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 TEMA  3: Процеси на трансформация 
 
 Учебна и дидактическа помощ  
 

 

 
 
Транснационална промяна 
 
 
Европа и пазарът – капитализъм и етика 
 
от:  Уте Акерман-Боерос 
 
 
През изминалите две столетия хората в Европа преживяха големи социоикономически процеси на 
трансформация. От няколко десетилетия те се намират в нов такъв процес с глобален мащаб, в който 
отчасти са действащи актьори, но отчасти са и засегнати жертви. 
 
В тази тема ще се опитаме да разработим някои белези на този процес като учебно занятие за 
прогимназиален курс (ниво А). 
 
Учебната и дидактическа помощ се съдържа: 
 
1. Дидактическа подготовка 
 Цели, които занятието трябва да постигне или 
 ключови въпроси, на които да се даде отговор 
2. Методически цели и средства 
3. Организация на учебния час 
4. Дефиниции и обяснения 
5. Библиография 
 
Към материалите са приложени: 
- задачи за изпълнение 
- текстове за разработка от публикации и интернет 
 
 
1. Дидактическа подготовка 
 Цели или ключови въпроси 
 
- Пазарът ценност ли е сам по себе си? 
- Съществуват ли граници за работната сила? 
- Глобализацията същото нещо ли е като необуздания капитализъм (Манчестерски капитализъм)? 
- Правилно ли е да се приватизират печалбите ,  а възникващите социални разходи да се прехвърлят  
 на националната държава, т.е. на гражданското общество? 
 
 
2. Методически цели и средства 
 
- Разбиране на текстове 
- Способност да се анализира 
- Способност да се аргументира 
- Поощряване на способността за вживяване 
- Представяне на познанията 
- Голямо значение се отдава на устните дебати, 
 при което се разкрива индивидуалността 
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3. Организационни въпроси  
 
- Учениците разглеждат дадените материали и търсят – според потребностите си - допълнителна 

информация от интернет. 
- При това те следват предварително дадените им задачи (виж материали Tт  303/1) 
- Учениците трябва да съхранят важни цитати и бележки към отделните задачи, ако преценят, че са 

им необходими за заключителната презентация. 
 
3.1  Първи час  
 
Дефинициите могат да бъдат представени чрез PowerPoint или на дъската (може да се използва и 
магнитна дъска) или чрез Overhead-проекция. Тази кратка информация винаги трябва да е на 
разположение и за по-късно. 
 
За събирането и проучването на материалите класът се разделя на групи (във всяка по 4 ученика), 
всяка група избира лице, което ще представя  знанията пред класа. 
 
Говорителите на групите представят: 
 
• Увод към задача 1 (Tт  303/1) 
 
- Припомняне знанията за Лайсец-файре-либерализма 
- Учениците дават отговори на въпросите a) и б) 
- Те представят знанията си пред класа 
 
• Задача 2  (Tт  303/1) 
 
- Знанията за възгледите на Маркс се закачват на дъската 
- Въпрос a) се разработва по групи 
 
• Домашна работа 
 
- Да се проучат основанията и причините за мисленето на Маркс. 
- От вестници и статии в интернет могат да се събират материали, напр. 
 за социалните протести във Франция. 
 
3.2  Втори час 
 
• Учениците показват какво знаят за социалните протести във Франция. 
• Ако класната стая разполага с достъп до интернет, може да се представи филм от следната 

уебстраница: 
 http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/4897898.stm 
• Задачи 3. a), б) и в) се изпълняяват по двама, като единият приема аргументите на 

демонстрантите, а другият аргументите за действията на правителството. 
 
• Домашна работа 
 
- Проучване на плановете на Пежо в Англия да затвори заводите. 
- Потърсете и други предприятия, които преместват местата на производство. 
 
3.3  Трети час 
 
• Учениците докладват за резултатите от проучванията си. 
• Те работят по двойки върху задача  4 (Tт  303/1) 
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• На въпроси 4a) и б) може да се отговори по време на час пред класа. 
• Въпрос 4в) изисква повече време. Той може да бъде започнат в час и да се довърши в къщи. 
• Тази задача може да бъде разпределена по групи или да се работи индивидуално. 
• Аргументите трябва да се представят писмено, при което учениците могат да потърсят и други 

гледни точки от интернет, за да обосноват аргументацията си . 
 
