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Противоречивите последици от икономическата глобализация през после-
дните две десетилетия се превърнаха в един от най-интензивно дискутираните
проблеми сред академичните и политическите кръгове, което, от своя страна,
доведе до появата на множество теоретични и емпирични изследвания. Въпре-
ки разнообразието от гледни точки относно баланса между позитивните и нега-
тивните страни на това явление, през последните години доминираше оптимис-
тичният възглед за приноса на глобализацията за увеличаване на производител-
ността, заетостта и равнището на заплатите, технологичния трансфер, иконо-
мическия растеж и впоследствие за подобряване на доходното разпределение
в обществото. В същото време, обаче, икономическата реалност предоставя
един неоспорим факт – паралелно с процеса на глобализация и ускорен иконо-
мически растеж в много части от света, тенденция към нарастване показва и
доходното неравенство, както в рамките на отделни страни, така и между тях.
Това е факт, провокиращ размисъл, критични оценки и належаща необходимост
от обяснение на увеличаващия се развив между бедни и богати в иначе достиг-
налата високо ниво на интеграция световна икономика. В този смисъл изглежда
изненадващ фактът, че въпросът за влиянието на икономическата глобализа-
ция, и по-конкретно на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) като основно
нейно проявление, върху доходното неравенство дълго време остава встрани,
както в научната литература, така и в политическия дискурс.

Във връзка с това, цел на статията е да изясни теоретичните основи на
релацията „ПЧИ – доходно неравенство” чрез систематизиране на основните
теории, третиращи този проблем, както и чрез извеждане на трансмисионните
механизми, чрез които ПЧИ въздействат върху доходното разпределение.

1. Значение на проблема за доходното неравенство

В последните две десетилетия се наблюдава ясна тенденция към нара-
стване на доходното неравенство в много от развитите и развиващите се стра-
ни. Докато в средата на 80-те години на XX в. коефициентът на Джини, стан-
дартният показател за доходно неравенство, е 28% средно за страните от Орга-
низацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), в края на изми-
налото десетилетие отбелязва повишение с около 10% и достига 31%. Към
момента в страните от ОИСР средният доход на най-богатите 10% от населе-
нието е около 9 пъти по-голям от този на най-бедните 10%. И докато това
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съотношение е значително по-ниско в Скандинавските страни и много от стра-
ните от континентална Европа, в страни като Израел, Турция и САЩ то достига
14, а в Чили и Мексико – 27 пъти. Съществено повишение в доходното неравен-
ство се наблюдава и в постсоциалистическите страни от Централна и Източна
Европа. Имайки едни от най-ниските равнища на доходно неравенство в света в
края на 80-те години (22,5% осреднен индекс на Джини за 1989 г.), те претърпя-
ват съществено влошаване в разпределението на доходите, изразяващо се в
нарастване на този показател с 8 процентни пункта десетилетие по-късно, като
България е една от страните, в които този проблем е най-силно изразен.

И докато статистиката за растящото доходно неравенство не подлежи на
съмнение, далеч по-неясни са причините и последиците от тази задълбочаваща
се тенденция. Преди всеки опит за вникване в тяхната сложна същност обаче,
следва да се постави още по-генералният въпрос – защо въобще е важно да
говорим за доходно неравенство? Дълго време този въпрос бе неглижиран от
западните политически и академични кръгове, за които от първостепенно зна-
чение е не как са разпределени доходът и богатството, а какъв е техният раз-
мер. Подобни аргументи всъщност са в основата на доминиращата в последни-
те три десетилетия неолиберална парадигма, според която доходното неравен-
ство е неизбежна последица от функционирането на пазара като механизъм,
предоставящ координация и стимули и оттук ефективно разпределение на ре-
сурсите. На фона на натрупаните икономически проблеми и ескалиращото со-
циално напрежение в глобален мащаб през последните няколко години, все по-
често се поставя под съмнение валидността на подобни аргументи и внимани-
ето се насочва към потенциалните негативни последици от растящото доходно
неравенство.

