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Глава 3 

(Индекс на икономическа свобода 2008 на фондация Херитидж и „Уолстрийт Джърнъл”) 

 

Глобализацията превръща света в по-добро място за 
живеене 

Ги Сорман 

 

Глобализацията като една от най-мощните и позитивни сили се откроява през историята на 
човечеството, за да очертае цивилизацията такава, каквато я познаваме. Това е една от моите 
хипотези. За да бъда по-точен, ще се опитам да я опиша като световен мир, който носи 
свобода от страха, лишения и страдание. 

Глобализацията има шест основни характеристики: икономическо развитие, демокрация, 
културно обогатяване, политически и културни норми, информация и интернационализация 
на върховенството на закона. 

 

ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 

Обикновено глобализацията бива описвана като интензивна търговска дейност, но тя е много 
повече от размяна на стоки, услуги и пари. Тя засяга хората. Днес много народи постигат по-
висока степен на благосъстояние именно благодарение на глобализацията. 

Пример за тази конверегция са 800 милиона души, които през последните тридесет години 
успяха да се освободят от бедността и мизерията. Сега те имат достъп до здравна помощ, 
образование и информация. Те имат по-големи възможности за избор, а техните деца ще 
имат дори още по-големи възможности за избор. Това не е случайно, а е съчетание от добра 
икономическа политика, усъвършенствани технологии и ефективно управление.  

Разбира се, не всички държави вървят по-този път, но след падането на Берлинската стена все 
повече и повече страни се доближават до него. Единствено страните от Африка все още 
изостават, но кой би могъл да се надява и да предвиди преди 30 години, че населението на 
Китай и Индия ще излезе толкова бързо и ефективно от бедността. Няма основание да се 
смята, че когато дойде времето и Африка ще постъпи по същия начин. Конвергенцията 
трябва да е източник на надежда за всички нас.   

 

ДЕМОКРАЦИЯ 

От 1989 г. насам най-добрата система за нарастване благосъстоянието на хората не само 
икономически, но и от гледна точка на равенството и свободата, е демокрацията – новата 
международна норма.   

Демокрацията гарантира много повече благосъстояние и сигурност, отколко който и да е 
диктаторски режим някога. В някои случаи има разминаване между икономическото 
разделение и демокрацията. Понякога икономиката може да отчита по-малък растеж заради 
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демокрацията. Нека бъде така. Демокрацията носи ползи, които са толкова важни за 
благосъстоянието на човечеството, колкото и самата икономика. 

В крайна сметка, както показва историята, възможността от световна война постепенно 
намалява винаги, когато една държава преминава от деспотизъм към демокрация, тъй като 
демократичните страни не воюват помежду си. Демокрацията във все повече страни 
подобрява начина на живот на всички хора.  

 

КУЛТУРНО ОБОГАТЯВАНЕ 

Критиците на глобализацията често пъти казват, че резултатът от нея е „американизация на 
културата” и съпътстваща загуба на самобитност и местни културни ценности. Ще предложа 
по-оптимистична гледна точка – глобализацията води до непрекъсната обмяна на идеи, 
особено чрез масовата култура, тъй като тя въздейства върху огромен брой хора. 

Благодарение на масовата култура хора с различна история и от различни нации взаимно се 
опознават и “другостта” изчезва. Например, популярно в Япония корейско комедийно шоу 
показва на японските си зрители как корейците се влюбват, отчайват и таят същите надежди и 
страхове като тях самите. Това шоу преобразява представите на японците за корейците много 
по-дълбоко, отколкото многобройни дипломатически усилия и показва как глобализацията 
може да ерозира предразсъдъците, които векове са съществували между съседните нации. 

Нещо повече, процесът на по-добро разбиране ни позволява да запазим своята самобитност  
и да я допълваме с нови видове самобитност. Корейците поглъщат част от американската 
култура, част от френската култура, част от други европейски общества. Вероятно по такъв 
начин те стават по-различни корейци, но въпреки това те си остават корейци. Илюзия е да се 
смята, че можем за загубим своята самобитност. Процесът е двустранен. Ако се вгледаме в 
успешния износ на култура от Корея – така наречената нова вълна от музика, телевизия, 
филми и изкуство, Корея става част от самобитността на други хора. 

