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умения, дигитална грамотност и дигитални компетености в бизнеса,
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Развитието на глобализацията и интернационализацията на бизнеса

създадоха предпоставки за изменение на цели бизнес стратегии, управление на

компании и банки, техники и технологии на водене на преговори, достигане до
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клиенти и чуди пазари. Тези процеси предизвикаха бурно развитие на фирмени,

банкови и финансови консолидации, под формата на сливания и поглъщания.

Сливанията и поглъщанията се превъръщат в своеобразен „ускорител на

глобализацията” и „средство” за интернационализация на оделни отрасли и

пазари.1 Осъществяването на този тип сделки са често използван методи за

обединение, разрастване и външна експанзия на компании и банки в България.

Например, може да се каже, че повечето от проведените приватизационни сделки

са типчни слидания и поглъщания в сектори на икономиката като бирена,

шоколадова, циментова, металургична, фармация, телекомуникации, финансов

сектор и други индустрии. 2

С навлизането на информационните технологии започва да се оформя едно

ново неравенство в обществото, а именно дигиталното неравенство. Ако в

миналото се е говорило за аграрна революция на обществото, индустриална

революция на общество, то днес в съвременния свят може да се говори и за „трета

революционна вълна“, свързана с информационни технологии и дигитализацията

на икономиката, бизнеса, обществото, комуникациите, маркетинга и др.

Например, започва да се говори за прилагане на маркетинг стратегии на B2B

маркетинга като : маркетинг ан съдържанието, имейл маркетинг и др.3

Дигиталното неравенство се определя като стратификация по отношение

на достъпа до използването на Интернет, дигитално разделение и е неизбежно

свързано с концепцията за социалното неравенства, класическа социологическа

концепция.4

1 Иванова, Вирж. Сливанията и поглъщанията в международния бизнес. УИ на ВСУ „Ч. Храбър”,
2012, с. 5.
2 Иванова, Вирж. Mergers and acquisitions in Bulgaria – chosen way for unification and expansion of
companies and banks. // Електронно списание на ВСУ, Варна, 2013, с. 2.
3 Иванова, Вирж. Маркетингът по време на криза. Девета научно-приложна конференция с
международно участие „Инвестиции в бъдещето`` 2013”, ИУ – Варна, 3-5.10.2013, с. 501.
4Van Dijk J. The deepening divide.  Inequality in the information society. London, 2005.
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Терминът “дигитално неравенство” или “дигитално разделение” се появява

в средата на 90-те години на ХХ век в резултат от оценка на следствията от

развитието на интернет технологиите. Най-общо той е свързан с идеята за

неравномерното разпределение на комуникационно-информационните

технологии. В литературата е възприето да се говори за “имащи” и “нямащи”

достъп до информация, което поставя индивидите в различни изходни позиции по

отношение на почти всяка сфера в техния живот.5 Дигиталното неравенство е

свързано с разделението на “имащи” и “нямащи” достъп до информация,

включени в и изключени от мрежата, информационно богати и информационно

бедни. Индивидите, боравещи с информационни технологии и ресурси, имат

възможността много по-бързо да се сдобиват и да обработват определена

информация, което им дава предимство пред останалите. Те имат по-лесен и бърз

достъп и до държавните институции. Така те притежават определени дигитални

права, които макар и да не се отказват на останалите индивиди, са практически

неприложими от тях. В разгръщащото се мрежово общество ключово различие

между индивидите е свързано със степента на включеност и изключеност на всеки

от тях в различни мрежи и на първо място в глобалната мрежа. Чрез нея той може

да получи достъп до информация, знания, контакти, които са значим ресурс за

развитието в това общество. В съвременния глобален свят, в който все повече

неща зависят от мрежата и включеността в нея, изключването на големи групи от

възможности за достъп означава тяхната маргинализация и изпадане от

развитието. В един свят, в който информацията е ключов ресурс за

развитие,информационно по-богатият има стратегически предимства пред

останалите. Информационното неравенство, от своя страна, може да умножава и

засилва всички останали видове неравенства, включително и политическото

5Milton, Daniel and Rogerson S. Kenneth. Internet diffusion and thedigital divide Therole of policy-
making and political in stitutions. In: Routledge Handbook of Internet Politics. Ed. By Andrew Chadwick
and Philip N. Howard, Routledge, 2009.
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неравенство. Наличието на рационален и информиран гражданин, който

