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I. ОБЩО ОПИСАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
1. Въведение
Свобода – това е независимост на личността, а здравият разум я
превежда в икономическа свобода, свободен избор и свободен пазар.
Свободата се счита също за най-евтиното, най-ефективното и най-доброто
изкуство за управление и стопанисвне. Сега, разбира се, е трудно да се
намерят абсолютно либерални общества, но в миналия век не беше така.
Не предизвиква съмнение и това, че глобализацията е най-тясно
свързана с икономическата сфера в цивилизационно и културно
обкръжение. Глобализацията и неолиберализма често се приравняват един
към друг. Счита се, че неолиберализмът е стратегия за управление на
глобалния свят, който не зависи от съвременните държави. По мнение на
противниците,

обаче,

съвременната

икономика

и

неолибералната

доктрина, не са способни да се справят със сложността на глобалната
световна икономика.
Връщайки се към източниците на това мислене, ще отбележим, че
либералите, такива като Адам Смит, Карл Лудвиг Монтескьо, Томас
Джеферсън, Анри Бенджамин Констант, Алексис дьо Токвил, Томас Гобс,
Джон Лок, Чарлз Луи де Монтескьо, Клод Фредерик Бастейт, Джеръми
Бентъм, Джон Стюарт, Мил, Исаия Берлин, Салвадор де Мадариага, Джарл
Попър, Ралф Даръндорф и Джон Ролс - са фигури от световната наука, а не
толкова от философията и икономиката.
Баща на настоящия либерализъм може да се назове шотландецът
Адам Смит с незабравимата си работа „Изследване на природата и
причините за богатството на народите” и „невидимата ръка на свободния
пазар”. Фактът, че пазарът е саморегулиращ се механизъм, е главен
аргумент в полза на либералния капитализъм. По мнение на експерти,

либералният капитализъм на деветнадесети век изисквал конкуренция.
Карл Маркс създал алтернатива, на своя „Капитал”, който трябвало да
освободи работниците и да сформира икономическа платформа - батут на
комунизма. Великата депресия през 1929-1933 година също е способствала
за кризата на класическия либерализъм. В края на 19-ти век, обаче, са
открити дисфункции на лесеферизма и капитализма, такива както
монополистични тенденции в развитието на промишлеността, дълбоки
икономически колебания, ръст в масовата безработица и други. Критиката
често се отправя към либерализма като цяло, което е крайно невярно и
неблагоприятно за развитието на либералната икономическа и обществена
мисъл.
Втората световна война прекъсва опитите на либералните учени да
уравновесят настъпването на различни варианти на социалистическа мисъл
и

кейнсианство.

След

войната

обаче,

възникват

спорове

между

кейнсианците и монетаристите. Разделя ги възрастта (Кейнс, е роден през
1883 г., а Фридман, е роден през 1912 г.) и противоположните възгледи.
Комитетът за Нобелови награди разбира, че фундаменталните полемични
спречквания между икономисти почти никогда не спират. Сред
нобелистите-кейнсианци са Пол Самюелсън, в сътветствие с който:
„Пазарът няма нито разум, нито сърце, той прави това, което прави”, Джон
Хикс, Джеймс Мийд, Лорънс Клайн, Джеймс Тоубин, Франко Модиляни,
Робърт Солоу.
В групата на икономистите носители на Нобелова награда Милтън
Фридман се счита за ужасен. Възгледите на Фридман оказват огромно
влияние на икономическата политика на САЩ между 1970-1980-а г.
„Свободата на избора: лична декларация”, е книга, написана съвместно с
жена му Роуз, за привържениците на капитализма и свободния пазар, а
„Комунистически манифест” на К. Маркс и Ф. Енгелс за социалистите и

комунистите. Той се счита за един от основните създатели на така
наречената „Чикагска школа”. От Чикагския университет идва голяма
група носители на Нобелова награда: Теодор Шулц, Джордж Стийлър,
Мертън Милър, Роналд Коуз, Гари С. Бекер, Робърт Вогел и Робърт Лукас.
Фридман също участва при създаването на Либералния интернационал.
През 1947 г. в Монт Пелерин, Швейцария се срещат няколко десетки
икономисти, социолози и журналисти, които са обезпокоени от посоката
на измененията в съвременния свят. Главна роля изиграва писателят
Фридрих Август фон Хайек, автор на знаменития „Път към робството”,
посветен на „социалистите от всички страни”. От 39 участници в първото
заседание 4-ма получават Нобелова награда по икономика. Групата се
събира всяка година, и в днешно време тя наброява около 500 души от
целия свят. Сред тях са бивши и настоящи влиятелни фигури (в това число
и министърът на външните работи на Великобритания Джефри Хоу,
министър-председателят на Чехия Вацлав Клаус, канцлерът на Германия
Лудвиг Ерхард, президентът на Италия Ливи Айнирди, президентът на
Австралийската фондова борса Морис Нюман) и „Sunday Times” на найвлиятелните мислители в света.
Следвайки логиката на неолибералите, е необходимо да се попита,
какъв е смисълът на понятието „право на (нещо)” и възможността за
неговата реализация. Айн Ранд в своята книга „Добродетелта на егоизма”
отбелязва някои моменти от избирателната програма; право на полезна и
доходоносна работа във фабриките, цеховете, фермите или мините в
страната, право на доход, обезпечаващо подобаваща прехрана, дрехи и
почивка, право на всеки фермер да отглежда и продава селскостопанска
продукция при условия, които да обезпечат достойно и достойни условия
на живот на семейството, право на всички едри и дребни предприемачи на
търговия в атмосфера, свободна от недобросъвестна конкуренция и

господство на монополите в страната и в чужбина, право на всяко
семейство на достойно жилище, право на подобаващо медицинско
обслужване и условия, които да способстват достигането и поддържането
на добро здравословно състояние, право на адекватна финансова защита
при заплаха от заболяване, нещастен случай, старост и безработица, право
на добро образование. Авторът след това добавя: „Би било ясно, ако всяка
от гореизброените точки завършваше с въпроса: „Кой ще плаща за това?”.
2. Актуалност и значимост на темата на изследването
Събитията обаче, започнали през 2008 година с банкрута на Lehman
Brothers, дълбоко преправят не толкова икономическото мислене, колкото
презентацията на икономическите идеи и доктрини. Моралът и етиката на
банкерите и финансистите са оронени от утвържденията за печалба на
всяка цена и с цената на всякаква криза. Сравнителен анализ на подходите
към отношенията между теорията на икономиката и икономическото
развитие показва превъзходство на историческия подход, съгласно който
съвременната криза има доста по-дълбоки причини, отколкото само
технически.
За разкриване на проблема на неолиберализма, авторът първо
разкрива актуалността на темата. Темата на изследването рядко се среща в
по-широк,

по-разгърнат

вид.

Представените

проблеми

обхващат

изследвания в общото разбиране на социалните и хуманитарните науки и
осъществяват изследване на икономическата литература. Концепциите,
които лежат в основата на тези изследвания са свобода, собственост,
отговорност и справедливост. Тези понятия са извънредно важни и
актуални във връзка с това, че през 1989 ние извоювахме свобода, а не
безопасност.
3. Обект и предмет на изследването

На свой ред, трансформацията се определя като юридически и
реален процес, който е основан на създаването на правила за
функциониране на икономиката, които водят до изменения в реалната
сфера. Или, накратко казано, преходът от реалния социализъм към
пазарната икономика. Около трансформацията на системата в Полша
възниква въпросът: „успех ли е или поражение”. Сигурното е, че
измененията, които започват в Полша през 1980-те години, са насочени
към създаване на свободния пазар, създаване на гражданско общество и
демокрация. Преустройството на държавата обхваща почти всички сфери
на обществения живот. То има подкатегории: системно преобразуване
(внедряване на демократични институти и процедури), икономическо
(създаване на свободния пазар, основан на частната собственост) и
социално (изменение на социалния манталитет, приемане на нови правила
на игра). Полша, като първа страна в лагера на народната демокрация,
наричана „демо-хора”, тръгва по пътя на трансформацията. Създаването на
социалното движение „Солидарност” през 1980 г. с 10 000 000
привърженици служи за основа за по-нататъшните изменения.
Предмет на изследвания в тази дисертация е въпросът за
икономическата свобода и свободата на предприемачеството, а също и
въвеждане на предприемачеството в Република Полша. Дисертацията е
призвана да покаже, как системните изменения влияят върху икономиката
и функционирането на отделните сегменти на държавата. Освен това, е
предприет опит да се определи сегашната социално-икономическа система
на Република Полша.

4. Изследователски проблем
При разработването на изследванията е важно да се сформулира
проблем, защото точното определение на проблемът е наполовина

решение.

Практическият

икономически

проблем

възниква,

когато

съществуващият ресурс знания не позволява на икономическите субекти
да достигнат желаните икономически резултати и други цели, като
например социални. Разривът в съществуващите знания, който затруднява
разбирането на важни икономически проблеми, е предпоставка за
теоретичното развитие на изследователския проблем. Научният проблем е
един вид въпрос, който се характеризира с търсене на знания, важни за
обществото. Около системната трансформация в Полш възниква основният
въпрос: „Това е успех или неуспех?”.

