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От  географска  гледна  точка  глобализацията  може 
да се разглежда като универсален естествен процес 
на миграция на всякакви видове ресурси по света: 
парични,  човешки,  производствени,  икономически 
и други. Миграцията на различни ресурси определя 
и  различните  аспекти  на  глобализацията: 
икономически,  демографски,  културен  и  други.  На 
съвременния  етап  за  водеща  се  счита 
икономическата  глобализация.  Тя  обхваща 
световните процеси на изменение на финансовите 
пазари,  търговските  и  производствените  ниши.  В 
резултат  географските  граници  не  ограничават,  а 
правителствата  практически  не  контролират 
масовото производство и потребление. 
 
Кои градове са глобални? 
Концепцията  за  глобалния  град  произхожда  от 
географията  и  урбанистиката  и  се  основава  на 
идеята,  че  глобализацията  може  да  бъде 
разбирана  като  процес,  протичащ  и 
локализиран  основно  в  географски  обекти, 
заемащи стратегически места в йерархията на 
световната финансова  и търговска  система.  В 
този смисъл„глобален” или “световен” е онзи град, 
който  заема  възлово  място  в  световната 
икономическа  система.  Глобалният  град  влияе 
пряко  и  косвено  на  света  не  само  в  социално‐
икономически,  но  и  в  културен  и  политически 
аспект. 
Терминът  “глобален  град”  (global  city), 
противопоставен  на  термините  „световен  град” 
(world  city)  и  “мегаград”  (megacity),  е  използван 
през  1984  г.  от  американската  социоложка  Саския 
Сасен.  През  1991  г.  излиза  първото  издание  на 
нейната  книга  The  Global  City:  New  York,  London, 
Tokyo,  превърнала  се  в  световен  социологически 
бестселър  и  в  повод  за  нови  изследвания  в 
областта на глобализацията.  

Според  Мануел  Кастелс–  един  от  най‐сериозните 
изследователи  на  съвременните  глобализационни 
процеси  ‐  глобалната  икономика  е  „исторически 
нова  действителност,  различна  от  световното 
стопанство”.  Кастелс  подчертава  ролята  на 
мултинационалните  корпорации  в  интернацио‐
нализацията на производството и изграждането на 
международни  производствени  мрежи.  Той 
обръща  внимание  на  трансформирането  на 
големите  международни  компании  от  транс‐
национални  в  мултинационални,  като  подчертава, 
че  те  са  само  компонент  от  транснационалните 
производствени  мрежи.  Това  кореспондира  с 
потвърденото  от  С.  Сасен  бързо  разрастване  на 
глобалната  мрежа  от  чуждестранни  фирмени 
филиали,  която  отчита  по‐голям  обем  продажби  в 
целия свят, отколкото пряк износ. 
Заедно  с  производството  се  глобализират 
работната  сила,  стоковите  и  финансовите  пазари, 
науката  и  технологиите.  Благодарение  на 
информационните  и  комуникационните  техно‐
логии,  глобалната  икономика  притежава 
способността  да  функционира  като  едно  цяло  в 
реално  време  и  в  планетарен  мащаб.  В  същото 
време,  тя  не  се  разглежда  като  сума  от  всички 
национални  икономики,  а  като  мрежа  от 
взаимосвързани  сегменти  от  икономиките,  които 
заедно  играят  решаваща  роля  в  стопанството  на 
всяка държава.  
Кастелс  и  Сасен  ясно  разкриват,  че  в  днешното 
информационно  общество  най‐важна  роля  имат 
градовете,  които  се  развиват  като  центрове  за 
генериране, обработване и пренос на информация. 
Такива  градове  лежат  в  основата  на  новата, 
глобална  икономика.  Те  са  продукт  на 
глобализацията, а пространствените потоци между 
тях,  които  ги  обединяват  в  глобална  мрежа,  са 
движещата  сила  на  икономическите  процеси. 



