
66

Избрах да пиша за зелената кауза, защото продължава да бъде предизвикателство да 

говориш и пишеш за такива неща. И то не само в България.

Защото стана ясно, че само с “не” на найлоновото пликче 

не можем да победим глобалното затопляне. 

И защото всъщност изобщо не става въпрос за холивудски сценарий. Няма голямо еднооко 

чудовище, което да умре в последния момент и всички да се спасим. Филмът е сложен, 

многопластов, по-скоро черно-бял, в него няма хепиенд, а отворен край. Защото всичко 

на земята има своя цена. Ако ние не я платим, ще трябва да я плати някой друг, на друго 

място, в друго време.

Това е скритата цена на нещата.

SUSTAINABILITY

веселин трандов
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GOOUTGETLAID

Не казвам, че е задължително. Просто 

рано или късно се случва на повечето от 

нас. Животът ни е такъв, времената са 

такива, не знам каква е причината, може би 

са виновни американците. Фактът е, че в 

един определен момент от живота си ние се 

превръщаме от невинни, изпълнени с жажда 

за живот деца в дългосрочни, целеустремени 

самоубийци. Няма значение какъв точно 

метод сме си избрали – легален (цигари, 

алкохол, много и вредна храна) или незаконен 

(твърди наркотици). Естествено, когато 

започваме, ние не го приемаме толкова на 

сериозно – напиваме се, забравяме си името, 

на следващата сутрин ни се забиват златни 

тирбушони между очите и в слепоочията, 

но по обяд вече сме добре, привечер дори 

сме готови да започнем отново. Така 

се случва, когато сме на двайсет. Ако 

продължим по този начин, между двайсет и 

трийсет процесът се променя и удължава, 

на трийсет вече златните тирбушони 

стават обикновени метални чукове, 

които млатят до вечерта, след което 

ни трябва поне ден почивка. Ако въпреки 

обезпокоителните симптоми продължим, 

на трийсет и пет вече ни боли всичко, а на 

четирийсет внезапно се оказваме с около 

пет супертежки заболявания и трябва да 

караме на чай, сухари и семена, и може би 

лекарства, до края на живота си, който не е 

много далеч. 

Не казвам, че е задължително. Просто рано 

или късно се случва на повечето от нас. Ако 

обаче познаваме горната схема от самото 

начало, можем да вземем мерки, така че да 

неутрализираме част от ефектите – ако 

пушим, е добре да тичаме повече, за да не ни 

се втвърдят артериите, ако пием, е добре 

да ядем повече пресни зеленчуци и по-малко 

мазнини, за да запазим черния дроб, и така 

нататък. 

Докато сме на двайсет, не ни дреме за 

артериите и за черния дроб. Когато сме 

на четирийсет, ни дреме, но вече е късно. 

Знаеш ли защо? Защото това е кредит, 

който теглим и харчим на воля, докато сме 

на двайсет, и който изплащаме, като станем 

на четирийсет. Колкото по-рано започнем 

да го изплащаме, толкова по-лесно ще ни 

бъде после, елементарно. 

CREDITTOTHENATION

Когато преди две години направихме брой, 

посветен на климатичните изменения, на 

алтернативните източници на енергия, 

на екологичните предизвикателства, пред 

които сме изправени, аз самият използвах 

евтина стилистична фигура, в която 

сравних ситуацията с кредитната система. 

Тогава този образ не постигна никакъв 

успех – кредитният бум беше в своя апогей, 

да живееш на кредит беше социална норма, 

а кредитният балон беше по-голям и червен 

от всякога. 

Сега положението е малко по-различно 

– балонът започна да се пропуква и през 

дупките излетяха няколко десетки трилиона 

(повтарям – трилиона) във всевъзможни 

валути. Никой вече не дава кредит. Заедно 

с трилионите изхвърчаха и доста глави, 

думите криза, рецесия и безработица са в 

устата на всички. Така че си позволявам 

отново да направя това грубовато 

сравнение, което този път е болезнено 

актуално.