5. Авторова теза
Хипотеза:
I. Основна хипотеза: преходът от централизирана система към
свободно

пазарни

решения

положително

повлиява

на

хода

на

трансформацията в Полша.
II. Подробни хипотези:
a)

Съгласно неолибералите, измененията могат да бъдат по-

ефективни, ако те се придържат към „либертарианските” решения.
b) В сегашно време в Полш има по-малко икономическа свобода,
отколкото в края на 80-те години на XX век, по времето на последното
комунистическо правителство.

6. Цел и задачи на дисертационния труд
Направен е опит да се запълнят недостатъците, които съществуват по
този въпрос, и да се уточнят отговорите на вопросите на управлението,
които могат да възникнат във връзка с бързите изменения в нашия
повседневен живот. По този начин, по-близък обект е практическото

отражение на неолиберализма в периода на полската трансформация, която
е обусловена от социално-икономически последствия, при отделяне на
особенно внимание на историята, политическите обстоятелства и
международната обстановка. Концепциите, които лежат в основата на тези
съображения, се заключават в следното: свобода, собственост, отговорност
и справедливост.
7. Методология на изследването
Авторът на работата отчита работата на Милтън Фридман,
позовавайки се на методологията в икономиката „Methodology of Positive
Economics”. Носителят на Нобелова награда сформулирал постулата, че в
обсъжданията по социално-икономически проблеми сме длъжни точно да
отделим нормативни или оценъчни са теоремите, като разгледаме „какво
трябва да бъде” от позитивните утвърждения, представящи и обясняващи
„какво е”. Този последен аспект, който обяснява и представя фактите, се
оказва първостепенен.
В качеството на метод авторът разбира съзнателна, образцова,
систематична използвана система от дейности, повишаваща ефективността
на икономическите действия. Методите на изследването, изработени от
автора на работата, основно са метод на анализ и синтез, където
компонентите на доступните знания за трансформацията и неолиберализма
са описани по логичен и последователен начин, което отразява взаимните
зависимости на целостния образ.
Съответно, е посветено много внимания също на историческото и
логическото научно познание. Източниците, които са използвани в
работата, основно са повествователни: журналистичеки работи на
либерали и неолиберали, публикувани във вид на книги, статии, но в
значителна степен и интернет-източници. Използвани са също нормативни
и биографични източници. В научната литература са използвани

достиженията

на

чуждестранни

и

полски

изследователи

на

„либертарианската” мисъл и философия, а също и изследователски отчети
- съобщения от известни обзорни изследователски центрове. Анализът на
съществуващите документи се заключава в подреждане и интерпретация
на тяхното съдържание от гледна точка на проблема, целите и хипотезите
на изследването. Изводи се правят както във вътрешната плоскост, тоест се
концентрират на съдържанието, включвайки тяхното разбиране и
обяснение, така и във външната информация за времето и условията на
тяхното появяване. Методологията на решение на такива икономически
проблеми се заключава във „вземането под микроскоп” на най-важните и
често използвани функции в икономическите процеси от гледна точка на
обяснение на техните условия, курс, връзки, ефекти за различните групи
същности. Методологията на изследването в тази дисциплина е подчинена
на необходимостта от владеене на инструментите, които позволяват да се
оцени ефективността на решенията и действията, осъществявани за
повишаване на ефективността и справедливостта на съществуващата
капиталистическа система в периода на трансформацията. Тук ключова
роля играят инструментите за оценка, възникващи от социалните мотиви:
икономически и неикономически.
Следва да се подчертае, че измененията, произтекли в отношенията
между икономиката и други обществени науки от времето на „бащата на
икономиката” Адам Смит, се свеждат до „де-социализация” и „деисторификация” на экономиката. Например: Социализацията се заключава
в това, да се съсредоточи вниманието на икономистите върху личност,
отделена от осталите социални отношения. Това противоречии на
класическата икономика, чиито представители, такива като Адам Смит и
Джон Стюарт Мил, придали голямо значение на институтите и на всички
непазарни, политически и исторически фактори.

8. Научна новост на изследването
Насърчаване на проявата на неолиберализма в контекста на
трансформацията, променяща се икономика и интегриран системен анализ,
включително теоретично обобщение на изследванията в тази област.
Резултатите от научните изследвания дават възможност за по-нов
поглед върху неолибералните решения и се опитват да ги въведат в
социално-икономическата система. Проучванията ни позволяват да
потвърдим:
1. Адаптирането на неолиберализма към социално-икономическите
проблеми на страната не е осъществено. Икономическата политика в
Полша

в

първоначалния

период

на

трансформация

подкрепя

неолибералните идеи, но неолиберализмът след 1989 г. не се прилага
изцяло в Полша, особено когато става въпрос за премахване на бариерите
за предприемачите, зачитане на правата на собственост, намаляване на
размера на държавата, комерсиализиране на публичните услуги или
дерегулиране на пазарите.
2. Резултатите от изследванията показват, че икономическата
свобода в Полша, измерена чрез индекса на наследството, има
статистически положителен ефект върху реалния БВП на глава от
населението, изразен в паритета на покупателната способност. В същото
време се забелязва неравенство, което редовно се увеличава в продължение
на няколко десетилетия (с изключение например на скандинавските
страни), като и двете (използвайки една и съща терминология) в страните
от първия, втория и третия свят. Въпреки тези симптоми, неолибералите от
индекса на италианската статистика Corrado Gini, по-силно ценят индекса
за икономическа свобода на IEF, публикуван в The Wall Street Journal и
Heritage Foundation.

3. Анализът на неолибералния дискурс показа създаването сред
младата част на полското общество на съвременната визия за същността на
човечеството, характеризираща се с ценности като консуматорство,
икономическа

рационалност,

индивидуална

отговорност,

индивидуална

свобода,

предприемачество,

лично

благо,

професионален

и

материален социален престиж. Индивидуалните цели се представят от
гледна точка на общото благо, тъй като се приема, че успехът на даден
човек засяга успеха на цялото общество.
4. Както се вижда, социалните грижи в предположенията и
концепциите на неолибералните издатели не работят. Държавата не
насърчава частните институции да изпълняват задачите на социалната
защита чрез подходящата данъчна система. Липсата на неолиберална
социално-политическа система доведе до недостатъчно благотворително и
филантропично подпомагане на хората. Разширената социална помощ от
държавата доведе до ниска активност на частни благотворителни
организации.
5.

Проучванията

показват,

че

неолибералите не

успяват

в

образователната реформа, за разлика от финансирането на образованието
от държавата чрез данъци. Повечето родители не могат да си позволят да
плащат едновременно държавни училища и избрани частни институции.
Според либертарианците, които получават начално и средно образование,
настойниците на детето трябва да получат специален ваучер за
образование,

който

училищата

могат

да

използват

в

общината.

Образованието остава не в сферата на контрола от страна на родителите, а
от държавата, служителите и учителските съюзи.
Полският опит може да бъде свързан и с проблемите на повечето
хора, които са претърпели трансформация след падането на комунизма.
Особено в места, които се характеризират с известна прилика в резултат на
процесите на глобализация, популярната култура, модерното потребление.

Проучването показва необходимостта от либертариански реформи в
контекста на променящите се икономически параметри. Намерението е да
се пишат за неолибералните промени, за иновативно представяне на
икономическите проблеми в един последователен, но многостранен,
хуманистичен

и

социален

(неолиберализмът

съчетава

различни

изследователски дисциплини, от икономика, политически науки, история
до социология), като спазва принципите на етичните ценности, а не
избягване на подчертаване на сложността на икономическите явления,
насърчаване на по-дълбоко разбиране на механизмите и явленията на
свободата.
9. Ограничения на проблемния обхват на дисертационния труд
Проблемите на изследването са концентрирани около два въпроса:
- Проблемът с терминологията.
Много е трудно неолиберализмът да бъде подреден по азбучен ред,
като доктрина, идеология или набор от свободни и неопределени
убеждения. Неолиберализмът е препратка към класическия либерализъм
на Смит, към лесеферизма, чиито идеи формират икономическата реалност
в периода от края на осемнадесети до края на XIX-XX век. За начало на
неолиберализма е прието да се счита 1938 г., в Париж и така наречения
Колоквиум Валтер Липман (американски интелектуалец и съветник на
президента Рузвелт, автор на

обсъжданата тогава

книга

„Добро

общество”). На това събиране на либералите присъстваха техните найголеми представители (Фридрих А. фон Хайек, Вилхелм Ропке и Реймънд
Арон). Там е създаден Международния център за изследвания в областта
на либерализацията. Ще отбележим, че такива хора, като Робърт Нозик,
Карл Менгер, Евгенин Бом-Бауерк, Бернар де Мандевил, Джеймс Тъкър,
Дейвид Хюм, Адам Фъргюсън, Томас Рейд и Лудвиг фон Мизес,са
свързани

с

неолибералната

мисъл.

