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Софийски университет “Св. Климент Охридски”
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Катедра Социално-икономическа география
През последните 50 г. в икономическата география се развиха теориите,
моделите и методологичните подходи, които формират основния научен
инструментариум за изучаване на географските аспекти на икономическите
дейности и на пространствените структури и организация на обществото. Научното
направление на икономическата география в наши дни изследва широк набор от
обекти и явления, конкретни проблеми на управлението и практиката, които често
можем да срещнем в литературата, дефинирани като икономогеографска тематика:
регионално икономическо развитие и взаимозависимост, влиянието на
икономическите и организационните преструктурирания за развитието на местните
икономики, ролята на иновациите в процеса на индустриализация, моделите за
развитие на транспортните системи, международната търговия и транснационалните
корпорации, регионалния и пространствения анализ на икономическите дейности в
частния и обществения сектори, употребата на природните ресурси и управлението
на околната среда, проблемите на урбанизираните територии и процесите,
протичащи в тях, всички те изследвани от местно до глобално ниво. Към този списък
от изследователски интереси могат да се добавят още много. Тази проблематика е
свързана и с редица други научни дисциплини. Тези връзки и взаимодействия
пораждат обогатяване на изходните позиции при провеждането на изследвания и
създават мрежа от общи или близки понятия и формулировки на научно ниво.
Близостта на икономическата география с “икономикса” ни кара да поставим като
цел на настоящия доклад проследяването на взаимодействието между
икономическите и географските концепции за развитие на пространството.
Съвременните форми на пространствена организация на природносоциалните и природно-стопанските системи са резултат от усилващия се и
мултиплициращ във времето ефект на дългосрочна стопанска политика водена от
принципи, повечето от които устояват във времето не по-дълго от две десетилетия.
Явления като “информационният взрив”, “технологичната пропаст”, “факторните
предимства” променят постоянно условията на задачата за достигане на оптимално
балансирано и устойчиво развитие. Всички управленски стопански практики
използват някаква концептуална икономическа и географска основа, върху която се
стремят да повлияят по начин чрез които максимално да преодолеят
деструктивността, пространствената хетерогенност и да съчетаят природни,
икономически и социални дейности за постигане на максимална ефективност.
Тази практичeска насоченост на икономическата политика е била винаги
обект на изследване и в икономиката, и в нейната близка дисциплинаикономическата география.
* * *
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През дългото си развитие икономическата география придобива своя
вътрешна йерархична структура, изградена от голям брой теории, хипотези и
взаимоотношенията между тях. Тази структурност ни осигурява възможността да
анализираме икономическата география чрез етапите на нейното развитие и нейните
теоретични основи и обобщения, които са карали научната общественост да се
вълнува не само от миналото й, но и днес да се търсят отговори и решения на
обществени проблеми чрез географските изследвания. Появата на “Новата
икономическа география” и нейният подход за анализ е доказателство за
възможностите много съвременни проблеми да намерят своето решение чрез тази
наука.
През май 1964г. Уилиам Д. Патисон представя в кратък обобщен вид своите
възгледи за основните направления /“традиции”/ в географията. Според
съвременниците му това спомага много за решаването на проблема, свързан с
обхвата на предмета на изследване на географията. Авторът определя четири
географски “традиции”, консолидиращи концепциите и направленията в географията
през последния век. Те са - “пространствена”, “изучаване на площи”, “човек-околна
среда”, и “наука за земята”. Патисон сам отбелязва, че формулирането на тези
“традиции” са един компромис, породен от появата на “информационния взрив”.
Той принуждава много научни дисциплини от онова време да създават знания, които
да бъдат сравними и съпоставими с установените цели на научните изследвания към
конкретния етап на развитие. Можем да предположим, че тази публикация показва
момента, в който приблизително настъпва връхната точка на прехода към
количествените методи на изследване в географията, при нейните непрестанни
опити за преодоляване на определението “Географията обяснява като описва”.
