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АКТУАЛНИ АСПЕКТИ НА ДИСКУСИЯТА

ОТНОСНО ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА НА ИКОНОМИКАТА

Проф. д-р

Темата за глобализацията на икономиката навле-

зе в икономическите изследвания в края на 80-те –

началото на 90-те години на ХХ в. Много бързо тя се

превърна в приоритетно научно направление за ико-

номическите науки. Проблемът привлече значителен

научен интерес, доказателство за който е огромният

поток от публикации върху глобализацията на иконо-

миката: през последните 20-30 години по нея са пуб-

ликувани неизброимо количество статии, доклади,

голям брой монографии, проведени са десетки конференции. Изследването

на глобализацията на икономиката се наложи като едно от водещите нап-

равления на икономическата наука през последните няколко десетилетия.

Това изследване поставя в центъра на вниманието дискусията относно гло-

бализацията на икономиката. То има следните основни цели: 1) да разкрие

съвременното състояние на дискусията относно глобализацията на иконо-

миката; 2) да потърси отговор на някои от най-важните дискусионни въпро-

си, като открои теоретичните основания за различията във възгледите на

икономистите; 3) да изведе и систематизира положителните резултати от

дискусията върху глобализацията на икономиката до настоящия момент.

1. Глобализацията на икономиката – силно дискусионен

научен проблем

Проблемът за глобализацията на икономиката се очерта като силно

дискусионен още от началото на 90-те години на ХХ век. През този ранен
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период част от икономистите приеха, че глобализацията на икономиката е

реално протичащ процес и насочиха своите усилия към неговото изследване.

Друга част от икономистите обаче възприеха идеята, че липсват основания

да се говори за глобализация на икономиката, т.е. че глобализацията на ико-

номиката не съществува. П. Хърст и Г. Томпсън, в книгата си „Глобализа-

ция под въпрос”1, на базата на емпирични изследвания стигат до извода, че в

съвременната икономика се наблюдава тенденция към регионализация, а не

към глобализация. Това, според тях, е вярно не само за международната

икономическа интеграция, но и за международната търговия, която е по-

скоро регионално ориентирана, отколкото глобално ориентирана. С други

думи, противопоставяйки регионализацията на глобализацията, посочените

автори стигат до отричане на глобализацията.

Според трета група икономисти това, което днес идентифицираме като

„глобализация на икономиката”, обхваща процеси, които са се развивали в

един предходен период и които продължават да се развиват и в края на ХХ –

началото на XXI век. С други думи глобализацията не е нещо ново. Нов е

терминът, но не и явленията, които се крият зад него.

Показателен за съпротивата в науката срещу идеята за глобализация на

икономиката е фактът, че през 90-те години на ХХ в. се появиха ред публи-

кации, които в заглавието си асоциират думата „глобализация” с думата

„мит” 2.

Няколко десетилетия по-късно актуалният въпрос е докъде стигна

дискусията относно глобализацията на икономиката. Успяха ли икономис-

тите да разрешат спорните въпроси? Постигнат ли е консенсус по някои от

тях или икономистите продължават да спорят с неотслабваща сила?

Ако трябва с едно изречение да се отговори на горния въпрос – глоба-

лизацията на икономиката продължава да е силно дискусионен въпрос и до

този момент.

С цел аргументиране на горното твърдение ще бъдат приведени ня-

1 Hirst, P., G. Thompson. Globalization in Question, Cambridge. Polity Press, 1996.
2 Zysman, J. The Myth of a Global Economy. //  New Political Economy, Vol. 1, №2, 1996;

Kleinknecht, A., J. Wengel. The Myth of Economic Globalization. // Cambridge Journal
of Economics, Vol. 22, №4, 1998; Perraton, J. The Global Economy – Myths and
Realities. // Cambridge Journal of Economics, Vol. 25, №5, 2001.
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колко доказателства.

1) Цитираната по-горе книга на Хърст и Томпсън „Глобализация под

въпрос” претърпя третото си издание през 2009 г.3 (в последното издание

двамата автори имат съавтор – Бромли, но основното съдържание и идеи си

остават същите.) За кратък период тази книга претърпява три издания, което

не е случайно: през целия период след първото си появяване тя се чете, ку-

пува, цитира, използва и продължава да бъде в центъра на научния дебат.

2) Показателен за състоянието на нещата в науката е и фактът, че в ав-

торитетната публикация „The Handbook of Globalization”4 от 2011 г., разде-

лът, посветен на концепцията за глобализацията, заимства заглавието си от

книгата на Хърст и Томпсън и е озаглавен „Глобализация под въпрос?”, са-

мо че с въпросителен знак накрая. Този факт недвусмислено свидетелства,

че сред икономистите проблемът за глобализацията продължава да е диску-

сионен, т.е. икономистите продължават да поставят глобализацията на ико-

номиката под въпрос.

3) Дискусията относно глобализацията на икономиката се характери-

зира с това, че от време на време заглъхва, но след това се случва някакво

събитие, след което тя отново се активизира. Такава роля изиграва публику-

ваната през 2005 г. книга „Светът е плосък” на Т. Фрийдмън5 – известен

американски икономист и журналист, един от убедените привърженици на

идеята за глобализацията и автор на множество публикации по тази тема.

Внимание заслужава реакцията на тази книга, която, може да се каже, отно-

во силно разбуни духовете – в отговор и като опозиция на Фрийдмън се по-

явиха множество статии, бяха организирани дискусионни симпозиуми на

страниците на водещи списания6 и т.н., което още веднъж показа, че между

3 Вж.  Hirst, P, G. Thompson, S. Bromley. Globalization in Question. London: Cambridge
Polity Press, 2009.

4 Вж. Michie, J.  (ed.). The Handbook of Globalization. E. Elgar, 2011.
5 Friedman, T.  The World Is Flat (The Globalized World in the Twenty-First Century).

Penguin Books, 2006, 660 p. Оригиналното издание е от 2005 г.: Friedman, T.  The
World is Flat: A Brief History of the Twenty-First Century. New York: Farrar Strauss,
Giroux, 2005.

6 Целият брой на сп. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 2008, Vol. 1,
№3, е посветен на дискусия под заглавие „The World is not Flat: putting globalization
in its place” (Symposium).
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икономистите няма съгласие по въпроса за глобализацията на икономиката.

Казаното дотук означава, че в световната икономическа наука основ-

ният въпрос – развива ли се процес на глобализация на икономиката или не

– към настоящия момент не може да се счита за еднозначно или окончател-

но решен.

Ако е необходимо да се систематизират основните въпроси относно

глобализацията на икономиката, по които икономистите продължават да

спорят и до ден днешен, те могат да се представят накратко по следния на-

чин:

Развива ли се процес на глобализация или не?

Къде е началото на глобализационния процес?

Кои са етапите на глобализацията?

В какво се изразява същността на глобализацията?

Глобализация или регионализация характеризират съвременната

световна икономика?

Коя е движещата сила на глобализацията?

Кои са последиците от глобализацията?

През 90-те години на ХХ в. българската икономическа наука също на-

сочва вниманието си към глобализацията на икономиката. Икономистите в

нашата страна като цяло приемат, че има основание да се говори за глобали-

зация на икономиката и насочват своите усилия към разкриване на съдържа-

нието на процеса. В една от своите статии, посветени на глобализацията, П.

Петков посочва: „Икономическата глобализация е процес на интегриране на

националните стопанства на нашия взаимообвързан и взаимозависим свят в

световната икономика, създаването на глобални пазари на стоки, услуги,

технологии, капитали и работна сила”7 . Според Ж. Аройо: „Най-кратко, но

затова и непълно, глобализацията може да се разглежда като процес на раз-

растване на националните стопанства в единно световно стопанство”8. Л.

Каракашева отбелязва: „Глобализацията е нов етап в развитието на интерна-

7 Петков, П. Икономическата глобализация в съвременните условия. //  Банки, инвес-
тиции, пазари, 2000, № 2, с. 3.

8 Аройо, Ж., Глобализация на съвременната икономика. // Икономическа мисъл, 1999,
№ 2, с. 3.
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ционализацията, която съдържа в себе си нови функционални връзки между

пръснатите по света икономически дейности”9, а определението, което дава

В. Маринов, е следното: „Глобализацията на световната икономика се дефи-

нира като процес на формиране на единно икономическо пространство в

планетарен (световен) мащаб”10. В своята монография, посветена на глобал-

ните промени и съдбата на България, В. Проданов анализира икономическа-

та глобализация като съвкупност от качествени изменения през призмата на

две основни измерения: промяна на отношението между външно и вътрешно

и компресия на времето и пространството11.

От началото на новия век и със смяната на поколенията интересът към

темата „глобализация на икономиката” в българската икономическа наука

постепенно изчезва. Днес този проблем не се обсъжда и анализира от бъл-

гарските икономисти. А това означава, че икономическата наука в нашата

страна остава встрани от продължаващата дискусия върху глобализацията в

световната икономическа наука.

Различията във възгледите на икономистите относно едни или други

аспекти на проблема „глобализация на икономиката” се коренят в последна

сметка в едно или друго разбиране за същността на глобализацията. С други

думи, концепцията за глобализацията на икономиката е ключът както към

обяснение на съществуващите различия, така и към търсенето на отговор на

дискусионните въпроси. Доколкото, както бе посочено по-горе, една основ-

на задача на това изследване е да даде отговор на някои от най-важните дис-

кусионни въпроси около глобализацията на икономиката, дотолкова нейно-

то решаване по необходимост следва да се предшества от изложение на ав-

торовото разбиране за глобализацията на икономиката.

9 Каракашева, Л. и др., Международен бизнес. София: Призма, 2001, с. 18.
10 Маринов, В. Международни икономически отношения: теория, система, политика,

София: Стопанство, 1998, с. 38.
11 Проданов, В. Глобалните промени и съдбата на България, София: Хр. Ботев, 1999.
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2. Концепцията за глобализацията на икономиката: позитивен анализ

Независимо от това че глобализацията на икономиката продължава да

е дискусионен проблем, следва да се отбележи, че болшинството от иконо-

мистите в света приемат, че икономическата глобализация е неоспорим и

реално протичащ процес, при това от изключително значение за съвремен-

ното икономическо развитие12. Авторът се присъединява към тази група

изследователи и по-нататък в изложение ще представи своето разбиране за

глобализацията на икономиката.

От гледна точка на автора глобализацията на икономиката може да се

определи като процес на постепенно преодоляване на относителната

икономическа обособеност на националните стопанства на отделните

страни и интегрирането им в една бъдеща единна световна икономика.