New Knowledge Journal of Science (2013) ISSN 1314‐5703 

University of Agribusiness and Rural Development Edition  61 

Възловите  позиции  на  центровете  на  глобалната 
икономика  им  дават  все  по‐голяма  независимост 
спрямо  националните  държави,  в  които  те  са 
локализирани, и ги превръщат в глобални градове. 
Според  нас  условия  за  появата  на  своеобразни 
„глобални”  градове  възникват  още  в  античните 
цивилизации. Примери за такива градове са преди 
всичко  столиците  на  робовладелските  държави  в 
Стария  свят,  които  се  развиват  не  само  като 
центрове  на  политическа  власт,  упражняващи 
пълен  контрол  над  подчинените  ѝ  народи  и 
територии,  но и като основни ядра в  зараждащата 
се  по  онова  време  мрежа  от  икономически  и 
културни  връзки,  обхващаща  цивилизационните 
региони  на  Средиземноморието,  Южна  и  Източна 
Азия.  
Глобалните  и  световните  градове  могат  да  се 
разграничават  както  в  историко‐географски  план, 
така и от гледна точка на съвременния им статус. В 
първия случай, за времето до Великите географски 
открития,  редица  градове  в  определени  периоди 
оказват  силно  политическо,  икономическо  и 
културно влияние върху обширни територии, които 
почти  изпълват  тогавашните  представи  за  света 
като  цяло.  Такива  градове,  като  древният  Рим, 
Константинопол  или  Венеция,  определено  са 
световни  градове.  Но  въпреки  ярката  следа,  която 
оставят в историята на Стария свят и наличието на 
признаци,  които  и  днес  откриваме  у  глобалните 
градове,  те  не  са  имали  шанса  да  се  превърнат  в 
такива,  защото  по  времето  на  тяхното  величие 
светът все още не е бил цялостен. За разлика от тях, 
след  Великите  географски  открития,  градове  като 
Лисабон,  Амстердам  и  особено  Лондон 
разпростират  своето  влияние  върху  всички 
континенти  и  се  изявяват  като  истински  глобални 
лидери. 
Крахът  на  световните  империи  през  ХІХ  ‐  ХХ  век 
става  причина  много  от  техните  метрополии  да 
загубят  позициите  си  на  глобални  градове.  С 
възникването  на  националните  държави 
световният  ред  се  променя,  а  глобализационните 
процеси отслабват, особено между двете световни 
войни.  Специфичен  е  техният  ход  и  по  време  на 
двуполюсния геополитически модел. По това време 
Москва е един своеобразен световен град, но само 
в рамките на Социалистическия свят. 
В  днешно  време  релацията  световен  град  – 
глобален  град,  има  по‐различно  измерение. 
Много  съвременни  автори  предпочитат  отдавна 
утвърденото  понятие  „световен  град”,  други 
използват  двете  понятия  като  синоними,  трети 
споделят предпочитанието на С. Сасен към термина 
„глобален град”. Според нас и двата термина имат 
място,  защото  чрез  тях  се  обозначават  две 
различни  йерархични  нива  в  структурата  на 
световната градска система.  
Класификации  и  ранжиране  на  глобалните 
градове.  

Терминът  “глобален  град”  се  асоциира  често  с 
работата  на  GaWC  (Globalization  and  World  Cities 
Study  Group  &  Network)  ‐  Група  за  изследване  на 
глобализацията и световните  градове,  занимаваща 
се  с  категоризацията  и  класификацията  на 
световните  градове.  GaWC  е  водеща  световна 
мрежа  от  изследователи  на  градовете  в  ерата  на 
глобализацията.  Основана  е  от  британския  учен 
Питър  Тейлър  в  1998  година.  Ядро  на  мрежата  е 
Географският  департамент  на  Университета  в 
Лоубъро, Великобритания (LoughboroughUniversity). 
През  1999  г.  GaWC  прави  своя  пръв  опит  за 
определяне  и  категоризиране  на  световните 
градове. Включването на градовете (общо над 100) 
се  основава  на  произвежданите  в  тях  счетоводни, 
рекламни,  финансови  и  юридически  услуги.  За 
отбелязване  е,  че  този  списък  включва  по‐често 
градове,  вкоито  са  разположени  офисите  на 
транснационални  компании,  осъществяващи 
финансови и консултантски услуги, отколкото други 
културни, политически и икономически центрове.  
Класификацията на GaWC определя три равнища на 
световните градове и няколко подравнища. 
Алфа световни градове(с пълен набор от услуги): 

 12 точки: Лондон, Ню Йорк, Париж, Токио; 

 10  точки:  Чикаго,  Франкфурт,  Хонг  Конг,  Лос 
Анджелис, Милано, Сингапур. 
Бета световни градове(големи световни градове) 
: 

 9 точки: Сан Франциско, Сидни, Торонто, Цюрих; 

 8  точки:  Брюксел,  Мадрид,  Мексико  сити,  Сао 
Пауло; 

 7 точки: Москва, Сеул. 
Гама световни градове (малки световни градове) : 

 6  точки:  Амстердам,  Бостън,  Каракас,  Далас, 
Дюселдорф,  Женева,  Хюстън,  Джакарта, 
Йоханесбург,  Мелбърн,  Осака,  Прага,  Сантяго, 
Тайпе, Вашингтон. 
Формиращи се световни градове : 

 с много признаци(3 точки); 

 с някои признаци(2 точки); 

 с минимален брой признаци(1 точка). 
Прегледът  на  списъка  показва,  че  липсват  най‐
големите  градове  на  Китай  (с  изключение  на  Хонг 
Конг  и  Гуанджоу),  а  също  и  най‐големите 
африкански  градове  –  Кайро  и  Лагос,  които  по 
демографския  си  потенциал  се  нареждат  между 
мегаградовете,  но  участието  им  в  световната 
икономика  към  края  на  ХХ  в.  все  още  не  е 
достатъчно,  за  да  бъдат  причислени  към 
световните градове. 
През 2004 г. GaWC прави нов опит за определяне и 
категоризиране  на  водещите  световни  градове, 
като ги групира по следния начин:  
Изцяло формирани глобални градове : 