Трябва да имаме предвид, че когато Патисон определя “пространствената традиция”
в университетските учебни програми по география “количествената революция” е
вече застъпена в максимална степен. /Фиг.1./
Фиг. 1. Четирите “традиции” на географията по Патисон, 1964
Пространствена
 Географията като пространствена дисциплина – основно
традиция
място заема Теорията за централните места на Кристалер;
Изследване на
 Географията като учение за регионите;
територии
 Пространствени различия - как регионите са различни и как
/Регионална
регионите са еднакви;
традиция/
 Описателен фокус върху географските изследвания;
 Репутация на географията като учение за “носове и заливи”;
Човек – околна
 Изучаването на взаимодействието между природата и
среда
човека;
 Взаимодействие между обществените групи;
 Човешкото влияние върху природата;
 Употребата и управлението на природните ресурси;
Наука за земята
 Физическа география;
 Изучаване на физическата среда, при отсъствието на човека;
 Насочване на изследванията към влиянието на човека
спрямо биофизичната среда;
От предложената схема на Патисон е трудно да открием местоположението
на икономическата география. Според нас нейните изследвания могат да се
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причислят към “пространствената традиция”, “регионалната” и традицията на
“взаимодействието между човека и околната среда”.
Развитието на икономогеографските идеи води до появата на нови и по-пълни
класификации. За целите на настоящия доклад ще приемем за основна
класификацията на икономическата география на А.Скопин /2001/ за етапите
/парадигмите/, през които преминава нейното развитие. Авторът определя девет
парадигми 1 на развитие. По-нататъшните сравнения с икономическите теории за
развитие на пространството ще направим на основата на тази обобщена схема.
Отделянето на парадигмите е напълно условно. Принадлежността на едно
изследване към конкретна парадигма също е условно, защото много често са
използвани похвати, появили се в различни етапи, географски школи и с различна
доказателственост на анализа.
Докладът проследява развитието на икономическата география от периода на
т.нар. регионална парадигма, която заема пето по ред място в класификацията на
Скопин. Основание за това е, че инструментариумът използван днес в географските
изследвания датира предимно от регионалната парадигма до наши дни.
В резултат на натрупаните описателни и обяснителни изследвания за основен
географски обект на изследване при регионалната парадигма се определя
икономическия район. В последствие се доказва неговата структура, която е
изградена от закономерно свързани обекти в обособен комплекс. Това е периодът, в
които се утвърждават неокласическите теории в икономиката. Теоретичните
конструкции на неокласицизма са изградени върху значението на първичноиндивидуалните субективни сили и фактори /Бекярова, 2000г./. През този период се
извършва бърза индустриализация, развиват се мощни компании, банки, борси.
Създават се нови форми на организация в индустрията. Водеща доктрина за
организация на производството е “фордизмът”. Тези условия благоприятстват
формирането на райони с различна индустриална натовареност и производителност.
В отговор на обективните обществени потребности в тогавашния Съветски съюз Н.Н.
Баранский създава районното направление в руската география.
Друг голям автор от този период е Ричард Хардшорн. Негово е мнението, че
главната задача на икономическата география е изучаването на териториалната
диференциация на стопанската дейност и нейното обяснение от място към място2.
Тези подходи за анализ имат за цел пълното описание на региона и съчетанията на
факторите в неговите граници. Към тази парадигма се отнасят и икономическите
районирания на Н.Н. Колосовский, чиято теория за икономическото райониране се
основава на теорията за географското разделение на труда. Връхна точка е
концепцията за енергопроизводствените цикли като технологична последователност
на определени дейности в рамките на един район. Технологичните връзки, които
формират циклите са нестабилна основа за устойчивост на теорията. От тази
предпоставка произтичат и най-големите й слабости.
През този период се изследват факторите на минималните производствени
разходи, минимаксното разположение на промишлеността и пазарната ориентация се
извежда на преден план. Силно влияние оказват разработките на Алфред Вебер,
Алфред Маршал, Леон Валрас. През 1923 г. Василий Леонтиев създава първия
баланс на междуотрасловите връзки на примера на Съветска Русия, която по-късно
става основа за развитието на метода “разходи-производство”, използван и в
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Скопин, А.Ю. Введение в экономическую географию, 2001г.
Хартшорн. Р. Предмет географий: критический обзор современных теории в их ретроспективе

4

икономическата география при разкриването на икономическите райони и тяхната
роля в националната и международна търговия.
Някои съвременни изследователи смятат, че първите теории за регионално
развитие се зараждат именно пред този период. Харолд Хотелинг през 1929 г.