Mного

от

икономистите

и

коментаторите имат проблеми с разбирането на разликата между
либерализъм и неолиберализъм.
- Обозначаване на периода на изследването.
Имаше проблем с датата на началото на трансформацията в Полша.
Реформите на последното правителство на Полската народна република
през 1988-1989 г. се считат за инаугурация на процеса на икономическите
преобразования, а самата трансформация продължава и до ден днешен –
2018 г. Трансформацията трябва да продължи няколко поколения,
следвайки примера на западните демокрации. Краят на трансформацията
ще бъде приет от хората като пробив, чрез чувство за универсално
благосъстояние и удовлетворяване на потребностите на гражданите.

ІІ. ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

Структурата и обемът на дисертационния труд са обусловени от
целта, задачите и логическата последователност на провеждане на
изследването.
Дисертацията се състои от 367 страници и съдържа въведение,
четири раздела, заключение с изводи на изследването и списък с
използваната литература. Разделите са разделении на подраздели, а след
всеки раздел има конкретни изводи. Списъкът с използваните източници
състои от 388 заглавия и 84 интернет източници.
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III. КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

Дисертацията се състои от четири глави:

Раздел 1 се нарича: Основни идеи, предположения, проблеми на
либерализма и неолиберализма. Глава 1.1 анализира достиженията на
полските либерали и неолиберали. Сред тях са:
- Стефан Киселевски («Кисел»).
Настоящ либерал, популяризатор на идеята в Полша. Част от
политическите и икономическите концепции, реализирани след 1989 г.,
произлизат непосредствено от него. Много известни полски икономисти се
обръщат към Киселевски.
- Мечислав Вилчек. Министър на промишлеността. Автор на закона
за либертарианското законодателство на предприемаческата дейност. В
края на 80-те години на двадесети век в Полша, където се намираше
войската на Червената армия и, падаше неефективната икономика,
възниква един от най-либералните икономически закони в света. Считан за
«либерал» професор Лешек Балцерович, е реформатор в първото
правителство на «Солидарност» след 1989 г. Съветник му беше Джефри
Сакс. Ключови мерки, сред посочените, са либерализация на цените,
насочени към бързото достигане на баланс на пазара, достигане на баланс
на бюджета за сметка на значително съкращение на разходите и
увеличение

на

доходите

на

бюджета.

М.

Фридман,

посочва

многочислените грешки на Балцерович (включвайки твърде бавната
приватизация на държавния сектор).
Януш Корвин-Майк. Най-известният неолиберал в Полша, в сегашно
време е член на Европейския парламент. Лидерът на полските
«либертарианци», в десетки книги, няколко стотин статии и фейлетони
последователно представя програма на икономическата свобода. Той

управлява милиони млади умове в Полша. Има ежеседмично рекордното
число от 12 000 000 гледания на официалната му страница.
Разпада на комунизма създава ново пространство, появява се нов
импортиран идеологически проект. Появяват се мислители, които
разсъждават за реформа, даже преди развалянето на предишната система.
Фактът, че политическият пробив в Полша произтича в разгара на
настъпване на неолиберализма в света, определя изборът на идеологията
на свободата. В Полш, обаче, търсеха западни модели на модернизация за
изостаналата страна. На Запад модата на свободнопазарната экономика
била в апогея си. На полските политици най-силно повлияват шаблоните,
създадени от Р. Рейган и М. Татчър. Провъзгласяването на либералните и
неолибералните възгледи изисквало и изисква мъжество. Производни на
либерализма стават най-лошите оскърбления, и в някои кръгове
мислителят, проповядващ такива лозунги, бил нежелан. Либералите ги
наричали „престъпници”, а наивната вяра на идеолозите „в невидимата
ръка на пазара” става причина за обвинения, свързани с отричане на
основата на цивилизацията и функционирането на цялото общество.
В глава 1.2. са описани cпоровете за ролята на държавата - в
миналото и днес.
Pазмишлявайки

за

ролята

на

правителството

и

държавата,

неолибералите искали политиците да имат колкото се може по-малко
влияние и да позволят на своите граждани сами да управляват съдбата си.
Съгласно К. Карл Р. Попър неограниченият капитализъм е длъжен да
отстъпи място на икономическия интервенционизъм. Лешек Балцерович,
от една страна, вижда държава, която постоянно затваря „невидимата
ръка”, и проблемите попадат във „видимата ръка” на развитата
политическа и икономическа бюрокрация. От друга страна, държавата
изпълнява само ред фундаментални функции, които никой друг не може да
предприеме: създаване и обезпечаване на спазване на законите, на

националната защита, външната политика и т. н. На държавата трябда да се
гледа като на важен, но ограничен ресурс. В края на краищата, времето и
пълномощията на правителството и работодателите са ограничени,
количеството, квалификацията и знанията на държавните служители са
ограничени, и реалните финансови средства, които държавата укрива, са
много скромни, защото тя има толкова, колкото отнема от хората чрез
различни

данъци.

Анализирайки

държавната

функция:

адаптивна,

стабилизираща, разпределителна или преразпределителна, не трябва да се
игнорира контекстът на икономическата (икономически ръст или промяна
в структурата).
B подраздел 1.3. цитираните гласове на неолиберали касаят
съществуването на модела на държава на всеобщото благосъстояние, който
согласно с тях е скъп, неефективен и поражда социални проблеми. В
новата социална реалност след 1989 г. прозтекли големи социални
промени. По думите на неолибералите, ние сме станали патологично
защитени от държавата: числото хора, живещи с пенсии, пенсиите и
помощите, се увеличили двойно. На всеки 100 работещи поляци с падат по
87 пенсионери, инвалиди и клиенти на социално обезпечение. В всяко
второ семейство парите, които държавата плаща, са основен източник на
доход за семейството. Количеството хора, оставащи

на работа, се

съкратило на 5 милиона. Такава е картина на Полша по дани от
преброяването, проведено след десетилетия на промени. От самото начало
на съществуване Третата Полска Република

не може да скъса с най-

голямата лъжа ПРЛ - че държавата и местното правителство помогат на
гражданите. Те забравили или дори не искали да си спомнят мъдрите думи
на Томас Джеферсън, че Бог помага на онези, които могат сами да си
помогнат. От друга страна, се говори за това как държавата трябва да
помага на най-бедните и нуждаещите се, и че това е нейн дълг. За
съжаление се смяташе, че всички активисти на държавата и местното

самоуправление биха се посветили на обществена дейност, а не на
приватизация. Както показва днешната реалност, това е погрешно
предположение.
В Европейският съюз вклизат две Полши. Първата е богата, добре
образована и познаваща Европа и вярва, че сега се откриват големи
възможности. Втората има базово или професионално образование с нисък
доход, живееща в малък град или в покрайнините на по-голям град, където
всички работни места са в упадък. Понякога живее от нерегистрирана
търговия или работи незаконно. Разочарована е, защото не вижда никакви
шансове за живот в своята среда. В първата Полша живее всеки четвърти
поляк, във втората - повече от половината.
Либертариански подход към обществото и икономиката - е
заглавието на глава. Подраздел 2.1. е посветен на социалното
неравенство, за което повечето представители на обществените науки
постулират

за

изравняване

на

разпределението

на

доходите

и

възможностите, а неолибералите могат да намерят положителни аспекти
на неравенството.
Неолибералите считат, че е утопично да се предположи, че на всеки
винаги ще му бъде добре, независимо от неговите потребности и
стремежи. Утопията е да се надяваме, че всеки човек на земята ще се храни
еднакво добре и вкусно. Така нареченото "съответстващо ниво" се променя
заедно с промяната в материалното състояние на гражданите на дадена
държава. Милтън Фридман представял свободата над равенството.
Представя се дори в тази мисъл да се чувства загриженост за значението на
понятия като равенство и свобода - които са взаимно изключващи се. И
едно общество, което поставя равенството пред свободата, не може да
осъществи нито равенство, нито свобода. Упоменатите неолиберали
излизат също толкова често извън рамките на икономическата дискусия,
като имат готови предписания за всички болести на съвременния свят в

различни обществено-социални въпроси. В практически и исторически
решения се привежда в качеството на пример президентския период на
Роналд Рейгън в периода на класови структурни трансформации. От една
страна се наблюдава спад в зоната на бедност, намалява също процентът на
хора на границата на бедността и липсата на класа, от друга страна, за да се
се премести в най-горния слой в периода на 80-те години, е необходимо да
се постигнат по-високи доходи и по-дълго да се работи. Забелязва се
регулярен ръст в продължение на няколко десетилетия неравенство, както
и в третия свят. Все пак, въпреки тези симптоми, неолибералите по
индекса на италианския статистик Корадо Джини, повече се доверяват на
Индекса на икономическата свобода IEF, публикуван от The Wall Street
Journal и Heritage Foundation.
Подраздел 2.2. е икономическа борба с религията. В страна, където
92% от обществото принадлежи към Римокатолическата църква, а почти
половината от регулярно практикуват ролята на вярата, тя се прехвърля в
социалния и икономически живот, а неолибералите са способни да сведат
религията с икономиката. Приемане на части от предположенията за
либерализма не означава съгласие за пълното приемане и усвояване на
тази доктрина с католическото социално учение. В контекста на
системните и системните промени не само се твърди, че мислителите на
Църквата,

свързват

еднородни,

определени

социално-икономически

модели. И ако се появят опити за извоюване на по-широко обществено
мнение, спокойно можем да твърдим, че преподаването на църквата
институцията и нейните авторитети, с голямо съпротивление попадат на
дъното на одобрение сред вярващите и политиците, които имат влияние
върху формата и модела на държавата.
В подраздел 2.3. се обсъждат проблеми на деловата етика, където
неолибералите защитават капитализма, който наричат "див", а също
виждат в корпоративната социална отговорност, основно маркетинг.