Тя започва да се развива при високо равнище на интернационализация на

стопанската дейност, когато международните икономически връзки от до-

пълващи и второстепенни започват да се превръщат в основни и определя-

щи икономическото развитие на отделните страни, когато растящите меж-

дународни връзки водят до появата на елементи на икономическа взаимоза-

висимост, т.е. започва процес на постепенно преодоляване на националната

обособеност на отделните национални икономики.

Основното в даденото по-горе определение на глобализацията е, че на

нея следва да се гледа преди всичко като на процес, а не като на определено

състояние, което трябва да бъде постигнато и което може да се характеризи-

ра с определени количествени и качествени показатели (параметри). Глоба-

лизацията е процес, развиващ се постепенно във времето и преминаващ през

различни степени на развитие: по-низши и по-висши. Това, което ние знаем,

е крайната точка на този процес − установяването на единно световно прос-

транство: огромно поле без граници пред икономическата активност, обх-

ващащо територията на цялото земно кълбо. Глобализацията е пътят, който

води към тази крайна точка. Тя е процес на преход от едно качествено със-

12 Към привържениците на идеята за глобализацията на икономиката се отнасят Дани
Родрик, Дж. Стиглиц, Ст. Фишер, Дж. Бхагвати, Мартин Волф, Дж. Сакс, Р. Гилпин,
и много др.
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тояние към друго качествено състояние на световното стопанство.

Върху разбирането на глобализацията светлина може да хвърли изяс-

няването на нейните предпоставки. Те, според мнението на автора, са три.

Към първата група се отнася НТП, техническите и технологични из-

менения, усъвършенстването на транспорта и съобщенията, особено въвеж-

дането на информационните и комуникационните технологии във всички

сфери на стопанската дейност. Сумарното им значение се изразява, както

отбелязват философите, в компресията на време и място (В. Проданов13).

Това е особено вярно за международните икономически отношения, тъй

като технологичният фактор радикално променя ролята на фактора „време”

и на фактора „място” в международната икономическа дейност. В продъл-

жение на дълъг период факторите „време” и „място” оказват решаващо вли-

яние върху международните икономически връзки: способстват за тяхното

осъществяване или неосъществяване, предопределят географската им ори-

ентация и т.н. Новите информационни технологии намаляват съществено

зависимостта на икономическите контакти в световното стопанство от посо-

чените фактори. Днес географската отдалеченост постепенно губи своето

значение. Връзки могат да се осъществяват бързо, лесно, с ниски разходи и

от всяка точка на света. Намирането на доставчик или купувач на стоката,

търсенето на бизнес партньор може да се осъществява в цялата планета, при

това без да напускаш офиса си. Финансовите пазари работят в реално време.

Намаляването на зависимостта на международните икономически отноше-

ния от пространствените и времевите ограничения означава, че независимо

от запазването на политическите граници, реално се формира единно све-

товно пространство, в което материално-техническите условия (новите гло-

бални комуникации и усъвършенствания транспорт) придават на икономи-

ческите отношения глобално измерение.

Втората група предпоставки касае политиката на либерализация. Тя

се провежда съзнателно и целенасочено от международните организации, на

първо място от МВФ и ГАТТ (СТО) през целия период след края на Втората

световна война, но получава силен тласък от неоконсервативния ренесанс в

областта на икономическите идеи от началото на 80-те години на ХХ в. В

13 Проданов, В. Цит. съч., 1999.
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рамките на ГАТТ се провеждат осем кръга преговори между страните с цел

намаляване на бариерите пред свободното движение на стоките и услугите.

В резултат докато средните мита на промишлените стоки се равняват в края

на 50-те години на ХХ в. на 26% в Германия, 25% в Италия, 23% във Вели-

кобритания и т.н., то през 2010 г. в развитите страни те се намаляват на

4%14. СТО, приемникът на ГАТТ, продължава тази политика, като насочва

усилията към намаляване на търговските бариери пред търговията със селс-

костопански стоки и услуги, премахване на субсидиите за селскостопански-

те производители, ограничаване на антидъмпинговите закони и т.н. Непре-

къснато намаляват и ограниченията пред движението на преките чуждест-

ранни инвестиции (ПЧИ). Според ЮНКТАД 90% от направените изменения

в националните законодателства на страните по света през периода 1992 –

2009 г. създават по-благоприятен режим за движение на ПЧИ.15

Благодарение на съзнателно провежданата политика на либерализация

в системата на международните икономически отношения непрекъснато се

намаляват бариерите пред международното движение на стоки, услуги, ка-

питали и т.н., което интензифицира международните икономически връзки и

усилва интеграцията на националните икономики.

Глобализацията на икономиката има още една важна предпоставка –

крахът на реалния социализъм в края на 80-те години на ХХ век. Разпадане-

то на световната социалистическа система сложи край на разделянето на

света на две икономически системи – пазарна и централно-планова – и поз-

воли универсализация на стопанската дейност. Днес принципите на пазара и

конкуренцията господстват в световен мащаб. Не съществува друга иконо-

мическа реалност освен пазарната икономика. От гледна точка на системни-

те й характеристики глобализиращата се икономика е глобализиращата се

пазарна икономика. „Триумфът на пазара над плана… затвори главата на

съществуване на системно разнообразие16 и откри началото на нов епизод на

универсална конвергенция около модела на пазарната икономика” – посоч-

14 Hill, Ch. International Business: Competing in the Global Marketplace. Irwin: McGraw-
Hill, 2013, p. 12.

15 UNCTAD. World Investment Report 2010, р. 77.
16 Различни икономически системи (бел. автора).
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ват Р. Козул-Райт и Р. Роутърн в книгата си „Транснационалните корпора-

ции в световната икономика” 17.

Крахът на световната социалистическа система е предпоставка с осо-

бено значение за разгръщането на процеса на глобализация в икономиката.

Дори да се игнорира политическото, военното и идеологическото разделе-

ние и противопоставяне на двете системи, от чисто икономическа гледна

точка е неоспоримо, че съществувалите до неотдавна две икономически сис-

теми – социализма и капитализма – почиват върху различни икономически

принципи. Макар че между тях се развиваха разнообразни икономически

връзки, за интеграция помежду им не бе мислимо да се говори18 – нито то-

гава, нито в един бъдещ период. Ето защо, ако икономическите реалности от

80-те години на миналия век се бяха запазили, днес глобализация в истинс-

кия смисъл на тази дума не би била възможна.

Тук вероятно е уместно да припомним, че един процес или явление

могат да се определят като „глобални”, само ако се разгръщат в световен

мащаб. Ако се проявяват като общопланетарни, нищо по-малко от това. То-

ва важи и за процеса на глобализация на икономиката, която също дефини-

тивно е общопланетарен процес. От такава гледна точка е ясно, че за разг-

леждания процес крахът на реалния социализъм е предпоставката с решава-

що значение. Разпадането на световната социалистическа система спо-

собства за разпространението на универсалните пазарните принципи в

цялата световна икономика, интензифицира международните икономи-

чески връзки и открива ерата на глобализацията.

Заслужава да се посочи, че в западната литература обикновено се со-

чат първите две предпоставки в процеса на глобализация. Много малко са

икономистите, които отчитат значението на краха на реалния социализъм.

Един от тях е споменатия по-горе Т. Фрийдмън. В една от първите си книги,

посветени на глобализацията и преведена на български език – „Лексус и

маслиновото дърво” (2001 г.), той отчита значението на този фактор за нав-

17 Kozul-Wright, R., R. Rowthorn. TNC and the Global Economy. The United Nations
University, WIDER, 1998, p. 2.

18 При допускането че те запазват фундаменталните си характеристики.



24

лизането на света в ерата на глобализацията19. Но в това отношение Фрийд-

мън е едно голямо изключение – почти изцяло останалата западна наука

признава наличието на две предпоставки на глобализацията на икономиката

и изцяло пренебрегва значението на краха на реалния социализъм.

Процесът, който днес наричаме глобализация на икономиката, стои

много близо и може да бъде характеризиран чрез едно понятие, което ико-

номистите използват отдавна – интернационализация на стопанската дей-

ност20. В икономическата наука интернационализацията се разглежда като

обективен процес, който се развива възходящо в продължение на дълъг пе-

риод от време. Той се проявява в разнообразни форми (международна тър-

говия, транспорт, туризъм, движение на капитали, икономическа интеграция

и т.н.) и се изразява най-общо в разширяващи се международни икономи-

чески връзки и трансгранични потоци. Няма съмнение, че съдържание на

глобализацията е интернационализацията на стопанската дейност. В същото

време те не са тъждествени. Разликата се изразява в следното:

1) Съдържание на глобализацията е не интернационализацията изоб-

що, не коя да е интернационализация, а интернационализацията на опреде-

лена степен от своето развитие – от края на ХХ век. Тя се характеризира с

висока степен на зрялост, развива се при определени научни и материално-

технически предпоставки, при които взаимното обвързване и преплитане на

националните икономики води до постепенно преодоляване на икономичес-

ката им обособеност и интегрирането им в една световна икономика (про-

цес, чието начало в отделни зони на световното стопанство се поставя в

един предшестващ период).

2) Тъкмо това е и историческият момент, когато за първи път се създа-

ват политическите и икономическите предпоставки за разгръщане на този

ускорен процес на интернационализация в световен мащаб. Рухват прегра-

дите, създадени от съществуването на различни социално-икономически

19 Вж. Фрийдмън, Т. Лексус и маслиновото дърво. София: Д. Яков, 2001, с. 18.
20 Авторът споделя виждането, че при въвеждането на ново понятие в икономическия

анализ, то следва задължително да се сравни и съотнесе с други, близки понятия,
които вече са в употреба и така да се обоснове (или отхвърли) правото на съществу-
ване на новия термин. По отношение на икономическата глобализация това означа-
ва да се сравни с понятия като „интернационализация” и „регионализация”.
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системи, което дава нов тласък на процеса на интернационализация и позво-

лява той да се разгърне като действително световен, т.е. като глобален про-

цес.

Ако се обобщи изложената до тук концепция на автора за глобализа-

цията на икономиката, тя може да се систематизира в няколко основни пун-

кта:

· глобализацията е процес;

· глобализацията е процес на преход от едно качествено състояние на

световната икономика (когато нейни градивни елементи в основни линии са

обособените национални стопанства на отделните страни) към друго качест-

вено състояние – формиране на единна световна икономика;

· нейно съдържание е постепенното формиране на единно световно

стопанство, но не какво да е, а единно световно пазарно стопанство.

В заключение следва да се отбележи, че изложената концепция за гло-

бализацията на икономиката отразява както обективното съдържание на

процеса (интернационализацията на икономиката), така и социално-

икономическата форма, в която той протича (която се определя изцяло от

отличителните характеристики на доминиращия днес икономически модел –

пазарната икономика) и поради това притежава широки познавателни въз-

можности за изучаване на различни аспекти на процеса на глобализация на

икономиката.