Днес, като французин, аз съм и малко кореец. Това е начинът, по който глобализацията 
действа. Ние не губим своята самобитност. Ние влизаме в света на многобройната 
самобитност и това е прогрес, а не загуба. 

 

ПОЛИТИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ НОРМИ 

Едно от най-важните постижения в начина на живот на хората в глобализирания свят е 
нарасналото зачитане на правата на жените и малцинствата. В редица държави 
принадлежността към женския пол или към малцинство затруднява живота. През последните 
30 години жените и малцинствата по света станаха по-осведомени и научиха, че 
доскорошното им потъпкване не е типично за модерната демокрация. 

Да вземем за пример Индия, където силната кастова система с векове държи в подчинение 
жените и недосегаемите. Благодарение на глобализацията на демократичните норми, тези 
малцинства са по-добре защитени; чрез различни видове активни политически действия те 
могат да заемат по-добри работни места, което по традиция им е било забранявано. Разбира 
се, тази промяна има положителни последици за тях, но тя открива още повече възможности 
за повишаване благосъстоянието и образованието на техните деца. Навлизаме в по-добър свят 
благодарение на подобрения им статут, на обмяната на култура и демокрация, породени от 
глобализацията. 
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ИНФОРМАЦИЯ 

Чрез медиите, интернет и мобилните телефони днес всеки, дори в авторитарните държави, е 
по-добре информирани. Живях една година в най-бедната част на Китай и много добре си 
спомням как един земеделец, в най-отдалеченото село, знаеше точно какво става не само в 
съседното село, но и в Пекин и в Ню Йорк, именно благодарение на интернет и мобилния си 
телефон. Днес никое правителство не може да спре информацията. В наши дни хората знаят, 
както те казват, че „знанието е сила”. 

Нека да си представим какво би представлявал геноцидът в Дарфур преди 20-30 години. 
Населението на Дарфур щеше да е унищожено от правителството на Судан и никой нямаше 
да научи за това. Днес всички знаем за геноцида. Причината, поради която международната 
общност се оказа принудена да се намеси, е потокът от информация. Знанието доказа, че е 
най-добрата защита на потиснатите малцинства и поради това e един от най-жизнено важните 
аспекти на глобализацията. 

 

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ЗАКОНА 

Разбира се, пред интернационализацията на върховенството на закона има ограничения. 
Отправят се критики към институциите, които отговарят за зараждащото се върховенство на 
закона, независимо дали това е Организацията на обединените нации, или Световната 
търговска организация. Те не са напълно легитимни. Разбира се, те не са изцяло 
демократични, но не може да се изгражда демократична организация с недемократични 
правителства. Това е компромис. 

Независимо от недостатъците на международните организации, появата на реално 
международно върховенство на закона измества голото варварство, съществувало досега, 
което се изразяваше в принципа “силен срещу слаб”. Въпреки че глобализацията не може да 
премахне войната, тя е достатъчно ефективна, за да я възпре. Ако изследваме начина на 
водене на война в наши дни в сравнение с историята на човечеството, то броят на жертвите и 
броят на участващите държави е много малък. Всички се чувстваме по-сигурни благодарение 
появата на върховенството на закона и потока от информация, породени от глобализацията.  

 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА Е ИЗОБРЕТЕНА ОТ ПРЕДПРИЕМАЧИ 

Не трябва да забравяме също така, че глобализацията не е историческа случайност, а е 
създадена и изградена от тези, които са я искали. Дипломатите не са я изобретели. 
Предприемачите са нейните откриватели. 

Нека погледнем към Европа. След Втората световна война европейците откриват, че най-
големите им врагове са те самите. В продължение на 1000 години воюваме един срещу друг. 
Защо? На всеки 30 години отиваме на война. Французите избиват германците. Германците 
избиват французите. Ако човек се опита да обясни тази история на децата си, те няма да я 
разберат. От 18 век насам дипломати и политици правят неуспешни планове за 
предотвратяване на този вид гражданска война в Европа. 