Хората имат морални задължения и поемат индивидуална отговорност за
своите действия, но не може да се каже, че в бизнеса това се случва по този
начин. Това е традицията на англосаксонския индивидуализъм и
класическата икономика. В рамките на идеята за CSR единиченият субект
е подчинен на натиска от отговорната общност. Изпълняваненето на такава
дейност не е нищо повече от фактическо форсиране на допълнителна
финансова тежест, аналогична на данъчното облагане. Умерени лидери
смятат, че на свободния пазар няма да реши всички проблеми, пред които
са изправени хората, но не може да се твърди, че правилата на свободния
пазар са неетични и несправедливи. Икономиката не може и не трябва да
замести етиката, защото не е предназначена за това. Това обаче може да
насърчи хората да приемат етична позиция. Става въпрос за създаване на
чувство за отговорност за вашите действия и именно така трябва да се
развива отговорната делова етика. Само конкретни хора, а не корпоративна
социална отговорност, носят отговорност за това, което правят.
В подраздел 2.4. се разглеждат въпросите за консупресионизма,
които

в

"необуздана"

форма

са

широко

критикувани,

а

сред

неолибералните има защитници на това явление. Новият потребител е
преди всичко потребител на удоволствие, настроен да го намери в живота.
Израснал в атмосфера на благополучие, между индивидуализма и
хедонизма, потребителят се развива своята индивидуална идентичност
чрез: спорт, грижа за тялото, духа и младежко излъчване. Фитнес или
танцови умения, модерни дрехи или козметични грижи за тялото стават
гаранция за постигане на идеален образ и са критериите за определяне на
социалното

признание

и

позиция.

Елементът,

който

формира

индивидуална идентичност, е закупуването на продукти заради тяхната
красота и потенциалната гаранция за удоволствие. Обръщайки внимание
на Полша, се появява условен кредитен дълг, който предизвиква
безпокойството на наблюдатели и социално-икономически анализатори.

Проучванията показват, че полските домакинства. които използват кредити
или заеми са тези, в които главата на домакинството е добре образован
човек на възраст от 44 години, който получава над средния доход като
наемен работник или работи за себе си; това е обикновено семейство с
деца. Освен това младите хора са длъжници в невиждани до това време
размери. През 2017 г. почти един на всеки пет младежи на възраст между
18 и 24 години има кредит, а на милион обслужвани кредити 70% са
потребителски заеми. От една страна, привърженикът на свободния пазар,
професор Роберт Гвяздовски на страниците на свободнопазарното "Найвисоко време", отбелязва, че поляците вече не спестяват. От друга страна,
оставайки на либерална тематика, твърдим, и питаме: Има ли нещо лошо в
това човек решава да купи нещо без спястявания и решава да приеме
задължението, че ще функционира финансово по-слабо в рамките на
няколко месеца / години, за да върне взетите на заем пари? Ставаме роби
на кредитора, но не сме принудени да правим това със сила и всеки от нас
има свободен избор и право да взема решения за живота, щастието си.
Глава 3, от своя страна, описва отделните аспекти на
функционирането на държавата.
В подраздел 3.1. се разглежда системата на образование, която се
смята за универсална и свободна, но неолибералите и по въпроса за
придобиване на знания представят своето собствено частно решение, като
ваучер за образование.
Споровете в доктрината за ролята на държавните институции и
ролята на частните предприемачи - капиталисти, изглежда, ще бъдат
безкрайни. Образованието за някои представители на науките може да
бъде предмет на пазарни правила, а за други - да бъде изключено от
финансовата отговорност като социално благо. Образователните проблеми
в Полша и по света са обект на масова критика, а за либералите са

поредния елемент на системата, в който гражданите функционират в
обществото.

Вълнуващи

теми

са

и

професионалните

връзки,

производствените привилегии и мотивацията за работа по професия,
препълнена с мисия.
В подраздел 3.2. се разглеждат проблемите на фермерите, в типично
селскостопанска страна, с коренно селско мислене, и неолиберали искат,
наред с други неща, премахване на субсидиите от ЕС за селското
стопанство. Този век трябва да се характеризира по отношение на човека и
обкръжаващата го хранителна икономика като дружелюбен, чиито задачи
могат да бъдат обобщени в седем основни условия, започвайки от буквата
S (на английски език): security, safety, sustainability, suitability, servicing,
schooling, supporting.
За неолибералите образцов пример са постиженията на Нова
Зеландия, където фермерите трябва да разчитат само на себе си. След
въвеждането на реформите фермерите не фалираха, а потребителите
плащат по-ниски цени за храна, отколкото жителите на "Стария съюз". В
Полша след 1989 г. бе направен опит да се въведе либерална политика в
областта на селското стопанство. Основната цел е трябвало да бъде
мащабно

и

промишлено

селско

стопанство,

както

и

министър-

председателят Лешек Балцерович, който се счита за либерал, искаше да
премахне около 2 000 000 малки семейни ферми в Полша. Селяните щели
да бъдат по-малкобройни, нямаше да създават по-големи селски общности,
така че няма да има села като делови, класови, културни и политически
субекти. Горепосочените планове обаче не бяха напълно изпълнени, а
полските фермери изпитват най-добрия период в историята си. Един от
проблемите остава дискусията относно продължителността на субсидиите
за селското стопанство. ЕС изразходва повече от 40% от бюджета на
общността за Common Agricultural Policy. Намерението на ЕС е по-

нататъшна заявена готовност потребителите да ядат безопастна храна,
както и легитимността на дейност на производителите в сферата на
субсидиите да се контролира от Европейската служба за борба с измамите.
В подраздел 3.3. се разглеждат въпроси, свързани с опазването на
околната среда и екологията, където неолибералният дискурс се основава
главно на протест срещу парите на данъкоплатците за т.нар изменение на
климата. Неолиберализмът в критериите и предложенията не се отнася
пряко до такива проблеми като опазването на околната среда. Ето защо
оценката на теорията в тази област се основава на последствията, които
насят приложение.
Неолибералистите, на свой ред, вярват, че полското министерство на
опазването на околната среда изразходва средства за различни странни
цели, които нямат нищо общо с опазването на околната среда. В
съответствие с доклада на Върховната камара за контрол средствата, които
"биха могли да служат на околната среда, са насочени към закупуване на
акции и облигации на избрани предприятия или за подкрепа на частни
фондове, банки и проекти, които нямат нищо общо с опазването на
околната среда". Образът на съвременния екологичен свят, възприеман
чрез пътната карта, изготвена от журналисти и влиятелни личности,
изглежда диференцирано и е невъзможно да се класифицира като
"еднократен коментар и описание". Според проучването на хора по света
от «Изследователки център Pew», проведено през 2015 г., в първата тройка
актуални проблеми са последователните изменения на климата. В 19 от
изследваните 40 държави, най-голям брой хора посочват глобалното
изменение на климата като най-страшното явление (предимно жители от
Азия, Северна Америка и Африка). В страните от Европейския съюз
проблемът с изменението на климата не беше толкова важен, а поляците
дадоха отговори в духа и манталността на неолибералите в самия край.

Глава 4 обхваща въпроси, свързани с икономиката на труда.
В подраздел 4.1. се обсъждат приоритетите на икономиката на труда
и под микроскоп основните "герои" за липсата на работа, които според
неолибералите трябва да са Кодексът на труда и трудовите разходи.
Неолибералите

са

разтревожени,

че

данъкът

върху

доходите

и

социалноосигурителните вноски съставляват почти 70% от нетните
заплати. Данъчното облагане на труда на толкова високо ниво всъщност
пречи на поляците да извършват законна заетост. То е и основният
източник на безработица, а милиони поляци напускат страната за работа.
Един обикновен полски работник, който получава заплата, изразена в
чисто изражение, обикновено не разбира каква ще бъде тази заплата, ако
не беше намалена със задължителен данък на държавата. Лъвският дял от
плодовете на нашата работа се отнема от държавата под формата на данък
върху доходите и различни задължителни вноски. Либертарианците
подчертават, че е неморално да се подкрепя облагането на труда в Полша:
със застрахователни вноски за организацията за социално осигуряване и
данъци на нивото на стимулатори: водка и цигари. Противниците на
либерализма в икономиката подчертават, че ако не бяха вноските и
данъците, гражданите нямаше да имат право на: бъдеща пенсия, възможна
пенсия за инвалидност, лечение, обезщетение в случай на злополука,
помощ за рехабилитация, обезщетение за болест, обезщетение за
майчинство, помощи за безработица, стажове, интервенция, субсидии за
започване на бизнес и др., както и детски градини, училища, университети,
пътища, мостове, летища, железопътни линии, комунални услуги, улично
осветление и др.
Също така да споменем, че неолибералите се борят срещу така
наречената минимална заплата. Според тях ако се премахне минималната
работна заплата в Полша, ще има: спад в безработицата, връщане на пазара
на труда на част от дългосрочно изключените хора, увеличена свобода за