3. В търсене на отговори – концепцията за глобализацията

на икономиката и някои дискусионни въпроси около нея

Изложената по-горе концепция за глобализацията на икономиката поз-

волява да се решат някои от дискусионните въпроси около икономическата

глобализация. Вниманието по-долу ще бъде насочено към три ключови въп-

роса на съвременната дискусия: 1) за началото на глобализационния процес;

2) глобализация и/или регионализация; 3) за движещата сила в процеса на

глобализация.
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3.1. Началото на глобализационния процес

По този въпрос в науката съществува голямо разнообразие от възгле-

ди, които могат да се обединят в няколко основни групи.

Според първа група глобализацията започва още в началото на исто-

рическото време и появата на човешкия род. Според привържениците на

това направление следва да си припомним, че първите хора са били номади

и са се придвижвали от място на място. Търговията с разнообразни продукти

характеризира древните цивилизации и отношенията между тях (Вавилония,

Рим, Египетското царство), а историята за Исус се разпространява в света от

началото на новата ера. С други думи, съществуват убедителни доказателст-

ва, че хора, продукти и идеи са се движели в световното стопанство в тече-

ние на много векове21.

Втората група включва икономисти, които свързват началото на ико-

номическата глобализация с началото на модерната епоха: XV – XVI в. и

появата на търговския капитализъм. Според тях съвременните интензивни

трансгранични потоци са логическо продължение на Великите географски

открития, революцията на Коперник и международната търговия от този

период с продукти като коприна, чай, подправки и др.22

Следва да се отбележи, че от самото начало на дискусията върху гло-

бализацията на икономиката в нея активно се включват специалистите по

стопанска история. Това е напълно естествено, доколкото глобализацията

касае световното стопанство, а стопанската история се занимава със същия

обект и с неговото историческо развитие. Авторът оценява участието на

историците в дискусията относно глобализацията на икономиката много

21 Подобни възгледи се съдържат в книгата „Global Transformations: Politics, Economics
and Culture”. Авторите на изследването разграничават следните исторически епохи
на глобализация: предмодерна (до 1500 година), ранна модерна (1500 – 1800 г.), мо-
дерна (1850 – 1945 г.) и съвременна (след 1945 г.). По-подробно вж.: Held, D.  et al.
Glоbal Transformations: Politics, Economics and Culture. Cambridge, Oxford: Polity
Press, 1999.

22 Вж.: Lubbers, R.F.M., J.G. Koorevaar. Governance in the Era of Globalization. Paper for
the Club of Rome Annual Meeting, Vienna, 26-27 Nov. 1999. Датските икономисти по-
сочват, че дълбоките корени на глобализацията ни връщат към XV в. Оттогава на-
сам „млякото” на глобализацията се загрява все повече и повече. Но едва от начало-
то на 90-те години на ХХ в. то започва истински да „кипи”.
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положително, тъй като то дава на научните изследвания така необходимата

(и традиционно липсваща на неокласическата теория) историческа перспек-

тива.

Благодарение именно на специалистите по стопанска история широка

популярност в западната наука получи разбирането, което свързва началото

на глобализационния процес с 1870 година (трета група възгледи). Според

тази концепция след 1870 г. в света се разгръщат три етапа или „вълни” на

глобализационния процес:

- Първи етап: 1870-1913 – първа вълна на глобализацията. Характери-

зира се с ускорен процес на интернационализация на стопанската дейност.

През периода световната търговия се увеличава устойчиво с 3,4% годишно,

докато световното производство расте с 2,1%. Делът на износа спрямо БВП

на развитите страни се удвоява и степента на отвореност на икономиките

проявява тенденция към нарастване. В рамките на златния стандарт и в без-

кризисни години капиталът се движи свободно между страните. Междуна-

родното преплитане на капитали достига висока степен. Годините преди

Първата световна война са период на масови миграции. Тридесет милиона

души емигрират в САЩ между 1860 г. и 1920 г., и т.н.

- Втори етап: 1914-1950 – период на дезинтеграция. Ускореният про-

цес на интернационализация и интензивният международен икономически

обмен предполагат наличие на две основни предпоставки: мир и проспери-

ращи икономики. И двете предпоставки липсват в периода, който следва.

Той е време на две световни войни и на най-тежката икономическа криза в

световната история – Великата депресия от 1929-1933 г. Това обяснява защо

този период се характеризира най-общо с обратни тенденции на тези, проя-

вили се през 1870-1913 г. Този етап се характеризира с дезинтеграция или

отстъпление от глобализацията.

- Трети етап: от 1950 г. насам – втора вълна на глобализацията. През

този период тенденцията към интернационализация постепенно се възражда.

Първоначално, на фона на следвоенното възстановяване на икономиките,

този процес протича бавно, но след края на 60-те и началото на 70-те години

на ХХ в. все повече се интензифицира.
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Тази концепция е изложена подробно от Питър Темин23, но се среща и

в официални доклади на Световната банка24 и в други официални документи

на международни организации25.

Четвърта група възгледи: икономическата глобализация води нача-

лото си от края на 80-те – началото на 90-те години на ХХ в., с утвърждава-

не на принципите на свободната пазарна икономика и демокрацията в целия

свят.

Обзорът на съществуващите възгледи за историческите корени на гло-

бализацията позволява да се направи следният коментар: при първата група

възгледи, отнасящи началото на глобализацията в зората на човешката исто-

рия, очевидно надделява общоцивилизационният подход – възприемането

на глобализацията като тенденция към обединяване на хората, на всички

страни от техния живот, съпровождаща целия период на историческо разви-

тие на обществото и произтичаща от факта, че независимо от това къде жи-

веем, като хора ние принадлежим на един и същ биологически вид и населя-

ваме един и същ дом – планетата Земя.

Правомерността на подобен подход трудно може да бъде оспорена.

Той между другото разкрива, че независимо от това как се гледа на глобали-

зацията, тя винаги съдържа важни общоцивилизационни елементи. Но ако

глобализацията се разглежда не в нейния най-общ философски смисъл, а

икономически, и второ – не като абстрактна тенденция, а като реално про-

тичащ процес, то е очевидно, че времевите рамки на анализ силно се стесня-

ват.

Що се отнася до възгледите, които свързват началото на икономичес-

ката глобализация с 1870 година и разглеждат няколко последователни ета-

па на глобализацията до наши дни, могат да се отправят няколко критични

бележки. Изглежда неоспоримо, че между 1870 и 1913 г. се развиват силни

международни интеграционни процеси. Това е периодът, в който капита-

лизмът се утвърждава като световна система. Но обособяването на следва-

23 Temin, P.  Globalization. // Oxford Review of Economic Policy, Vol. 125, №4, 1999.
24 Вж.: WB. World Bank Policy Research Report „Globalization, Growth and Poverty”,

2002, ch. 1 и др.
25 Концепцията е изложена и анализирана подробно в: Младенова, З. Световното сто-

панство в условията на глобализация. Варна: Стено, 2002, глава 1.
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щите два етапа на глобализацията ражда възражения. Те са свързани с това,

че през 1917 г. се появява първата социалистическа държава. След края на

Втората световна война към нея се присъединяват и други страни. Формира

се световната социалистическа система и светът престава да бъде единен.

Това означава, че започналата през 1870 г. глобализационна вълна прекъсва

през 1917 г.

Подходът на П. Темин и на други изследователи, които споделят из-

ложената по-горе концепция, може да се оцени като плод на инерция от ми-

налото. В периода до 1989 г., период на Студена война и противопоставяне

между двете социално-икономически системи – капитализма и социализма,

учените във всяка от двете системи пишеха и изследваха процесите само в

своя си свят и то по такъв начин, като че ли това е единствената глобална

реалност. Накратко, наложил се беше стилът на „незабелязване” на другата

икономическа система. Икономистите на Запад пишеха само за капитализма

(много малка група се специализираше в т.нар. компаративистика или сове-

тология), но по такъв начин, като че ли това е световното стопанство. Също-

то правеха икономистите при социализма – голямата част от тях се специа-

лизираха по проблеми на централноплановото стопанство и го разглеждаха

изцяло в неговата самостоятелност и обособеност, отново все едно че това е

единствената глобална икономическа реалност.

Да се прилага подобен подход за онзи период все пак е разбираемо. Но

при новите условия в света, след 1990 г., това е неоправдано и е плод на ар-

хаично мислене. П. Темин констатира за изследвания от този период (след

1870 г.) върхове и спадове в развитието на процеса на международна интег-

рация, но неговият анализ се отнася само до капиталистическия свят. Све-

товните реалности през изминалия ХХ в. обаче са различни. След Октомв-

рийската революция светът престава да бъде единен. Още повече това важи

за първите десетилетия след края на Втората световна война, когато се съз-

дава световната социалистическа система. По-голямата част от ХХ в. (3/4 от

века) е белязана от съществуването на две социални системи: капитализъм и

социализъм. А това означава, че в рамките на периода тенденция към глоба-

лизация липсва (макар че вътре във всяка от двете световни системи – капи-

тализма и социализма – се развиват процеси на интернационализация, дори
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на международна икономическа интеграция: ЕС, СИВ).

Може да се направи само един извод: след 1917 г. тенденцията към

глобализация прекъсва. Тя се възстановява едва в края на века – след 1990 г.,

когато се извършва повторното раждане на капитализма като глобална

система.

Може да възникне следният въпрос – глобализационната вълна след

1990 г. може ли да се разглежда като продължение на историческите проце-

си от края на XIX и началото на ХХ век. Както бе посочено по-горе, същест-

вува сходство между двата периода от гледна точка на фундаменталния оп-

ределител – съществуването на глобален капитализъм. Същевременно, спо-

ред автора, не би било правилно съвременната глобализационна вълна да се

разглежда едва ли не като пряко продължение на интеграционните процеси

от края на XIX и началото на ХХ в. поради следните причини:

Първо, след 1913 г. (по-точно след 1917 г.) глобализационният процес

прекъсва.

Второ, между двата исторически периода стои един твърде дълъг ин-

тервал от време.

Трето, глобализацията от края на ХХ в. се осъществява при твърде

различни технологични, политически и икономически условия:

- технологични: нова технологична база; информационна революция;

усъвършенстване на транспорта и комуникациите и т.н.;

- политически: докато в края на XIX в. съществува колониалната сис-

тема на империализма, сега реалностите са различни – светът днес се състои

от голям брой независими държави, нови политически конфигурации и т.н.