3.4  Четвърти час 
 
• Получените знания от задача 4 се представят пред класа. 
• Задача/въпрос 5 отново може да бъде изпълнена по групи от по 4 ученика. 
• Следват докладите на говорителите на групите. 
• Задача/въпрос 6 
- Обясни какво се разбира под социална държава, при това използвай информацията от раздел 

„Дефиниции и обяснения“. 
- Обясни принципа (или ценността) солидарност. 
- Работа по въпрос 6a): учениците четат текстовете и обобщават основните аргументи на автора 

(или другите източници). Кои са за и кои против социалната държава? 
- Какво е мнението на учениците за принципа на социалната държава (или за мястото на 

солидарността в скалата с ценности?) 
 
3.5  Пети час 
 
• Задача/въпрос7 отново се разработва по групи, аргументите за и против се записват и се 

представят пред класа. 
• Задача/въпрос 8 се дебатира в класа. 
 
3.6  Шести час 
 
• Учениците трябва да си изберат въпрос към задача 9 и да представят писмено отговорите си 

(напр. като използват фолио или Power Point). 
• При това се отдава особено голямо значение на допълването с подпомагаща информация и 

доказателства за аргументацията. 
• Такива доказателства могат да бъдат: снимки, карикатури, статистически данни, графики, статии 

от вестници, списания или интернет. 
• Презентацията на учениците трябва да съдържа следните компоненти: 
 
- увод 
- основна част с аргументи и източници 
- заключения 
 
 
4. Дефиниции и обяснения 
 
• Пазар:  място, на което купувачът и продавачът си разменят информация и/или си 

разменят блага. Пазарът, заедно с правото на собственост, е един от двата най-важни 
елемента на размяната на стоки и информация. 
 
В икономическата теория съществуването на пазара е предпоставка и същевременно важна 
съставна част на капитализма. 
 
Пазарът има различни форми, напр. като действащ пазар в центъра на града, при който купувачът 
и продавачът стоят един срещу друг. 
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• Капитализъм: обикновено под това понятие се разбира икономическа или социоикономическа 
система, при която средствата за производство са най-вече частна собственост. Произведените 
средства се използват за увеличаване на печалбата с помощта на работници или служители. 
 
Парите са важно средство за размяна на блага, услуги и работа на свободните в голяма степен 
пазари. Решенията за инвестиции се вземат от собствениците. Производството и разпределението 
на благата се извършва от фирми, които се конкурират една с друга и действат в свой собствен 
интерес. Въпреки че по-голяма част от развитите страни се определят като капиталистически, 
някои от тях имат „смесено стопанство“, в което част от средствата за производство са държавни 
и в които държавата играе ролята на посредник. 

 
• Свободен пазар: под това понятие се разбира „идеализиран“ модел на пазара, при който обменът 

на блага и услуги се извършва без никаква принуда и контрол. Държавата изпълнява само ролята 
на „нощен пазач“, който трябва да гарантира частната собственост на земя и ресурси, свободния 
обмен на информация, както и сигурността на интелектуалната собственост и съществуването на 
фирмите. 

 
• Глобализация: става въпрос за една обгръщаща целия свят система на технологичен, 

икономически, политически и културен обмен. Тя става възможна посредством модерните 
комуникационни и транспортни средства, законовата инфраструктура, както и отварянето на 
границите в международната търговия и движението на финансите.Понятието се отнася и за все 
по-тесните контакти и сътрудничество на икономическо, политическо и културно ниво. Въпреки 
че тези връзки не са нещо ново, те стават по-всеобхватни от всякога. 

 
 
Историята на капитализма 
 
През 18 и 19 век в Европа постепенно започва намаляване на търговските ограничения. Това се 
отнася особено за производството и работата, за употребата на неединни мерни единици за тегло и 
размер, ограничения за основаване на предприятия и ограничаване на аристократическите 
привилегии, които засягали търговията. 
 
Това развитие се базира на два нововъзникващи принципа: 
 

• Правният принцип предвиждал само законни собственици или някой, който има право върху 
собствеността, да могат икономически най-добре да използват своята собственост.Този 
основен принцип трябвало да залегне в правото на всяка страна.. 

• Другият принцип се основавал на политическото учение за народното стопанство на Лайсец-
файре. Според този принцип всяка регулираща намеса  на държавата в икономиката е 
несправедлива. Икономиката би функционирала най-добре, ако държавата изпълнява само 
отбранителна роля, която да гарантира безпрепятстваното функциониране на свободния 
пазар. 