Точно тези проблеми разглежда Нобеловият лауреат Джоузеф Стиглиц в
най-новата си книга „Цената на неравенството”1. В няколко предхождащи я
статии, Стиглиц дава ясен отговор на въпроса защо плутократите следва да се
ангажират с въпроса за доходното неравенство.2 Според него, обществата с
високо доходно неравенство не функционират ефективно и икономиките им не
са нито стабилни, нито устойчиви. Причините за това са няколко: първо, колкото
повече пари се концентрират в най-високодоходните групи, толкова повече на-
малява потреблението на средностатистическите домакинства, а това означа-
ва по-ниско съвкупно търсене и оттук растяща безработица. На второ място
стои въпросът за последиците от поведение, свързано с преследване и създава-
не на рентни изгоди (т.нар. rent-seeking), на което се дължи голяма част от
доходното неравенство. Такъв тип поведение, според Стиглиц, води до неефек-
тивно разпределяне на ресурси и отслабва икономиката. Трето, крайно неравно-
мерното доходно разпределение създава у хората усещане за несправедливост,

1 Stiglitz, J. The Price of Inequality: How Today’s Divided Society Endangers Our Future, W. W.
Norton & Company,2012, 414 pp.

2 Stiglitz, J. The 1 Percent’s Problem: http://www.vanityfair.com/politics/2012/05/joseph-stiglitz-the-
price-on-inequality (31.05.2012)
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а това намалява мотивацията им за труд и оттук може да рефлектира върху
тяхната производителност. На четвърто място стои проблемът за доверието,
което ерозира в условия на растящо неравенство, а в същото време е изключи-
телно важно доколкото една модерна икономика предполага колективни дей-
ствия, основани на доверие. Изводът на Стиглиц е, че подценяването на про-
блема за растящото доходно неравенство може да има катастрофални иконо-
мически последици за цялото общество и тогава дори и най-богатите плащат
висока цена.

Въпреки, че все повече автори признават значимостта на проблема за до-
ходното неравенство3, изследванията относно разпределителните ефекти от ико-
номическата глобализация са сравнително нови, оскъдни и доста противоречиви.
Освен поради чисто идеологическите основания, коментирани по-горе, друга при-
чина този проблем да не присъства активно в емпиричните изследвания се дължи
на липсата на общоприета теоретична рамка за анализ. Tеориите, които са свързани
с релацията „ПЧИ - доходно неравенство” и върху които стъпват повечето емпи-
рични разработки, са нормативни теории с широк обхват, всяка от които предлага
своя трактовка на проблема за посоката на икономическо и социално развитие,
причините за недоразвитие, влиянието на чуждия капитал върху приемащата ико-
номика, избора на стратегии за трансформация и за поддържане на процеса на
развитие. В този смисъл те не дават директно, еднозначно и ясно теоретично
обяснение на влиянието на ПЧИ върху доходното разпределение и конкретните
механизми, по които то се проявява, а по-скоро съдържат имплицитно някои общи
идеи относно този проблем. Именно това налага по-задълбочено вникване и изяс-
няване на теоретичните основи на релацията „ПЧИ – доходно неравенство”, кое-
то е обект на по-нататъшния анализ.

2. Преглед на теориите относно релацията
„ПЧИ – доходно неравенство”

В определени етапи от развитието на икономическата наука възникват
няколко противоположни по идеи теории, които представляват първи опити за
обяснение на влиянието на ПЧИ върху доходното неравенство. Едната е теори-
ята за модернизацията, която възниква и придобива полулярност през 50-те и
60-те години на XX в., основава се на идеите на икономическия либерализъм и
е близка до съвременния неокласически икономикс. Другата група теории, по-
явила се като критична реакция на първата, включва теорията за зависимостта