избор на форма и място на работа и увеличаване на общата
производителност (държавен доход + доход на гражданите) , подобряване
на конкурентоспособността на фирмите и следователно на дългосрочната
конкурентоспособност.
Разсъждения към подраздел 4.2. - Това е опитът за борба срещу
"либертарианците" с бюрократичен хибрид, който трябва да бъде една от
основните пречки пред развитието на предприемачеството. Броят на
държавните служители в Полша е три пъти по-голям, отколкото по
времето на реалния социализъм. Може да изглежда, че бюрокрацията няма
да може да се бори и след като се присъедини към Европейския съюз, тя
започна да се развива и расте. В резултат на това е необходимо да дадем
пример за страна, която се развива неочаквано добре и постига своя успех
благодарение на намаляването на фискалната тежест, либерализацията на
трудовото законодателство и намаляването на бюрокрацията. Зеленият
остров се превърна от "болният човек на Европа" в келтски тигър. В
Ирландия борбата срещу безработицата започва с намаляване на броя на
служителите. Заетостта в публичния сектор е намаляла с 10%. В Полша,
според неолибералите, на такъв тип дейност не трябва да се разчита. По
думите на водещия полски либерал Януш Корвин - Мекия ("Това, от което
най-много се нуждаем, е пълното премахване на бюрокрацията", "Живеем
твърде дълго без война, затова бюрокрация у нас се разрасна", "Цялата
икономика страда от прекомерна бюрокрация. Това гражданска болест» )
не се изпълняват. Така нареченият статистически данъкоплатец разбира, че
той е основният данъкоплатец за бюрократичната екстравагантност.
Бюрокрацията обаче, въпреки либералната и всеобщата критика за
несъответствието й с преобладаващата реалност, се променя. Най-добрият
пример за това е наблюдението на примери за прилагане на желаните
формулировки в съвременните концепции на държавното управление от
гледна точка на модернизация на администрацията. В случая с корупцията

е необходимо да се подчертае, че съвременното общество е почувствително към различните признаци на липса на обективност и етична
активност от страна на субектите, които изпълняват функциите на власта в
държавата (включително чрез държавната администрация). В допълнение
към факта, че по време на няколко десетилетия системни трансформации
поляците постоянно разбират корупцията като разпространено социално
явление, като в същото време не възниква нито едно спонтанно движение
отдолу, което ще се стреми да се бори с това явление.
В подраздел 4.3 се обсъждат профсъюзите в сегашно време, които
според неолибералите трябва да загубят значението си, но могат да играят
своята

реформаторска

роля

в

сектора

на

медицинските

услуги.

Профсъюзите отдавна са в криза. Това поставя под съмнение бъдещето на
профсъюзите и води до факта, че тези формации очакват трансформация,
промяна в нагласите и направлението. В Скандинавия към тях
принадлежат около 70% от работниците. Този модел обаче няма да може
да се прехвърли в други държави поради различната култура, история и
законодателство.

Малцина

са

профсъюзите

в

малките

и

средни

предприятия, в търговията и услугите. В бъдеще предстои дейност за
съвместна организация на работниците в сферата на услугите. При
мисленето за профсъюзите е необходимо да се отбележи отслабването на
социалните връзки между работниците. Затова отъждествяването с фирма
е недостаъчно. Липса на прекарване на свободното време заедно.
Основната цел е да се съхрани работата. Това е по-дълбок феномен, в
който не са от голямо значение изследванията на: икономисти, но и на
представители на други обществени науки: психолози и социолози.
Медиите не представят в достатъчно добра светлина работниците от
профсъюзите. Доста често те ги показват в образа на хулиганите в
сблъсъци с полицията. Работниците на синдикатите не винаги са в крак с
времето и не създават съвместни информационни портали за проблемите

на работниците. Появява се проблем с комуникацията с т.нар. поколение
на facebook и smartfon, когато е много трудно да се убеди млад работник да
се присъедини към профсъюз. За това не спомага и ориентацията към
мобилност, когато често се променя работното място с възможност за
преместване в чужбина. Основните атаки срещу профсъюзите идват
основно от икономическата среда. В икономическите учебници доминира
опростен модел на профсъюза, като организация, която ефективно
монополизира предлагането на работа в отделно предприятие в границите
на определен пазарен сегмент или на целия национален пазар на труда.
Сред неолибералите съществува всеобщо убеждение, че дейността на
профсъюзите е: увеличаване на цената на труда, намаляване на търсенето
му, увеличаване на нивото на безработица и увеличаване на социалното
неравенство. За социалдемократите профсъюзите са основният инструмент
за

колективна

защита

на

работниците

срещу

резултатите

от

експлоатацията на работниците и дивия капитализъм. Освен това,
международните концерни сприлагат практика на прехвърляне на
предприятия от страна в друга, където трудовите стандарти са по-ниски.
Гласът по време на избори и избирането на един от избраните варианти ще
окажат влияние върху възприятието и силата на влияние на работниците от
профсъюзите.

Заключение и изводи от дисертацията
Обобщението на представените в изследването материали позволява
да се направят редица изводи както от общ, така и от частен характер:

1. Поддръжниците на неолиберализма често се връщат към
произхода на развитието на либералната икономическа мисъл и личността
на Адам Смит и отиват по-далеч от класика на икономиката. Също така

може да се отбележи, че грешките, допуснати при включването на
отделните елементи на неолиберализма, се пренасят в оценката на
неолиберализма като цяло.
2. по въпроса за реформирането на Полша мненията нс експертите
обикновено признават, че радикалното осъществяване на стабилизирането,
либерализацията и институционалното преструктуриране имаше за цел не
само да разшири сферата на икономическата свобода, но и да разпространи
частната

собственост

на

целия

управленски

процес.

Говорейки

положително за трансформацията в Полша, има мнения, че около тридесет
години

на

промяна

е

голямо

увеличение

на

благосъстоянието,

просперитета, прогреса на цивилизацията и полската икономика се развива
стабилно без кризи и рецесии.
3. Резултатите от изследването показват, че икономическата свобода
в Полша, измерена чрез индекса " Heritage ", оказва статистически значимо
положително влияние върху реалния ВВП per capita, изразен в паритет на
покупателната способност. От днешна гледна точка Полша от миналия
период (обръщайки внимание на доходите и цените например на
хранителните продукти) е рязко бедна. Може би историята ще оцени
позитивно процеса на политическа трансформация в Полша, а успехът на
Полша беше постигнат не благодарение на, а въпреки шоковата терапия.
Промените, направени толкова бързо, несъмнено бяха успешни, а през
следващите години процесът на трансформация доведе до много
положителни промени в икономическия живот и социалните условия.
4. Обърнете внимание, че успехът е постигнат, въпреки факта, че
първите години на трансформация бяха много трудни за поляците. На
първо място, разходите, направени от обществото и сегашната социална
стратификация в постсоциалистическите страни. Не всички граждани бяха
способни бързо да се адаптират към новата реалност, бяха свикнали със
социалистическата държава, която осигури нисък, но гарантиран жизнен

стандарт. Неолибралът все още е трудно да се убеди в неговата идея:
"минимална държава". 80% от гражданите очакват от държавата да
предостави на всички: минимален доход, безплатна медицинска помощ,
висше образование, жилища и постоянна работа. След промените през
1989 г. полското общество не се отказа от големите очаквания на
държавата – държава на всеобщото благосъстояние. Критиците отбелязват,
че не трябва да доминира лозунга: "по-малко на държавата", но работата е
там, че за да е държавата по-ефективна и следователно по-евтина.
5. "Това, което не е забранено от закона, е позволено", по този начин
законът, който влезе в сила на 1 януари 1989 г., завърши периода на така
наречения реален социализъм в Полша. Много експерти се питат дали има
шанс да се върне към така наречения "закон на Вилчек". След
присъединяването си към Европейския съюз броят на всички отстъпки,
ограничения, забрани и поръчки се е увеличил значително. За да се
възстанови "законът Вилчек", много закони и постановления трябва да
бъдат отменени. Един от ключовите елементи на критика към настоящата
ситуация в страната е ролята на самите длъжностни лица при въвеждането
на новото качество на работата на държавния апарат. Когато държавата
трябва да се опита да преразгледа отношенията между длъжностни лица и
предприемачи. В продължение на много години полските предприемачи
чакат професионално публично управление и се оплакват от сериозните
бариери пред бизнеса. Преди Маргарет Тачър да стане министърпредседател на Великобритания, тя каза, че ако внезапно 30% от
длъжностните лица бъдат освободени, никой, освен тези, които са
заинтересовани, не би забелязал това. Цената на полската бюрокрация е 7,5
милиарда долара годишно.
6. Политиците, от своя страна, се надхвърлят взаимно в идеите на
различни видове програми за подкрепа на бизнеса, все повече и повече

"бизнес инкубатори" се появяват и получават средства от ЕС. Според
неолибералните "бизнес инкубаторите" и субсидиите на ЕС разрушават
"духа на капитализма" у начинаещия предприемач, основаващ се на
конкуренция, решаване на проблеми и студени сметки, и научават само да
се търсят привилегии и субсидии. Напоследък трябваше да направим
крачка към системата, от която избягахме - социализма.
7. Неолибералите обръщат внимание на много от недостатъците на
настоящата система, включително фискалната политика на държавата. И те
не споделят мнението на социалдемократите: данъците могат да бъдат
добри. Че те се плащат за това, за да имат децата равни възможности,
автомобилите да имат равни пътища, за да е по-добре, по-безопасно, почисто и да сме по-здрави. Намаляването на данъците е дейност, която
подкрепя егоистичния индивидуализъм, но не създава връзки и чувство за
споделена отговорност. Крепостният селянин е работил за феодала в
началото на 16-ти век, 52 дни в годината, а по-късно 104 дни. И това беше
феодална експлоатация. В началото на 21-и век ние работим в
Просветената Република 164 дни. И това е социалната справедливост.
8. Говорейки положително за трансформацията в Полша, те вярват,
че почти тридесет години на промяна са голямо увеличение на
благосъстоянието, просперитета, прогреса на цивилизацията и полската
икономика се развива непрекъснато без кризи и рецесии. Но неолиберите
смятат, че могат да се развиват много по-бързо, в частност, чрез
намаляване на данъка върху доходите.

