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1. Три нива на ОТП – глобално, регионално, двустранно

Общата търговска политика на Европейския съюз се развива на три взаимно 

свързани нива – глобално, регионално и двустранно. 

Глобалното ниво е това, на което се реализират глобалните цели на ЕС, свързани с 

принципите на Съюза, с неговите основополагащи интереси. 

На регионално ниво се развиват търговско-икономическите отношения на ЕС с цели 

континенти, като Африка и Латинска Америка или с големи групи държави, обединени 

в регионални търговски групировки като страните от АКТ, АСЕАН или Меркосур. 

Двустранното направление на ОТП се реализира чрез търговско-икономическите 

връзки на ЕС с водещите търговски сили – САЩ, Китай, Япония, Русия, Индия, 

Бразилия.
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Глобалното ниво, или глобалното направление на ОТП на ЕС, е тясно вплетено в един сложен 

комплекс от външни отношения.

Той включва освен ОТП:

�Общата външна политика и политика на сигурност, 

�Политиката на развитие, 

�Политиката на добросъседство, 

�Оказването на хуманитарна помощ.

Важно място в комплекса на външните отношения по глобалното направление на въвншните

отношения на ЕС заемат и глобалното прилагане на принципите на либерализъм, устойчивото 

развитие, недсикриминацията, спазването на основните права и свободи, 

При управлението на ОТП също важи принципът на субсидиарността.

Той гласи, че решенията трябва да се вземат на възможно най-ниското ниво (икономическа , социална и 

екологична целесъобразност). 

В случая равнищата за взимане на решения са вече 5:

- Глобално

- Регионално (в рамките на света, например един отделен континент)

- Национално (отделните държави)

-Субнационалното (отделни части на държавите, например провинции, 

региони, области)

- Локалното (общини, муниципалитети).
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2. Глобализацията като обективен процес

А) Какво е глобализацията

�Според Международния валутен фонд глобализацията е “растяща

икономическа взаимозависимост на страните по целия свят посредством

растящия обем и разнообразие на трансграничните трансакции на стоки и

услуги, свободното международно движение на капитал и по-бързото и

обхватно разпространение на технологиите.”

�Друго обяснение на глобализацията дава професор Майкъл Е. Портер. Той

счита, че глобализацията не е някакво качествено ново състояние на

икономиката, а единствено увеличение на мащабите на конкуренцията,

когато „конкурентите се конкурират помежду си в рамките на целия свят“

�Светът като едно единно място за общуване на хората – това е основата на

глобализацията според други – от тук терминът „глобално село”, който се

използва често във връзка с интернет

Терминът “Глобално село” е измислен от канадския философ 
Marshall McLuhan (на снимката) още през 60-те години на 
миналия век. Тогава е останал неразбран, защото още е 
нямало интернет.

Един от най-големите критици на съвременната 
глобализация е американският лингвист и филосов Noam 
Chomsky. Той не отрича обективната страна на 
глобализацията, но счита, че тя се манипулира в полза на 
богатите нации и затова не се приема от повечето народи.

Къде е проблемът – може би в смесването на две неща –
глобализацията като обективен процес, свързан с развитието 
на науката и техниката и глобализацията като субективен 
процес, свързан с управлението на обществото в новите 
условия. 
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Б) Предпоставките за глобализацията

Отличителна черта на глобализацията като обективен процес е въвличането в движението на капитал и 

трудови ресурси на всички държави. Таблицата по-долу показва разпределение на експорта на капитал между 

развитите и развиващите се икономики (в %).

Фирмите от развиващите се страни се приспособяват към новите условия и се стремят да реализират

нарастваща част от своя доход на чужди пазари. Расте разбирането, че конкурентноспособността е глобална, а

не национална и даже регионална величина.

Като илюстрация може да се посочат нововъзникнали глобални компании от Китай, Индия, Бразилия

(например Тата Груп (Таta Group), чийто доход от дейности извън Индия съставлява почти 2/3 от целия й

доход. Само във Великобритания “Тата груп” владее 19 компании и има 47 хил. работници. Нейни са такива

известни британски марки като автомобилите Jaguar и Land Rover.

През 2008 г. сред най-големите 2000 фирми в света – 417 са били от 12-те най-големи развиващи се икономики.

Това е все още значително по-малко от дела на САЩ (598 фирми), но повече от дела на Франция, Германия,

Италия, Испания и Холандия, взети заедно.

ИТТ Брой години за достигане на 50 млн. 

потребители

Радио 38

Персонални компютри 16

Телевизия 13

Интернет 4

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Средно за периода

Светът 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Развитите 

икономики
89 89 90 90 85 84 82 85 81 75 85

Развиващите се 

икономики
11 11 10 10 15 16 18 15 19 25 15
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Ръст на глобалната икономическа интеграция

(в % от световния БВП)

Световни показатели:

1 – експорт на филиали и дъщерни фирми на чуждестранни 

компании

2 – добавена стойност, създадена от филиали и дъщерни

фирми на чуждестранни компании

3 – преки чуждестранни инвестиции

4 – експорт на стоки и услуги

5 – продажби на филиали и дъщерни фирми на 

чуждестранни компании

Икономията от мащаба е толкова по-голяма, 

колкото по-голям е делът на фиксираните 

разходи в общите разходи за единица 

продукция. 