Но през 40-те години на миналия век в Европа пристига бизнесмен с името Жан Моне. Той 
се занимава с продажбата на коняк в Съединените щати и търговията му е много успешна. 
Идеята, която Жан Моне има е, че по всяка вероятност обединителният процес в Европа не 
би трябвало да тръгне от дипломатите. Може би тя трябва да тръгне от деловите среди. Той 
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пристъпва към изграждането на Европейския съюз на базата на търговията. Започва с 
въглищата и стоманата през 1950 г. и именно посредством либерализацията на тази търговия 
постига обединяването на Европа, което изиграва решаваща роля в процеса на глобализация. 

Ръководният принцип на Моне е, че търговските и финансовите връзки ще доведат до 
политическо обединяване. Истинската основа на европейската солидарност се появи с 
търговията. С помощта на този метод всички ползи от глабализацията стават реалност, 
защото свободната търговия e източникът. Атаката срещу свободната търговия е атака срещу 
глобализацията и благосъстоянието на хората в света, затова трябва да бъдем много 
внимателни, когато говорим за търговия, защото тя е главният ключ за сбъдването на всичко 
останало.  

Казаното дотук не означава, че търговията е лесно начинание. Европа е била улеснена, 
защото всички правителства са били демократични. Много по-трудно е да се създава 
свободна търговия с недемократични правителства, но тъй като глобализацията започна с 
изграждането на тази материалистична солидарност, то идеалите ще дойдат по-късно.  

 

ДВЕ ЗАПЛАХИ ЗА ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА 

Вероятно нарисувах твърде оптимистична картина на глобализацията, но съм убеден, че 
наистина имаме сериозни основания за вдъхновение. Глобализацията, обаче, е изправена 
пред две заплахи, на които днес се гледа с пренебрежение.  

 

Световни епидемии. В областта на здравееопазването ние все по-успешно се справяме с 
болестите. Независимо от това в Африка все още има сериозни проблеми, чието разрешение 
с общи усилия е възможно през следващите години - СПИН и малария.  

Но нови епедемии заплашват света. Ако си припомним какво стана в Китай преди няколко 
години с епидемията от атипична пневмония (SARS), която беше кратка, а по-късно заплахата 
от птичия грип през 2005 г., то ще осъзнаем, че някъде съществуват нови заплахи и че 
съвременният свят не е реално подготвен. Една от последиците на глобализацията е, че 
хората пътуват повече, което означа, че и вирусите пътуват повече и се приспособяват. 

Все пак си мисля, че глобализацията изисква международната общност да разработи много 
по-усъвършенствани системи за откриване и лекуване на нови епидемии, които имат 
отрицателни последици върху глобализацията. 

 

Тероризъм. Въпреки че в наши дни войните са ограничени, появиха се нови форми на 
водене на война, които наричаме тероризъм. Днес тероризмът може да ни изглежда като 
далечна опасност, нещо между САЩ и Близкия изток. Но поради напредъка на 
върховенството на закона в света, групите насилници знаят, че вече не е възможно да се води 
война по традиционния начин; впрочем, хората, движени от идеологически страсти все 
повече се изкушават от терористичните методи като начин за постигане на техните цели. 

Това са отрицателните аспекти на глобализацията: епидемии и тероризъм. За съжаление ние 
сме твърде съсредоточени върху традиционните проблеми като свободната търговия. Не 
наблягаме достатъчно на бъдещите заплахи. 
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Бих искал глобализацията да е по-популярна, но грешката си е наша. Може би трябва да 
използваме други думи. „Глобализация” звучи грозно. Трябва да намерим по-добра дума и да 
се опитаме да обясним на медиите и на учащите се, че навлизаме в нова цивилизация на 
благосъстояние, прогрес и щастие, защото ако те не разберат красотата на глобализацията, те 
няма да застанат зад нея, когато тя се окаже застрашена. 

 