IV.

ПРИНОС

НА

НАУЧНИТЕ

РАЗВИТИЕТО НА НАУЧНОТО ЗНАНИЕ

ИЗСЛЕДВАНИЯ

ЗА

Към резултатите от дисертационния труд, представляващи научна
новост, и предмет на защита, се отнасят:
1. Поддръжниците на неолиберализма често се връщат към
произхода на развитието на либералната икономическа мисъл и личността
на Адам Смит и отиват по-далеч от класика на икономиката. Също така
може да се отбележи, че грешките, допуснати при включването на
отделните елементи на неолиберализма, се пренасят в оценката на
неолиберализма като цяло.
2. по въпроса за реформирането на Полша мненията нс експертите
обикновено признават, че радикалното осъществяване на стабилизирането,
либерализацията и институционалното преструктуриране имаше за цел не
само да разшири сферата на икономическата свобода, но и да разпространи
частната

собственост

на

целия

управленски

процес.

Говорейки

положително за трансформацията в Полша, има мнения, че около тридесет
години

на

промяна

е

голямо

увеличение

на

благосъстоянието,

просперитета, прогреса на цивилизацията и полската икономика се развива
стабилно без кризи и рецесии.
3. Резултатите от изследването показват, че икономическата свобода
в Полша, измерена чрез индекса " Heritage ", оказва статистически значимо
положително влияние върху реалния ВВП per capita, изразен в паритет на
покупателната способност. От днешна гледна точка Полша от миналия
период (обръщайки внимание на доходите и цените например на
хранителните продукти) е рязко бедна. Може би историята ще оцени
позитивно процеса на политическа трансформация в Полша, а успехът на
Полша беше постигнат не благодарение на, а въпреки шоковата терапия.
Промените, направени толкова бързо, несъмнено бяха успешни, а през
следващите години процесът на трансформация доведе до много
положителни промени в икономическия живот и социалните условия.

4. Обърнете внимание, че успехът е постигнат, въпреки факта, че
първите години на трансформация бяха много трудни за поляците. На
първо място, разходите, направени от обществото и сегашната социална
стратификация в постсоциалистическите страни. Не всички граждани бяха
способни бързо да се адаптират към новата реалност, бяха свикнали със
социалистическата държава, която осигури нисък, но гарантиран жизнен
стандарт. Неолибралът все още е трудно да се убеди в неговата идея:
"минимална държава". 80% от гражданите очакват от държавата да
предостави на всички: минимален доход, безплатна медицинска помощ,
висше образование, жилища и постоянна работа. След промените през
1989 г. полското общество не се отказа от големите очаквания на
държавата – държава на всеобщото благосъстояние. Критиците отбелязват,
че не трябва да доминира лозунга: "по-малко на държавата", но работата е
там, че за да е държавата по-ефективна и следователно по-евтина.
5. "Това, което не е забранено от закона, е позволено", по този начин
законът, който влезе в сила на 1 януари 1989 г., завърши периода на така
наречения реален социализъм в Полша. Много експерти се питат дали има
шанс да се върне към така наречения "закон на Вилчек". След
присъединяването си към Европейския съюз броят на всички отстъпки,
ограничения, забрани и поръчки се е увеличил значително. За да се
възстанови "законът Вилчек", много закони и постановления трябва да
бъдат отменени. Един от ключовите елементи на критика към настоящата
ситуация в страната е ролята на самите длъжностни лица при въвеждането
на новото качество на работата на държавния апарат. Когато държавата
трябва да се опита да преразгледа отношенията между длъжностни лица и
предприемачи. В продължение на много години полските предприемачи
чакат професионално публично управление и се оплакват от сериозните
бариери пред бизнеса. Преди Маргарет Тачър да стане министърпредседател на Великобритания, тя каза, че ако внезапно 30% от

длъжностните лица бъдат освободени, никой, освен тези, които са
заинтересовани, не би забелязал това. Цената на полската бюрокрация е 7,5
милиарда долара годишно.
6. Политиците, от своя страна, се надхвърлят взаимно в идеите на
различни видове програми за подкрепа на бизнеса, все повече и повече
"бизнес инкубатори" се появяват и получават средства от ЕС. Според
неолибералните "бизнес инкубаторите" и субсидиите на ЕС разрушават
"духа на капитализма" у начинаещия предприемач, основаващ се на
конкуренция, решаване на проблеми и студени сметки, и научават само да
се търсят привилегии и субсидии. Напоследък трябваше да направим
крачка към системата, от която избягахме - социализма.
7. Неолибералите обръщат внимание на много от недостатъците на
настоящата система, включително фискалната политика на държавата. И те
не споделят мнението на социалдемократите: данъците могат да бъдат
добри. Че те се плащат за това, за да имат децата равни възможности,
автомобилите да имат равни пътища, за да е по-добре, по-безопасно, почисто и да сме по-здрави. Намаляването на данъците е дейност, която
подкрепя егоистичния индивидуализъм, но не създава връзки и чувство за
споделена отговорност. Крепостният селянин е работил за феодала в
началото на 16-ти век, 52 дни в годината, а по-късно 104 дни. И това беше
феодална експлоатация. В началото на 21-и век ние работим в
Просветената Република 164 дни. И това е социалната справедливост.
8. Говорейки положително за трансформацията в Полша, те вярват,
че почти тридесет години на промяна са голямо увеличение на
благосъстоянието, просперитета, прогреса на цивилизацията и полската
икономика се развива непрекъснато без кризи и рецесии. Но неолиберите
смятат, че могат да се развиват много по-бързо, в частност, чрез
намаляване на данъка върху доходите.

Научно-приложните резултати от труда се заключават в следното:
На този етап е необходимо да се споменат страните и решенията,
които полските неолиберали цитират като примери и образци за
подражание:
- Хонг Конг. Специфична лаборатория на капитализма, където
жителите се отдават на култа към парите, а печалбата, сметката и
рентабилността са категории ценности. Свободните маркетолози смятат, че
тази система е от полза, най-вече за бедните хора. Именно в Хонконг ниско
платените неквалифицирани работници получават най-голема полза,
докато жизненият стандарт на най-бедните 20% от жителите се увеличи
значително. Зад успеха се крие минимална намеса на държавата в
свободната игра на пазарните сили. Няма държавно управление на
икономическата дейност, законодателството за минималната работна
заплата или на фиксираната ценова политика. Правителството, в своите
предположения,

не

защитава

или

не

подкрепя

субсидиите

за

преработващата промишленост, комуналните услуги, услугите или
физическите лица. Освен това властите бяха ръководени от липсата на
мита,

пълната

свобода

на

международния

обмен,

включително

капиталовите потоци, бюджетния баланс, превенцията на държавния дълг,
държавните разходи, които трябваше да бъдат по-ниски от бюджетните
доходи, етиката за спестяване на държавните разходи и подкрепата за
държавните услуги на търговска основа. Максималната данъчна ставка за
доходите и печалбите е 15%. Резултатът е бързо растящият жизнен
стандарт за жителите. През 1948 г. националният доход на глава от
населението е 180 щатски долара, а през 1981 г. той вече е около 5 000
щ.д., като ежегодно се увеличава от 7% до над 10%.
- САЩ. През 1974 г. тридесетгодишен Артър Лафер, тогава още
асистент в Чикагския университет, по време на разговор с Роналд Рейгън,