3 Вж. Figini, P. and H. Gцrg. Does Foreign Direct Investment Affect Wage Inequality? An Empirical
Investigation. Institute for the Study of Labor (IZA) Discussion Paper No. 2336, 2006, p. 1.; Herzer,
D. and P. Nunnenkamp. FDI and Income Inequality: Evidence from Europe. Kiel Institute for the
World Economy Working Paper No. 1675, 2011, p. 1.; Cornia, A. G. and J. Court. Inequality, Growth
and Poverty in the Era of Liberalization and Globalization. UNU World Institute for Development
Economics Research (UNU/WIDER), Policy Brief No 4, 2001, p. 1; В българската литература:
Младенова, З. Световното стопанство в условията на глобализация. Варна, СТЕНО, 2002, глава
първа, с. 46; Вичев, В. Парадоксите на „глобалното село”. Сп. Философски алтернативи, 2001,
кн. 2, с. 126.
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(средата на 60-те години на XX в.), както и сходната по възгледи и възникнала
малко по-късно теория за световната система (70-те години на XX в.). При
изясняване на теоретичните основи на релацията „ПЧИ – доходно неравенство”
следва да бъдат разгледани и някои елементи от класическата теория за меж-
дународната търговия, тъй като тя също предоставя обяснение на разпредели-
телните ефекти на ПЧИ.

2.1. Теория за модернизацията

В най-общ план теорията за модернизацията (modernization theory) има за
цел да посочи и анализира пътя на развитие, през който слаборазвитите страни
трябва да преминат, за да достигнат напредъка в Западния свят. Тя се основа-
ва на ортодоксалните икономически идеи на теорията за пределната произво-
дителност и ролята на склонността към спестяване и потребление. Според нея,
първо трябва да бъде произведено достатъчно количество стоки и услуги, пре-
ди да се премине към преразпределение. Неравенството в най-общ смисъл се
възприема като необходима предпоставка за последващо подобряване на дохо-
дите на хората. Тази идея намира израз в известната крива на С. Кузнец, който
през 1955 г. в рамките на концепцията за модернизацията предлага теория за
глобалните перспективи на неравенството. Съгласно кривата на Кузнец, която е
с обърната U-образна форма, доходното неравенство нараства в началните фази
на икономическо развитие, но намалява с течение на времето след като бъде
достигнато определено ниво на развитие. Тази закономерност Кузнец аргумен-
тира с преминаването от традиционния аграрен сектор с ниско доходно нера-
венство към процес на индустриализация, в началния етап на който неравен-
ството показва тенденция към нарастване, но когато достигне една критична
точка, започва да намалява.4

Въпреки, че привържениците на теорията за модернизацията рядко зася-
гат проблема за разпределителния ефект на ПЧИ директно, тяхната позиция е
ясно заявена в начина, по който разглеждат чуждия и местния капитал, а имен-
но като „хомогенни стоки”. Според теорията за модернизацията, от значение е
не толкова произходът, колкото самото наличие на инвестиции. Капиталът, не-
зависимо дали е чужд или местен, стимулира растежа и генерира ползи, които
се разпростират в цялата икономика. Първо, чрез ПЧИ се осъществява транс-
фер на нови управленски техники, организационни форми, бизнесетика, пред-
приемаческо мислене, ефективни трудови навици и т.н. Второ, трансферът на
ноу-хау и технологии от развитите страни прави възможно модернизирането на
производството и увеличаването на производителността в приемащите иконо-
мики. Трето, ПЧИ се явяват източник на нови работни места и стимулират
търсене на суровини от местни достачици. В този смисъл, освен директните
ефекти от вноса на ПЧИ, съществуват и т.нар. вторични ефекти (spillover effects),
които се дължат на търсенето, генерирано от по-високата заетост и повишено-
то търсене на производствени фактори. Четвърто, посредством ПЧИ навлизат
4 Kuznets, S. Economic Growth and Income Inequality. American Economic Review, 1955, 45(1): 1-28.
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нови играчи на пазара, което намалява монополизацията в приемащата иконо-
мика.5

Според либералните възгледи, залегнали в теорията за модернизацията,
отварянето на националните икономики насочва факторите на производство към
тяхното най-ефективно предназначение. Смята се, че дори ПЧИ първоначално
да водят до растеж само в някои водещи или привилегировани сектори, до създа-
ване на съюзи с местните елити или формиране на икономически дуализъм, в
дългосрочен план растежът във водещите сектори има потенциала да подпо-
могне по-равномерното разпределение на доходите.6

