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Няколко уводни бележки 
 

Този текст открих в интернет преди няколко години. Свалил съм го така, 

както тогава съм го намерил. Днес той не може да бъде открит и до него 

няма свободен достъп. Библиографската справка, която съм посочил на 

титулната страница беше актуална за момента, в който свалих текста на 

компютъра си. 

Тази вечер (26 април 2018 г.), търсейки други материали, случайно открих 

материала отново. Когато го прегледах видях, че съм маркирал редица 

текстове, а част от тях съм превел. Дори се оказа, че една малка част от 

преведените цитати съм публикувал в блога си. 

Сега реших да събера в едно всички преведени цитати от студията на проф. 

Мачяшек и да ги публикувам в блога си с надеждата, че те ще бъдат 

полезни, както на изследователи-обществоведи , така и на любознателни 

читатели. 

доц. д-р Божидар Ивков 
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„Глобализацията означава процес на постепенно ликвидиране 

на границите в икономическите отношения и създаване на нови 

мрежи на глобални връзки и взаимозависимости. Глобализацията 

води до интегриране на националните икономики с оковите на 

наднационалните организации и структури“. 

 

***** 

„Трябва да се подчертае, че глобализацията не е само обективна промяна 

на нашия свят, но и своеобразна идеология, зад която се крие визията за 

свят без граници, залезът на националните държави, а на тяхно място 

създаването на „специфични компании”, контролирани от 

космополитичната олигархия...“ 

 

***** 

„… Жак Атали…, твърди в книгата „Цивилизация на номадите”, че 

днешните възможности за движение създават ново качество при 

изграждането на световното общество, което няма да се определя от раса, 

култура, религия, защото ще настъпи голямо смесване в продължителното 

движение, ръководено от световното правителство, съставено от експерти. 

Атали призовава към създаване на новия чергар – човек свободен от 

всякакви ограничения: национални корени, културни традиции, 

политически страсти и трайни семейни връзки и изграждащ 

цивилизацията на номадите, т.е. на хората, които ги свързват единствено 

финансови отношения“. 

 

***** 

„… Утопията глобализация е унификация, антиутопията е възхвала на 

разнородността. 

Главната идеология на глобализацията е свободно-пазарния капитализъм 

в своята неолиберална, американска версия – колкото по-голям е делът на 

пазарните сили, отварянето към свободната търговия и конкуренция, 

толкова по-добра и успешна е икономиката. Глобализацията означава 

разширяване на неолибералния капитализъм практически във всяка 

държава по света. Идеолозите на глобализацията, обаче, премълчават 

дискретно при този подход фактът, че главният бенефициент на този 

процес са международните корпорации, на свой ред по-успешната 

икономика не винаги върви ръка за ръка с развитието на обществото и 

нарастването на неговото благосъстояние. 
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По мнението на Джеймс K. Гълбрайт „Доктрината, известна като 

„вашингтонски консенсус” се превърна в своего рода апостолско 

вероизповедание, в „глобален месианизъм”. Тя беше израз на 

разбирането, че пазарите са продуктивни, че държавите не са нужни, че 

бедните и богатите нямат противоречиви интереси, и че въобще всичко ще 

се оправи по най-добрия начин, само ако се остави на мира. Тя 

поддържаше, че приватизацията, премахването на регулацията и 

отворените капиталови пазари благоприятстват икономическото 

развитие, че правителствата трябва да регулират бюджетите и да се борят 

с инфлацията и да не правят нищо повече, извън това. Всичко това обаче е 

фалшиво (...). Натискът на съперничеството, липсата на контрол, 

приватизацията и отворените капиталови пазари наистина подрониха 

икономическите перспективи на много милиони най-бедни хора в света”1. 

Характерно е също мнението на Збигнев Бжежински – „Всеки ден от 

нашия живот е ден на ръба на глобалната катастрофа. Ужасяващите визии 

не трябва да се търсят далеч. Достатъчно е, че полуделият естаблишмънт 

на Джордж Буш може да вземе решение за атака на нуклеарните 

инсталации в Иран. Достатъчно е, че е възможно да успеят 

мегатерористични атаки срещу нефтени полета и рафинерии в Саудитска 

Арабия” 2. 

 

***** 

„… глобализацията не е никакъв стихиен процес, а е универсалистичен 

проект „накрая на разумната цивилизация”, което всъщност представлява 

само последно въплъщение на проекта на философията на 

Просвещението“. 