поставя въпроса за връзката между неценовата конкуренция и географското
разположение. Върху идеите на Хотелинг се разработват няколко модела. Общото
между тях са няколко допускания. Първо, съществува общ механизъм на постигане
на равновесие при развитието на регионите. Второ, разликата в цените се постига от
транспортните разходи и др. Основните слабости на тези модели са в неотчитането
на конкуренцията – проблем, който съществува и при икономическото райониране в
географията. Дълго време процесът на взаимодействие между регионите е бил
разглеждан като допринасящ само положителни последствия. Моделът на Хотелинг
е доразвит от Т. Паландер, А. Льош и Е. Хувър.
Хувър доразвива достатъчно идеите за конкуренцията в пространствен аспект,
с което доказва, че тя може да има концентриращ /привличащ/ или деконцентриращ
/разпръскващ/ ефект върху икономическите дейности /Тонкова, 2002/. Този извод се
оказва изключително полезен и в икономическата география, където по-късно
холандската географска школа Тинберген, Серк Хансен и Бос обосновават
деиндустриализацията на агломерационните ядра. Тук един от основните фактори е
именно конкуренцията със своите пространствени проявления.
Следващият етап на развитие на икономическата география, според Скопин, е
отрасловата парадигма. Отрасловата география спомага за много по-дълбокото
вникване в проблемите на регионите под тяхната обвивка. Това направление поставя
началото на вертикалния “разрез” в регионалните изследвания, където се търсят
елементите от различните йерархични нива, както и факторите, които ги обуславят.
В икономическата географията протича процес на обособяване на отделни
дисциплини – география на населението, география на стопанските отрасли,
геоурбанистика и др. През този период в икономическата теория на преден план
излизат идеите за оптимално съчетаване на отрасловите и териториалните структури.
/Кейнсианство – подпомагане на неразвитите региони чрез дотации и
преразпределение на финансови инвестиции/. През този период значението на
икономическите райони в страните е нараснало значително. Преосмислят се
традиционните фактори за локализация поради натрупаните допълнителни познания
от изследванията на отраслов принцип. Методическият апарат се обогатява с
линейното програмиране и теорията на игрите. Разработват се първите модели
“разходи-производство” от американската и руската школи /У. Айзард, 1951; В.
Леонтиев, 1953; Х. Ченери, 1953; А. Аганбегян; А. Гранберг и др./ Според Тонкова
за първи път икономическото пространство се представя като отворена система и
приоритетите по отношение на производството се насочват към реализацията на
крайния продукт. Същността на този модел приблизително съвпада с идеите,
развивани в географията по онова време. При модела “разходи – производство” се
разграничават “национални” и “районни” отрасли, чието съотношение и стойностни
показатели създават междурегионалния модел. Докато икономическата теория
насочва своите сили към разкриването на количествените характеристики, на чиято
основа се прави това разделение, отрасловата икономическа география разкрива
значението на отраслите вътре в регионите и националното стопанство от гледна
точка на тяхната комплексност. В края на този период всички развити страни са
създали свои икономически райони. Целите на районирането са преодолели
необходимостта от наблюдение. Чрез тях вече се търси ефикасно въздействие върху
функционирането на района /отраслово и териториално/, определят се коефициенти,
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които да показват настъпващите положителни и отрицателни промени. България
също използва тези модели за планиране на икономическото си развитие в края на
70-те години.