 
Друга важна промяна в теоретичната база на капитализма започнала в късния 19 век. Тази фаза се 
характеризира с експанзията на предприятия и финанси, нарастващата глобализация на продукти и 
пазари и нарастващото желание да се използва икономическия капацитет на финансовите сектори, за 
да се осигурят пазари и ресурси, които пак да служат за обезпечаване на икономическия разтеж. 
За много хора, преди всичко заможни, държавата била само средство, което да подобрява 
икономическите рамкови условия, да осигурява пазарите и достъп до оскъдните ресурси. Когато било 
необходимо, тези цели трябвало да се постигат и с помощта на военни средства. 
 
През двадесетте години на миналия век тази философия намерила най-големия си привърженик в 
лицето на американския президент Калвин Колидж, който твърдял, че работата на Америка е да 
прави бизнес („the business of America is business“). Критиците на този период посочват този феномен 
като “корпоратизъм”, докато привържениците твърдят, че става дума  за логично продължение на 
принципа “Лайсец-файре”. 
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Глобализация 
 
Глобализацията или интернационализацията представлява различни процеси, които са настъпили 
преди всичко след края на Втората световна война. Тези процеси включват по-голямо международно 
движение на стоки, пари, информация и хора. Те се отнасят и до развитието и разширяването на 
технологията, организациите, правните системи и инфраструктурата, които осигуряват това 
движение. Съществуването на такива глобални процеси  сериозно се дебатира. 
  
Различават се няколко нива на глобализацията:. 
 

• На  икономическо ниво 
o Международната търговия нараства с по-бърз темп, отколкото глобалния 

икономически растеж. 
o Увеличаване на международния поток от капитали, включително на директни 

инвестиции от чужбина.  
o Осъществяването на международни споразумения и създаването на организации като 

Световната търговска организация (WHO) и OПEК. 
o Развитието на глобална финансова система.. 
o Нарастващата роля на международни организации като WTO, WIPO (Световна 

организация за защита на интелектуалната собственост), IMF (Международен валутен 
фонд), които се занимават с международни трансакции. 

o Увеличаване на икономическите практики като преместването на части от 
предприятия или разместване на цели производствени райони от мултинационални 
фирми.  

 
• На ниво култура 

o Нарастващ международен културен обмен 
o Разширяване границите на мултикултурните явления, нарастващ индивидуален 

достъп до културата на различните народи, например чрез експорт на филми от 
Холивуд и Боливуд.Част от този процес е обаче и това, че внесената култура може да 
замени местната, в резултат на което следва редуциране на културната самобитност 
чрез смесване или подражание. Най-впечатляващата форма на този процес е 
влиянието на западната култура, но се наблюдава и широко разпространение на 
китайската култура. 

o Бързо развитие на туризма и пътуванията.  
o Увеличаване броя на изселванията, включително нелегалната имиграция. 
o Разпространение на местни ястия, като пицата, китайската и индийско/пакистанската 

кухня в други страни. 
 

• В други области 
o Развитие на глобална телекомуникационна мрежа с постоянно увеличаващ се поток от 

информация, за който границите не са пречка с помощта на модерните технологии 
като интернет, сателитите и телефона. 

o Увеличаване броя на международно признатите  стандарти, например за авторското 
право или патентите. 

o Търсенето и откриването на универсални, валидни за всички ценности. 
o Изискването за международен състав на съда и единни международни правни 

стандарти (например Международният съд) 
o Често се твърди,че тероризмът също се глобализира. Глобализираният тероризъм се 

характеризира с нападения в страни, които нямат директно отношение към родината 
на терористите. 

 
Много ограничения, които засягат международната търговия са отменени след Вторате световна 
война, например чрез всеобщото споразумение за митата (GATT) и Световната търговска 
организация (WTO). Както GATT , така и WTO успяха да дадат ход на следните инициативи: 
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o Стимулиране на свободната търговия 
o На блага: 

 
 

 Редуциране или премахване на входните мита; създаване на зони за свободна 
търговия с намалени входни мита или без мита. 

 Редуциране на транспортните разходи, особено чрез използване на контейнери 
в корабния транспорт.. 

o На капитали:Редуциране или премахване на контрола върху притока на капитали 
o Редуциране, премахване или хармонизиране на субвенциите в отделните държави 

• Ограничаване на правата върху интелектуалната собственост 
o Хармонизиране на авторските права между страните със силни ограничения. 
o Международно признание на правото на интелектуална собственост (например 

разрешените в Китай патенти се признават в САЩ)  
 

 
Държава на социалното благополучие/Социална държава 
 
Това понятие се използва в немския език от 1870 г., при което терминът ,,социална държава” е по-
разпространен. 
  
