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МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ 

ОТНОШЕНИЯ – ЧАСТ 1

ЧАСТ I



1. Общ преглед на икономическите теории
2. Меркантилизъм (Mercantilism)
3. Неомеркантилизъм (Neomercantilism)
4. Платежен баланс 
5. Принцип на абсолютните преимущества
6. Закон за относителните преимущества
7. Международна специализация
8. Глобални вериги на доставки

Т. 1 
Меркантилизъм срещу 
Глобална либерализация
В: Кой е победител?
О: Засега никой.

Класическата икономическа теория се опира основно на либерализма като 
се започне от Принципът на абсолютните преимущества на Адам Смит и 
Закона за относителните преимущества на Дейвид Рикардо и се завърши с 
„диаманта на Майкъл Портър“.  
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Меркантилизмът обаче също не се предава, неговите съвременни прояви на 
държавна намеса са: дирижизъм (dirigisme), функционализъм (functionalism), 
социализъм (socialism), устойчиво развитие (sustainable development) и др.
Intervention Strategy Matrix
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2. Принципите на 

меркантилизма

(1) Общата стойност в света е статична 

величина, променя се само делът на 

отделните нации; 

(2) Националното богатство в крайна сметка 

се свежда до владението на материални 

активи и преди всичко на злато; 

(3) Нациите трябва да насърчават експорта 

на стоки и услуги за да получат по-голям 

дял от световното богатство; 

(4) Нациите, които разполагат с по-голямо 

население имат предимство, тъй като са 

с по-голям вътрешен пазар и с по-голямо 

международно значение; 

(5) Правителството трябва да закриля и 

насърчава националната икономика и да 

осигурява външни условия за нейния 

просперитет.

Френски финансов министър, 

служил повече от 20 години по 

времето на „краля-слънце“ Луи XIV

Jean-Baptiste Colbert (1619–1683) 
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За меркантилизма е типичен 

протекционизмът – високите мита при 

вноса. 

По това време се създават колониалните 

империи, като целта е да се ограничи 

достъпа на другите големи държави до 

собствените колонии.

Меркантилизмът се свързва и с 

ограничаването на износа на злато и други 

благородни метали и насърчаването на 

техния внос.

Други  характерни черти са: използване на 

собствен флот за външна търговия, 

субсидиране на експорта, ограничаване на 

достъпа на чужди стоки чрез специфични 

местни стандарти (ляво и дясно движение, 

сантиметри и инчове и т. н.

В: Има ли такива практики и в сегашния 

глобален свят?Британския free-trade колониализъм
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John Maynard Keynes

Името му се свързва и с понятието

„Нов меркантилизъм“. Той счита, че

правителството трябва да насърчава

производството, особено когато има

съкращаване на частното

инвестиране.

Относно златото Кейнс счита, че

стремежа да се увеличи неговото

количество е бил правилен, защото

така се е насърчавало търсенето и

икономическия растеж, тъй като е

възниквало явление, подобно на

сегашната инфлация – цените са се

увеличавали, изразени в злато.

Кейнс е и сред тези, които обръщат

специално внимание на платежния

баланс на нацията.

Първи Барон Кейнс (1883-1946)

защитава интервенционалната

икономическа политика, чрез която

правителството с фискални и

монетарни мерки влияе върху

икономическия цикъл. Неговите идеи

са основа за икономическото

направление Кейнсианство.
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Към нео-меркантилизма може да се причисли и носителят на Нобелова

награда Пол Самюелсън (Paul Samuelson). Американски икономист (1915-

2009). Той отбелязва, че при наличието на безработица и съкращаващ се

БВП аргументите на меркантилистите започват да изглеждат твърде

логични.

В: Знаете ли нещо за т. нар. „Казино 

икономика - “Casino economy”

Терминът е измислен от ам. икономист Bennett Harrison . 



Загубите са обикновено по-резки от печалбите

• $10 000 инвестирани 
през 2000 г. в Palm Inc. са 
имали през април 2003 г. 
стойност само $91.

Аферата Bernard Madoff, 2008

Бернард Мадоф не е кой да е а бивш президент на борсата Nasdaq, основател 
на една от най-прочутите инвестиционни компании в САЩ - Bernard L. Madoff 
Investment Securities.

Предаден от своите двама сина е арестуван на 11 декември 2008 защото е 
управлявал фирмата си като пирамида. Той е криел загубите от спекулациите и е 
плащал дивиденти от новите инвестиции. При това дивидентът не е бил малък. 
15 години по ред фирмата му отчита рекордната печалба от 11%.

След като балонът се спуква, акциите се обезценяват почти до нула и 
инвеститорите губят около 50 млрд. долара!