Натрупването на отраслови изследвания повишава вниманието към някои
райони, които още през този период изпъкват като “носители” на растежа. Това
става причина и в географията, и в икономиката да се появят теориите “ядропериферия”. Тези модели са силно фрагментирани и условни. За развитите в
икономическо отношение страни нямат голяма стойност. Но при по-слабо развитите
прилагането на такива модели е възможно. В основата им стои редуването на
равновесно и неравновесно състояние между центъра и периферията. Балансът,
който съществува, се дължи на различните функции, които изпълнява ядрото и
неговата периферия. Ядрото формира основна част от брутопродукцията и води
района напред в развитието, но е функционално зависимо от мобилните и
немобилните фактори и ресурси на периферията. Към тази група са теорията на
експортния базис, теорията за ендогенното развитие, които често се прилагат към
изостанали селски или периферни региони, където инвестирането е необосновано
скъпо. Това налага търсенето на вътрешни за района ресурси като екологично
земеделие, селски туризъм, традиционни занаяти и др. /В съвременното регионално
развитие на България много общини са принудени да се развиват именно на тази
идейна основа/. Към тази категория е теорията на Гюнар Мирдал за кумулативните
източници на растежа. Чрез своите публикации той силно повлиява на дебатите през
60-те и 70-те години, като обръща особено внимание на бедността в секторно
изостаналите райони. Според него в процеса на икономическото развитие
центровете на растежа сами се открояват сред периферията, като концентрират в
себе си по-голямата част от икономическата активност. Трябва да отбележим, че
Мирдал е противник на теориите на равновесието. Близка до възгледите на Мирдал е
теорията на неравномерното развитие на Хиршман. В нея основна роля има
предаването на “икономически импулс” от развитите към по-слабо развитите
отрасли. В географията това направление се отразява от редица изследвания, които
се стремят за докажат, че изграждането на инфраструктура и икономически
дейности в определено селище ще повлияят върху цялостното развитие на района.
Една от теориите, заемаща връхна точка в отраслевизма е теорията за осите и
полюсите на растежа на Жак Будевил /1966/. Тя се основава на предположението, че
определена група специализиращи производства се развиват като източници на
растеж. Те от своя страна осигуряват значителни междинни поръчки на другите
отрасли в региона и така предизвикват мултиплициращ се в пространството процес.
Този процес формира набор от производства /клъстери/, които са свързани с
продуктови и технологични вериги.
Силната описателност в икономическата география поражда необходимостта
от търсенето на нови методи и подходи за анализ. Тази нужда според Скопин е
причината за появата на следващата парадигма - Количествената революция и
математическата география, в смисъл на използването на математически методи за
анализ в географията. Неин основоположник е американският географ Ф. Шефер.
Според Скопин той е първият, който определя нова задача пред икономическата
география, а именно “формулиране на закони, управляващи пространственото
разпределение на определени явления по земната повърхнина” /Шефер, 1953г./.
Тези идеи се развиват и от Харисон, който заключава, че основната задача пред
икономическата география е да определи “пространствената организация на
икономическите дейности” /Харисон, 1966 г./ В условията на тази парадигма в
икономическата география проникват транспортната задача, задачата за
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равновесието на цените, задачите за разположението на търговията, промишлеността
и нейните източници на суровини, задачата за прокарване на границите между
“зоните на влияние” на елементите на социалната инфраструктура, чрез критерия за
максимизация на тяхната транспортна достъпност. В икономиката този процес е
започнал още по-отдавна. Всъщност навлизането на тези методи в географията се
извършва по аналогия с икономиката, където на математическо моделиране се
подлагат всички елементи на средата. Последвалите голям брой публикации в тази
област доказват наличието на конфликт и непълноценност на получените резултати.
Много често със сложни методи се постигат резултати, които биха могли да се
получат и с по-непосредствени, и не толкова формализирани методи като
математическите. Второ, природно-социалната същност на географията не позволява
формулирането на всички възникващи отношения, което поражда съмнения за
истинността на резултатите. Тези несъответствия налагат едно завръщане към потрадиционни методи на географията, които да се съчетаят с количествените методи,
използвани в статистиката, социологията и икономиката. Налице са условия за
навлизане в нов етап на икономическата география, породен от напредъка на науката
за системите и управлението - кибернетиката. Системно-структурната парадигма в
географията се възприема след средата на 50-те години. Главни обекти на изследване
стават “териториалните социално-икономически системи и териториалните
структури на географските обекти”. До голяма степен се възраждат идеите на
регионализма добре познати в географията, но на ново йерархично ниво “районътсистема” изграден на свой ред от други по-малки системи. Благодарение на
въвеждането на системния анализ, географията минава на ново ниво при което става
възможно съчетаването на количествени и качествени методи. В икономическата
теория на преден план се извежда концепцията за териториално-производствените
комплекси. Тя е свързана с повишаването на ефективността на производството в
бившия СССР. Концепцията за ТКП намери свой израз и в България чрез
генералната схема за разположение на производителните сили /Тонкова, 2002/.