 с много широко участие: Лондон и Ню Йорк; 

 с по‐малко участие, главно в културен план: Лос 
Анджелис, Париж и Сан Франциско; 
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 зараждащи  се  глобални  градове:  Амстердам, 
Бостън, Чикаго, Мадрид, Милано, Москва, Торонто. 
Градове  с  глобални  ниши  (специализирано 
глобално участие) : 

 икономически: Хонг Конг, Сингапур и Токио; 

 политически  и  социални:  Брюксел,  Женева  и 
Вашингтон. 
Световни градове : 

 културни:  Берлин,  Копенхаген,  Мелбърн, 
Мюнхен, Осло, Рим, Стокхолм; 

 политически: Бангкок, Пекин, Виена; 

 социални: Манила, Найроби, Отава. 
Градове със световно участие : 

 Предимно икономическо участие; 

 Предимно неикономическо участие. 
В този случай са отчетени не само икономическите, 
а  разнообразните  политически,  културни  и 
социални  функции  на  около  50  световни  и 
регионални  градски  центрове.  Между  тях  попадат 
нови  градове  от  Африка;  засилва  се  присъствието 
на Китай (в списъка са включени Пекин и Шанхай). 
Нов момент е обособяването на групата „глобални 
градове”,  оглавявана  от  Лондон  и  Ню  Йорк,  като 
подкатегория на световните градове.  
През 2008 г. GaWC изготвя нов, разширен списък на 
световните градове (130  града), като се връща към 
типологичните  категории  от  1999  г.  –  алфа  (с  4 
подкатегории),  бета  (с 3  подкатегории)  и  гама  (с 3 
подкатегории).  По‐късно  списъкът  е  допълнен  и  с 
още  над  100  града,  за  които  се  счита,  че 
удовлетворяват  използваните  критерии  в 
значителна  степен.  Водещото  място  между  алфа 
градовете  (подкатегория  алфа++)  отново  си 
поделят Лондон и Ню Йорк – безспорните лидери в 
глобалната  икономика,  политика  и  култура  в 
началото на ХХІ  век.  Техни подгласници  (8  града в 
подкатегория  алфа+),  с  изключение  на  Париж  и 
Милано,  са  само  градове  от  динамично 
развиващия  се  Азиатско‐Тихоокеански  регион  ‐ 
Хонг  Конг,  Сингапур,  Токио,  Сидни,  Шанхай  и 
Пекин.  Подкатегорията  алфа  е  представена  от  9 
града,  равномерно  разпределени  между  Европа 
(Мадрид,  Москва,  Брюксел),  Америка  (Торонто, 
Буенос Айрес, Чикаго) и Азия (Сеул, Мумбай, Куала 
Лумпур). Подкатегорията алфа‐ включва 22 града, в 
т.ч.  13  от  Европа,  5  от  Америка  и  4  от  Азиатско‐
Тихоокеанския  регион.  Впечатляващо  е  солидното 
присъствие  на  градовете  от  стария  континент – 19 
от  общо  41  алфа  градове.  В  групата  липсва 
представител на Африка, Близкия и Средния Изток. 
Списъкът  е  показателен  за  мястото,  което  заемат 
съответните  региони  в  съвременните 
глобализационни  процеси.  Европейската 
интеграция  задълбочава  многостранните  връзки 
между  страните  от  ЕС,  без  да  ограничава 
контактите  им  с  останалия  свят.  Регионите  на 
Субсахарска Африка и Арабско‐мюсюлманския свят 
все още остават доста встрани от глобалния обмен 