 

***** 

„За възможността от следващи финансови кризи предупреждава Пол 

Кругман. Пазарният мит за лезеферизма3 (като синоним на 

неограничените пазарни игри) критикува Джордж Сорос, наричайки го 

пазарен фундаментализъм. Подобно мнение изразява и лауреата на 

                                                           
1 J. K. Galbraith, Kryzys globalizacji, Dissent/Summer 1999/Volume 46, No 3. 
2 Виж: A. Kukliński, Uwagi i komentarze na tle lektury dzieła Zdzisława Sadowskiego pt.: „W 
poszukiwaniu drogi rozwoju”, Warszawa 2006, Komitet Polska 2000 Plus, PAN. 
3 Leseferyzm [fr. laissez faire = не се противя; laissez faire, laissez passer = лозунг на 
фзиократите от XVIII в., привърженици на абсолютната икономическа свобода на 
индивидите без ингеренция на държавата], оставяне на някой на пълна свобода на 
действие, ненамеса, непречене. 
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Нобелова награда за икономика Джоузеф Стиглиц, критикувайки 

едновременно с това дейността на МВФ. Лисабонската група подлага на 

съмнение необходимостта и смисъла постоянното нарастване на 

конкуренцията. На свой ред Бек говори за нарастващия синдром на 

несигурност и заплаха, наричайки този процес „рисково общество”, дори и 

„глобално рисково общество”. 

 

***** 

„… общество, в което свободния пазар доминира над всички други 

институции, не е в състояние да задоволи човешките потребности от 

принадлежност и членство или безопасност и постоянство, които в 

миналото са били задоволявани от социалните институции, отделени от 

пазара. Хегемонията на свободния пазар оставя тези човешки потребности 

незадоволени“. 

***** 

Както отбелязва Карл Полани в класическата си работа „The Great 

Transformation” (Великата трансформация) в крайна сметка контрола 

върху икономическата система от пазара има гигантски последици за 

цялата социална организация; това най-малкото означава функциониране 

на обществото като „разширяване“ на пазара. Вместо икономика, 

вкоренена в обществените отношения имаме социални релации 

вкоренени в икономическата система. Полани се опитвал да обоснове 

тезата, че пазарите могат да се развиват само тогава, ако са вплетени в 

социалните мрежи и политическите институции. 

Тези институции трябва да изпълняват три функции, без които пазарите 

не биха могли да просъществуват: да регулират, да стабилизират и да 

легитимизират резултатите от пазарните действия. Точно поради това 

всяко общество притежава органи, които предотвратяват несправедливата 

конкуренция и злоупотребата, монетарни и фискални институции, които 

помагат да се смекчат циклите на колебания в конюнктурата, а също 

системa за социални осигуровки, улесняващи приспособяването на 

пазарните постижения към социалните преференции. Може да се направи 

заключението, че не човек трябва да се приспособява към икономиката, а 

икономическата система към него. Като предтечи на такъв начин на 

мислене за държавата и икономиката могат да се изброят между другото 

Тома Аквински, Бенджамин Констант, Джилбърт K. Честъртън, лорд 

Акшън, Якуб Буркхард, А. дьо Токвил, Ернст Шумахер… 
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***** 

„Предизвикателствата, които носи със себе си, могат да се разглеждат на 

икономическо, политическо, социално, технологично и културно 

равнище“… 

Octavio Ianni, който смята, че глобализацията е етап от 

капиталистическата експанзия, аналогичен на по-ранните му етапи, 

каквито са били – според него – меркантилизмът, колониализмът и 

империализмът. Всеки от тези етапи е бил определена форма на 

организация на властта и икономиката. Същността на глобализацията се 

основава на това, че толкова богати и силни държави, като Германия, 

Англия, Франция, Япония и дори САЩ, трябва да се съобразяват с 

интересите на наднационалните корпорации. Останалите страни, дори 

доста големите, като Бразилия, Аржентина или Полша, могат да се 

превърнат в „провинции на глобалния капитализъм”4. На свой ред 

мексиканският писател Карлос Фуентес твърди категорично: 

„Глобализацията я има, ще я има и никой не може да я спре”5. 

 

***** 

„Глобализацията е резултат от появата на световната интегрирана 

икономика, изградена чрез мрежата от връзки между международните 

корпорации и чрез техните финансови релации. Много често понятията 

„глобализация” и „взаимозависимост” се използват като синоними. 

Глобалната интеграция се придружава от напредването на науката с 

икономико-политическо оцветяване, която на почвата на политиката се 

разпространява от множество икономически съветници, която се нарича 

неолиберализъм“. 

 

***** 

Терминът глобализация се отнася до множество връзки и зависимости 

между държавите и обществата, създаващи съвременната система на света. 

Той описва процесът, в който събитията, решенията и действията в една 

част на света имат сериозни последици за отделните хора и цели общества 

в отдалечени части на земята. Глобализацията се характеризира от две 

измерения: обхват (или разпространение) и интензивност (или 

                                                           
4 A. Domosławski, Świat nie na sprzedaż. Rozmowy o globalizacji i kontestacji, rozmowa z 
profesorem Octavio Ianni, Wydawnictwo Sic!, ss. 105-129. 
5 C. Fuentes, Globalizacja inaczej, wywiad udzielony M. Magierowskiemu, „Newsweek” z dn. 
26.05.2002, s. 48. 
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задълбочаване). От една страна този термин описва множество процеси, 

които обхващат по-голямата част от земното кълбо или които протичат в 

целия свят. От друга страна имплицира интензификацията на равнището 

на взаимното влияние, свързване и взаимна зависимост между държавите 

и обществата, изграждащи световното общество. Без да е абстрактна 

концепция, глобализацията изразява една от най-познатите черти на 

съвременното съществуване. Глобализацията не означава, че светът става 

по-обединен политически, икономически взаимозависим и културно 

еднороден. Глобализацията е много неравна в своето разпространение и 

много различна в своите последици6”. 