4. Платежен баланс

А) Стандартна дефиниция

След разпадането на Бретън-Уудската система паричното 
обръщение е отделено от златото. В тези условия стандартното 
определение на “платежен баланс” е съвкупност от две сметки:

� Текуща сметка

� Капиталова сметка

Текущата сметка показва нетната парична сума (в определена валута,
обикновено в $, която страната е спечелила (или загубила) през
отчетния период (обикновено една календарна година).

Текущата сметка отразява нетния баланс при търговията със стоки,
услуги и при трансферата на доходи, изразени в чуждестранна валута
($).

Текущата сметка се балансира чрез Капиталовата сметка.
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Капиталовата сметка отразява е отразявала нетната
промяна в собствеността, като следствие на международно
движение на инвестиции.

Тя е била равна на разликата между експорта и импорта на
инвестиции в съответната страна. Освен това тя е включвала
и нетната промяна в резервите на централната банка, както
и нетния поток на международни заеми и на заеми,
гарантирани от правителството или от централната банка.

В класическия вариант на платежния баланс е имало и една
“зануляваща” графа “нетни грешки и пропуски”, той като
сумата от текущата сметка и капиталовата сметка трябва да
е равна на нула.

Приходите и положителните позиции в чужбина за страната
са се разглеждали като “кредит”, разходите и отрицателните
позиции (задълженията) като “дебит”.
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Б) Дефиниция на МВФ

На съвременния етап е добавена Финансова сметка, което представлява
нетния резултат от всички финансови потоци на междудържавно ниво, в
които участва разглежданата страна и които не попадат в текущата
сметка на баланса.

При този вид на отчитане в Капиталовата сметка се включват само
нефинасовите капиталови трансфери например придобиване и
отдаване на патенти, нау-хау и др. За България отчетните данни по
Капиталовата сметка показват незначителни стойности до влизането ни
в ЕС. След това обаче в този раздел на Финнасовата сметка попадат
нетните себсидии от бюджета на ЕС (дарения).

Финансовата сметка. се дели на «дългово» и «недългово
финансиране» на дефицита на текущага сметка.

Дълговото финансиране е свързано с получаването на заеми,
недълговото е резултат от натрупването в страната на преки чужди
инвестиции. В краткосрочен и средносрочен план недълговото
финансиране е по-благоприятно. В дългосрочен план то предизвиква
изтичане на национален доход под формата на дивиденти (по сметката
«вторични доходи»).
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При структурирането на Текущата сметка се използват следните 3
позиции:

� Сметка на търговията със стоки и услуги (goods and services
account)

� Сметка на първичните доходи (primary income account) (лихви
от заеми)

� Сметка на вторичните доходи (secondary income account)
(дивиденти и заплати)
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Първичният доход обхваща основно три вида операции: компенсации на

наетите лица, заплащани на нерезидентни работници или получени от

нерезидентни работодатели, и инвестиционен доход от преки, портфейлни и

други видове инвестиции и резервни активи и друг първичен доход (данъци

върху производството и вноса, субсидии и наем).
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Всички компоненти на
инвестиционния доход
включват доход от собствен
капитал и дялове от
инвестиционни фондове
(поделени между разпределени
и начислени доходи) и лихви от
инвестиране в дългови ценни
книжа, депозити или заеми и
инвестиционни отчисления от
доход на квазикорпоративни
предприятия.
Вторичният доход включва
текущи трансфери в рамките на
държавното управление,
например плащания на текущи
данъци върху дохода и
имуществото, осигурителни
вноски и социални плащания,
трансфери в рамките на
международно сътрудничество
и текущи трансфери, свързани с
финансови и нефинансови
корпорации, домакинства или
организации с нестопанска цел.



Принцип на абсолютните преимущества

Това е политиката на пълна ненамеса на държавата в 
търговията (икономиката) – да оставим нещата да се 
регулират сами. 
Дали това е възможно?

Адам Смит (1723 – 1790) шотландски философ-
моралист и основател на съвременната политическа
икономия. С неговия труд An Inquiry into the
Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776)
е свързана появата на понятието „национална икономика“

Адам Смит продължава идеята на меркантилистите за националния пазар и 
националното регулиране, но базира своята теория на свободната търговия, т.е. на 
премахването на митата, вместо на протекционизма и държавното насърчаване на 
експорта. Въпреки това Британската колониална система възприема свободната 
търговия само като свободен достъп на нейните стоки до колониите и 
полуколониите, но не и като свободен достъп на нейните конкуренти до същите 
територии. Този подход се запазва чак да развала на империята след Втората 
световна война.
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Абсолютни предимства една нация има при производството 

на определена стока, ако може да я произвежда при 

разходи, по-ниски от тези в други нации.

Съгласно модела на Смит – нациите трябва да произвеждат и 

изнасят стоки, където те имат абсолютни предимства и да внасят стоки, 

където те нямат такива предимства. По този начин ще се осъществи 

международна специализация, която ще доведе до съвкупно 

нарастване на благоденствието и съответно до благоденствието в 

отделните държави.