на  информация,  технологии,  капитали  и  културни 
продукти. 
Правени  са  и  други  опити  за  ранжиране  на 
глобалните  и  световните  градове.  Важна 
информация дава класацията на най‐влиятелните 
световни  градове.  За  нейното  изготвяне  се 
използва синтетичният показател „глобален индекс 
на  влияние”  (GlobalPowerIndex). Индексът  включва 
69 индикатора, обединени в 6 основни групи: 
- икономика; 
- изследвания и развитие; 
- качество на живота; 
- достъпност; 
- културно взаимодействие; 
- екология и околна среда. 
Индексът  за  2009  г.  е  изготвен  в  Япония  от 
Фондация  Мори  (MoriMemorialFoundation)  и 
Научно‐изследователския  институт  на  компанията 
Мицубиши. Броят на градовете, включени в него, е 
увеличен  от  30  на  35.  В  допълнение  към  шестте 
групи  от  индикатори,  той  включва  сравнителен 
анализ относно присъствието в градския живот на 5 
групи  от  населението:  жители,  посетители, 
мениджъри,  хора  на  изкуството  и  научни 
работници. В подреждането по отделните групи от 
индикатори  водещи  градове  са:  Ню  Йорк  –
икономика,  изследвания  и  развитие,  Париж  –
качество на живота и достъпност, Лондон –култура, 
Женева  –екология  и  околна  среда.  Обобщените 
резултати  от  проучването  потвърждават 
господстващото  положение  на  4  утвърдени 
глобални  градове  –  Ню  Йорк,  Лондон,  Париж  и 
Токио. 
През  2010  г.  авторитетното  американско  списание 
за  международна  политика  „Форийнполиси“ 
съвместно  с  консултантската  компания  Керни  и 
Чикагския  съвет  по  международните  въпроси 
публикува  списък,  в  който  метрополитенските 
ареали  са  подредени  въз  основа  на  синтетичен 
Индекс  на  глобализация,  получен  чрез 
използването  на  25  показатели,  групирани  в  5 
групи:  
Бизнес  активност:  стойност  на  капиталовите 
пазари;  брой  на  фирмите,  включени  от  сп. 
„Форчън“  в списъка на 500‐те най‐големи фирми в 
света; обем на стоките, преминаващи през града; 
Човешки  капитал:  брой  на  имигрантското 
население  в  града;  качество  на  университетите; 
брой  на  международните  училища;  процент  на 
жителите с висше образование; 
Информационен обмен: брой на международните 
новинарски  агенции;  ниво  на  цензура;  присъствие 
на  международните  новини  във  водещите  медии; 
дял  на  абонатите  с  достъп  до  широколентова 
връзка; 
Културен живот  (вкл.  атракции  за  чуждестранни 
посетители):  домакинство  на  големи  спортни 
събития;  центрове  на  изкуството;  кулинарни 
събития; връзки с побратимени градове; 
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Политическа  активност  (степен  на  влияние 
върху световната политика): брой на посолствата и 
консулствата;  големи  изследователски  центрове 
(мозъчни  тръстове),  домакинство  на 
международни  организации  и  политически 
конференции. 
Не  е  трудно  да  се  установи,  че  космополитните 
Лондон и Ню Йорк и тук заемат челните две места, 
макар  и  с  разменени  позиции  в  сравнение  със 
списъците на GaWC. За да бъдат изместени оттам, 
не  е  достатъчен  икономическият  и  демографският 
потенциал на Токио, който по брой на населението 
и БВП заема първото място.  Важно предимство на 
лидерите  между  глобалните  градове  е 
изключителното им  културно  влияние,  обусловено 
от световното разпространение на английския език 
като език на бизнеса, науката и технологиите. Не е 
случайно,  че  половината  от  градовете,  класирани 
на  първите  20  места,  имат  преобладаващо 
англоезично население. От географска гледна точка 
представянето  на  различните  региони  е 
относително  равномерно  –  13  от  Европа,  9  от 
Америка, 7 от Азия и 1 от Австралия и Океания.  
 
Възникване и развитие на мрежата от световни и 
глобални градове 
Градовете  са  продукт  на  урбанизацията,  а  тя  на 
свой  ред  се  проявява  на  определен  етап  от 
цивилизационното  развитие.  Всеки  град,  както  и 
всяко селище, дължи появата си на благоприятното 
съчетание от различни фактори: 
- природни  –  водещи  са  климатът  и  водните 
ресурси,  в  съчетание  с  релефа,  почвено‐
растителната покривка и животинския свят; 
- демографски – възпроизводство и миграции; 
- икономически  –  развитие  на  земеделието, 
занаятите, търговията, транспорта и др.; 
- технологични  –  развитие  на  техниката  и 
технологиите; 
- културни  –  език,  религия,  традиции  (напр. 
уседналостта на китайския етнос, или мобилността 
на морските и номадските народи); 
- геостратегически  и  геополитически  –  много 
градове  са  създавани  целенасочено,  с  оглед 
усвояване  на  слабо  населени,  но  богати  на 
природни  ресурси  райони  или  укрепване  на 
гранични територии.  
Днес е повече от ясно, че световните и глобалните 
градове  не  съществуват  сами  за  себе  си.  Всеки  от 
тях  е  своеобразен  възел  в  глобалната  мрежа  – 
сложна  плетеница  от  връзки,  осигуряващи 
протичането  на  нарастващи  потоци  от  стоки, 
технологии,  капитали,  информация,  културни 
ценности  и,  разбира  се,  хора.  По‐трудно  е  да  се 
отговори на други въпроси, например „кога и как се 
появяват  такива  градове?”,  или „дали  те винаги са 
съществували  вмрежа,  или  статусът  на  световен 
/глобален  град/  е  бил  нещо  като  световна  титла, 
притежавана еднолично?”. 

