отстъпят пред по-широките регионални и глобални интереси, свързани с икономическия просперитет
и международната сигурност.
Именно така би постъпил Лудвиг Ерхард.
Димитър Хаджиниколов

VVTT