Ето какво – всички ние, хората на 

планетата, живеем на кредит. Този кредит 

ни е предоставен от самата планета. От 

индустриалната революция насам тя ни 

дава назаем своите ресурси – дърво, камък, 

метали, почви, въздух, вода. И най-важното 

– изкопаемите горива. С помощта на този 

щедър кредит ние, хората на планетата, си 

създадохме нашия живот – добър или лош, 

толкова успяхме да направим. Кредиторите 

не се интересуват от успеха на това, 

което са кредитирали, те просто си искат 

парите обратно. С лихви, разбира се. Такъв 

е животът, може би американците са 

виновни. 
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TANSTAAFL

Моделът е съвсем прост, изучава се в 

икономиката и дори на по-общо ниво във 

философията. И той е следният – никой не 

може да получи НЕЩО срещу НИЩО. Живеем 

в затворена система, в която няма магически 

източник на безплатна енергия и безплатни 

ресурси. За да получиш нещо, винаги трябва да 

се разделиш с нещо друго. При по-усложнения 

модел, който сме си създали, е възможно някой 

да получи нещо срещу нищо, в този случай 

обаче цената се плаща от някой друг. Ако 

никой конкретно не плаща цената, тя става 

обществена. Ако дори обществото не плаща 

тази цена, тя се плаща от бъдещите поколения. 

Можеш да го наричаш физика, математика, 

екология, икономика или кулинария, все едно – 

истината е, че безплатен обяд няма.

Вероятно и ти като мен си се чудил навремето 

– а и досега – на евтините китайски стоки. 

Казвал си си: „Как е възможно това фенерче 

да струва толкова малко? Какво всъщност 

плащам аз – суровината, труда или транспорта 

и надценката на посредниците?” Има нещо 

зловещо в нищожната сума, която плащаме 

за някои стоки. В подсъзнанието звучат 

предупредителни сигнали, но те са свързани най-

вече с качеството. Още от деца знаем тънката 

британска сентенция „не съм достатъчно богат, 

за да си позволя евтини неща”. Доскоро това 

означаваше, че фенерчето е некачествено и че 

след като се счупи и го смениш няколко пъти, 

то ще ти излезе по-скъпо от скъпото. Днес, 

когато е дошло време да започнем да плащаме 

кредита, който ни позволи да ползваме евтини 

фенерчета, поговорката има ново, универсално 

значение.

Най-добрият пример за СКРИТАТА ЦЕНА НА 

НЕЩАТА идва точно от Китай и е цитиран от 

Лестър Браун в книгата му Plan B. Ужасното 

наводнение от 1998 година, когато река Яндзъ 

прелива, убива над 3000 души, оставя без дом 

още 14 милиона и нанася щети на китайската 

икономика за 24 милиарда долара, което е повече 

от стойността на годишната реколта на 

ориз в страната. Тъй като това не е първото 

тежко наводнение в долината на реката 

(където живеят около 400 милиона души), 

китайското правителство решава да анализира 

задълбочено ситуацията и достига до извода, 

че основните причини за наводненията са: 

дългогодишното изсичане на горите в горната 

част на реката, прекаленото застрояване в 

средната и прекаленото замърсяване в долната 

й част. След като специалистите изчисляват, 

че изправените дървета струват до три пъти 

повече отколкото отсечените, китайското 

правителство налага тотална забрана за 

изсичане на дървета в целия басейн на Яндзъ. 

LAVITREBRISEE

През 1850 година френският икономист 

Фредерик Бастиа дава друг добър пример в 

есето си Това, което виждаме, и това, което 

не виждаме. В него се разказва историята за 

счупеното стъкло. Ето накратко: синът на 

чичо Жак чупи прозореца на магазина му. Всички 

съжаляват чичо Жак, но после си спомнят, че 

така чичо Жак ще плати пет франка на стъкларя 

за ново стъкло, стъкларят ще ги изхарчи при 

месаря, месарят ще си купи еди-какво си и 

изобщо целият квартал ще забогатее и ще 

благодари на детето на чичо Жак. Това е, което 

се вижда. Това, което не се вижда, е, че ако не 

беше счупеното стъкло, чичо Жак можеше да 

си купи нова риза вместо ново стъкло. Или – 

счупеното стъкло създава поредица от сделки, 

които обогатяват стъкларя и месаря, но това 

става за сметка на шивача (който би получил 

парите за ризата на чичо Жак) и най-вече на 

самия чичо Жак. Обективно погледнато, детето 

е направило квартала по-беден със стойността 

на едно стъкло.

По-нататък Бастиа разширява историята, 

като допуска възможността стъкларят да е 

платил на детето да счупи прозореца. В тази 

ситуация всички биха заключили, че се касае за 

престъпление. Крайният извод на Бастиа е, че 

някои от дейностите на хората са моралният 

еквивалент на момчето, което е наето от 

стъкларя да чупи прозорци.