пълноценно да участва в политиката, е важен фактор за функционирането на

сложни политически системи в динамични общества. Така дигиталното

неравенство се превръща в предпоставка за огромни дисбаланси и неравенства в

политиката. В този контекст именно се поставя въпросът за разширяването на

правата на човека по отношение на нов тип права – дигиталните права, свързани с

достъпа до мрежата и възможността да ползваш, преработваш и разпространяваш

информация в нея. В тях често в тесния смисъл на думата се включват

технологиите за контрол на достъпа, използвани от издатели и притежатели на

авторски права за ограничаване на неразрешеното използване на защитени

произведения в цифров вид и/ или устройства.6 Но това е само едно от техните

измерения, докато в широкия смисъл те са свързани най-общо с осигуряването на

достъп и възможността да се борави с информация. От тази гледна точка

“дигиталното разделение” и “дигиталните права” представляват две

взаимосвързани явления, които взаимно се обуславят. Те, от своя страна обаче,са

зависими от множество други социални фактори. Различни други неравенства

могат да бъдат фактор за появата и засилването на дигиталните неравенства, а

самото дигиталното неравенство е предпоставка за засилване на останалите

неравенства. Дигиталното неравенство е многоизмерен феномен, защото е

свързано със серия от други неравенства, което прави изключително трудна

реализацията на идеята за равенство в дигиталните права на всички граждани.7

Дигиталното неравенство е пряко свързано и дигиталната грамотност на

обществата. Като основен фактор за включване в пазара на труда се превръща

дигиталната грамотност на индивида, както и неговото желание да я придобие.

Това става основа за появата на неравенството на нашето време, а именно -

6 http://bg.wikipedia.org/wiki/Digital_rights_management, 25.05.2009
7 Van Dijik, J. & K. Hacker. The digital divide as a complex and dynamic phenomenon, The information
Society №9 )4), 2003.
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дигиталното. Сега акцентът отново се връща върху човека. Човекът вече се

разглежда не просто като биологичен организъм, а като своеобразен носител на

капитал, по друг начин казано епохата на знанието абсолютизира ролята на

човешкия капитал, който също се превръща в свръхценност.

В епохата на дигиталния свят се наблюдава явлението – „Поумняване“ на

вещите и „оглупяване“ на човешкия индивид.Навлизането на „умните” телефони

(смартфоните), таблети, и други технологии и техники, бележи нов

трансформационен процес, засягащ обществото. Наблюдават се притеснителна

тенденция, зараждаща се зависимост на човека от „интелекта”, но не личния, а

онзи на машината-технолгия. Вследствие на тази зависимост човек променя

начина си на живот – общуването се „дигитализира”, развлеченията са

„виртуални”, покупките и пазаруването са по Интернет, при някои хора

осъществяването на лични връзки е виртуално, дори и получаването на каквато и

да е по рода си информация става посредством тези вещи и технологии.

В нравствен аспект знанието, обявено за свръх ценност през дигиталната

епоха, девалвира. С навлизането на новите технологии възниква и нов тип

неравенство – дигитално неравенство. Неспособността за интегриране към новите

модели на знанието и неадекватното използване на инструментариума за

постигането му, води до задълбочаване на диференциацията между отделните

групи хора. Все по-осезаемо е нежеланието за адаптация и интегриране, което

води и до маргинализация на индивида, породени и от липсата на личностна

мотивация.

Днешните поколения имат пълен достъп до информация, която им е

необходима, но колко от тях се възползват от нея?

Трупането на човешки капитал започва да бележи рязък спад именно във

времето, когато той е с най-голямо значение. И въпреки че го съзнават, не всички

индивидите предприемат някакви мерки. За децата е характерен силният интерес
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към всичко, което е забранено, недостъпно, което предизвиква у тях упорство,

неотстъпчивост и реакция на съпротива и нарушаване на нормите. Подобно на

тях част от новите поколения отказват да бъдат информирани, да трупат знания,

да се усъвършенстват, да имат индивидуално мислене, вероятно защото всичко е

леснодостъпно и не създава предпоставки за интелектуална игра и

предизвикателство.