2.2. Теория за зависимостта и теория за световната система

Теорията за зависимостта (Dependency theory) придобива популярност през
60-те и 70-те години като критика на теорията за модернизацията, която губи
подкрепа поради нарастващата бедност в много части по света, особено в Ла-
тинска Америка, където всъщност възниква теорията. Централно място в нея
заема разграничаването между страните от центъра и страните от периферия-
та. Развитите и богати страни с доминиращи позиции на международната сцена
формират центъра, а най-слаборазвитите и бедни страни – периферията.

В теорията за зависимостта недоразвитието се асооциира не с вътрешни, а
с външни фактори, а именно външната търговия и ПЧИ. То не се разглежда като
изоставане от прогреса на развитите икономики или като последица от неуспеш-
на интеграция в световното стопанство, а като резултат от високата степен на
интегриране на периферните страни в световната икономика, която е доминирана
от индустриализираните страни от центъра. В този смисъл вътрешната структу-
ра на икономиката на периферията се формира под влияние на центъра, който
ограничава възможността на зависимите страни да се развиват. Според Р. Пре-
биш и Х. Зингър, водещи имена в тази теория, подобна асиметрия се базира ос-
новно на влошаване на условията на търговия, което гарантира непрекъснат по-
ток от ресурси от периферията към центъра. Това, от своя страна, води до сери-
озен недостиг на капитал в страните от периферията и снижаване на тяхната роля
единствено до доставката на суровини. С други думи, според теорията за зависи-
мостта, благосъстоянието и достигнатото високо ниво на развитие на страните
от центъра се дължи на експлоатацията на периферията.

За разлика от имплицитните аргументи на теорията за модернизацията
относно ПЧИ и доходното неравенство, теорията за зависимостта отправя
съвсем конкретни критики към негативния разпределителен ефект на ПЧИ.
Както отбелязва П. Цаи, тя разглежда проблема за неравенството от гледна
точка на световната икономика и историческия контекст. Според нея, социал-

5 Bandelj, N. and M. Mahutga. Income Inequality Reconsidered: Evidence from Post-Socialist Countries.
Paper prepared for presentation at American Sociological Association Meetings, Philadelphia, 2005,
pp.7-8.

6 Tsai, P.-L. Foreign direct investment and income inequality: further evidence. 1995, World Development,
23: 469-83, p. 470.
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ният контрол и организация на производството, а не толкова производителност-
та и богатството, влияят върху доходното неравенство. Позицията, която една
страна заема в световната икономика, е решаваща за формирането на разпре-
делението на доходите в нея7. С други думи, доходното неравенство съответ-
ства на отношението между страните от центъра и периферията и равнището
на неравенство в страна от периферията се определя от процеса на зависимо,
подчинено развитие („dependent development”).8

В хода на процеса на индустриализация в слаборазвитите страни, съпрово-
ден с навлизането на ПЧИ, се наблюдава тенденция лицата заети в чуждите
фирми да формират нова социална класа. Според Гирлинг новосформираният
„елит” („labor elites”) обикновено получава от 4 до 10 пъти повече от заплатите и
допълнителните възнаграждения в местни фирми.9 Въпреки, че този тип зависи-
мо развитие спомага за увеличаване на заплатите в традиционните сектори, в
повечето случаи то е придружено с по-капиталовоинтензивно производство, кое-
то, от своя страна, води до по-висока безработица в традиционните сектори. В
резултат на това, нарастването на относителния дял на трудовия доход не само
не успява да доведе до по-равномерно доходно разпределение, но и допринася
директно за задълбочаване на неравенството. С други думи, при този тип зависи-
ма индустриализация, отстояваните от теорията за модернизацията идеи за раз-
простиране и мултипликация на положителни ефекти на ПЧИ, не са валидни.