 

***** 

„Тоталната глобализация е непознато в досегашната история ускорение на 

глобалната размяна (циркулация) на блага и услуги, информация и 

капитал”7. 

 

***** 

Според Барбър глобализаицята на пазара без глобализация на 

демокрацията и гражданските институции е катастрофа. На 

международния капитализъм не се противопоставят никакви 

демократични или граждански институции. На свой ред огромния успех 

на „дисни колониализацията на глобалната култура” се основава върху 

явление толкова старо, колкото е и самата цивилизация, а именно на 

съвместяване на това, което е трудно с това, което е лесно, свободното с 

бързото, комплицираното с простото. Първият член от всяка двойка 

противоположности се свързва с учудващите придобивки на културата, 

вторият съответства на „нашето безразличие, деконцентрация и ленност. 

Дисни, МакДоналдс и MTV апелират към това, което е по-лесно, по-бързо 

и просто”8. 

 

***** 

В книгата „Глобализацията и нейните врагове ” („Globalization and its 

Enemies”) Daniel Cohen9 отбелязва, че днешната глобализация е 

                                                           
6 A. G. McGrew, P. Lewis, et al., Globalization and the Nation-states, Cambridge: Polity Press, 
1992, s. 22. 
7 M. Korzec, Jak być Sorosem?, „Najwyższy Czas” 1998, nr 39 (436). 
8 Ibidem, s. 242. 
9 D. Cohen, Globalization and its Enemies, MIT Press, 2006. Zob. 
www.ethanzuckerman.com/blog/?p=865. 

http://www.ethanzuckerman.com/blog/?p=865
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„немобилна”. Стоките се произвеждат и се появяват на пазара по цялата 

планета, но жителите „срещат” другите общества основно чрез 

телевизията и ваканциите в екзотични кътчета. Имигрантите са едва 3% от 

човечеството, докато през 1913 г. този показател е 10%. През последните 30 

години значително се е увеличила търговската размяна, но по-голямата й 

част се осъществява между богатите страни. На 15-те стари членове на ЕС 

се падат 40% от световната размяна, но 2/3 от целия износ и внос на тези 

страни се реализира в границите на самата Европа. Дифузията на 

технологията се осъществява много неравномерно, а бедните си остават 

бедни. Измамно е също така мнението, че финансовата глобализация 

подтиква икономическото развитие в бедните страни. Глобалните пазари 

могат да предложат скромни импулси, благодарение на които тези 

държави биха могли да постигнат забележимо в глобалната игра равнище 

на производство – твърди Cohen. 

 

***** 

Susan George е заместник директор на Transnational Institute в Амстердам 

и вицепрезидент на ATTAC-Франция. Нейните книги – „Как умират 

другите” (1976), „Умират за нашите пари” (1988) и „Бумерангът на 

дълговете” (1993) – разглеждащи връзката между световния пазар и глада 

и мизерията в страните от Третия свят, се превърнаха в класика на 

развитийната политика. В известния и провокативен „Доклад от Лугано“10 

– който е позиция który от вида political fiction – George доказва, че 

глобализацията и политиката на държавите от G7 и нейните инструменти 

не могат да донесат други последици освен тези, които донасят нищетата 

и перспективата на смърт за милиони. 

 

***** 

Според критиците на глобализацията това е идеология на властта, форма 

на доминация, интелектуален камуфлаж, маскиращ действителните 

интереси на силните и влиятелни елити. Нейната цел е тотална 

униформизация. По мнението на скептиците в продължителна 

перспектива идеологията на глобализма е осъдена на неуспех. Но докато 

се стигне до там, тази идеология може да предизвика гигантски 

                                                           
10 S. George, The Lugano Report: On Preserving Capitalism in the 21st Century, Pluto Press, 
London 1999. 
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опустошения и да доведе до много нещастия11. Известният американски 

психолог Raymond B. Cattell в статията „Ethics and the Social Science” (Етика 

и социални науки) разглежда проблема по следния начин: „Ако идеята за 

един свят (One World) означава униформизиран културно и расово свят, то 

това за еволюционистите това е такъв свят, който е най-голямата 

катастрофа, която може да се случи на човечеството... Това е задържане на 

процеса на еволюция ”12. 

 

                                                           
11 Globalizacja i my. Tożsamość lokalna wobec trendów lokalnych, (pod red. R. Piekarskiego, 
M. Grabań), Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 203, s. 
106 
12 www.mankind.org/man7.htp, 8.08.2006. 

http://www.mankind.org/man7.htp