Демонстрацията на крайна незаинтересованост в някои индивиди говори

за липса на лична мотивация, но по-лошото и за безкрайно незначителни

потребности от дигиталния свят.

Или по друг начин казано живеем в епоха на знанието и точно в нея, като

че ли Знанието за голяма част от обществото се обезсмисля като ценност.

Въпреки горепосочената негативна тенденции на дигиталната свобода до

достъп за информация и получаване на знания, може да се каже, че дигиталната

епоха в развитието на обществото води развитието на качества и умения в

човешкия индивид, а именно дигитална грамотност и компетентност.

В развитието на дигиталната епоха ще настъпват изменения и прилагане на

модерни концепции за маркетинг и достигане до пазарите и клиентите от страна

на компаниите. Това ще налага компаниите да прилагат глобален маркетинг и

глобални маркетинг стратегии, които да отговорят на новостите в

глобализиращия се, дигитален бизнес. Глобалният маркетинг е процес на

планиране, създаване, позоциониране и промотиране на фирмените продукти на

глобалния пазар. 8

През последните години се наблюдава бурно развитие на

информационните и комуникационни технологии. Интернет става неразделна

част от ежедневния живот, място за електронни покупки, бизнес, обучение и

8 Иванова, Вирж. Global marketing and global marketing strategies, Единадесета научна конференция
с международно участие „Инвестиции в бъдещето 2017 – Кръгла маса „Младите на старта към
бизнеса“ – 05-06 октомври 2017, с. 153.
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извличане на разнообразна информация. В резултат на това се налага хората в

съвременното информационно общество да притежават умения за търсене,

анализиране, синтезиране и оценяване на информацията. Овладяването на

необходимите знания и умения за работа с информационните технологии се

превръща в един от основните фактори за ефективно използване на

съществуващата технологична инфраструктура. Днес дигиталната компетентност

и грамотност е част от ключовите компетентности и се счита за основен фактор за

развитие на дигитална култура и информационно общество в световен мащаб.

На дигиталната компетентност и грамотност може да се гледа като на една

от най-новите световни концепции, описващи технология, свързана с вид умения,

превърнала се в ключово понятие по отношение на знанията, които трябва да

притежават хората в съвременното общество.9 През 2006 г. Европейския

парламент и Съвета на Европейския съюз публикуват препоръка за

идентифициране на ключовите умения за учене през целия живот, с която

дигиталната компетентност е призната за една от осемте ключови компетенции за

учене през целия живот.10 Четири години след това, стойността на тази препоръка

се оценява в „Европейската стратегия 2020”, признавайки дигиталната

компетентност като едно основополагащо базово умение.11

Като обобщение може да се каже, че европейското и световно общество

изисква образовани граждани, които му принадлежат всеотдайно по множество

начини, включително и електронно. Правилно формираната дигитална грамотност

и компетеност още в начална училищна възраст, а в последствие във висшето

9 OECD (2005). The OECD Program Definition and Selection of Competencies (2005). The definition
and selection of key competencies. Executive summary. Retrievedon February26, 2013 from
http://www.oecd.org/dataoecd/47/61/35070367.pdf
10 Ferrari, A. (2012). Digital Competencein Practice: An Analysis of Frameworks. Sevilla:  Institute for
Prospective Technological Studies. RetrievedJuly 21, 2012
fromhttp://is.jrc.ec.europa.eu/pages/EAP/documents/FinalCSReport_PDFPARAWEB.pdf, 22.1.2013
11 European Parliament and the Council. (2006). Recommendation of the European Parliamentand of the
Council of 18 December 2006 on key competences for life long learning.
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образование ще осигури бъдещите ефективни и работещи електронни

нововъведения и тяхното ползване с цел подобряване на благосъстоянието на

гражданите. За тази цел адекватното дигитално образование в началното и

висшето образование е наложително. Това неминуемо ще даде отпечатък до

сформирането на дигитално неравенство в обществото предвид социалното

неравенство между хората, но света е динамичен, науката и технологиите

непрекъснато иновират и, за да си конкурентен, адекватен и полезен за

нововъведенията трябва да съумееш да бъдеш дигитално компетентен и грамотен.
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