Сходна на теорията за зависимостта е теорията за световната система
(World-systems theory), която възниква през 70-те години на XX в. по-скоро като
съвкупност от теоретични подходи, отколкото като кохерентна теория. Свързва
се преди всичко с името на Имануел Уолърстейн, който се смята за нейн осно-
воположник. Ключов момент в теорията е разбирането, че националното разви-
тие не е изолиран процес в определена страна, а процес, който протича в рамки-
те на една глобална система и следователно, се намира под нейното влияние.
Теориите за модернизацията и зависимостта ограничават анализа си до иконо-
мическото развитие в периферните региони по света, докато теорията за све-
товната система се разпростира върху икономическата, политическата и кул-
турната структура на световната система, която, освен това, се разглежда в
динамика, тъй като икономиките могат да се движат нагоре и надолу в йерар-
хията, изградена от концепцията за център, периферия и полупериферия (после-
дната е добавена от Уолърстейн).

Друга особеност е това, че недоразвитието се определя от икономически,
политически и социални сили, който са извън обсега на влияние на засегнатите
общества. В случая е важно да се отбележи, че ключово място сред икономи-
ческите фактори заемат транснационалните компании (ТНК), чиято дейност е
7 Пак там, с. 471.
8 Понятието „зависимо развитие” не се ограничава само до зависимостта от чужди инвестиции,

обект на тази дискусия, но и до зависимостта от външна търговия и международна помощ.
9 Girling, R. Dependency and persistent income inequality in F. Bonilla and R. Girling (Eds.), Structures

of Dependency, Stanford CA: Institute of Political Studies, 1973, pp. 83-101, цитиран от Tsai, 1995,
p. 471.
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пряко свързана с ПЧИ. Подобно на теорията за зависимостта, ТНК имат съще-
ствено значение и се разглеждат като най-силния субект в световната система,
който установява йерархически ред в международното разделение на труда и
пренася капиталистически начин на производство в периферните страни. Тази
инвазия на ТНК води до ерозия на традиционния начин на производство и съще-
ствуващата социална структура в приемащите страни, което има потенциал да
доведе до нарастване на доходното неравенство.

Теориите за зависимостта и за световната система несъмнено притежа-
ват определени предимства: те позволяват разкриването на влиянието на ПЧИ
върху икономическата и социалната структура на приемащите страни, изводи-
те им се основават на емпирични наблюдения, а също така отчитат ролята на
историческите връзки между страните от центъра и периферията. Същевре-
менно те не са лишени и от критика, най-често свързана с генерализацията на
отношенията „център – периферия” и неотчитането на някои фактори на разви-
тието. Поради това литературата, която възниква след първите разработки от
тези теории е доста разнородна, преди всичко емпирична и включва нови фак-
тори, които позволяват по-задълбочен анализ на икономическите механизми в
основата на неравенството. Въпреки това, тъй като представляват първи опити
за обяснение на влиянието на ПЧИ върху развитието и неравенството, и двете
теории, заедно с предхождащата ги и противоположна по възгледи теория за
модернизацията, все още се използват активно като отправна точка в съвре-
менните изследвания относно социалните последици от глобализацията.

2.3. Kласическа теория за международната търговия

Според много от авторите, изследващи връзката между ПЧИ и доходното
неравенство, разпределителният ефект на ПЧИ в една развиваща се икономика е
подобен на разпределителния ефект на международната търговия със стоки,
съгласно модела на Хекшър-Олин и теоремата на Столпер-Самюелсън.10 Пора-
ди факта, че развиващите се страни разполагат в изобилие с евтини нискоквали-
фицирани трудови ресурси, развитите икономики биха насочили своите ПЧИ към
тези страни именно в производства, които използват интензивно нискоквалифици-
ран труд. Това води до нарастване на търсенето на този тип производствен фак-
тор и съответно до повишаване на неговата цена. С други думи, нараства запла-
щането на нискоквалифицирания труд, докато това на висококвалифицирания труд
намалява, което води до намаляване на доходното неравенство в развиващата се
икономика. Обратните процеси протичат в развитите страни, източник на ПЧИ,
като техен краен резултат е нарастване на доходното неравенство.