От какво се определя размерът на 

фиксираните разходи и каква е тенденцията 

в условията на икономическа глобализация?

На графиката - намаляване на разходите на 

единица продукция при увеличаване на 

мащаба на производството

В отрасли като металургия, машиностроене, химическа индустрия, фармацевтика, електроника рязко се 

съкращава срокът за експлоатация на оборудването, т.е. срокът на неговата “морална амортизация”.  

Постига се икономия от мащаба чрез съкращаване на разходите за реклама и дистрибуция на единица 

реализирана продукция. Например Coca-Cola изразходва годишно за глобална реклама около 200 млн. USD, -

повече от всички останали производители на безалкохолни напитки, но тъй като реализира годишно около 

135 млрд. литра напитки, то разходите за реклама на един литър се равняват само на около 1,5 цента.
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3) Глобализацията като субективен процес

а) Глобалните институции

Глобализацията в нашите мозъци – нашите представи за устройството на света. Тези представи се 

реализират най-много през глобалните институции. 

В широкото понятие глобални институции са всички органи и организации, които действат в глобални 

измерения. Съгласно този подход глобални институции са и глобалните корпорации.

В тесния смисъл глобални институции са тези органи и организации, които са създадени от 

държавите за да регулират техните взаимоотношения в глобален мащаб.   

Джордж Моделски (George Modelski)

Глобализацията е преди всичко свързана със създаването на глобални институции. Определящо

значение има институционализацията, фиксацията, на постигнатите промени. Моделски счита също

така, че самият световен пазар може да се разглежда като един вид “първична институция”, че за

глобални институции трябва да приемем не само международни организации като ООН и нейните

дъщерни организации, но и организираните глобални стокови и финансови пазари (борсите),

глобалните транснационални корпорации като “Кока-Кола” или “Сони”, медийни групировки като

“CNN” и т. нат. Под институционализация се разбира утвърждаването на глобалните регулационни

механизми и процедури, които може да са както под формата на споразумения, така и под формата

на “неписано право” - натрупани традиции, опит, добри практики.

(Не прилича ли това на институционализма при европейската интеграция?

виж. Modelski, G. (2000) The Four Dimensions of Globalization, https://faculty.washington.edu/modelski/Global4.html.html,

виж също: Modelski, G., Thomson, W., R. (1996) Leading Sectors and World Powers: The Coevolution of Global Economics

and Politics, University of South Carolina Press.

© Димитър Хаджиниколов
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3) Глобализацията като субективен процес

Началото на съвременното глобално регулиране на
междудържавна основа може да се открие в годините
непосредствено след Първата световна война, когато
е създадено Обществото на народите (Лигата на
нациите - League of Nations). Това е първата
съвременна глобална организация, обединяваща при
основаването си 42 държави от всички континенти. В
апогея си през периода 1934 – 1935 г. ОН има 58 члена!
Организацията е създадена на базата на Плана
Уилсън, наречен на името на американския президент
Woodrow Wilson, но Конгресът на САЩ не ратифицира
Хартата на ОН и САЩ остават извън лигата. Германия
до 1933 г. е член. СССР влиза през 1934 г., изключена
през 1939 г. ОН съществува официално до 1946 г. и
след като е създадена ООН.

По времето на Обществото на народите се е считало,
че икономическото сътрудничество е следствие на
мирното съвместно съществуване, т.е. че
политическото сближаване ще тласне от само себе си
напред и икономическите връзки.

Ето защо се е отдавал приоритет на политическите
форми на наднационално регулиране пред
регулирането на международните икономически
отношения. Протекционизмът в търговията се
запазва! Либерализация само в търговията между
метрополиите и техните колонии! Това е
дискриминация.

Дворецът на мира (Palace of Peace) -
сградата на Обществото на народи-
те в Женева сега се ползва от ООН. 

© Димитър Хаджиниколов
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Обществото на народите
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По време на ОН се създават важни глобални организации: Международният съд в Хага, 

Международната организация по труда (ILO), Организацията по здравеопазването 

(преименувана по-късно на Световна здравна организация – WHO), международна комисия по 

интелектуално сътрудничество – сега ЮНЕСКО и др. Забранени са робството и детският труд. 

Постиженията на ОН са продължени 

и разширени чрез Организацията на 

обединените нации – United Nations. 

Но има една основна разлика – в 

ООН има Съвет за сигурност, който 

може да налага решенията си със 

сила!
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През 1945 г. е създадена Глобалната триада –
МВФ, МБВР (Групировката “Световна банка), ГАТТ 
(1948, след 1995 г. – СТО).

През 1975 г. последва създаването, по инициатива на френския президент Валери Жискард д’Естен, на т. нар. 
Г-6 (G 6). През 1976 г. на форума в Пуерто Рико е поканена за участие и Канада и Г-6 става Г-7. От 1998 г. Русия 
става постоянна членка на елитната група, която от Г-7 вече става Г-8.  Напоследък значението на Г8 намалява 
за сметка на Форума в Давос (среща на лидерите на големите държави с лидерите на глобалните корпорации) 
и Г20.