Съгласно теорията на Смит меркантилизмът вкарва света в

непрекъсната търговска война, тъй като е невъзможно всички нации

едновременно да постигнат благоденствие чрез положително търговско

салдо. Все някой трябва да има отрицателен баланс. Той вижда изхода в

специализацията на нациите в производството и търговията с отделни

стоки, което създава взаимен интерес – win-win effect.
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Абсолютните предимства и печалбите от търговията

Какао Орис

Ресурси, необходими за производството на 1 t 

Гана 10,0 20,0

Виетнам 40,0 10,0

Производство и потребление без търговия

Гана 10,0 5,0

Виетнам 2,5 10,0

Общо 12,5 15,0

Ресурси, необходими при отсъствието на търговия

Гана 100 100 Какао & Ориз

Виетнам 100 100

Общо 200 200 400

Какво ще се промени ако има търговия и Гана произведе цялото количество 

необходимо какао (12,5 t), а Виетнам ориз (15,0 t) ?

Гана 125 0

Виетнам 0 150

Общо 125 150 275

Печалбата от търговията е 125 единици условни ресурси. 
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6. Закон за относителните преимущества

Какво ще стане обаче, ако една страна не

притежава абсолютни предимства при нито една

стока? Трябва ли тя да се изолира? Рикардо

показва, че интерес от търговия има даже и при

тази ситуация.

След като се установи в кои производства

съответната нация има относителни предимства,

тя трябва, според Рикардо, да се концентрира

върху производството и експорта точно на тези

стоки. По този начин ще се получи допълнителна

печалба от икономията на ресурси (труд)

David Ricardo (1772 – 1823) 

Други приноси: 

Уравнението на 

Рикардо;

Трудовата теория на 

стойността;

Законът за падащата 

доходност на 

инвестициите. 
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На Англия са необходими 100 часа труд за да произведе една условна единица дрехи

(например дузина ризи), на Португалия 90 часа (това са средни величини). В същото

време на Англия са необходими 120 ч. за да произведе една условна единица вино

(например един хектолитър), а на Португалия - 80 часа.

Следователно Португалия има абсолютни предимства при производството и на двете

стоки – дрехи и вино.

Нека обаче да сравним производителността на труда при двете стоки в двете страни:

В Англия за 100 работни часа се произвеждат 1 единица дрехи или 5/6 единици вино.

Следователно Англия има относително преимущество при производството на дрехи

вместо вино.

В Португалия за 90 работни часа се произвеждат 1 единица дрехи или 9/8 единици

вино. Следователно Португалия има относително преимущество при производството

на вино вместо дрехи.

Какво ще стане ако Англия се специализира в производството на дрехи, а Португалия

на вино?

Тогава Англия ще използва своите 220 ч. работно време за да произведе 2,2 единици

дрехи. Португалия съответно за своите 170 ч. работно време ще произведе 2,125

единици вино. След като си разменят по една единици дрехи срещу вино ще остане

като печалба от търговията 0,2 единици дрехи и 0,125 единици вино.
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Условия на търговия (Terms of Trade – ToT)

ToT е съотношение между средната цена на експорта и средната 
цена на импорта:

ToT може да се изрази и като относителна цена на 
експорта, претеглена през количеството импорт.

Пример: (две страни и две стоки)
Да предположим, че Финландия и Русия търгуват само с две стоки – мобилни 
телефони и нефт.:

Един мобилен телефон = USD 300
Един барел нефт = USD 100

ToT Финландия = 300/100 = 3 → един мобилен телефон купува 3 барела нефт
ToT Русия = 100/300 = 0.33 → един барел нефт купува 0,33 телефона.
Ако в един по-късен момент цената на нефта се съкрати на USD 50, то 
ToT Финландия = 300/50 = 6.00 (↑) подобряване на ToT
ToT Русия = 50/300 = 0.17 (↓) Влошаване на ToT
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Индекс обхващаш всички партньори и всички стоки

Цена на експорта в настоящия момент

Количество на експорта в базовия момент

Цена на експорта в базовия момент

Цена на импорта в настоящия момент

Количество на импорта в базовия момент

Цена на импорта в базовия момент

Когато индексът е над 100% това означава, че външнотърговските цени са 

изгодни за съответната национална икономика и това се отразява 

положително на нейния платежен баланс. Обратното, при индекс под 100 има 

проблем, който може да доведе до натрупване на дългове. Разбира се, освен 

условията на търговия, значение има и динамиката на обема на експорта и на 

импорта, които в този индекс не се отчитат.