Систематизирайки  резултатите  от  голям  брой 
проучвания,  американският  учен  Джордж 
Моделски  стига  до  извода,  че  единственият 
безспорен  критерий  за  определяне  статуса  на 
световните  градове  е  количествен  –  броят  на 
тяхното  население.  Той  разделя  условно 
последните 5 хилядолетия на 3 периода – „Антична 
ера”  (3000  г.  пр.Хр.  –  1000  г.  пр.Хр.);  „Класическа 
ера”  (1000  г.  пр.Хр.  –  1000  г.  сл.Хр.)  и  „Модерна 
ера” (след 1000 г.). 
Моделски  счита,  че  във  всеки период процесът на 
урбанизация  създава  набор  от  „световниградове”. 
Критерият  за  трите  периода  е  различен  – 

10 хил.жители  за  първия,  100  хил.  за  втория  и 
1 милион за третия. При това той дава възможност 
за  определянето  на  устойчив  брой  световни 
градове  ‐  максимум  26  за  първия  период  и  27  за 
втория период. Към 1900 г. те са едва 16, но после 
урбанизацията  „експлодира”  и  към  2000  г. 
градовете – „милионери”, са около 300.  
Според  Моделски  урбанистичната  революция 
започва през ІV хилядолетие пр.Хр. с възникването 
на  първата  градска  система  в Южна Месопотамия 
около  Урук  –  голям  култов,  политически  и 
търговски център, чието влияние се разпростира от 
днешен Иран на изток през земите на Горен Ефрат 
на  север  до  Египет  на  запад.  Около  3000  г.  пр.Хр. 
тук  съществуват  половин  дузина  градове, 
отговарящи на  споменатия критерий и маркиращи 
възникването на системата от световни градове. По 
това  време  Урук  е  най‐големият  между  тях  и 
изобщо в света, с вероятно население около 40 хил. 
души и това е основание за разпознаването му като 
първи световен град.  
В средата на ІІІ хилядолетие пр.Хр. в и около Шумер 
се  развиват  над  20  самостоятелни  градове‐
държави.  Засилващото  се  съперничество  за 
регионално  лидерство  между  тях  води  до 
разместване  в  йерархията,  като  към  края  на 
хилядолетието  лидерската  позиция  е  заета  от  Ур 
(вероятно  първият  град  в  световната  история, 
достигнал  100  хил.  жители).  След  2000  г.  пр.Хр. 
шумерските градове постепенно западат. За сметка 
на  това  важни  градове  се  въздигат  в  Египет 
(Мемфис,  Тива,  Хелиополис),  в  Северна 
Месопотамия  (Мари)  и  в  долината  на  Инд 
(Мохенджо Даро и Харапа). 
Така започва разпространяването на урбанистичния 
опит  из  Евразия.  В  края  на  „Античната  ера” 
урбанистичната революция вече обхваща три от 4‐
те  главни  региони  в  Стария  свят:  Западна  Азия 
(Вавилон), Средиземноморието (Микена) и Източна 
Азия (Йинсу, столица на Шанг). Така, докато Шумер 
губи градовете си и практически се дезурбанизира, 
урбанизацията  се  развива  другаде  и  броят  на 
световните  градове  се  запазва на нивото от преди 
хилядолетие (23 в 1200 г. пр.Хр. срещу 22 в 2000 г. 
пр.Хр.). 
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През  „Класическата  ера”  (1000  г.  пр.Хр.  –  1000  г. 
сл.Хр.)  продължава  тенденцията  на  формиране  и 
консолидиране  на  регионални,  но  свързани 
помежду си градски системи в 4‐те главни региони 
на Евразия: Източна Азия, Южна Азия, Западна Азия 
и  Средиземноморието.  Изолирано  от  тях  протича 
урбанистичният процес в двете Америки,  като към 
края  на  периода  сложната  градска  система  на 
маите се разпада. 
В  Източна  Азия,  доминирана  от  Конфуцианството, 
урбанистичната тенденция се проявява най‐добре в 
Китай.  Господстващ  град  в  началото  на  І 
хилядолетие пр.Хр.  там е Хаосин  (днешният Сиан), 
по  онова  време  столица  на  Западен  Джоу.  След 
неговото разрушаване през 771 г. пр.Хр. лидерската 
роля  е  поета  от  Луоян,  столица  на  Източен  Джоу. 
Двете  царства  са  обединени  при  първата 
императорска  династия  Цин  (221  ‐  202  г.  пр.Хр),  а 
при  следващата  династия –  Хан,  столица  отново  е 
Сиан  (тогава  под  името  Чанган).  Съперничеството 
между  двата  града  продължава  до  края  на 
І хилядолетие,  когато  Кайфън  заема  централното 
място  в  Северен  Сонг.  По  същото  време  Киото  в 
Япония  и  Сорабол  в  Сила  (днешна  Корея)  се 
нареждат  между  световните  градове  в  Източна 
Азия,  която  притежава  около  1/3  от  световния 
урбанистичен  потенциал,  а  населението  на  най‐
многолюдните  градове  в  региона  е  в  границите 
между 0,5 и 1 милион души. 
Въпреки  преобладаващата  през  І  хилядолетие 
тенденция  към  затваряне  и  дори  към 
самоизолация,  следвана  от  управляващите 
китайски  династии  като  начин  за  защита  от 
номадските  нашествия  от  север,  между  градските 
центрове  в  страната  и  региона  се  развиват 
интензивни  търговски,  политически  и  културни 
връзки  –  едно  безспорно  важно  условие  за 
определянето им като световни градове. 
Урбанизационният процес в Южна Азия се развива 
паралелно  на  този  в  Източна  Азия,  като  се 
концентрира  основно  в  долината  на  Ганг,  където 
възникват отделни будистки княжества, а по‐късно 
и тук се установява имперска традиция. Значителен 
демографски,  икономически и културен потенциал 
натрупват  гуптските  столици  Паталипутра 
(днешният  Патна)  и  Канауджи.  Будистката 
цивилизация  се  утвърждава  и  в  Шри  Ланка  с 
нейната  столица  Анурадхапура,  след  което  се 
разпростира  в  Югоизточна  Азия,  като  обуславя 
разцвета  на  Шри  Ксетра  в  Бирма,  Палембанг  в 
Шривиджая и Ангкор в Камбоджа. 
Средиземноморският  регион  става  фокус  на  друга 
голяма  градска  мрежа,  съизмерима  с  тази  в 
Източна Азия. Тя дължи възникването и развитието 
си  на  три  главни  урбанизационни  вълни  – 
финикийската,  гръцката  и  римската.  В  резултат  на 
финикийската търговска експанзия през ІХ в. пр.Хр. 
възниква  Картаген,  който  се  утвърждава  като  най‐
важен  град  на  Западното  Средиземноморие,  с 