Модерните държави на социалното благополучие се развили поетапно в края на 19 век и през 20 век. 
Те се отличават от по-ранните форми на социално подпомагане на бедните чрез принципа за 
подпомагане на всички. Значителна роля изиграло преди всичко разработването на социалното 
осигуряване при Бисмарк. Някои форми на социални държави, например в Скандинавския 
полуостров се базират на основата на автономно, взаимно обезпечение. Други форми се развиват на 
основата на държавното подпомагане. Понятието обаче не се отнася за всички държави, които 
предлагат социална закрила. Социологът Т.Х.Маршал определя държавата на социалното 
благополучие като особена комбинация от демокрация, държавно подпомагане и капитализъм. 
 
Примери за ранни социални държави са Швеция, Холандия и Новозеландия през 30- те години на 
миналия век. Като реакция на световната икономическа криза през 30-те години много държави се 
развили като социални. Предвестник за настъпването на новата ера били услугите ,,от люлката до 
гроба” като реакция на увеличаващата се бедност по време на световната икономическа криза. След 
Втората световна война много страни в Европа изградили своя социална система, като резултатът бил 
пълно обезпечение на населението. 
 
Аргументи за държавите на социалното благополучие: 
 

• Хуманитарни: Хората не би трябвало да страдат ненужно. 
• Демократични: Избирателите в повечето страни биха гласували за постепенно развитие на 

социална сигурност. 
• Етични: Взаимността (или справедливата размяна) е универсален морален принцип. Повечето 

държави на социалното благополучие се основават на този принцип на общовалиден обмен. 
Алтруизмът (безкористността) е морално задължение в повечето култури. Спонсорството и 
подпомагането на бедните съграждани най-общо се свързват с морала. 

• Утилитаризъм: Човек става по-щастлив, ако даде на някой беден определено количество пари, 
отколкото на някой богат. Преразпределението на богатството от богатите към бедните 
повишава общественото задоволство. 

• Религиозни аргументи: Повечето големи световни религии подчертават важността на групата 
спрямо индивида. 

• Взаимен интерес: Някои национални системи са се развили чрез нарастване на доброволните 
взаимни осигуровки. 

• Икономически интереси: Социалните програми упражняват многообразни икономически 
функции, например регулиране на пазара на труда.  
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• Социални аргументи: Социалните програми помагат да се постигнат определени цели в 
областта на образованието, семейството и труда. 

• Неуспешната работа на частния сектор: Застъпниците на социалните държави твърдят, че 
частният сектор не може да постигне изпълнение на социалните цели и да произвежда 
ефективно на основата на монополи, олигополи и несиметрично разпределяне на 
информацията.  

 
Аргументи против държавите на социалното благополучие: 
 

• Анархисти: Анархистите вярват, че всички държави и правителства са нежелани или 
ненужни. Те използват аргумента, че държавата на социалното благополучие е форма на 
контрол и не е резултат на алтруистични убеждения. 

• Либерали: Много либерали вярват, че държавният контрол спъва свободата на индивида. 
Отделният гражданин не трябва да бъде задължен да подпомага финансово другите. 

• Консерватори: Те твърдят, че социалните помощи имат нежелан ефект върху поведението на 
гражданите. Те поощряват зависимостта и намаляват стимула за търсене на работа, тъй като 
парите за безработни са толкова, колкото и минималната работна заплата.  

• Индивидуалисти: Социалните данъци ограничават свободата на заможните граждани, тъй 
като те са принудени да отделят част от своето богатство за другите. Тази аргументация се 
използва и от либералите, и от консерваторите. 

• Аргументи против регулирането: Социалната държава се обвинява за това, че упражнява по-
голям контрол върху икономиката и така намалява растежа и предизвиква безработица.  

• Свободен пазар: Застъпниците му твърдят, че свободният пазар води до повече ефективност 
на продукцията и услугите, отколкото държавните социални програми. Твърди се, че 
социалните разходи са по-големи, а в резултат и данъците. 

• Привържениците на Хайек смятат, че правителствените институции не могат така добре както 
частните да трупат опит, за да реагират правилно в определени ситуации.  

• Религиозни аргументи: Някои протестанти (предимно в САЩ) са срещу държавите на 
социалното благополучие. Те водят до това, гражданите да се чувстват длъжни да бъдат 
щедри. Само доброволността на даренията от частни организации е добродетел.  

 
______________________________________ 
Преведено от немски от Мариела Кацарова 
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