- икономически: икономика на услугите; роля на знанието и информа-

цията; на човешкия капитал и образованието; развитие на Е-търговия и Е-

бизнес и т.н.

Поради наличието на такъв голям промеждутъчен интервал, разделящ

двата периода, не може да се търси приемственост и взаимовръзка между

тях, между икономическите процеси и явления в тях: те принадлежат на

различни епохи. А това означава, че е по-правилно да се приеме, макар и с

известна доза условност, че икономическата глобализация (или поне

съвременният етап на глобализацията) води началото си от края на 80-
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те и началото на 90-те години на ХХ век.

От широко разпространените коментари се доказва, че терминът „гло-

бализация” не навлезе в научните дискусии преди края на 80-те – началото

на 90-те години на ХХ век26. Това едва ли е случайно – насочването на на-

учния интерес към глобализацията тъкмо в този период е свързано със самия

процес на глобализация и (очевидно) с неговото начало.

Въпреки продължаващите спорове в науката относно началото на гло-

бализационния процес историческите занимания с глобализацията на ико-

номиката позволяват да се изведат два неоспорими извода от развитието на

глобализацията до наши дни:

Първо, историята показва, че процесът на глобализация протича не-

равномерно и не е необратим.

Второ, необходимо е да се признае ролята на политическите фактори

(двете световни войни).

Поуките на историята са винаги ценни, защото те имат своите проек-

ции както в настоящето, така и в бъдещето.

3.2. Глобализация и/или регионализация

Друг въпрос, обект на дискусии днес, е въпросът за отношението на

регионализацията към глобализацията. Както посочихме по-горе, понякога

тези процеси се противопоставят и на такава основа се отрича глобализаци-

ята. Всъщност най-сериозната и многобройна група икономисти, които от-

ричат глобализацията, са тези, които се аргументират с идеята, че днес в

света протича процес на регионализация, но не и на глобализация.

От гледна точка на изложеното тук разбиране, един от основните ак-

центи на което е, че на глобализацията следва да се гледа като на процес,

регионализацията не противоречи и не отрича глобализацията. А е само

стъпка в същата посока. При регионализацията националните стопанства

26 Гидънс, А. Третият път, 1998: „Само до преди около десет години думата (глобали-
зация – бел. автора) беше много рядко срещана както в академичните трудове, така
и в популярната преса” . Gilpin, R. Global Political Economy: „Терминът „глобализа-
ция” започна да се употребява масово през втората половина на 80-те години.” (p.
7). Dreher, A., N. Gaston, P. Martens. Measuring Globalization, 2008: „Между 1985 и
1998 г. употребата на термина „глобализация” се увеличи значително.” (p. 2).
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загубват националната си обособеност и се интегрират в по-широки между-

народни стопански общности. На един по-късен етап тези международни

(регионални) икономически блокове ще се интегрират неизбежно в единната

световна икономика. Да допуснем противното означава да приемем, че след

като (един ден) бъдат образувани интеграционните общности и целият свят

бъде обхванат от тях, развитието в света ще спре. Развитието разбира се

няма да спре, а процесите ще продължат да се развиват в посока към устано-

вяването на единна световна икономика.

Стопанските процеси в света през последните десетилетия напълно

потвърждават изразеното по-горе виждане. На първо място, след 1990 г., с

откриване на ерата на глобализацията, процесите на регионална икономи-

ческа интеграция изключително се интензифицират. Те обхващат всички

региони и континенти. Според данни на СТО към март 2016 г. в света се

наброяват 270 реално функциониращи регионални икономически блокове.

От тях почти половината са т.нар. дълбоки регионални обединения, които

обхващат не само търговията със стоки, но също с услуги, въпроси на регу-

лирането и т.н.27

На второ място, през последните години са налице доказателства за

развитието на следващата закономерна стъпка в реконфигурацията на све-

товната икономика – тенденция към обединяване на регионални търговски

споразумения в мегарегионални. Към формираните или формиращите се

мегарегионални търговски споразумения могат да се отнесат Трансатланти-

ческото партньорство за търговия и инвестиции (Transatlantic Trade and

Investment Partnership – TTIP) на САЩ и ЕС, Транстихоокеанското парт-

ньорство (Trans-Pasific Partnership − ТPP) с участието на 12 страни: Австра-

лия, Бруней, Виетнам, Канада, Малайзия, Мексико, Нова Зеландия, Перу,

Сингапур, САЩ, Чили и Япония, както и Всестранното регионално иконо-

мическо партньорство (Regional Comprehensive Economic Partnership −

RCEP), включващо 10 страни, членки на АСЕАН, и 6 страни, имащи дейст-

ващи споразумения за свободна търговия с АСЕАН: Австралия, Индия, Ки-

тай, Нова Зеландия, Република Корея и Япония. Понастоящем на трите ре-

гионални мегаобединения се падат 40% от територията на земното кълбо,

27 Вж.: WTO. Regional Trade Agreements Database (http://rtais.wto.org, 26.03.2016).
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62% от населението, 72% от световния БВП, 77% от световния износ и 72%

от световния внос на стоки и услуги28. Докато някои икономисти разглеждат

новите процеси в областта на регионалната икономическа интеграция в тях-

ната относителна обособеност и говорят за „нов регионализъм”, други ги

свързват с процеса на глобализация. Авторът е напълно съгласен с Б. Хей-

фец, който по повод на мегарегионалните обединения отбелязва: „Вероятно

световната икономика навлиза в нов етап на глобализация, чиято отличи-

телна черта става формирането на нови икономически съюзи и тяхното пос-

ледващо срастване”29. От съществено значение е и фактът, че едни и същи

страни влизат в различни мегарегионални обединения, което ясно очертава

глобализационната тенденция.

Появата на мегарегионалните търговски обединения свидетелства, че

процесите на интегриране в световната икономика продължават да се разви-

ват и днес протичат на ново, по-високо равнище.

Казаното дотук съвсем не следва да се разбира в смисъл, че между

двата процеса – регионализация и глобализация – е налице пълна хармония

и че не са възможни и противоречия. Ако в качеството си на отрицание на

националната обособеност на икономиките регионализацията представлява

стъпка в посока към глобализиращата се икономика, то на по-късни етапи тя

може да се превърне в пречка, да издигне специфични бариери пред по-

нататъшното разгръщане на процеса на глобализация. Сериозните икономи-

чески анализи насочват вниманието към влиянието, което създадените мега-

регионални икономически съглашения оказват върху процеса на глобализа-

ция, акцентирайки на: фрагментирането на многостранната търговска сис-

тема, доколкото в рамките на мегатърговските споразумения участващите

страни установяват свои правила за търговия и инвестиции, понякога оти-

ващи далеч отвъд тези на СТО; създадените нови международни обединения

укрепват икономическото и геополитическото господство на САЩ в света и

усилват противоречията; нараства неравномерността в осъществяването на

28 Вж.: Саламатов, В. Мегарегиональнье торговье соглашения. // МЭМО, том 60, №9,
2016, с. 18.

29 Хейфец, Б. Перспективь институционализации БРИКС. // Вопросы экономики, №8,
2015, с. 15.
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глобалните интеграционните процеси, доколкото цели региони (Африка,

Латинска Америка и др.) остават извън мегарегионалните блокове и т.н.30

Противопоставянето между регионализацията и глобализацията в на-

учните анализи най-често е резултат от неспособността да се разграничи

концепцията за глобализацията от реалностите на глобализиращата се

икономика. Във втория случай става въпрос за състоянието на междуна-

родната икономическа интеграция в света към определен момент. Ако бъде

зададен въпросът съществува ли днес единна световна икономика, то отго-

ворът е отрицателен. Ето защо някои икономисти правят уговорката, че

„пълна глобализация” все още не съществува и с оглед на съвременните

реалности може би е резонно да говорим за „частична” (partial) глобализа-

ция31. По-горе изрично беше подчертано, че най-важното в концепцията за

глобализацията е тя да се възприема като процес. Установяването на единна

световна икономика е само неговата крайна цел. Осъзнаването на тази край-

на цел е важно, но това не отменя и не изключва възможността и необходи-

мостта да се правят „разрези” във времето. Тъкмо обратното: да се следи и

анализира текущото състояние на международната икономическа интегра-

ция е изключително важно, защото само така могат да се идентифицират и

решават проблемите и предизвикателствата на глобализиращата се иконо-

мика. С други думи, динамичният и статичният анализ на глобализацията

следва да вървят ръка за ръка. Те взаимно се допълват и само в своето един-

ство дават пълна представа както за тенденциите, така и за състоянието на

света, в който живеем. В съвременните условия безспорно силно се проявява

тенденцията към регионализация, но това не трябва да ни пречи да виждаме

зад нея и отвъд нея развитието на глобализационния процес.

30 Саламатов, В., Цит. съч, с. 18-25. Вж. също Зевин, Л. Мегарегионь в глобализирую-
щемся хозяйстве. // МЭМО, том 60, №8, 2016 г., с. 26-33.

31 Бр. Сноудън отбелязва: „Макар че не съществува широко прието определение за
глобализация, икономистите обикновено мислят за нея като за историческия процес
на нарастваща международна икономическа интеграция... Независимо от популяр-
ното разбиране за обратното, в настоящия момент светът е само „частично глобали-
зиран”. Вж.: Snowdon, Br.  Globalization, Development and Transition. E. Elgar, 2007,
p. 3.
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3.3. Движещата сила на глобализацията на икономиката

Възприемането на глобализацията преди всичко като процес – процес

на изменение, на преход на световната икономика от едно качествено състо-

яние към друго – поставя в центъра на вниманието въпроса за движещата му

сила. Този аспект на концепцията за глобализацията на икономиката също

не получава еднозначен отговор от страна на световната икономическа нау-

ка. При това дискусията относно движещата сила на процеса на глобализа-

ция на икономиката преминава през определена еволюция.

Първоначално спорът е за това кой е решаващият фактор за развитие

на глобализацията: дали международната търговия, или движението на ПЧИ

и дейността на транснационалните корпорации (ТНК). Тази дискусия се раз-

гръща от средата на 90-те години на ХХ в. и в нея активна роля играе ЮН-

КТАД. В противовес на доминиращото по това време разбиране за опреде-

лящата роля на международната търговия за разгръщането на глобализаци-

онния процес32, експертите на ЮНКТАД издигат разбирането, че двигателят

(the driving force) на икономическата глобализация е движението на ПЧИ в

световната икономика и дейността на ТНК33.

