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ИКОНОМИКА НА ПРЕЗГРАНИЧНИТЕ ФИНАНСОВИ ПОТОЦИ

проф. д р ик. н. Г а р а б е д М и н а с я н

Резюме

Направен е опит за цялостно проследяване и аналитична оценка на всички ос
новни презгранични финансови потоци най вече в страните от бившия Съвет за иконо
мическа взаимопомощ, които се включват в ЕС и тяхното въздействие върху икономи
ческата им динамика. Особен акцент е поставен на макроикономическите елементи и
политики, които очертават, създават условия, както и предопределят мащабите, взаимо
действията и проекциите на презграничните финансови потоци. Нараства привлекател
ността на развитите страни за капиталите от по бедните и изоставащи страни. Задейства
се своеобразна капиталова гравитация, която привлича капитали в развитите страни на
еврозоната. Икономическата рационалност отстъпва пред психологическата целесъоб
разност. Членството в еврозоната не е едностранно печеливша игра за всички участни
ци, както и не е безусловно универсално изгодно начинание. Привлекателността на
отделните страни за чуждестранния капитал зависи изцяло от текущото състояние на
конкретната икономика, от възможностите ѝ за ускорена икономическа динамика, респ.
за осигуряване на предвидими и приемливи равнища на възвръщаемост. Привличането
и задържането на по ликвидните чуждестранни инвестиции във вид на портфейлни
инвестиции се свързва с действието на местния капиталов пазар.
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Abstract

There has been made an attempt at a comprehensive tracing and analytical evaluation
of all major cross border financial flows mainly in the countries of the former Council for
Mutual Economic Assistance, which joined the EU, and the impact of the former on their
economic dynamics. Particular emphasis is placed on the macroeconomic elements and
policies that delineate and create the conditions for cross border financial flows as well as
predetermine their scale, interactions and projections. There is an increase in the attractiveness
of economically developed countries to capital from the poorer and lagging countries. There is
triggered a kind of capital gravity, which attracts capital to the developed countries of the euro
area. Economic rationality gives way to psychological expediency. Eurozone membership is
not a unilateral win:lose game for all participants, nor is it an unconditional, universally
beneficial undertaking. The attractiveness of individual countries to foreign capital depends
entirely on the current state of the particular economy, on the opportunities it offers for
accelerated economic dynamics, respectively its capacity to ensure predictable and acceptable
levels of return. The act of attracting and retaining more liquid foreign investments in the form
of portfolio investments is connected with the functioning of the local capital market.