население от порядъка на 500 – 700  хиляди души. 
Към ІІІ в. пр.Хр. под неговата власт вече попадат не 
само  Северна  Африка,  но  и  Южна  Испания, 
Сицилия, Сардиния и Корсика.  
Втората  вълна  идва  от  Елинския  свят.  Най‐силен 
импулс  тя получава при завоевателните походи на 
Александър  Велики  през  ІV  в.  пр.Хр.  Между 
многото  градове,  основани  тогава,  най‐ярка 
цивилизационна  следа  оставя  Александрия  – 
столицата  на  Гръко‐Египетската  династия  на 
Птолемеите.  И  то  не  толкова  като  политически  и 
търговски център, колкото като средище на науката 
и  културата.  Ставайки  дом  на  толкова  много  хора 
(между  0,5  и  1  млн.)  от  толкова  различни  етноси, 
Александрия  се  отличава  качествено  от 
традиционните  гръцки  полиси  и  се  превръща  в 
космополис – един истински световен град. 
Третата вълна е римската. Рим унищожава Картаген 
и  покорява  Александрия,  за  да  се  превърне  в 
имперска столица на Гръко‐Римската цивилизация. 
На  границата  между  старата  и  новата  ера  той 
надминава  предшествениците  си  и  в  демографско 
отношение,  като  определено  се  счита  за  първия 
град  –  „милионер”.  Още  3‐4  столетия  „Вечният 
град”  доминира  над  широката  мрежа  от 
регионални центрове,  част от които са включени в 
империята  при  нейното  разширяване,  а  друга  – 
създадени, за да укрепват римските граници. Доста 
преди да бъде сразен окончателно от варварските 
нашествия,  Рим  става  жертва  на  собствената  си 
стратегическа грешка. „Отгледаната конкуренция” в 
лицето  на  Константинопол  не  се  задоволява  със 
статуса на „Втори Рим”. Той става новият лидер на 
християнска Европа за още едно хилядолетие. 
В Западна Азия през І хилядолетие пр.Хр. мощните 
империи  на  Асирия  и  Персия  притискат 
Средиземноморския  свят,  изтласквайки  фини‐
кийците към морето и стеснявайки Гръцкия свят. Но 
колапсът  наПерсия  намалява  жизнеността  на  този 
регион и  редуцира  градския му  потенциал.  И  това 
става  още  преди  мюсюлманските  нашествия  през 
VІІ в., които проправят пътя на новото политическо 
и  урбанистично  пространство,  превърнало  се  в 
Ислямски свят. 
Урбанизацията  става  един  от  най‐отличителните 
белези на Мюсюлманския свят. Покорени са много 
крупни  градове,  като  Александрия  и  Антиохия, 
други,  като  Сасанидската  столица  Стезифон,  са 
разрушени, но още много ще бъдат изградени, като 
Фустат (по‐късно – Кайро), Ал Куфа (днешна Басра) 
и  особено  Багдад  и  Рей  (по‐късно  –  Техеран), 
заедно  с  Кайруан  и  Кордова  на  запад.  Към  900  г. 
Мюсюлманският  свят  притежава  най‐гъстата 
градска мрежа и в навечерието на ІІ хилядолетие е 
главно ядро на световната урбанистична система. 
Четирите  регионални  процеси  в  Евразия  през 
І хилядолетие  имат  собствени  траектории  на 
развитие,  но  те  не  протичат  като  изолирани 
явления, а се преплитат. Те могат да се разглеждат 
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като  елементи  на  една  система  от  световни 
градове,  обединена  около 2  комуникационни  оси: 
сухоземният Път на коприната през Централна Азия 
и  морският  Път  на  подправките  през  Индийския 
океан,  като  и  двата  свързват  Източна  Азия  със 
Средиземноморието.  Това означава,  че световните 
градове  формират  единна  система,  в  която  са 
свързани чрез главните пътища. Тези пътища са не 
само  търговски,  чрез  тях  се  пренасят  нови 
социалниидеи и практики. 
Друг  район  на  значително,  но  изолирано  градско 
развитие се оформя в двете Америки между 400 и 
800 г., където количественият критерий от 100 хил. 
жители  е  изпълнен  от  Теотиуакан  в  Мексико, 
градовете  на маите  Тикал  и  Каракол  и  вероятно  в 
Перу.  Формираните  около  тези  ядра  градски 
системи имат сравнително краткотраен живот и се 
разпадат около 800 г. 
Количественият  критерий  за  „световен  град”, 
избран  от  Моделски  за  хилядолетието  на 
„Модерния  свят”  (1000  –  2000  г.),  е  1  милион.  До 
ХVІІІ в. той е изпълним за ограничен брой градове. 
Едва  през  ХІХ  и  особено  през  ХХ  в.  техният  брой 
рязко  се  увеличава.  В  продължение  на  едно 
хилядолетие броят на модерните световни градове 
се  увеличава  от  един  до  почти  300  ‐  ръст  на 
урбанистичнатаекспанзия,  невиждан  никога  преди 
това. 
В  началото  на  второто  хилядолетие  градският 
пейзаж изглежда като през 900 г., когато централна 
роля има мюсюлманският свят при силно китайско 
участие.  По‐късно,  малко  след  1200  г.,  настъпва 
катастрофа.  За  няколко  десетилетия  монголците 
установяват  контрол  над  Пътя  на  коприната  и 
завладяват  всички  тогавашни  милионни  градове, 
опустошавайки  северен  Китай  и Централна  Азия  и 
унищожавайки  по  пътя  си  населението  на  Пекин, 
Мерв,  Самарканд,  Херат  и  Багдад.  Век  по‐късно 
тяхната империя се разпада, но Пътят на коприната 
вече не функционира. 
Източна  Азия,  по  специално  Китай,  запазва 
лидерството  си  в  урбанистичния  процес  от  ХІV  до 
ХVІІ в. и едва в края на ХVІІІ в. азиатската хегемония 
е  нарушена.  Разбира  се,  ако  не  се  придържаме 
толкова строго към високия критерий от 1 милион 
жители,  ще  трябва  да  си  припомним,  че  от  ХІV  в. 
урбанистичната  тенденция  в  християнска  Европа 
променя своя фокус и на фона на бавната агония на 
космополитния  Константинопол  се  наблюдава 
рязък  икономически,  културен  и  демографски 
подем  в  Централното  и  Западното 
Средиземноморие  (Венеция,  Генуа,  Флоренция, 
Лисабон),  а  с  напредъка  на  Великите  географски 
открития  –  и  в  Западна  Европа  (Антверпен, 
Амстердам, Лондон, Париж).  
По  време  на  индустриалната  революция  процесът 
се ускорява още, за да изтласка през ХІХ в. на върха 
на  разширяващата  се  пирамида  от  глобални 
градове  Лондон,  в  компанията  на  още 