В подкрепа на тази теза специалистите на ЮНКТАД привеждат след-

ните аргументи:

На първо място, от началото на 90-те години на ХХ в. ПЧИ, с които

ТНК са непосредствено свързани, растат с изпреварващи темпове спрямо

32 Вж. например Gray, H.P. International Trade: the „glue” of global integration, TNC, vol. 7,
N 2, Aug. 1998. В българската икономическа наука също има подобни възгледи: Д. Ха-
джиниколов, например, пише: „Глобализацията създава нови възможности за търго-
вия. Обратното – международната търговия е моторът на глобализацията.” (Хаджини-
колов, Д. Нови предизвикателства чакат отговор, Народностопански архив, 2005, кн. 2,
с. 30.)

33 Още през 1993 г. експертите на ЮНКТАД пишат: „Международното производство се
превърна в основна структурна характеристика на световната икономика.” (World
Investment Report 1993, p. 101). По-късно екипът от специалисти, изготвил World
Investment Report 1997 посочва: „Преките чуждестранни инвестиции продължават да
се явяват движещата сила на процеса на глобализация, характерен за съвременната
световна икономика.” (UNCTAD, World Investment Report 1997, p. 1). В World
Investment Report 1999, Overview, в същия дух пише: „Транснационалните корпора-
ции са основните двигатели на глобализационния процес, който определя новият
контекст на развитието.”
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всички други показатели на световната икономика: глобалния БВП, износа,

брутното вътрешно капиталообразуване. Ако за периода 1990-1999 г. све-

товният БВП нараства с 3% средногодишно, износът – с 6%, потокът на из-

насяните ПЧИ се увеличава с 21% годишно през периода 1990-1995 г. и с

44% годишно през периода 1996-1999 г., през посочения период ПЧИ отбе-

лязват едно непрекъснато и неудържимо нарастване, без да се влияят особе-

но от икономическата конюнктура. През 1998 г. например се наблюдава за-

бавяне в темповете на икономически растеж на световната икономика (тем-

път на растеж спада на 1,8% през 1998 г. срещу 3,4% за предходната 1997 г.)

под влияние на такива негативни процеси като икономическа рецесия в

Япония, нестабилност на финансовите пазари в Азия, Латинска Америка и

Русия, забавяне в темповете на приватизация, свръхпредлагане в определени

отрасли (автомобилостроенето) и др. Това води до свиване на международ-

ната търговия (световният износ се съкращава с 1,5% през 1998 г.) и пораж-

да очаквания за намаляване и на ПЧИ. Противно на очакванията ПЧИ про-

дължават да ускоряват темпа си и през 1998 г. нарастват с безпрецедентните

дотогава 44,9% при вноса и 52,8% при износа на капитал34.

През последните тридесет години ПЧИ растат устойчиво с по-високи

темпове от международната търговия и световното производство. Между

1992 г. и 2008 г. потокът на ПЧИ в света се увеличава 8 пъти, докато светов-

ната търговия нараства в стойностно изражение със 150%, а световното про-

изводство – с 45%35. В резултат на тази изпреварваща динамика расте отно-

сителното значение на ПЧИ за процеса на международна интеграция на сто-

панската дейност, особено в сравнение с международната търговия. Показа-

телен в това отношение е фактът, че днес продажбите на задграничните фи-

лиали на ТНК превишават значително обема на износа в световен мащаб,

докато преди три десетилетия двата показателя са изравнени. Според данни

на ЮНКТАД продажбите на задграничните филиали се оценяват на 15,7

трил. долара през 2000 г., докато обемът на световния износ през същата

година е 7,0 трил. долара36. През 2015 г. съответните показатели са: продаж-

34 UNCTAD. World Investment Report 2001, p. 10.
35 WTO. World Trade Statistics 2008; UNCTAD. World Investment Report 2008.
36 UNCTAD. World Investment Report 2001, p. 10.
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би на задграничните филиали − над 36,7 трил. дол., световен износ – 20,8

трил. долара37. Това показва, че ТНК във все по-голяма степен обслужват

чуждите пазари не чрез пряк износ на стоки, а чрез организиране на произ-

водство зад граница (т.е. чрез преки инвестиции). Приведените данни по

категоричен начин подчертават приоритетната роля на ПЧИ пред износа и

вноса на стоки и услуги за процеса на глобализация в съвременните условия.

На второ място, за разлика от международната търговия, която води до

т.нар. „плитка интеграция” (shallow integration) – интеграция на пазарите,

ПЧИ имат за резултат „дълбока интеграция” (deep integration), т.е. интегра-

ция на равнище производство. С други думи, съществува качествена разлика

в международните интеграционни процеси, произтичащи от международна-

та търговия, от една страна, и от ПЧИ – от друга. Осъществявайки интерна-

ционализация на своята дейност, ТНК прилагат различни стратегии и тези

стратегии се променят във времето. Изграждането на независими производ-

ствени мощности в една чужда икономика, несвързани с местното производ-

ство или с други звена на ТНК, все повече отстъпва място на стратегии, це-

лящи „дълбока интеграция”. Тя може да приема различни форми. Дълбока

интеграция в едни случаи може да означава разполагане зад граница на ня-

кои корпоративни функции на ТНК като изследване и развитие, маркетинг

или счетоводство. В други случаи тя предполага разчленяване на производс-

твения процес на отделни взаимосвързани производствени стъпки (техноло-

гични процеси), които се осъществяват в различни страни с оглед сравни-

телните издръжки и наличието на логистични преимущества. Дълбока ин-

теграция може да означава също, че обслужващите функции са разделени на

отделни сегменти и са разположени интернационално с цел да се минимизи-

рат разходите и да се увеличи гъвкавостта.

С други думи, разсъсредоточавайки функции в чужбина и/или разви-

вайки технологичното разделение на труда, ТНК способстват за междуна-

родно обвързване на отраслите и производствата. В рамките на интегрира-

ните си икономически системи те създават огромни научни, финансови и

производствено-технологични комплекси, инкорпориращи части от различ-

ни национални икономика. По този начин ТНК способстват за взаимното

37 UNCTAD. World Investment Report 2016, p. 29.
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обвързване и преплитане на националните икономики на отделните страни

за постепенното преодоляване на тяхната относителна икономическа самос-

тоятелност, т.е. опосредстват процеса на глобализация. Чрез тяхната дей-

ност кристализират контурите на бъдещата световна производствена сис-

тема, която е сърцевина на бъдещата единна световна икономика.

От гледна точка на глобализационния процес ПЧИ имат и това пре-

димство пред международната търговия, че докато вносът и износът могат

да се осъществяват и като единични сделки, то ПЧИ, които предполагат

международна специализация и коопериране на производството, създават

устойчиви и дълготрайни връзки между отделните части на световната ико-

номика. С това те придават траен и необратим характер на глобализацион-

ния процес.

Авторът на това изследване напълно приема тезата на ЮНКТАД, че

движещата сила на икономическата глобализация са ПЧИ и ТНК, както и

изложените по-горе аргументи. Към тях обаче смята, че следва да се приба-

ви още един и то много важен аргумент. Той се изразява в следното: да се

разглежда международната търговия като нещо отделно от ТНК, е плод на

остаряло мислене, което не отговаря на съвременните реалности.

Според традиционните представи международното разделение на тру-

да (МРТ) е разделение на труда между страните, а оттук и международната

търговия се възприема като търговия между държавите. Днес МРТ е преди

всичко разделение на труда между ТНК и вътре в ТНК, а оттук и голяма

част от международната търговия е търговия между и вътре в ТНК. Според

оценката на специалистите на ТНК се падат понастоящем 2/3 от световната

търговия38.

Растящата транснационализация на световната икономика има за ре-

зултат все по-тясното обвързване на международната търговия с ПЧИ. В

рамките на ТНК се интегрират снабдяване, производство и реализация, сфе-

рата на производството и сферата на обръщението. Една значителна част от

съвременната международна търговия представлява снабдително-

пласментни операции, обслужващи международното производство на ТНК.

Това особено важи за вътрешнофирмената търговия – т.е. търговията между

38 UNCTAD. World Investment Report 2000, p. 17.
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родствените компании в ТНК. На нея понастоящем се пада приблизително

1/3 от световната търговия. В отделни части на световното стопанство роля-

та й е значително по-голяма: на вътрешнофирмената търговия се падат нап-

ример 43% от търговията между САЩ и ЕС, както и 71% от цялата амери-

канско-японска търговия39. Както сочат специалистите, разширяващата се

зона на вътрешнофирмената търговия, замяната на пазарните връзки с вът-

решнофирмени в широки зони на световното стопанство е една от отличи-

телните особености на икономическата глобализация.

В условията на глобализация за ТНК износът на стоки и износът на

ПЧИ са алтернативни стратегии. ТНК използват и двете в търсене на ефек-

тивност. От значение в случая е фактът, че една значителна част от съвре-

менната международна търговия зависи от модела на поведение на ТНК.

Нейните насоки, форми и структура са продукт на процеса на вземане на

решения в международните компании, т.е. международната търговия във все

по-голяма степен произтича от ТНК и е подчинена на ТНК.

Пред лицето на тази нова реалност е непродуктивно да се откъсва, а

още повече да се противопоставя международната търговия на ТНК. Оче-

видно е изключително голямото значение на ПЧИ и ТНК за развитието на

съвременната международна търговия, която все повече изпълнява функции,

обслужващи международното производство на ТНК.

Тезата, че движещата сила на глобализацията са ПЧИ и ТНК, с тече-

ние на времето получава все по-широко признание. Според ОИСР

„Mногонационалните предприятия са най-важният двигател на глобализаци-

ята, защото въплъщават едновременно международния трансфер на капи-

тал, високо квалифицирана работна сила, технология и крайни и междинни

продукти”40. В едно по-ранно свое изследване специалистите на ОИСР пи-

шат: „Mногонационалните предприятия се възприемат като ключовия век-

тор, чрез който глобализацията се е случила и продължава да еволюира”. И

по-долу: „В много важно отношение глобализацията може да се разглежда

39 UNCTAD. World Investment Report 2001, p. 56.
40 OECD. Economic Globalization Indicators, 2010, p. 9. Следва да се има предвид, че

понятията „транснационални корпорации” и „многонационални корпора-
ции/предприятия” се използват като синоними в съвременната наука.
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главно като микроикономическо явление, движена от стратегиите и поведе-

нието на фирмите, които отговарят на настъпилите изменения”41.