тогава губернатор на щата Калифорния, нарисува график в кафене на
салфетка. Никой не разбираше, че икономиката на снабдяването се е
родила в този момент. Това подкопава икономическите правила на
търсенето на кейнсианската икономика, функционираща от 40 години, и
проправи пътя за президента Рейгън. И след много години на рецесивна
диспнея, Съединените щати получиха "седем години напълняване".
Милтън Фридман в своята книга "Тирани на статус-кво" цитира шефа си
от предизборната кампания, която спечели за него през 1980 г.: "Трябва да
действаме смело, решително и бързо, за да контролираме галопиращото
увеличение на федералните разходи, за да премахнем отрицателните
данъчни фактори, задушаващи икономиката и за да изцелим клерикалния
апарат, който я покрива." Америка дължи неоспоримото си развитие на
болезнена реформа - рейгономика. В рейгономиката могат да се
разграничат два елемента: голяма операция за намаляване на данъците за
"връщане на пари на гражданите" за да развиват те икономиката и да
стигнат до изкупуване, поемане на предприятия, такива "гъвкави"
възможности за закупуване и приватизация, особено от по-динамични
управленски групи. Наследниците на Рейгън повече или по-малко
продължават работата на своя предшественик.
- Великобритания. "Така Тачър спечели" - преди поредните избори
във Великобритания медиите бяха пълни с такива заглавия, отнасящи се до
бившия министър-председател. Защо британската икономика ни радва,
много години по-късно те попитаха прочутия премиер Тони Блеър. Всичко
започна с "Желязната лейди" Маргарет Тачър. Тя постави страната на
крака, приватизира всичко, което можеше, вярваше в спасителната сила на
конкуренцията. Тя изцелява "болния човек на Европа", който беше
Великобритания през 70-те години (достатъчно е да припомним, че
инфлацията по това време е била над 25%)". След посвоенния срив, само за
едно поколение Великобритания надмина Италия, Франция и Германия по

отношение на БВП на глава от населението. Създателят на тачърството по
време на нейното управление я лиши от 100 000 ненужни длъжностни
лица. Маргарет Тачър в най-простия смисъл изрази своето виждане по
време на заседанието на Камарата на общините с думите "Вярваме в това",
оставяйки копие на "Конституцията на свободата" на Хайек на работния
плот.
- Чили. В някога богатата Чили се появи глад, който се превърна в
известния, така наречен "Марш на празните тенджери", когато гладни
жители на Сантяго излязоха по улиците, счупвайки празни съдове по
тротоарите на столицата. С оглед на гореизложеното, Августин Пиночет,
чилийски диктатор и генерал, лидер на военната хунта в Чили от 1973 г.
насам, направи икономическа революция. За да направи това, той се
обърна за помощ към група икономисти, водени от Милтън Фридман,
наречени "чикагските момчета". Положението е такова, че инфлацията
достига рекордните 750%. Приоритетните направления на реформата бяха
такива решения като: масова приватизация, децентрализация на решенията
в икономиката, реформа на системата на социалните услуги, данъчна
реформа, финансова либерализация на новите правила на пазара на труда,
отваряне на икономиката за международен обмен (намаляване на митата от
60% на 10%). Прехвърлени към пазарни отношения, намиращите се в
държавна собственост: здравеопазване, жилищно настаняване, образование
и социално подпомагане. Системата за социалното осигуряване е
елиминирана, а на пазара се появяват частните пенсионни фондове и
застрахователни компании. Премахването на власта на държавните
служители също слага край на корупцията. В Чили процесът на
реприватизация приключва успешно. Законните собственици си върнали
национализирани мини, банки, земеделски земи и предприятия.

ЕПИЛОГ – ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ

Съвременна визия за същността на човечеството, характеризираща
се с такива ценности като: индивидуализъм (правото на самоопределение и
частната материална собственост, правото на избор е преди всичко избор
на потребителя), частна полза (по принцип тя трябва да се превърне в обща
полза, а на практика насърчаването на тази ценност е растеж на: егоизъм,
егоцентричност, алчност и завист), индивидуална отговорност (особено за:
собствени неуспехи, бедност, изолация и социална неприспособеност),
предприемачество

(целите

са

индивидуални

образователни,

професионални, материални успехи и социален престиж), рационалност
(която се свежда до икономическо измерение, насочено към свободния
пазар - икономическа рационалност).
20-ти век е век на борбата между капитализма и комунизма.
Последната система фалира, първата не е в състояние да се защити срещу
кризи, които, според неолибералите, бяха силно неутрализирани. Задайте
си въпроса, какво се е случило с нашия свят? Разликата между "първия и
втория свят" вече е изгубила своето значение. В този случай икономистът
Ян Винецки пита: "Дали тази разлика е била затворена или изчезнала в
резултат на победата на социализма, който "настига и изпреварва "падащия
капитализъм? Или тази разлика изчезна поради успеха на бюрократичния
апарат? Или може би тя е изчезнала в резултат на по-организирана западна
помощ за комунистическите страни?».
Поддръжниците на неолиберализма често се връщат към произхода
на развитието на либералната икономическа мисъл и личността на Адам
Смит и отиват по-далеч от класика на икономиката. Също така може да се
отбележи, че грешките, допуснати при включването на отделните елементи
на неолиберализма, се пренасят в оценката на неолиберализма като цяло.
Критиците подчертават, че неолиберализмът все още остава
доминиращата идеология в света. Има все повече и повече гласове за

факта, че неолиберализмът преминава, култът на свободния пазар е
патология, новото заробване на престъпната идеология, опустошило
икономиките на много страни, се оказа ненадеждно и сега трябва да има
повече Кейнс от Фридман. Той обаче щеше да падне в склада на историята,
защото мястото му е там, вместо да предложи нещо по-добро - теоретично
и на практика. Победата на неолиберализма очевидно е невъзможно да се
счита за окончателна.
Неолибералите се защитават и твърдят, че кризата не е причинила
свободния пазар и отсъствието му. Източникът на проблемите е
американският ипотечен пазар. Това беше регулиран пазар, където
федералният бюджет

плащал тези кредити, започнаха финансови

спекулации и напускане на пазара.
В началото на проучването бяха формулирани изследователски
хипотези, които бяха проверени въз основа на данните, получени по време
на изследователския процес. Първата хипотеза се отнася до мнението за
прехода от централизирана система към решения за свободния пазар, което
има положително въздействие върху хода на трансформацията в Полша.
Тази хипотеза се потвърждава. Трябва да се помни, че полският
капитализъм е резултат от експеримент и не се е появил, както в Западна
Европа - чрез еволюция.
По въпроса за реформирането на Полша мненията нс експертите
обикновено признават, че радикалното осъществяване на стабилизирането,
либерализацията и институционалното преструктуриране имаше за цел не
само да разшири сферата на икономическата свобода, но и да разпространи
частната

собственост

на

целия

управленски

процес.

Говорейки

положително за трансформацията в Полша, има мнения, че около тридесет
години

на

промяна

е

голямо

увеличение

на

благосъстоянието,

просперитета, прогреса на цивилизацията и полската икономика се развива
стабилно без кризи и рецесии.

Резултатите от изследването показват, че икономическата свобода в
Полша, измерена чрез индекса "Heritage", оказва статистически значимо
положително влияние върху реалния ВВП per capita, изразен в паритет на
покупателната способност. От днешна гледна точка Полша от миналия
период (обръщайки внимание на доходите и цените например на
хранителните продукти) е рязко бедна. Може би историята ще оцени
позитивно процеса на политическа трансформация в Полша, а успехът на
Полша беше постигнат не благодарение на, а въпреки шоковата терапия.
Промените, направени толкова бързо, несъмнено бяха успешни, а през
следващите години процесът на трансформация доведе до много
положителни промени в икономическия живот и социалните условия.
Обърнете внимание, че успехът е постигнат, въпреки факта, че
първите години на трансформация бяха много трудни за поляците. На
първо място, разходите, направени от обществото и сегашната социална
стратификация в постсоциалистическите страни. Не всички граждани бяха
способни бързо да се адаптират към новата реалност, бяха свикнали със
социалистическата държава, която осигури нисък, но гарантиран жизнен
стандарт. Неолибралът все още е трудно да се убеди в неговата идея:
"минимална държава". 80% от гражданите очакват от държавата да
предостави на всички: минимален доход, безплатна медицинска помощ,
висше образование, жилища и постоянна работа. След промените през
1989 г. полското общество не се отказа от големите очаквания на
държавата – държава на всеобщото благосъстояние. Критиците отбелязват,
че не трябва да доминира лозунга: "по-малко на държавата", но работата е
там, че за да е държавата по-ефективна и следователно по-евтина.
Друга подробна хипотеза, която беше тествана, показа, че според
неолибералите промените биха могли да бъдат по-ефективни, ако се
съхранят "свободните" решения. Хипотезата беше призната за вярна.
Когато Милтън Фридман бе попитан какъв маршрут трябва да предприеме

Полша, той каза, че трябва да вървим по същия път като Чили, Хонг Конг
или Естония. Страните от Централна Европа възприеха неолиберализма
като идея за организиране на икономически, социален и културен ред.
На този етап е необходимо да се споменат страните и решенията,
които полските неолиберали цитират като примери и образци за
подражание:
- Хонг Конг. Специфична лаборатория на капитализма, където
жителите се отдават на култа към парите, а печалбата, сметката и
рентабилността са категории ценности. Свободните маркетолози смятат, че
тази система е от полза, най-вече за бедните хора. Именно в Хонконг ниско
платените неквалифицирани работници получават най-голема полза,
докато жизненият стандарт на най-бедните 20% от жителите се увеличи
значително. Зад успеха се крие минимална намеса на държавата в
свободната игра на пазарните сили. Няма държавно управление на
икономическата дейност, законодателството за минималната работна
заплата или на фиксираната ценова политика. Правителството, в своите
предположения,

не

защитава

или

не

подкрепя

субсидиите

за

преработващата промишленост, комуналните услуги, услугите или
физическите лица. Освен това властите бяха ръководени от липсата на
мита,

пълната

свобода

на

международния

обмен,

включително

капиталовите потоци, бюджетния баланс, превенцията на държавния дълг,
държавните разходи, които трябваше да бъдат по-ниски от бюджетните
доходи, етиката за спестяване на държавните разходи и подкрепата за
държавните услуги на търговска основа. Максималната данъчна ставка за
доходите и печалбите е 15%. Резултатът е бързо растящият жизнен
стандарт за жителите. През 1948 г. националният доход на глава от
населението е 180 щатски долара, а през 1981 г. той вече е около 5 000
щ.д., като ежегодно се увеличава от 7% до над 10%.

