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ОТЗИВ

от доц. д-р Николай Михайлов, ИИОЗ - БАН

Относно ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ (2017 – 2018) Етиката на дисфункционалния
капитализъм. Етическите измерения на съвременните концепции за държавата на
социалното благоденствие

Изпълнител: ас. д-р Христо Христов, Секция “Етически изследвания” при Институт за
изследване на обществата и знанието, Българска академия на науките

Трудът на Христо Христов още от първи прочит грабва с изследователска
дързост и задълбоченост. В самото начало Христов посочва основните полета на своя
етически и научен анализ – неравенство, свобода, справедливост, солидарност,
благосъстояние. Не може да не се съгласим с убедеността на автора, че „настоящия
едногодишен научен проект в най-голяма степен е актуален, както за българското
общество, така и за твърде много общества по целия свят.“. Избраната тема освен с
актуалността си, привлича и с възможностите за обширни тълкувания. Това повишава
научната сложност на задачата, която си е поставил изследователят, но от друга страна
свидетелства за един защитен и последователен научен интерес към темата. Този
интерес макар и да се насочва и към изясняване на чисто икономически понятия, има за
своя основа една етическа парадигма, което пък, както пише и Христов „ съответства
на приоритетите на ИИОЗ, свързани с обновяването на научната тематика и
адаптирането й към приоритетите на научната и иновационната политика на страната и
с оглед участието на звеното в европейското изследователско пространство.“ Наистина
в съвременните етически изследвания в областта на моралните измерения на
икономическото благосъстояние поне на пръв поглед разполагаме с две фундаментални
теории. Едната е теорията на справедливостта (към най зле поставените) на Ролс,
според която за разлика от християнския нравствен принцип на милосърдието
понятието справедливост не е само пожелание или външно задължение, наложено чрез
авторитет. (по подробно вж. проф. С. Йотов). Втората е тази на Хабермас за
солидарността като „обратна страна на справедливостта“. ( в очерците му по
политическа теория) . И двете теории имат, както вече отбелязах, своята основа в едно
етическо разсъждение, което опитва да регулира и дори да преодолее социалното,
политическото и икономическо неравенство между хората. Христов разширява
етическия поглед като представя една известна, но недостатъчно анализирана от гледна
точка на философията и българската етика нова, морална по същество позиция, – тази
на Нобеловия лауреат Джоузеф Стиглиц относно етическите измерения на
съвременните концепции за държавата и за отношението и към социалното
благоденствие. Изследователят д-р Христов си поставя амбициозни, но научно
подплатени цели, свързани с необходимостта от осмислянето и анализа на един
етически нормативистки подход в определянето на проблемите на съвременната
икономическа и политическа ситуация, пред която е изправена политическата
икономия. Възможно ли е постигането на една „по етична политическа икономия“ или
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както се стремят да ни внушат мнозина съвременни либерални икономисти, политици и
„анализатори“ още от времето на Адам Смит очакваме своя обяд не от „благоволението
на месаря или хлебаря, а от ревнивото им отношение към собствените им интереси“.
На всяка цена трябва да отбележа и заявеният от изследователя исторически подход на
анализ, който проследява зараждането и развитието на идеята за т.нар. капитализъм на
благосъстоянието, в който подход логиката на изследването следва логиката на
развитие на проблема.

Формулираните цели и задачи на проекта са прецизно описани и освен чисто
теоретични имат и практически измерения. Доколкото етиката е практическа
философия, всяко едно изследване на морала трябва да бъде обърнато към обществото
и да предлага ясни критерии за валидността на моралните понятия. Разбира се тези
критерии, в случая за равенството, са различни в историята на етиката и различните
икономически системи – Платон например говори за „лошо равенство“, Лок – за
„естественото неравенство“, което може да бъде смекчено чрез пазара, парите и
собствеността. По важното при Христов е устойчивата му ориентация към етическата
основа на проекта, което напълно съвпада и с приоритетите на секция „Етически
изследвания“. Преимущество на един такъв проект и тук бих изтъкнал това като успех
на цялата секция е, че с привличането на Христов, българската етика в лицето на
секцията се насочва и към етически анализ и оценка на съвременния капитализъм и
нравствените проблеми, които той поражда. Този анализ е философски и не се
ограничава с описанието на нови корпоративни етики, свеждащи се до етично
кодексиране на бизнеса. Тук става въпрос за ясно заявена от Христов философска
позиция. Както пише и Хегел натрупването на богатство в единия полюс и нищета в
другия е несъответствие, което трябва да бъде обект на критика на разума. Намирам в
това големият етически и философски принос на проекта на Христов. Философията и
етиката не трябва да се превръщат в абстрактно – теоретичен затвор за такива понятия
на практическата философия като „равенство“, „свобода“, „справедливост“,
„солидарност“ и т.н. Напротив, етиката винаги е помагала на човек да намери своята
истинска реализация в историята и морала. Именно в това намирам научната
пълноценност и необходимост на предложения проект.

Съвсем убедено препоръчвам едногодишния проект на Х. Христов на тема :
„Етиката на дисфункционалния капитализъм. Етическите измерения на съвременните
концепции за държавата на социалното благоденствие“ да бъде приет за изпълнение от
почитаемите членове на секция „Етически изследвания“, а също така да бъде
представен за утвърждаване пред НС на ИИОЗ.

Доц. д-р Николай Михайлов
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