Известни икономисти и специалисти по проблеми на световното сто-

панство също подчертават ролята на движението на ПЧИ и дейността на

ТНК в процеса на глобализация. Един от първите е С. Кобрин, който още

през 1996 г. издигна тезата, че „международното производство замени тър-

говията в качеството й на „лепило” („glue”), обвързващо международните

транзакции”42. Р. Гилпин отбелязва: „Нарастващото значение на многонаци-

оналните корпорации промени съществено структурата и функционирането

на световната икономика. Тези гигантски фирми и техните глобални страте-

гии се превърнаха в основна детерминанта на търговските потоци и на прос-

транственото разположение на отраслите и други икономически дейнос-

ти”43. В известната си монография „The Global Shift” П. Дикен определя

ТНК като „основните „двигатели и оформители” на световната икономи-

ка”44, докато Дж. Стиглиц признава: „Чуждестранните инвестиции са клю-

чов елемент в новата глобализация” 45.

Спорът за това кой е двигателят на глобализационния процес – дали

международната търговия, или транснационалните корпорации, има много

важни рефлексии в чисто теоретичен план. Този спор възражда старата дис-

кусия относно това кой е определящият елемент на доминиращата днес ико-

номическа система: пазарът или капитала. Според неокласическата теория,

41 OECD. Handbook on Economic Globalization Indicators, 2005, p. 11, p. 16.
42 Kobrin, S.J. Regional Integration in a globally networked economy. // Transnational

Corporations, Vol. 4, №2, 1996, p. 16. В по-късна публикация Кобрин отново подчер-
тава: „Едно важно различие между първата и втората глобална икономика е, че про-
изводството, а не толкова търговията, се интернационализира днес... Глобализация-
та има за последица изместване от пазара към йерархията (т.е. фирмата – бел. авто-
ра) като основна форма на интеграция на световната икономика” (Hood, N., St.
Young (eds.). The Globalization of MNE Activity and Economic Development. Palgrave
Macmillan, 2000, p. 136).

43 Gilpin, R. Global Political Economy. Understanding the International Economic Order.
Princeton University Press, 2001, p. 290.

44 Dicken, P.  The Global Shift. Mapimg the Changing Contours of the World Economy.
Lоndon: SAGE, 2015. Глава 5 на книгата е озаглавена по горния начин: „TNC: the
primary „movers and shapers” of the global economy”.

45 Стиглиц, Дж. Глобализацията и недоволните от нея. София: ИнфоДар, 2003, с. 75.
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която прилага функционален подход към изучаването на икономическите

системи, основният отличителен белег и определяща черта на съвременната

икономическа система е пазарът, откъдето произлиза нейното предпочитано

днес наименование – „пазарна икономика”. Старата политическа икономия

обаче идентифицираше като определящ признак на съвременната икономи-

ческа система капитала, откъдето произлиза и наименованието „капитали-

зъм” 46.

Двете основни групи виждания днес относно движещата сила на гло-

бализационния процес – международната търговия (пазара) или транснаци-

оналните корпорации (капитала) – имат своите корени в дълбоките теоре-

тични различия, унаследени от миналото. В същото време тези виждания

свидетелстват, че в икономическата теория понастоящем протичат важни

изменения. Докато в теорията на пазарната икономика (икономикса) про-

дължава категорично да доминира разбирането за пазара като основопола-

гащ елемент на пазарното стопанство, то при анализа на световната иконо-

мика и протичащата глобализация все повече се налага друго разбиране – за

определящата роля на международния капитал, на транснационалните кор-

порации. Мнозина считат международните корпорации за основния фактор

при разгръщането на процеса на интернационализация и това произтича от

фундаменталните характеристики на пазарната икономика. Всеизвестно е,

че капиталът е космополитен по своята природа. Той не признава граници, а

винаги се устремява там, където съществуват възможности за печалба. Това

създава мощни стимули за интернационализация, днес – за глобализация на

стопанската дейност. В този смисъл Р. К. Райт и Р. Роутърн в книгата си

„Транснационалните корпорации и световната икономика” отбелязват: „Не

търговията е тази, която играе ролята на катализатор в ускоряването на гло-

бализацията. Тази роля по-скоро принадлежи на мобилността на капитала”.

46 В своя класически учебник Economics П. Самуелсън отбелязва, че разликата между
капитализма и социализма е в това, че докато при капитализма капиталът и доходът
от капитала могат да се превръщат в частна собственост, при социализма това не е
възможно. Ето защо, продължава Самуелсън, нашата икономика и общество са ос-
новани върху идеята за частния капитал, почиват върху капитала и в този смисъл
наименованието „капитализъм” точно отразява природата на нашата икономическа
система.
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И по-долу: „Съвременната пазарна икономика не е продукт на действието на

автономните пазарни сили, които пълнят страниците на конвенционалните

учебници. Тя е създадена от фирмите, чиято дейност отдавна надхвърля на-

ционалните граници и се разпростира на всички континенти”47.

Понастоящем, в съответствие с настъпилите в света изменения, в тео-

ретичния анализ акцентът все повече се премества от теорията на национал-

ната икономика към теорията на световната икономика. Поради това може

да възникне въпросът дали новите идеи в теорията на световната икономика,

разбирането за ТНК като двигател на глобализационния процес, ще дадат

тласък за развитието на самата икономическа теория, за нейното усъвър-

шенстване и обновление. На този въпрос засега е трудно да се отговори, но

според автора на тези редове появата на идеята за ТНК като движеща сила

на икономическата глобализация, дори сама за себе си, следва да се оценява

изключително положително. Тази идея е много солидно аргументирана, от-

разява съвременните реалности и повишава реализма и емпиричната адек-

ватност на икономическата теория.

Изчерпателният анализ на дискусията относно движещата сила на

икономическата глобализация изисква в заключение да се коментира още

един аспект на проблема – за ролята на технологичния прогрес. Както бе

посочено в началото на тази част, дискусията относно двигателя на глобали-

зацията на икономиката преминава през определена еволюция. Ако в нача-

лото големият спор е дали международната търговия, или ПЧИ и ТНК игра-

ят тази роля, то през последните години в много икономически изследвания

на преден план се извежда ролята на НТП и технологичната промяна. В едни

случаи технологичният прогрес се идентифицира като единствената дви-

жеща сила на икономическата глобализация: например A. Дрехер и др. оп-

ределят „технологичните иновации” като „моторът на глобализацията”48,

докато в доклад на СТО под заглавие “The Future of Trade. The Challenges of

Convergence” (2013 г.) има част, която категорично утвърждава

47 Kozul-Wright, R.,  R. Rowthorn. TNC and the Global Economy. Palgrave Macmillan,
1998, p. 3, p. 12.

48 Dreher, A. et al.  Measuring Globalization. Springer, 2008, p. 7-8.
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„Tехнологията е двигателят (engine) на глобализацията”49. В ред други изс-

ледвания се сочат няколко движещи сили на икономическата глобализация,

една от които е непременно техническият и технологичният прогрес. Ч. Хил

например счита, че двигателите (the drivers) на глобализацията са два: 1)

намаляващите бариери пред инвестициите и търговията в световната иконо-

мика; 2) ролята на технологичната промяна50. Към подобна позиция се при-

държа и Дж. Франкел51 и други автори. Г. И. Гилес също определя две дви-

жещи сили на икономическата глобализация („dominant drivers of

globalization”): 1) технологичните иновации в комуникациите и информаци-

онните технологии заедно с напредъка в областта на транспорта; 2) ТНК52.

Според автора на това изследване във всички посочени по-горе случаи

става въпрос за надценяване на ролята на технологичната промяна, което

идва като резултат от неспособност да се разграничи „предпоставка” от

„движеща сила” в глобализацията на икономиката. Значението на техничес-

кия и технологичния прогрес за разгръщането на съвременната вълна на

глобализация в никакъв случай не може да се пренебрегва. Както бе посоче-

но в началото на студията, технологичната промяна е една от най-важните

предпоставки на глобализацията на икономиката. Но тя не е и не може да

бъде „двигател” на глобализационния процес. Ключът към преодоляване на

съществуващото объркване е отговорът на въпроса какво следва да се раз-

бира под „движеща сила” на глобализацията на икономиката. За съжаление

този въпрос остава изцяло извън полезрението на икономистите и не се дис-

кутира. Независимо от това и за да аргументира своята позиция, авторът ще

сподели своите съображения по въпроса.

Когато се търси движещата сила на глобализацията в икономиката, а

това означава по същество движещата сила на икономическата система,

следва да се отчита фактът, че икономиката е социална дейност. Тя се осъ-

ществява във взаимодействието на икономически субекти с характерни ико-

49 WTO. The Future of Trade. The Challenges of Convergence, 2013, p. 21.
50 Hill, Ch. International Busines. Competing in the Global Marketplace. Irwin: McGraw-

Hill, 2013, chapter 1, p. 11-16.
51 Frankel, J.  Globalization of the economy. NBER, Working Paper 7858, 2000.
52 Ietto-Guillies, G. The Handbook of Globalization. E. Elgar, 2011, chapter 8 „The role of

TNCs in the globalization process”, p. 177.
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номически фигури: производители и потребители, продавачи и купувачи,

предприемачи, бизнесмени, правителство и т.н. Всеки от тях има свои ико-

номически интереси. Във взаимодействието именно на тези икономически

субекти и техните интереси следва да се търси движещата сила на икономи-

ческата дейност. В икономическата наука отдавна е известно, че стимулът

„печалба” създава мощни икономически интереси, които стоят в основата на

технологичните и икономическите изменения и движат напред стопанската

дейност. Следва да си припомним оценката на В. Леонтиев, според когото

няма друг икономист, по-добре разкрил динамиката на капиталистическата

икономика от К. Маркс53. Но Маркс изследва капитала и закономерностите в

движението на капитала. В мощните икономически интереси на частния

бизнес са заложени движещите сили на доминиращия днес модел на иконо-

мическа система – пазарната икономика. По отношение на световната ико-

номика това са ТНК, които се явяват въплъщение на международния капи-

тал.

Без да дискутират проблема за движещата сила на глобализацията по

принцип, ред икономисти повече интуитивно разбират, че извеждането на

технологичния прогрес като основния двигател на глобализацията деформи-

ра представата за глобализацията и я представя по неверен (обективистичен)

начин. А. Гидънс пише: „За глобализацията често се говори, като че ли тя е

природна сила, но тя не е такава. Държави, бизнес корпорации и други гру-

пи дейно подпомагат нейния напредък” 54. Р. Козул-Райт също се противо-

поставя на разбирането на глобализацията като анонимен, неустоим и необ-

ратим процес, движен от безименните сили на пазара и техническия прогрес.

Той отбелязва: „Опасна заблуда е да се мисли за световната икономика като

за определен вид „естествена” система със своя собствена логика. Тя е, и

винаги е била, резултат от сложната игра на икономически и политически

отношения, в които една или две основни сили обикновено се явяват доми-

53 Леонтиев, В. „Значението на Марксовата политическа икономия за съвременната
икономическа теория”. На с. 91 Леонтиев пише: „приносите на Маркс към иконо-
мическата теория при днешната оценка на Марксовите постижения „са засенчени от
неговият брилянтен анализ на дългосрочните тенденции в капиталистическата сис-
тема”. Вж: Леонтиев, В. Есета по икономика. София: Хр. Ботев, 1994.

