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Глобализация 1.0
История на интеграцията на пазарите 

За повечето от нас глобализа-
цията е скорошно явление. В 
популярното мислене се е нало-
жила тезата че тя е уникален и 
необратим процес от последни-
те няколко десетилетия. Имен-
но за това е интересно да про-
четем изследване** на иконо-
мическия историк Майкъл Бор-
до, което защитава точно обра-
тната теза - че глобализацията 
нито е отскоро, нито е уникал-
на, нито е необратима. Всъщ-
ност, ако погледнем траектори-
ята, изписана от глобализация-
та през последните 150 годи-
ни, тя най-вероятно ще прили-
ча на латинската буква N. Ин-
теграцията на световните паза-
ри нараства през периода 1850 

- 1914 г., намалява между Пър-
вата световна война и начало-
то на 70-те години на XX век 
и отново започва да нараства 
през последните 30 - 35 години. 
Така че в момента наблюдава-
ме и участваме в Глобализация 
2.0. Сигурно имаме какво да на-
учим от един бърз поглед към 
предишната версия от периода 
1850 - 1914 г.

Три измерения 
на глобализацията 
представляват особен интерес 
за икономистите: свободното 
движение на стоки, на финансо-
ви капитали и на работна ръка. 
За нарастващата интеграция 
на световните пазари на сто-
ки в края на XIX век спомагат 
два фактора. Първо, намаля-
ват транспортните разходи бла-
годарение на нови технологии - 
железници и параходи. Второ, 
повечето държави следват от-
носително либерална външно-
търговска политика и последо-
вателно намаляват ограниче-
нията във вноса и износа. Исто-
рическа ирония е, че най-значи-
мото изключение са САЩ, къде-
то по време на Глобализация 1.0 
нивото на протекционизъм си 
остава непрестанно високо. А и 
след 1879 г. в Европа има обрат в 

да бъде нововъзникваща). Бога-
тите западноевропейски страни 
в центъра на системата имат го-
леми и устойчиви излишъци по 
текущите си сметки. Излишъ-
кът на Великобритания достига 
пик от 9 процента от БВП в нача-
лото на XX век, като средната му 
стойност за периода 1870 - 1914 г. 
е около 5 процента. А по-бедни-
те и бързоразвиващи се страни 
по периферията регистрират го-
леми и устойчиви дефицити по 
текущите си сметки, които в от-
делни години надминават 10% 
от БВП за Австралия, Канада и 
Аржентина и 5 процента от БВП 
за Финландия, Норвегия и Шве-
ция (също модни за времето си 
дестинации за чуждестранни 

инвестиции). Тези големи нетни 
потоци от капитали преди век са 
съпроводени от същите пробле-
ми, които наблюдаваме и днес: 
поредица от внезапни обрати 
(sudden stops) в потока на капи-
тали, банкови и валутни кризи, 
обявяване в несъстоятелност на 
цели държави.

Финансовата глобализация 
в края на XIX век 
се движи от два фактора. Пър-
во, полагането на презокеански 
телеграфни кабели спомага за 
по-бързия обмен на информа-
ция, който е ключов фактор за 
доброто функциониране на фи-
нансовите пазари. Второ, цели-
ят свят през този период в общи 
линии се придържа към Злат-
ния стандарт. Той представля-
ва нещо като световен валу-
тен борд, при който златото иг-
рае ролята на резервната валу-
та. Валутите на всички участва-
щи страни са гарантирано кон-
вертируеми в злато и са фикси-
рани към него. Така отделните 
страни на практика фиксират и 
валутните курсове помежду си. 
Съзвездието от фиксирани ва-
лутни курсове спомага за све-
товната финансова интеграция, 
като намалява премиите за ва-
лутен риск в лихвените процен-
ти на отделните валути. Освен 
това фиксираните валутни кур-
сове налагат по-голяма макро-
икономическа дисциплина на 
отделните страни, което им по-
мага да привлекат повече чуж-
дестранни капитали.

Първата световна война и 
последвалата я голяма депре-
сия слагат край на свободния 
поток на финансови капитали. 
Страните по света са вкарани 
във финансова автаркия (само-
достатъчност) за половин век 
след 1914 г. Едва в последните 
няколко десетилетия наблюда-
ваме завръщане в миналото на 
финансовата глобализация.

Единственото измерение на 
глобализацията от периода 1850 
- 1914 г. което все още не е дос-
тигнато и надминато, е свобод-
ното движение на хора по све-
та. През посочения период меж-
ду 300 хиляди и 1 милион души 
емигрират ежегодно от Европа 
основно към САЩ, Канада, Ав-
стралия и Аржентина. Като аб-
солютна стойност броят на ими-
грантите, идващи всяка година 
в тези страни, днес е горе-долу 
същият. Но процентът на ими-
грантите сред населението на 
тези страни днес е далеч по-ни-
сък, отколкото преди век. Сво-
бодното движение на хора по 
света се оказва най-противо-
речивият аспект на Глобали-
зация 1.0. Поради силния въ-
трешнополитически натиск от-
делните страни по света започ-
ват да ограничават приема на 
имигранти още през 90-те го-
дини на XIX век, като този про-
цес на практика замръзва око-
ло 1930 г.

Глобализация 1.0 е унищоже-
на на бойните полета на Първа-
та световна война. Глобализа-
цията не е отскоро, не е уникал-
на и не е необратима. � K
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това отношение, след като Гер-
мания, Франция и други страни 
въвеждат по-високи мита. Но 
като цяло международната сис-
тема за външна търговия е от-
носително либерална през пери-
ода 1850 - 1914 г., особено в срав-
нение със следващите 60 годи-
ни. В резултат през този период 
международната търговия като 
процент от БВП постига високи 
стойности, които са догонени и 
надминати едва през 70-те и 80-
те години на XX век. Световна-
та търговска система на прак-
тика се разпада след 1914 г. в ре-
зултат на двете световни войни, 
голямата депресия между тях и 
студената война след 1945 г.

По отношение на свободното 
движение на капитали светът 
догонва Глобализация 1.0 едва 
преди 10-15 години. През периода 
1850 - 1914 г. ограничения вър-
ху финансовите потоци по све-
та практически не съществуват. 
Финансовите капитали текат от 
страните в центъра на световна-
та финансова система по онова 
време (Великобритания, Фран-
ция, Германия, Холандия) към 
нововъзникващите икономики 
по периферията. Най-модните 
от тях за онзи период са САЩ, 
Канада, Австралия и Арженти-
на (на която явно вечно е писано 
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