Мисля, че е повече от ясно – тази проста 

история съдържа в себе си цялата философия 

на днешните икономически модели. Схемата 

„купувай, ползвай, изхвърляй” се основава именно 

на стоки, умишлено направени така, че да не 

са годни за употреба прекалено дълго, за да 

може да се купува, ползва и изхвърля повече. 

Брутният вътрешен продукт е индикатор на 

всички сключени сделки – както покупката на 

Х-инчов плосък телевизор, така и изплатените 

застраховки след нещастен случай. 

За войните и масовите природни бедствия дори 

не искам да споменавам...



GPI

Възможно е да има, аз поне не успях да го открия 

– десет години след като влиза в научната 

лексика, терминът Genuine Progress Indicator 

няма официален превод на български. GPI е нещо 

като „реален показател на развитие”, явява 

се нещо като алтернатива на GDP (брутен 

вътрешен продукт) и присъства в официалните 

политикономически текстове на Холандия, 

Франция, Канада, Германия, САЩ и Китай. 

Според модела на австралийския икономист 

Филип Лоун, за да се изчисли „реалният показател 

на развитие”, към факторите, по които се 

изчислява брутният вътрешен продукт, се 

добавят следните: цената на изчерпването на 

ресурсите, цената на престъпността, цената 

на водата, въздуха и на шума, загубата на 

обработваемите земи. След като преизчисляват 

нивото на развитието си за последните 

петдесет години на базата на GPI, учените 

от единайсет страни (между които Англия, 

Австрия, Швеция и Германия) достигат до лесно 

предвидим резултат – от седемдесетте досега 

светът живее в тотална стагнация. 

Това, уважаеми колеги, си е направо добра новина.

За съжаление има и лоша – след глобалната 

финансова криза предстои друга, свързана 

с услугите, предоставени от природата. 

Надявам се, че вече не ти звучи несериозно, 

но ако случайно е така, чуй това – през 1997 

година екип от икономисти, воден от Робърт 

Констанца, прави едно изследване, като вкарва 

цената на така наречените природни услуги в 

установените сега икономически модели. Според 

това изследване общата цена на тези природни 

услуги е трийсет и три трилиона долара на 

година, което е повече от годишния брутен 

вътрешен продукт на света. И това, че G8 и 

WTO не отчитат тази, меко казано, сериозна 

сума, като си правят плановете, не означава, 

че нея я няма. Означава единствено, че не само 

нашите политици имат нужда от нови очила. 

CAT’SCRADLE

Някъде в Австралия, в дълбока пещера, 

изследователите открили щурец, който живее 

само там. Мястото е толкова бедно откъм 

храна, че за да не умре от глад, щурецът започва 

да яде собствените си крака, които му набавят 

достатъчно количество протеини, за да 

преживее.

Ето какво ми каза веднъж един седемгодишен 

приятел, докато си говорехме на екотеми. Аз 

го питах: „Какво ще стане, ако умрат всички 

животни?” Той ми отговори: „Ще спрат Animal 

Planet.”

СКРИТАТА ЦЕНА НА НЕЩАТА 

е навсякъде – дори да не ти пука за белия опосум 

(първото животно, обявено за жертва на 

предизвиканото от човека глобално затопляне), 

трябва да признаеш, че ако спрат Animal Planet, 

единственото, което ти остава да гледаш в 

късните часове, е TV 1000. А ако нямаше Animal 

Planet, вероятно никога нямаше да научиш, че 

щраусът всъщност не си заравя главата в пясъка 

при опасност. При опасност щраусът бяга или 

рита.

Не казвам, че телевизията е смисълът на 

живота. Не казвам, че скритата цена на нещата 

е смисълът на живота. Нито белият опосум или 

белите мечки. 

В котешката люлка няма никаква проклета 

котка, нито проклета люлка, има само хиксове. 

Неизвестни.

“Какъв е смисълът на всичко това?”, попита 

Човекът учтиво.

„Всичко ли трябва да има смисъл?”, попита Бог 

изненадано.

„Разбира се”, каза Човекът.

„Тогава оставям на теб да намериш смисъла на 

всичко това”, каза Бог.

И после Той си отиде.

фотография михаил новаков  илюстрация abracadabra