54 Гидънс, А. Третият път. София: Прозорец, 1998, с. 38.
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ниращи”55. А в предговора на World Trade Report 2013 още по-ясно се казва:

„Технологията е важен фактор, благоприятстващ глобализацията, но глоба-

лизацията е човешка конструкция…”56.

Несъстоятелността на тезата за техническия и технологичния прогрес

в качеството му на двигател на глобализацията на икономиката става оче-

видна и от гледна точка на следния аргумент: както бе посочено по-рано,

през ХХ в., в периода между двете световни войни, в света се наблюдава

процес на дезинтеграция, т.е. отстъпление (връщане назад) от глобализация-

та на икономиката57. Това се доказва категорично от многобройни данни.

Ако технологичната промяна се възприема като движещата сила на глобали-

зацията, то тогава периодът между двете световни войни може да се обясни

единствено с технологичен регрес, и то в особено големи мащаби. Но такъв

не се е случвал и не може да се случи. Следователно, колкото и да е важен,

техническият и технологичният прогрес не може да обясни динамиката на

процеса на глобализация в икономиката.

55 Kozul-Wright, R. Globalization Reloaded. UNCTAD, Discussion paper №167, 2004, p.
3-4.

56 WTO. World Trade Report 2013, Forward.
57 В рамките на подход, при който се разглежда само световното капиталистическо

стопанство.
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4. Положителни резултати от досегашното развитие на дискусията

върху глобализацията на икономиката

Ако се върнем отново на дискусията относно глобализацията на ико-

номиката, то обзорът на изследванията дава основание да се заключи, че

независимо от това, че ред въпроси все още не са получили окончателния си

отговор, дискусията през изминалите години не е безплодна. Тя даде и свои-

те положителни резултати: спомогна за задълбочаване на разбирането за

икономическата глобализация, наблюдава се и известна еволюция във възг-

ледите.

Фокусът по-долу е преди всичко върху теоретичната интерпретация на

глобализацията на икономиката. Преди да бъде коментиран напредъкът на

науката в това отношение, следва да се отбележи, че в неговата основа стои

огромният брой конкретни емпирични изследвания по различни аспекти на

глобализацията на икономиката. През последните няколко десетилетия към

системата на международните икономически отношения (МИО) и изучаване

на световното стопанство се пренасочи значителен интерес, който генерира

поток от изследвания по различни страни на глобализиращата се икономика.

Поставено бе началото и на едно ново направление в изучаването на светов-

ната икономика: измерване на глобализацията (measuring globalization). Ма-

кар че тук логическата връзка е ясна, първо би следвало да е изяснена на-

пълно и консенсусно концепцията за глобализацията и след това да се раз-

работва системата от показатели за нейното измерване, то следва да се отбе-

лежи, че опитите за разработване на показатели за измерване на глобализа-

цията откроиха някои нови връзки и зависимости, което на свой ред се отра-

зи положително върху разбирането на глобализацията58.

58 Първият опит в това отношение е на ОИСР, която през 1999 г. инициира проект под
заглавие „Измерване на глобализацията” (Measuring Globalization). Първоначално
той има ограничено значение: разработва се система от показатели, която измерва
определен аспект на глобализацията на икономиката (дейността на многонационал-
ните корпорации). Впоследствие проектът се разширява и обхваща и други страни
на глобализиращата се икономика: ПЧИ, международната търговия и технологич-
ния трансфер. Извън обсега на проекта остават портфейлните инвестиции и трудо-
вата миграция. След началото на новия век започват да се правят и други опити за
измерване на глобализацията - от страна на изследователски институти, отделни
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От гледна точка теоретико-методологическата интерпретация на гло-

бализацията на икономиката заслужават внимание два момента, които изра-

зяват напредъка на науката:

На първо място, еволюцията в разбирането относно същността на

глобализацията. Глобализацията на икономиката е феномен на световното

стопанство, тя касае световната икономика. Ето защо с проблемите на гло-

бализацията първи и най-активно се ангажират специалистите по световно

стопанство, т.е. международниците. За изследователите на световната ико-

номика е характерна специализация − учените традиционно се ориентират

към изследване на някой от основните потоци на международните икономи-

чески отношения: това може да е международната търговия и търговската

политика, валутно-финансовата система и пазарите, движението на капита-

ла, международното производство и транснационалните корпорации (ТНК),

технологичният трансфер или международната миграция на работната сила.

Тази специализация се запазват и след началото на дискусиите за глобализа-

цията и дават своето отражение върху разбирането на глобализацията.

По какъв начин? Това, което се наблюдава в ранните анализи по въп-

роса за икономическата глобализация, е или свеждането й до процеси, които

протичат в една конкретна област на МИО – най-често международната тър-

говия (отъждествяването й с новите процеси в сферата на международната

търговия)59, или извършването на анализи във всяка от горепосочените об-

учени, сп. Foreign Policy и др., както и опити за извеждане на един интегрален ин-
декс на глобализацията.

59 Този уклон е непосредствено свързан с дефиниции, дадени от международните
организации. На първо място МВФ: „Глобализацията се отнася до растящата ико-
номическа взаимозависимост между страните от целия свят чрез нарастващ обем и
разнообразие на трансграничните потоци от стоки и услуги и на международното
движение на капитали, а също и чрез по-широката и по-бърза международна дифу-
зия на технологиите” (IMF. World Economic Outlook. Meeting the Challenges of
Globalization in the Advanced Economies, May 1997, p. 45). Това определение на
МВФ от 1997 г. продължава и до ден днешен широко да се цитира и да се използва
като отправна точка при изследване на глобализацията. В един от докладите на Све-
товната банка се дава следното определение на глобализация: „Глобализацията се
определя като намаляване на транзакционните разходи или бариерите пред осъщес-
твяването на бизнес и друг вид контакти на хора от различни нации по целия свят.
Тя се свежда до усилване интеграцията на пазарите на стоки, услуги, технологии,
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ласти на МИО. При това всеки въпрос се третира поотделно и се публикува

в сборни монографии, посветени на глобализацията. Тези анализи стоят

един до друг (като отделни глави), без обаче това да позволява да се види

общата картина и по този начин да хвърли светлина върху същността на

глобализацията60.

Само постепенно и на по-късен етап икономистите, занимаващи се с

проблемите на глобализацията, започват да осъзнават, че новите процеси

във всяка отделна област на МИО не изчерпват естеството на протичащата

глобализация. Като една от най-характерните черти на икономическата гло-

бализация например започва да се откроява нарастващата взаимозависи-

мост между основните потоци на международните икономически отно-

шения. В условията на глобализация светът става все по-взаимообвързан и

все по-интегриран. Както вече бе посочено по-горе, наблюдава се нараства-

ща и усложняваща се взаимозависимост между международната търговия,

от една страна, и преките чуждестранни инвестиции и дейността на ТНК, от

друга. Огромни зони на международната търговия се превръщат в пласмен-

тно-снабдителни дейности или дейности по реализацията в рамките на гло-

бално интегрираните производствено-технологични комплекси на ТНК. По-

ради това днес да се говори за международната търговия извън анализ на

международното производство и дейността на ТНК е непродуктивно и не

отговаря на съвременните реалности. Като отражение на настъпилите изме-

нения и с оглед на това да ги изучава науката въвежда нови инструменти на

анализ. Един от тях е новото понятие „глобални вериги на стойността”

(global value chains − GVCs). В годишните доклади на ЮНКТАД това поня-

тие се появява за първи път през 2013 г. Както пишат експертите на органи-

зацията, „глобалните вериги на стойността съставляват връзката (nexus)

между инвестициите и търговията”61. Новото понятие се въвежда, за да се

изчисли каква част от международната търговия е подчинена на производст-

идеи, капитал и труд и до намаляване на разликите в цените на тези продукти и
фактори в световното пространство” (Yusuf, Sh., W. Wu, S. Evenett (eds.). Local
Dynamics in an Era of Globalization. The World Bank, 2000).

60 Типичен пример е монографията: Долгов, С.И. Глобализация экономики: новое
слово или новое явление. Москва: Экономика, 1998.

61 UNCTAD. World Investment Report 2013, p. 122.
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вените системи на ТНК. В неговото определяне се включват три вида тър-

говски отношения, които са под контрола на ТНК: 1) вътрешнофирмената

търговия, т.е. търговията между родствените предприятия; 2) търговските

отношения с партньори, изградени на основата на неакционерните форми на

контрол; 3) търговските отношения с формално независими партньори, кои-

то обаче са под контрола на ТНК. За 2013 г. специалистите изчисляват, че

80% от международната търговия е обхваната от глобалните вериги на стой-

ността и се намира под контрола на ТНК. В стойностно изражение това се

равнява на приблизително 15 трил. долара (от световен износ, равен на 19

трил. долара през 2013 г.) 62.

Расте взаимозависимостта не само между търговията и инвестициите в

световната икономика, но и между останалите основни потоци на междуна-

родните икономически отношения. Нарасналата взаимозависимост между

традиционните потоци на МИО ясно подсказва, че глобализацията има свои

отличителни особености, има своя качествена специфика и задачата на нау-

ката е да разкрие тази качествена специфика и собственото съдържание

на процеса на икономическата глобализация (извън онези съставляващи,

които я образуват). Някои от най-новите изследвания върху глобализацията

са насочени именно в тази посока.

Следва да се признае, че инерцията от ранния период на изследване на

глобализацията е все още много силна и досега не са редки случаите, когато

същността на глобализацията се отъждествява с нейните форми.

Описаният по-горе и прилаган досега подход в световната наука към

изучаването на глобализацията на икономиката може, според автора, да се

определи като „подход, идващ от миналото”. Традиционно връзките в све-

товната икономика се изграждат от международните икономически отноше-

ния и като логично продължение на това глобализацията на икономиката се

разглежда и анализира в контекста на трансформациите – количествени и

качествени, на международните икономически отношения. Анализите по-

казват, че тази концептуална схема се запазва. Миналото (когато междуна-

родниците се занимаваха със системата на МИО) до голяма степен предоп-

ределя характера на изследванията върху процесите в световната икономика

62 UNCTAD. World Investment Report 2013, p. 134-135.
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(т.е. върху глобализацията) до настоящия момент.