Очакваните съгласно класическата теория за международната търговия
положителни разпределителни ефекти на ПЧИ в приемащите икономики, обаче,

1 0 Stolper, W.F. and P.A. Samuelson. Protection and Real Wages. Review of Economic Studies, 1941, 9: 58-73.
Следва да се уточни, че теоремата на Хекшър-Олин и Столпер-Самюелсън е валидна при определени
допускания: търговията се осъществява между две страни, които произвеждат две стоки с два произ-
водствени фактора (капитал и труд), а използваната технология остава неизменна във времето.
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рядко намират потвърждение в емпиричните изследвания. За обяснение на това
противоречие могат да бъдат дадени няколко аргумента.

Първо, съществуват теоретични модели, които, поставяйки акцент върху
съпоставянето на производствените фактори в отделните страни, стигат до из-
води, различни от предлаганите от теоремата Столпер-Самюелсън. Според мо-
дела, предложен от Феенстра и Хансон11, трудови ресурси, които се разглеждат
като неквалифицирани в една развита страна, могат да се окажат квалифицира-
ни по отношение на трудовия пазар в развиващата се икономика, приемник на
ПЧИ. В този случай вносът на ПЧИ от развитата към развиващата се иконо-
мика би довел до увеличаване на доходното неравенство и в двете страни. Това
се дължи на факта, че вносът на ПЧИ води до увеличаване на търсенето на
квалифицирани кадри в развиващата се страна, което повишава тяхното запла-
щане и като краен резултат нараства разривът в заплащането на квалифицира-
ния и неквалифицирания труд, а оттук и доходното неравенство. В развитата
икономика, източник на ПЧИ, нараства търсенето на труд, който е квалифици-
ран съобразно местния трудов пазар, което по същия начин води до увеличава-
не на разликите в заплащането между квалифицираните и неквалифицираните
работници, т.е. и в развитата страна доходното неравенство расте.

Второ, негативният ефект на ПЧИ върху разпределението на доходите може
да бъде задълбочен от промените в изискванията към труда, породени от тех-
нологичния трансфер, съпровождащ ПЧИ. Според Лий и Виварели, би следвало
тези технологии да предполагат относително по-интензивно използване на ква-
лифициран труд, т.е. по-квалифициран в сравнение с този, който се използва в
приемащата икономика преди отварянето й за ПЧИ. Това би довело до проти-
воположни на установените от теоремата Столпер-Самюелсън резултати, а
именно повишаване на търсенето на квалифицирани трудови ресурси, нараства-
не на разликите в заплащането между квалифицирания и неквалифицирания труд
и оттук увеличаване на доходното неравенство.12

Трето, процесът на икономическа глобализация често е съпроводен с па-
зарноориентирани реформи в приемащата ПЧИ развиваща се икономика (либе-
рализация на трудовия пазар, приватизация на държавни предприятия и т.н.),
които имат потенциала да задълбочават доходното неравенство 13.

Може да се обобщи, че от теоретична гледна точка, когато се премахне
ограничението на модела на Хекшер-Олин за технологична хомогенност и се
допусне промяна в изискванията към труда, породени от технологичния транс-
фер, се появяват възможности за проява на различни от предвидените от моде-
ла разпределителни ефекти на ПЧИ.

1 1 Feenstra, R. and G. Hanson. Foreign Direct Investment and Relative Wages: Evidence from Mexico’s
Maquiladoras. Journal of International Economics, 1997, 42: 371-93.

1 2 Lee, E. and M. Vivarelli. The Social Impact of Globalization in the Developing Countries. Institute for
the Study of Labor (IZA) Discussion Paper No.1925., 2006, pp. 9-10.

1 3 Milanovic, B. The Two Faces Of Globalization: Against Globalization as We Know it. World
Development 31(4): 667-683, 2003, p. 670.
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3. Канали на влияние на ПЧИ върху доходното неравенство

Конкретните предавателни механизми, по които се осъществява влияние-
то на ПЧИ върху доходното неравенство рядко биват експлицитно изведени от
теоретична гледна точка, а слабото им присъствие в емпиричния анализ често
се дължи на трудностите при тяхното изолиране поради липсата на достатъчно
данни. В същото време за по-задълбочено вникване в разглежданата релация,
съществено значение има тяхното теоретично извеждане.