- САЩ. През 1974 г. тридесетгодишен Артър Лафер, тогава още
асистент в Чикагския университет, по време на разговор с Роналд Рейгън,
тогава губернатор на щата Калифорния, нарисува график в кафене на
салфетка. Никой не разбираше, че икономиката на снабдяването се е
родила в този момент. Това подкопава икономическите правила на
търсенето на кейнсианската икономика, функционираща от 40 години, и
проправи пътя за президента Рейгън. И след много години на рецесивна
диспнея, Съединените щати получиха "седем години напълняване".
Милтън Фридман в своята книга "Тирани на статус-кво" цитира шефа си
от предизборната кампания, която спечели за него през 1980 г.: "Трябва да
действаме смело, решително и бързо, за да контролираме галопиращото
увеличение на федералните разходи, за да премахнем отрицателните
данъчни фактори, задушаващи икономиката и за да изцелим клерикалния
апарат, който я покрива." Америка дължи неоспоримото си развитие на
болезнена реформа - рейгономика. В рейгономиката могат да се
разграничат два елемента: голяма операция за намаляване на данъците за
"връщане на пари на гражданите" за да развиват те икономиката и да
стигнат до изкупуване, поемане на предприятия, такива "гъвкави"
възможности за закупуване и приватизация, особено от по-динамични
управленски групи. Наследниците на Рейгън повече или по-малко
продължават работата на своя предшественик.
- Великобритания. "Така Тачър спечели" - преди поредните избори
във Великобритания медиите бяха пълни с такива заглавия, отнасящи се до
бившия министър-председател. Защо британската икономика ни радва,
много години по-късно те попитаха прочутия премиер Тони Блеър. Всичко
започна с "Желязната лейди" Маргарет Тачър. Тя постави страната на
крака, приватизира всичко, което можеше, вярваше в спасителната сила на
конкуренцията. Тя изцелява "болния човек на Европа", който беше
Великобритания през 70-те години (достатъчно е да припомним, че

инфлацията по това време е била над 25%)". След посвоенния срив, само за
едно поколение Великобритания надмина Италия, Франция и Германия по
отношение на БВП на глава от населението. Създателят на тачърството по
време на нейното управление я лиши от 100 000 ненужни длъжностни
лица. Маргарет Тачър в най-простия смисъл изрази своето виждане по
време на заседанието на Камарата на общините с думите "Вярваме в това",
оставяйки копие на "Конституцията на свободата" на Хайек на работния
плот.
- Чили. В някога богатата Чили се появи глад, който се превърна в
известния, така наречен "Марш на празните тенджери", когато гладни
жители на Сантяго излязоха по улиците, счупвайки празни съдове по
тротоарите на столицата. С оглед на гореизложеното, Августин Пиночет,
чилийски диктатор и генерал, лидер на военната хунта в Чили от 1973 г.
насам, направи икономическа революция. За да направи това, той се
обърна за помощ към група икономисти, водени от Милтън Фридман,
наречени "чикагските момчета". Положението е такова, че инфлацията
достига рекордните 750%. Приоритетните направления на реформата бяха
такива решения като: масова приватизация, децентрализация на решенията
в икономиката, реформа на системата на социалните услуги, данъчна
реформа, финансова либерализация на новите правила на пазара на труда,
отваряне на икономиката за международен обмен (намаляване на митата от
60% на 10%). Прехвърлени към пазарни отношения, намиращите се в
държавна собственост: здравеопазване, жилищно настаняване, образование
и социално подпомагане. Системата за социалното осигуряване е
елиминирана, а на пазара се появяват частните пенсионни фондове и
застрахователни компании. Премахването на власта на държавните
служители също слага край на корупцията. В Чили процесът на
реприватизация приключва успешно. Законните собственици си върнали
национализирани мини, банки, земеделски земи и предприятия.

Последната от подробните изследователски хипотез гласи, че в
днешно время в Полпа има по-малко икономическа свобода, отколкото в
края на 80-те г., в последното комунистическо правителство. Тази хипотеза
е потвърдена в хода на изследването. "Това, което не е забранено от
закона, е позволено", по този начин законът, който влезе в сила на 1 януари
1989 г., завърши периода на така наречения реален социализъм в Полша.
Много експерти се питат дали има шанс да се върне към така наречения
"закон на Вилчек". След присъединяването си към Европейския съюз броят
на всички отстъпки, ограничения, забрани и поръчки се е увеличил
значително. За да се възстанови "законът Вилчек", много закони и
постановления трябва да бъдат отменени. Един от ключовите елементи на
критика към настоящата ситуация в страната е ролята на самите
длъжностни лица при въвеждането на новото качество на работата на
държавния апарат. Когато държавата трябва да се опита да преразгледа
отношенията между длъжностни лица и предприемачи. В продължение на
много години полските предприемачи чакат професионално публично
управление и се оплакват от сериозните бариери пред бизнеса. Преди
Маргарет Тачър да стане министър-председател на Великобритания, тя
каза, че ако внезапно 30% от длъжностните лица бъдат освободени, никой,
освен тези, които са заинтересовани, не би забелязал това. Цената на
полската бюрокрация е 7,5 милиарда долара годишно.
Политиците, от своя страна, се надхвърлят взаимно в идеите на
различни видове програми за подкрепа на бизнеса, все повече и повече
"бизнес инкубатори" се появяват и получават средства от ЕС. Според
неолибералните "бизнес инкубаторите" и субсидиите на ЕС разрушават
"духа на капитализма" у начинаещия предприемач, основаващ се на
конкуренция, решаване на проблеми и студени сметки, и научават само да
се търсят привилегии и субсидии. Напоследък трябваше да направим
крачка към системата, от която избягахме - социализма.

Обликът на либерализма и неолиберализма (и двата термина
обикновено се използват взаимозаменяемо в списанието), изненадва с
много парадокси в последните десетилетия в Полша. През 2005 г. левият
премиер Лешек Милър обяви манифест на свободния пазар в списание
«Wprost»: Не трябва да спориш с пазара, в края на краищата винаги той е
прав. Развитието обаче е невъзможно без свободна и безпрепятствена
свобода на икономическата дейност". От първия до втория ред той
преувеличава

"социалната

справедливост",

поставя

"икономическия

растеж" на първо място.
От своя страна в медиите, които широко се считат за така наречените
"прави", ние четем:
"Всеобщият

свободен

пазар

означава

дефакто

социализъм."

Либерализмът не е синоним на свобода. Той е нейният обрат.
- "Толерантна либерална държава е състояние на тоталитарна
диктатура!" Либералната идеология е холокостът на истината, добротата и
красотата. Ето защо, подобно на ордите на вандалите, той унищожава
цялата западна цивилизация, а не стъблото или клоните, а с корените. Ето
защо либерализмът, като нацизма и комунизма, е тоталитарна доктрина. "
"Богатите ще бъдат по-богати, а бедните ще са още по-бедни."
Либерализмът е грях. "
"Духът на неолиберализма и неокапитализма, чужд на нас, прониква
в цяла Полша: власт, партии, училища и университети, образование,
законодателство, литература, изкуство, хуманитарни науки, начин на
живот и поведение. Догмата на "свободния пазар" беше въведена:
икономиката е абсолютно свободна, не е ограничена от социални права,
етика, държавни или човешки чувства, вече не е либерализъм, а
монетаризъм, където всичко е решено от силата на парите, нищо друго.
Неолибералите обръщат внимание на много от недостатъците на
настоящата система, включително фискалната политика на държавата. И те

не споделят мнението на социалдемократите: "данъците могат да бъдат
добри. Че те се плащат за това, децата да имат равни възможности,
автомобилите да имат равни пътища, да е по-добре, по-безопасно, по-чисто
и да сме по-здрави. И данъчните съкращения са дейност, която подкрепя
егоистичния индивидуализъм, но тя не създава връзки и чувство за
споделена отговорност". Неолибералният Робърт Гваздовски предпочита
да припомни, че: "Крепостният селянин е работил за феодалния владетел в
началото на XVI век, 52 дни в годината, а по-късно - 104 дни. И това беше
феодална експлоатация. В началото на 21-и век ние работим в за
Просветената Република 164 дни. И това е социалната справедливост".
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