23

100
103 102

93

86
80

74
69

58

67

60
56

60 59 59

100
103 103 102 101 99 97 97

100
106 107

104 103 102 102

0

20

40

60

80

100

120

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Bangladesh Switzerland

ToT Индекс на Бангладеш и Швейцария (2000 – 2014)



24

7. Международна специализация

Съгласно теорията на Смит и Рикардо, специализацията се

основава на разделението на труда, което пък е следствие на

различната производителност на труда при производството на

отделните стоки в отделните нации. На базата на тази

традиционна доктрина до към 1970-те години развиващите се

страни се явяваха доставчик изключително на суровинни и

трудоемки стоки, а развитите на капиталоемки стоки.

Тази класическа специализация се нарича още междуотраслова

специализация. Тя все още съществува, но намалява вследствие на

експорта на капитал и развитието на науката и индустрията в т. нар.

преходни или възникващи икономики.

Сега на преден план излиза вътрешноотрадловата специализация, а 

като основен мотив за инвестиции става икономията от мащаба на 

икономическата дейност.
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Най-добрият пример за промените в специализацията през последните

десетилетия показва динамиката на стоковата структура на експорта на Китай 

Mill. USD

Taking into account its static comparative advantages China should specialize in textile

industry but thanks to the dynamic of capital flows China is now specialized in electronics

and machine building industry.



Индекс за експортна специализация

(Balassa Index of Revealed Comparative Advantage)

Където ESij е експортната специализация на страната i относно стоков раздел j; Xij – експортът на

страната i по стоков раздел j; Xwj – световният експорт по стоков раздел j; Mij – импортът на страната i по

стоков раздел j, Mwj – световният импорт по стоков раздел j.

По-долу е показана динамиката на експортната специализация на ЕС
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Стокова групаСтокова групаСтокова групаСтокова група XXXXeueueueu/X/X/X/Xwwww : M: M: M: Meueueueu/M/M/M/Mwwww

2003200320032003 2006200620062006 2008200820082008 2010201020102010 2013201320132013

0+1+40+1+40+1+40+1+4 Селскостопански продуктиСелскостопански продуктиСелскостопански продуктиСелскостопански продукти 0,98 0,68 0,96 1,00 1,06

2222 Минерални суровиниМинерални суровиниМинерални суровиниМинерални суровини 0,82 0,77 0,85 0,84 0,87

3333 ГориваГориваГориваГорива 0,47 0,44 0,45 0,45 0,51

67676767 Продукти от чугун и стоманаПродукти от чугун и стоманаПродукти от чугун и стоманаПродукти от чугун и стомана 1,14 1,06 1,03 1,13 1,16

5555 Химически продуктиХимически продуктиХимически продуктиХимически продукти 1,23 1,21 1,20 1,20 1,22

7777 Машини, оборудване и превозни средстваМашини, оборудване и превозни средстваМашини, оборудване и превозни средстваМашини, оборудване и превозни средства 1,10 1,12 1,15 1,14 1,25

65+8465+8465+8465+84 Текстил и облеклоТекстил и облеклоТекстил и облеклоТекстил и облекло 0,83 0,79 0,78 0,74 0,98

8888----84848484

Други готови продукти (санитарни артикули, мебели, осветителна Други готови продукти (санитарни артикули, мебели, осветителна Други готови продукти (санитарни артикули, мебели, осветителна Други готови продукти (санитарни артикули, мебели, осветителна 

техника, обувки, медицинска и оптична апаратура,  часовници, техника, обувки, медицинска и оптична апаратура,  часовници, техника, обувки, медицинска и оптична апаратура,  часовници, техника, обувки, медицинска и оптична апаратура,  часовници, 

фотографска апаратура и др.)фотографска апаратура и др.)фотографска апаратура и др.)фотографска апаратура и др.)

1,11 1,08 1,04 1,04 0,91

9+61+69+61+69+61+69+61+6

2+63+2+63+2+63+2+63+

64+66+64+66+64+66+64+66+

68+6968+6968+6968+69

SITCSITCSITCSITC 0,73 2,55 0,81 0,75 1,41
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8. Глобални вериги на доставки

При глобалните вериги на доставки се отчита нетния експорт. Често се създава
илюзията, че определена страна е експортен лидер, но яко се проследи делът на
добавената стойност в експорта й, може да се окаже, че всъщност тази страна
просто прехвърля стойност от една в друга страна, без самата да добавя особено
свой собствена стойност ( съответно своя доход и БВП).

Например в експорта на дрехи от Бангладеш в Русия или в САЩ около 40%
представлява стойност, която е на западноевропейски страни, предоставили
дисайн, ноу-хау и търговски марки.
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Както се вижда от графиката, работниците в плантациите за банани получават само

1,6% от дохода при тяхната крайна продажба. Най-голям дял от дохода (40%),

получават търговските вериги, които осъществяват крайната продажба на бананите, а

така също международните търговски компании на едро, които получават 31%.

Подобна е картината и при търговията с какао, кафе, памук и други суровини.
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Проектът „Честна търговия“ http://wfto.com/