Форумът в Давос. Г20
Основана през 1999 г. има две равнища на сесии –

� финансови министри;
� правителствени и държавни ръководители.

Дублира донякъде дейността на Г8 с акцент върху финансите.
Членуват: от ОИСР – 11 държави: (4 от ЕС) - Франция,
Германия, Италия, Великобритания, (3 от НАФТА) - САЩ, 
Канада, Мексико, освен това - Япония, Австралия, Южна Корея, 
и Турция.
извън ОИСР – 8 държави:БРИК, Аржентина, Индонезия, 
Саудитска Арабия, Южна Африка

Е Участва и управителят на ЦБ (на високо равнище –
председателят на Европейския съвет, на ЕК)
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4. Търговски аспекти на глобализацията.

� При нормални условия глобалната

търговия расте с темп най-малко 2

пъти по-голям ръста на икономиката

като цяло (горната графика показва

динамиката на експортната квота

(стоки и услуги, 2000 = 100).

� Глобалният експорт на дигитални

камери, мобилни телефони,

полупроводници (чипове) и

персонални компютри, расте с

двуцифрени числа. За редица

азиатски страни тези стоки формират

между 1/2 и 1/3 от стойността на

експорта.

� Страните, които имат по-отворена

икономика, т.е. по-голяма експортна

квота в икономиката, като правило се

приспособяват по-добре към глобали-

зацията – пример изпреварващият

темп на развитие на Китай спрямо

Индия.
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Офис оборудване

Компютри

Интегрални схеми и

електронни

компоненти

Страна 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Китай
Експорт 123,0 165,0 223,0 286,0 367,3 467,1 587,0

БВП 108,3 118,2 130,0 143,1 157,3 174,7 194,6

Индия
Експорт 114,0 133,0 177,0 209,0 271,6 329,6 396,3

БВП 105,0 110,0 114,7 124,3 132,0 143,0 156,2
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� Типичен за глобализацията е и

изпреварващият ръст на глобалния

експорт на услуги спрямо ръста на

експорта на материални стоки (горната

графика, ръст в %).

Въпреки това обемът на търговията с

услуги все още силно изостава от обема

на търговията със стоки.
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Либерализацията на глобалната икономика се отразява не само на обема, стоковата и

географската структура на международната търговия, но също и на обхвата на търговската

политика.

Ако в средата на миналия век многостранните търговски преговори под егидата на СТО са

обхващали само традиционни въпроси на търговията като размера на митата, количествените

квоти и митническите формалности, то от 1980-те години насам все по-ясно се очертава една

нова тенденция - обхватът на търговската политика да поема нови и нови теми, на практика

вече всички актуални икономически, социални и даже политически въпроси са и предмет на

многостранните търговски преговори, като се започне от митата и се завърши с правовата

държава, борбата с корупцията и промените в климата.

При това СТО влияе и на интеграцията в ЕС, по-специално чрез разширяване на кръга на

темите, включени в Общата търговска политика. Това пък засилва наднационалния характер

на регулирането в ЕС.

© Димитър Хаджиниколов
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3. Global Competitiveness Index
Глобален индекс за конкурентоспособност

12-те стълба на конкурентоспособността:

1. Институции;  

2. Инфраструктура;  

3. Макроикономическата среда - дали правителството може да 

предоставя услуги ефективно, дали трябва да прави значителни

плащания за лихви по дълга си. Фискалните дефицити ограничават

бъдещите способността на правителството да реагира на бизнес 

цикъла. Доколко е контролирана инфлацията (около 2 процента). 

4. Здравеопазване и основно образование. 

5. Висшето образование и следдипломна квалификация;

6. Ефикасност на стоковия пазар- дали има наличие на 

конкуренция, доколко по-ефикасните производители получават 

предимства от своята ефикасност чрез местния и чуждия пазар. 

Дали има скрити пречки и държавна намеса в полза на определени 

фирми.
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7. Ефикасност на пазара на работна сила
Доколко има флексабилност и работниците могат да преминават от 
един отрасъл в друг.

8. Развитие на финансовия пазар

Фондови борси, Секюритизация, рисков капитал, банково регулиране.

9. Възможност за възприемане на нови технологии

Състояние на ИТТ, автоматизация, време за усвояване на нови
продукти и технологии.

10. Размер на пазара. 

Население, но и покупателна сила! Постига се икономия от мащаба.

11. Развитие на бизнес-отношенията (Business sophistication)

Възможности за създаване на консорциуми, бизнес-мрежи, клъстери и
др. бизнес-сдружения. Връзки между производители и поддоставчици
на местно и национално ниво.

12. Иновации – 4-те форми на иновациите.
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Въпроси за самоподготовка

1. Разкажете за последната среща в Давос

http://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-

2015

2. Разкажете за Международната организация на труда

http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm

3. Разкажете за ЮНЕСКО

http://en.unesco.org/

4. Разкажете за ЮНКТАД

http://unctad.org/en/Pages/Home.aspx


