
С Т А Н О В ИЩ Е

Относно едногодишния проект на ас. д-р Христо Христов на тема:„Етиката
на дисфункционалния капитализъм. Етическите измерения на съвременните
концепции за държавата на социалното благоденствие”

В нашата академична среда много рядко се срещат изследвания, които се стремят
да съчетаят социална актуалност и теоретична задълбоченост. Такъв стремеж мотивира
проекта, предложен от д-р Христов. В това виждам неговото основно достойнство и
значение.

Христов съвършено вярно изтъква, че икономическата катастрофа, разразила се
през 2008 г., и нейните трайни разрушителни изискват икономическият дебат да се
постави в морална плоскост. Защото, както казва Стиглиц „моралът на най-богатите е
изключително минималистичен, а в същото време това се оказва с фатални последици
за милионите домакинства на обикновените хора“.

Дисфункционалността на капитализма е морален проблем. Заедно със Стиглиц,
авторът на проекта изтъква „необходимостта от етически нормативистки подходи в
определянето на дневния ред на днешната политическа икономия, която именно е
доминирана от въпросите, свързани едновременно с кредитното дело и държавните
политики, водещи до по-голямо социално равенство“.

Категорично подкрепят това начинание. Този текст и други изяви на Христов ми
подсказват, че той е високо мотивиран, усърден в работата си, теоретично задълбочен и
иновативен. Поради това може да се очаква, че той ще предложи научно изследване на
много високо ниво, което би представлявало интерес за широка научна общност.

Нямам критични бележки към проекта. Единственото нещо, което ме притеснява,
е това, че, както обикновено, времето не стига за пълно разгръщане на една благодатна
тема. В това отношение бих препоръчал да не се поставя акцент върху първата от
формулираните задачи („да бъдат описани основните стопански проблеми, които са
свързани с функционирането на днешните напреднали капиталистически либерални
общества“). По-добре центърът на работата да бъде единствено това „да бъдат
намерени етически проблемни полета на нормативистки анализ и критика (..) кои
държавни политики водят до по-ефективно социално равенство, или кои финансови
механизми в публичния и частния сектор може да бъдат категорично определени не
просто като погрешни и неефективни, но и като неморални в рамките на публичния
дебат“.

Заключение: Категорично подкрепям предложения от д-р Христо Христов
проект. Предлагам секция „Етически изследвания“ да одобри проекта и да го предложи
на вниманието на НС на ИИОЗ.
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