Въз основа на съществуващите теории могат да бъдат изведени два ос-
новни предавателни механизми, по които ПЧИ влияят върху доходното нера-
венство.

Първо, ПЧИ влият върху доходното неравенство посредством вноса на
капитал и увеличаването на производителността в резултат на т. нар. вторични
ефекти (spillover effects). Увеличаването на капиталовия запас в резултат на
вноса на ПЧИ води до нарастване на пределния физически продукт на единица
труд поради две причини: първо, защото на един работник се пада по-голямо
количество капитал и второ, поради наличието на положителна корелация меж-
ду използването на производствени методи с по-висока степен на капиталова
интензивност и относителната възвръщаемост на труда. Това води до нара-
стване на номиналните и реалните заплати и оттук до намаляване на доходното
неравенство.14

Това въздействие върху доходното разпределение е допълнително подси-
лено от вторичните ефекти, по-конкретно тези, които произтичат от технологич-
ни трансфери и достъпа до пазари. Технологичните вторични ефекти се отнасят
до директния и косвения трансфер на технологии от ТНК в страната-приемник
на ПЧИ, който, както е утвърдено в множество изследвания, допринася за уве-
личаване на производителността. Това, от своя страна, би следвало да даде
възможност на ТНК и някои местни фирми да плащат по-високи реални запла-
ти, което води до подобряване на доходното разпределение.15 Другият вид
spillover ефект, който има потенциала да увеличи производителността, е свързан
с достъпа до пазари. Местните фирми могат да извличат ползи от осъществя-
ването на връзки (linkages) с филиалите на ТНК в приемащата икономика, тъй
като посредством тях се осъществява трансфер на знания относно продукта,
технологиите и условията на чуждите пазари. Тази информация местните фир-
ми могат да използват при установяване на свои собствени връзки с междуна-
родните пазари, което би допринесло за разширяване на обхвата на производ-

1 4 Mundell, R. International Trade and factor Mobility. The American Economic Review, 47, 1957,
3:321-335.

1 5 Микроикономическата теория учи, че заплатите следва да бъдат равни на пределния продукт на
труда или с други думи заплатите се определят от производителността на труда. Това важи в
случай, че трудовият и продуктовият пазар са конкурентни. За по-подробен анализ на връзката
между производителността на труда и равнището на заплатите вж. Graham, E. M. Fighting the
Wrong Enemy: Antiglobal Activists and Multinational Enterprises. Institute for International Economics,
Washington, D.C., 2000, p. 89.
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ството и заетостта. В случаите, когато за производството са характерни нара-
стващи икономии от мащаба, това би довело и до увеличаване на производи-
телността. Подобно на описания по-горе механизъм, по-високата производи-
телност на труда би означавала по-високо заплащане и оттук – по-ниско доход-
но неравенство.

Вторият канал на влияние на ПЧИ върху доходното неравенство е свързан
с пазара на труда, по-конкретно с равнището на заплащане във филиалите на
ТНК. Тук важно значение, обаче, има разграничението между квалифициран и
неквалифициран труд. Ако ТНК плащат по-високи заплати на квалифицираните
трудови ресурси, отколкото местните фирми, при равни други условия, ПЧИ
допринасят за увеличаване на доходното неравенство. Ако ТНК плащат по-
високо възнаграждение на неквалифицирания труд, при равни други условия,
ПЧИ водят до понижаване на доходното неравенство.16