Според автора на това изследване е възможен и друг подход към изу-

чаването на глобализацията на икономиката. Той може да се обозначи като

„подход, идващ от бъдещето”. При него като изходна точка на анализа се

взема крайната точка в процеса на глобализация – установяването на бъдеща

единна световна икономика. Тогава, по обратния ред, заниманията с глоба-

лизацията следва да се фокусират върху онези ключови процеси, които во-

дят до установяването на единна световна икономика, а те зависят от сис-

темните характеристики на пазарния икономически модел63. Като се отчитат

системните характеристики на доминиращия днес икономически модел –

пазарното стопанство – като ключови се очертават три процеса на протича-

щата в света икономическа глобализация:

1) Основна форма на връзка в икономическата система на пазарната

икономика е пазарът. От такава гледна точка първият важен въпрос на гло-

бализацията на икономиката е протича ли и как протича процесът на изг-

раждане на световните пазари. Има ли днес действително световни пазари?

Следва да се отбележи, че това съвсем не е идентично на изучаването на

международната търговия. Тук става въпрос за нещо различно: за това как

националните пазари се интегрират в световния, което изисква съвсем раз-

лични показатели за измерване64.

2) Пазарът е не само основна форма на връзка между икономическите

субекти в пазарната икономика, той е много повече – той е основният регу-

лативен механизъм. С оглед на това вторият важен въпрос при изучаването

на глобализацията е какъв координационен механизъм се формира в глоба-

лизиращата се световна икономика. С какви механизми – дали преимущест-

вено пазарни, или преимуществено институционални – се върви към изг-

раждането на световната икономика?

3) Третият въпрос е въпросът за движещата сила на икономическата

63 Поради това в една своя ранна публикация, в която за първи път обоснова новия
подход към глобализацията, авторът го нарича „системен подход към глобализация-
та на икономиката”. Вж.: Младенова, З.(отг. ред.) Световното стопанство в условия-
та на глобализация. Варна: Стено, 2002, с. 25.

64 Един от тях е например изчисляваният отскоро показател „вносен компонент на
износа”.
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глобализация, доколкото тя се определя като процес на преход, на измене-

ние, на трансформация, а централен от такава гледна точка е въпросът за

двигателят на процеса.

От дефинираните по-горе три основни въпроса става ясно, че защита-

ваният от автора подход към изучаване на глобализацията на икономиката

(„подход, идващ от бъдещето”) открива съвсем нови хоризонти при изуча-

ването на икономическата глобализация. Новият подход има ред предимства

пред традиционния. Едно от важните е, че докато традиционният – устано-

веният в световната наука подход, който изучава икономическата глобали-

зация в контекста на трансформиращата се система на МИО – винаги се

препъва във въпроса какво е новото в протичащата днес глобализация и кое

е онова, което я отличава от протичаща в минали периоди интернационали-

зация на икономиката, то при предлагания от автора подход подобно зат-

руднение не съществува.

На второ място, внимание заслужава фактът, че сред икономистите,

привърженици на идеята за глобализацията на икономиката, все повече се

разширява кръгът от учени, които поставят своите разбирания в по-широка

концептуална рамка. Това са изследователи, приемащи, че глобализацията е

не само реален, но и всеобхватен процес, който има важни не само иконо-

мически, но също политически, социални, философски, морални, културни,

екологични и прочие аспекти. С други думи, глобализацията на икономика-

та е само част от глобализационните процеси, които светът преживява през

настоящия етап65. Все повече публикации на икономисти по глобализацията

на икономиката започват с подобно признание. След което признание обик-

новено специалистите правят уговорката, че ще насочат своето внимание

към изследване конкретно на глобализацията на икономиката66.

65 От цитираните по-горе икономисти подобен възглед споделят А. Гидънс, А. Дрехер,
Т. Фрийдмън, Бр. Сноудън и много др.

66 Типичен пример е начинът, по който Дж. Ператън анализира глобализацията. Първо
той я определя широко като „процес или съвкупност от процеси, които включват
трансформация в пространствената организация на социалните отношения, която
поражда промяна в пространствения обхват на мрежите и системите на социалните
отношения към трансконтинентални модели на човешка организация и упражняване
на социална власт”, а след това изрично посочва, че неговият анализ ще се фокусира
върху „появата на световните продуктови и финансови пазари и международната
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Изучаването на глобализацията на икономиката в нейната относител-

на обособеност (спрямо съвкупните процеси на глобализация) може да се

разглежда като самостоятелна научна задача и тя без съмнение ще запази

това си значението и в бъдеще. В същото време признанието на икономис-

тите, че глобализацията е всеобхватен процес и засяга всички страни от жи-

вота на обществото, е положителна стъпка, свидетелстваща за разширяващо

се икономическо мислене и мироглед. Веднага обаче следва да се добави:

само това не е достатъчно. Признанието, че глобализацията е по-широк про-

цес и не касае само икономиката, би означавало на определен етап да се раз-

вият подходи, които да изследват глобализацията в това й качество, т.е. да

се развият интердисциплинарни подходи и изследвания, в които икономи-

ческата наука органично да се интегрира.

Що се отнася до доминиращата теоретична парадигма – неокласичес-

ката – засега няма стъпки в тази посока: икономистите се ограничават най-

много с признанието, че глобализацията е много повече от глобализация на

икономиката и тук слагат точка. Други школи на икономическата мисъл

обаче ориентират изучаването на глобализацията на икономиката към при-

ложението на интердисциплинарен подход. За пример може да послужи Но-

вата институционална школа. През 2013 г. е учредена глобална мрежа за

интердисциплинарни изследвания от представители на това теоретично нап-

равление – World Interdisciplinary Network for Institutional Research (WINIR).

Тази изследователска мрежа извършва активна изследователска дейност, в

т.ч. и по отношение глобализацията, като стъпва на интердисциплинарния

подход. През септември 2015 г. в Рио де Жанейро, Бразилия, е проведена

Втората международна конференция на тази организация на тема „Институ-

ции, развитие и глобализация” (Institutions, Development and Globalization). В

програмата на конференцията са включени 4 пленарни доклада, по един от

организация на бизнеса”. (Вж.: Perraton, J. The Scope and Implications of
Globalization. // The Handbook of Globalization, Е. Еlgar, 2011, p. 62.) Същия подход
прилага и Ст. Фишер, като отбелязва, че глобализацията е много повече от иконо-
мическо явление и има важни политическа, технологични и културни аспекти, по-
нататък продължава с уточнението, че в своята публикация ще се фокусира върху
икономическия дебат (Вж.: Fischer, S. Globalization and Its Challenges. R.T. Ely
Lecture, May 2003).
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представители на икономическата наука, политологията, философията и

социологията. Икономическият доклад е поверен на проф. Дани Родрик от

Принстънския университет, един от най-известните специалисти по глоба-

лизация. Ключовите проблеми са ясно дефинирани в темата на конференци-

ята: един от тях е глобализацията, а организацията на конференцията разк-

рива замисъла на организаторите те да бъдат адресират с участието на всич-

ки социални науки.

Между другото може да се отбележи, че голяма част от конструирани-

те през последните десетина години индекси на глобализацията разглеждат

глобализацията като повече или по-малко всеобхватен процес (не я свеждат

само до глобализация на икономиката). Например KOF Index of

Globalization включва/измерва икономическото, социалното и политическо-

то измерение на глобализацията. Индексът на глобализацията на Центъра

за изучаване на глобализацията и регионализацията на Университета Уорик,

Великобритания включва икономическото, социалното и политическото

измерение на глобализацията. Маастрихтският Индекс на глобализация –

2001, 2008 и 2012 г. включва икономическото, социално-културното, техно-

логично, екологично и политическо измерения на глобализацията67. Опитите

за количествено измерване на глобализацията и нейния напредък следва да

се оценяват много положително. Те са важни сами за себе си, но още по-

важно е, че упражняват натиск върху теорията на глобализацията по посока

на нейното разширяване и възприемането на интердисциплинарен подход

към глобализацията на икономиката. Нарастващата интегрираност в света,

във всички аспекти на живот на обществото, изисква във все по-голяма сте-

пен нови и адекватни на съвременното развитие научни подходи. Що се от-

нася до икономическата наука изводът е, че прилагането на чисто икономи-

ческия подход при изучаване на световната икономика има все по-

ограничено познавателно значение, което изисква и предполага разширяване

67 За разработваните индекси на глобализация виж: Dreher, A., N. Gaston, P. Martens.
Measuring Globalization (Gauging Its Consequences). Springer, 2008; Caselli, M. Trying
to Measure Globalization. Experiences, Critical Issues and Perspectives. Springer, 2012;
Measuring Globalization. // Foreign Policy, Jan.-Febr. 2001; Lucas, F., P. Martens.
Globalization Continues: The Maastricht Globalization Index Revisited and Updated. //
Globalizations, Vol. 11, №6, 2014.
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на подхода и интеграция с другите социални науки при изучаването на съв-

купните глобализационни процеси.

Заключение

Приемана или отричана глобализацията на икономиката е в ход. През

последните три десетилетия в света протичат мощни трансформационни

процеси, които създават нова реалност. След 1990 г. световната търговия се

увеличи пет пъти. С ускорени темпове расте международното производство.

Световният запас на ПЧИ достигна 25 трил. долара през 2015 година68. На

негова основа днес дейност осъществяват 82 000 ТНК с над 810 000 задгра-

нични филиала, които осигуряват работа на 79,5 млн. души и произвеждат

11% от световния БВП. С безпрецедентни темпове протичат процесите на

регионална интеграция, които формират нови конфигурации в световното

икономическо пространство. Но глобализационните процеси не са без проб-

леми. Последната световна финансово-икономическа криза от 2008-2009 г.

наложи своя отпечатък върху икономиката и се отрази негативно върху ин-

тернационализацията на стопанската дейност. Проявиха се тенденции на

нарастване на протекционизма в определени зони на световното стопанство.

Продължава реформата и стабилизирането на международната финансова

система. Високо остава политическото напрежение и конфронтацията в све-

та: множество военни конфликти, миграционни процеси, постоянна теро-

ристична заплаха.

Глобализацията на икономиката, както и глобализацията в широкия

смисъл на думата, е в основата си обективен процес, но нейните форми,

прояви и последици зависят от доминиращия в света икономически модел –

пазарната икономика или капитализма. Не можем да не се съгласим с М.

Олброу, който отбелязва: „Глобализацията е най-значимата реалност и тема

в съвременния живот и в съвременната социална теория от разпадането на

марксистката система насам... Предизвикателството, което глобализацията

отправя към съвременната история и теория, е също толкова фундаментал-

но, колкото и неспирните опити да се разбере капитализмът като теория и

68 UNCTAD. World Investment Report 2016, p. 29.