7 англоезични  урбанистични  центрове  от  двете 
страни  на  Атлантика.  Великите  сили  от 
континентална  Европа  също  имат  впечатляващо 
присъствие,  макар  че  само  Париж  се  отличава  с 
наистина глобално влияние като столица на голяма 
колониална  империя.  Присъствието  на  Пекин, 
Токио  и  Калкута  е  по‐скоро  демографски 
обусловено,  отколкото  белег  на  напреднала 
урбанизация  и  засилени  позиции  в  световната 
градска система. 
През  2000  г.  градският  пейзаж  е  много  различен. 
Достигнатото  количество  от  300  градове  – 
„милионери”  показва,  че  системата  от  световни 
градове,  в  която  са  представени  всички  световни 
региони,  става  прекалено  голяма.  Най‐голям  ръст 
се наблюдава в Източна Азия, чийто дял е над 1/3. 
По данни на ООН броят на градските агломерации с 
над 1  милион жители  към 2009  г.  е  над 350.  Като 
цяло  системата  на  световните  градове  се 
преконфигурира  и  предстои  още  много  работа  за 
изясняване  на  нейните  нови  количествени 
параметри и качествени характеристики. 
Описаните  в  част  ІІ  на  тази  книга  градове  (Рим, 
Константинопол/Истанбул,  Венеция,  Лисабон, 
Мадрид, Амстердам, Лондон, Париж, Москва и Ню 
Йорк) образуват ядрото на развиващата се световна 
урбанистична  система.  Но  обрисуваната  чрез  тях 
картина  не  би  била  цялостна,  без  да  се  отчитат 
техните връзки с периферните райони, образуващи 
„хинтерланда”  на  световната  система.  Всъщност, 
както  отбелязва  Моделски,  процесът  на 
взаимодействие  център  ‐  периферия  е  основен  и 
повтарящ  се  елемент  на  световната  система.  В 
хилядолетния  цивилизационен  процес  се  редуват 
периоди  на  „концентрация”,  съпроводена  с 
развитие  на  градове,  и  периоди  на 
„преразпределение”, свързани със застой или дори 
упадък в градското развитие. Това повдига въпроса 
дали  урбанистичната  експанзия  и  концентрация, 
която изглежда толкова постоянна в днешно време, 
няма  да  доведе  до  нов  период  на 
преразпределение. 
Световната история показва, че няма вечни лидери 
нито  между  държавите,  нито  между  градовете. 
Много  от  днешните  глобални  градове  дължат 
възникването и възхода си на развитието на други 
държави  и  градове,  които  също  са  заемали  видно 
място  в  световното  политическо,  икономическо  и 
културно  пространство.  Мощта  на  древния  Рим 
всмуква  културните  достижения  на  Гърция  и 
богатствата  на  Египет  и  Картаген;  възходът  на 
Константинопол  се  дължи  в  значителна  степен  на 
разцвета, но и на упадъка на Рим; с изолирането и 
западането на Константинопол изгрява звездата на 
Венеция;  откриването  на  морските  пътища  до 
Индия  и  Америка  издига  на  върха  Лисабон  и 
Мадрид,  по‐късно  изместени  от  Амстердам  и 
Лондон.  Ню  Йорк  дължи  появата  и  бурното  си 
развитие  на  холандския  и  британския 
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колониализъм  и  неслучайно  измества  именно 
Лондон  от  лидерската  позиция  между  глобалните 
градове  през  ХХ  век.  Разпадането  на 
комунистическия  блок  отне  голяма  част  от 
територията, „запазена” за руското геополитическо 
влияние  и  принуди Москва  на  свой  ред да  тръгне 
по пътя на глобализацията. 
В  този  ред  на  мисли  логично  възникват  редица 
въпроси: 
Кога ще настъпи краят на ерата на Ню Йорк? 
Коя  страна  и  кой  град  ще  бъде  следващият 
глобален лидер? 
Какви  сътресения  ще  настъпят  при 
разместването  на  пластовете  в  световната 
йерархия? 
Разбира  се,  еднозначни  и  категорични  отговори 
няма.  
Според  авторитетната  оценка  на  американския 
политически  анализатор  Збигнев  Бжежински,  в 
началото на ХХІ век Америка няма и скоро няма да 
има  равностоен  конкурент.  Основанията  за  такава 
оценка  наистина  са  налице:  огромен  военен  и 
икономически  потенциал,  политическо  и 
технологично  лидерство,  нарастваща  културна 
експанзия ... 
Но,  както  видяхме,  глобализацията  е  цикличен 
процес,  с  неколкократни  възходи  и  спадове. 
Развитието  на  националните  и  световните 
икономики  и  култури,  както  и  на  всяка 
цивилизация,  е  неравномерно  и  се  отличава  с 
вероятностен  характер,  което  го  прави  много 
трудно  за  прогнозиране.  Практиката  обаче  е 