Влияние върху разпределението на доходите могат да имат и промените в
изискванията към труда, породени от технологичния трансфер, съпровождащ
ПЧИ. Ако тези технологии предполагат относително по-интензивно използване
на квалифициран труд, т.е. по-квалифициран, в сравнение с този, който се изпол-
зва в приемащата икономика преди отварянето й за ПЧИ, това би довело до
повишаване на търсенето и съответно заплащането на квалифицирани трудови
ресурси и оттук увеличаване на доходното неравенство. Следва да се добави,
че освен равнището на заплащане, относителният състав на факторите на про-
изводство, използвани във филиалите на ТНК също може да има ефект върху
доходното разпределение. Ако ТНК използват в производството повече труд,
отколкото местните фирми, дори и да плащат по-високи заплати, те биха допри-
насяли за намаляване на доходното неравенство. В обратния случай, ако ТНК
използват по-малко труд, за който предоставят по-високо възнаграждение, те
биха задълбочили неравномерното разпределение на доходите. Доколкото оба-
че внесеният с ПЧИ капитал би имал противоположен ефект, от теоретична
гледна точка не е ясно какъв би бил нетният ефект на ПЧИ върху доходното
неравенство и в този смисъл следва да бъде обект на емпиричен анализ за
конкретна страна или група страни.

В заключение може да се обобщи, че в достигналата високо ниво на гло-
бализация, но в същото време разтърсвана от сътресения, съвременна иконо-
мика проблемът за доходното неравенство ще става все по-актуален. Както,
обаче, показа анализът, теориите, които предоставят обяснение на разпредели-
телните ефекти на ПЧИ са интердисциплинарни и третират индиректно този
проблем, което налага извличане и доразвиване само на онези техни идеи, които
могат да се използват за изграждане на концептуална рамка при неговия ана-
лиз. Освен това, противоположните възгледи, отстоявани от отделните теории
показват, че теоретичните основи на релацията „ПЧИ – доходно неравенство”
са доста противоречиви и неясни. В този смисъл, както някои автори отбеляз-

1 6 Jensen, Nathan M. and Guillermo Rosas. Foreign Direct Investment and Income Inequality in Mexico,
1990-2000. International Organization, 2007, 61(3), pp. 467-487.
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ват, проблемът до голяма степен се превръща в емпиричен и налага небходи-
мостта от изследвания, които, отчитайки конкретните икономически и социални
условия в отделните страни, могат да разкрият спецификата на проявлението
на ефекта на ПЧИ върху доходното разпределение. Това безспорно е нелека
задача, поради сложния характер на връзката между ПЧИ и доходното нера-
венство, но доброто познаване на нейните теоретични основи и предавателни
механизми е необходима и важна предпоставка за емпиричния анализ.

THEORETICAL ASPECTS  OF THE  RELATION  BETWEEN
FOREIGN  DIRECT  INVESTMENT AND  INCOME  INEQUALITY

Assist.  Prof.  Svilena Mihaylova

Abstract

The aim of the article is to clarify the theoretical aspects of the impact of foreign direct
investment (FDI) on income inequality. There are systematized the main theories dealing with
this problem, and there is also made an attempt at formulating the transmission mechanisms
through which FDI affects income distribution. Analysis shows that the theoretical foundations
of the interrelation under consideration are rather contradictory, which largely turns the issue
into an empirical one and imposes the need for studies, which, taking into consideration the
specific economic and social conditions in the individual countries, can reveal the specific
character of the manifestation of the distribution effect of FDI.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  СВЯЗИ МЕЖДУ  ПРЯМЫМИ
ЗАРУБЕЖНЫМИ  ИНВЕСТИЦИЯМИ  И  НЕРАВЕНСТВОМ  ДОХОДОВ
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Резюме

Цель настоящей статьи – выяснить теоретические аспекты влияния прямых зару-
бежных инвестиций (ПЗИ) на неравенство доходов. Систематизированы основные тео-
рии, затрагивающие эту проблему, а также предпринята попытка определения трансмис-
сионных механизмов, посредством которых ПЗИ воздействуют на распределение дохо-
дов. Анализ показывает, что теоретические основы рассматриваемой взаимосвязи до-
вольно противоречивы, что в значительной степени превращает проблему в эмпиричес-
кую и вызывает небходимость исследований, которые, учитывая конкретные экономи-
ческие и социальные условия в отдельных странах, могут раскрыть специфику проявле-
ния распределительного эффекта ПЗИ.