Развитието на икономическата география в наши дни се свързва с
утвърждаването на информационно-проблемната парадигма. Категориите и
понятията на науката имат над дисциплинарно значение – общонаучно. Примери за
такива категории са – проблем, развитие, информация, прогрес и др. Една от
главните задачи пред географията, формулирани през този период е “да разкрие
поведението и развитието на икономическите дейности в определено географско
пространство”. За икономическата география значителни са обобщенията на
шведския географ Алан Пред. Той приема хипотезата за ограничената рационалност,
развита в икономиката по отношение на локализацията на икономическите агенти.
Според него, не е възможно всички да разполагат с еднаква и пълна информация.
Следователно тяхното локализиране цели намирането на благоприятна среда
отколкото намирането на оптимум. Изгодното локализиране зависи от способността
на агентите да обработват и анализират потоците от информация.
Според нас към този период се отнасят и дискутираните в литературата
модели за анализ, обединени от общото название “New economic geography – Нова
икономическа география” /НИГ/. Тя се основава на концепцията за “икономиите от
натрупванията”3, тоест икономии, причинени от намаляване на транспортни разходи,
3

На английски “Agglomeration” означава натрупване. В българският език терминът агломерация е
свързан с определена форма на развитие на селищата. Според нас изразът “Agglomeration economies”
се превежда като – икономии от натрупванията, в смисъл на териториална концентрация на
икономически дейности.
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увеличаване на печалби /приходи от мащаба и факторната мобилност/, в опит да се
обяснят появата на клъстери на фирми, работна сила и потребители. Тази концепция
добавя към предишните теории за локализация и регионално развитие поведенческа
основа или т. нар в икономиката “бихевиористка логика”. Емпиричните изследвания
чрез този подход имат за цел да разкрият разпространението на знания и наличието
на квалифицирана работна сила. Тези сили се разглеждат като най-потенциални за
развитието на регионално ниво. Често срещано възражение срещу НИГ е, че тя се
ръководи от редица формализирани математически и опростени предположения.
Всъщност докато в икономическата география е възприето построяването на
моделите и обясненията да става отдолу-нагоре, много икономисти предпочитат
точно формулирани модели само на определени сегменти, които приемат за
решаващи. Аргументите в полза на НИГ са, че механизмът, описан в нея, е общо
съвместим с емпиричните наблюдения. Въпреки това, някои критици на модела
отбелязват, че все още не са направени достатъчно сравнения с други теории които
също изследват натрупванията /териториалната агломерация/. Слабости произтичат
и от базирането на концепцията за НИГ върху моделът за “монополистичната
конкуренция” на Dixit-Stiglitz, която отдалечава резултатите от реалността.
Изследванията чрез методите на НИГ са все още на много ранен етап на
развитие. Това не позволява да се правят заключения, касаещи икономическата и
регионалната политика. В Европа НИГ участва в дебатите касаещи ефектите от
задълбочаването на икономическа наситеност и валутната интеграция, както и
резултатите от разширяването на ЕС. За развитието на Концептуалната теоретична
рамка на Европейската регионална политика, НИГ предлага обяснения на
значението на регионалната интеграция, чрез намаляване на разходите за бизнес,
което може да доведе до устойчивост в развитието на районите. Чрез усилването на
положителните ефекти от разпространението на знания и опит, и чрез икономии от
мащаба, тази рамка доказва, че съществуват положителни ефекти от натрупванията
/териториалната агломерация/ следователно от съществуването на регионалните
различия. Някои автори дори се насочват към търсенето на съществуване на
корелация между социална справедливост и ефективност на пространствено ниво
/Димов,1984; Мartin,1999/. В рамките на НИГ са и изследванията изследващи
взаимоотношенията между градската урбанизация и икономическия растеж
/Хендерсон, 2000/. В редица публикации се доказват негативните последствия от
свръх претоварването на градовете, което се явява спънка за икономическия растеж.
Същите автори подчертават значението на
междурегионалната транспортна
инфраструктура, като инструмент предизвикващ на определен етап икономически
растеж и развитие.
***
Взаимодействието между икономическата география и икономика е
обективен, естествен процес. То ще продължава и в бъдеще. Скоростта с която ще
протича във времето, ще зависи от изходните позиции на двете дисциплини и от
възможността да си комуникират. Своеобразен интегратор могат да бъдат
съвременните информационни технологии, които да спомогнат за обогатяването на
редица изследователски концепции, модели и теории.
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