показала,  че  в  повечето  случаи  новите  световни 
лидери успяват да спечелят предимство не толкова 
чрез  военни  и  политически,  колкото  чрез 
икономически средства. В такъв случай може би са 
основателни  очакванията,  че  новият  световен 
лидер между държавите ще бъде Китай, който през 
последните  30‐35  години  преживява  мащабна 
трансформация  от  затворено  комунистическо 
стопанство към просперираща пазарна икономика, 
с все още силна, но намаляваща държавна намеса.  
Да  не  забравяме  обаче,  че  преди  Китай  да  тръгне 
по  пътя  на  своето  икономическо  „чудо”,  подобно 
„чудо”  изживя  Япония  през  третата  четвърт  на  ХХ 
век.  Наистина  Токио  се  нареди  между  4‐те  най‐
влиятелни  в  икономическо  отношение  градове  в 
света,  но  относително  слабите  политически 
позиции  и  ограниченото  културно  влияние  на 
Япония  не  ѝ  позволиха  да  стане  нещо  повече  от 
член на групата Г7. 
Едно е  ясно. Независимо дали ни  харесва,  или не, 
глобализацията няма да спре дотук. Процесите на 
все  по‐тясно  икономическо,  политическо  и 
културно  взаимодействие  между  страните  от 
Запада и Изтока, от Севера и Юга ще продължат да 
се развиват и през второто десетилетие на ХХІ век. 
Може би най‐важното не е дали САЩ, респективно 
Ню  Йорк,  ще  запазят  лидерската  си  позиция.  По‐
важно  за  всяка  страна  и  за  всяка  отделна  личност 
ще е тя да намери собствения си уникален път, като 
съхрани  своята  политическа  и  културна 
идентичност. 


