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Връщам се към предизборните програми. Писах вече, че те се свеждат до 

инструменти за улов на гласове. Нужни са, за да победиш. Което не означава, че служат за 

добро управление. Възможно е и да се окаже, че принуждават да се управлява много по-

зле. Отчасти защото обещават това, което не би трябвало, отчасти защото прикриват 

действителните проблеми, тези, които наистина трябва да бъдат поставени на дневен ред. 

Писах, че тези проблеми представляват скритата част от предизборните кампании. Нека се 

опитаме да я извадим наяве. Първото перо, която значително се пренебрегва, е това за 

държавния ни дълг. Да, знаем какво се случва, но после се увърта.  

И все пак той бие всички рекорди: колебае се около 105% от брутния вътрешен 

продукт, тоест от богатството, произведено от страната за една година; което носи 

годишен лихвен товар от 70 милиарда евро. Сега, дори детето (но не и синдикатите, нито 

дори крайната левица) успява да разбере, че да се намираш в ситуация, в която всяка 

година имаш 70 блокирани милиарда, е непосилен товар. В миналото този дълг беше 

преодолян от Белгия, която обаче успя да го намали наполовина. У нас не се получава. 

Защо? Това е публична тайна, завоалирана надлежно от всички. Второто набъбнало перо, 

наистина много набъбнало, е това на мафията (в която включвам Камора и Ндрангета). 

Забележете, никоя предизборна програма не се заема с "война срещу мафията". И все пак 

мафията е най-голямата компания в страната, с годишен приход от порядъка на 90 

милиарда, всички без данъци, всички “на черно“. Но нито Тремонти (2), нито Виско (3), 

нито който и да било някога е търсил пари от колосалното мафиотско наследство.  

Защо? Това е още една обществена тайна. Престъпният вот обуславя и замърсява 

изборите и политиката в половината държава. През 2001 г. Берлускони спечели в Сицилия 

61 от 61 избирателни района. Общоприето мнение е, че този триумф се дължи също и на 

гласовете, контролирани от мафията. И сега Рицарят (4) опитва да се прицели отново, като 

рестартира моста на Месина, което, както учи магистралата Салерно-Реджо Калабрия, 

метър по метър фактурирана от клановете, неминуемо ще бъде колосален божи дар за 

организираната престъпност. Добавям, че тoзи разгул и още повече тайното съглашение 

между политиката и мафията са особено срамни, защото смазват икономиката на Юга и 



като отражение – цялата италианска икономика. Югът не е в състояние да се съвземе 

икономически, защото е задушен от рекета и от гигантския паразит, достигнал днес до 

Лацио. Както пише Джорджо Бока (5), подземният свят „побеждава държавата в 

половината държава". И все пак, партиите (плащащи за някой арест за късмет) не обелват 

и дума и дори кандидатират субекти с висока степен на подозрителност. Третото голямо 

перо е това на инфраструктурите. Много са. Тук имам предвид пътищата и железниците, 

които са инфраструктури, пренебрегвани от десетилетия. 

Джузепе Турани (6) смята, че железопътната мрежа, която трябва да бъде 

реконструирана, ще струва 30-40 милиарда, и че "за да станем (по отношение на трафика) 

модерна държава спрямо средното за останалите европейски страни, ще трябва да 

похарчим за двайсетина години още поне около един пълен БВП. Повече от достатъчно? 

За съжаление не. Защото сред перата за другите разходи е и екологичното, това за 

предстоящата климатична катастрофа. В това отношение нашите зелени будят смях или 

вредят. За тях основният проблем е да блокират пътища, железопътни линии, "грозни" 

постройки, инсталации за електрическа енергия и регазификация на метан. И на мен не ми 

харесва грозотата. Но е безотговорно да ни се обяснява, че енергийните нужди (в шеметен 

растеж) ще бъдат посрещнати от слънцето и вятъра. Същевременно се ограничават до това 

да хленчат, основно през лятото, когато горите ни са опожарявани; и министър Пекораро 

Сканьо (7) се разграничи от блокирането в Неапол, всъщност защото Неапол е 

избирателният му район. Подписахме споразумението от Киото, след което емисиите ни 

от парникови газове (истинският проблем) надвишиха с 13% границата, която приехме.  

Истината е, че нито Берлускони, и Проди се плашат от затоплянето на Земята, нито 

пък Велтрони (8) се разстройва повече от необходимото. Колко БВП-та ще ни струва, 

когато започне (ще е скоро) да се затяга примката на този растеж. Никой не знае и не иска 

да знае. И накрая е цената на федерализма (9), обещан на Боси (10) от Берлускони. В 

предизборните програми това е цена, която не е включена, сякаш разпарчетосването на 

страната на множество допълнителни Сицилии не включва фатално влошаване на 

клиентелистките отпадъци и всякакви дисфункции.  

Следователно, когато забелязваме, че програмите на Демократическата партия 

(Partito Democratico (11)) и Народа на свободата (Popolo della Libertà (12)) си приличат, 

забравяме, че ако Берлускони спечели, ще трябва да плати на Боси много солена цена за 



неговата подкрепа. Повтарям, никой не го забелязва, но в тази игра Берлускони и 

единствено той ще ни струва много скъпо. Нека се опитаме да направим равносметка на 

днешния ден. Дали сме прекалено задлъжняла демокрация? Със сигурност. За да казваме, 

че разходите редовно надвишават приходите, дали не сме също „демокрация в дефицит“. 

Засега е все още така; и се съмнявам в избавлението, планирано за 2012 г. 

Това, което е ясно обаче е, че нашата демокрация е демокрация на червено 

(democrazia al verde), без стотинка в джоба, изстъргала дъното на барела (остава ни само 

ресурса, не особено мъдро, да продължим да продаваме наследството на държавата). 

Както винаги се отговаря, че сме демокрация в растеж що се отнася до БВП. Но този ръст 

е много скромен. Освен това БВП не е добър показател за този ефект. Важният факт е, че 

днес, според данните на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОSСЕ), 

покупателната способност на нашите работещи е с около 18% по-ниска от тази на 

страните от еврозоната. И понеже ни липсват парите, за да ги копенсираме, подозрението 

ми е, че нашата демокрация е „дегроут демокрация“ (democrazia in decrescita), т.е. 

попаднала във водовъртежа на неустойчивото развитие, разпределяща повече, отколкото 

произвежда.  
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