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Скъпи приятели, колеги, читатели!
Първо искаме да ви пожелаем Щастлива Коледа,
здрава, мирна и успешна Нова 2018 година!
Радваме се, че бяхме заедно и тези 365 дни на
отминалата 2017-та, като срещите ни бяха в три
различни по формат, но сходни и допълващи се
медии.
Това
са
водещият
сайт
www.financebg.com, месечният бюлетин за
финанси и бизнес и тримесечното е-списание
„Финанси“.
Нека ви издадем и една редакционна тайна –
следващата година предвиждаме четвърто
издание - Алманах, в който ще намерят място
най-стойностните публикации в различните
медии с издател „Етик Финанс“ АД.
Според мъдреца Еврипид един верен приятел
струва колкото десет хиляди роднини. Коледните
празници ни напомнят за триединството в
живота: семейството, приятелите и вярата.
Една притча ни съветва какво да правим при
добро и зло. Богат човек се разорил, изгубил
пари и имоти и решил да сложи край на
злощастния си живот. Отишъл в магазина на един
търговец и помолил да му даде едно въже. – Добре, ще ти дам, - казал търговецът, - но първо
ми кажи за какво ти е. Разореният отвърнал, че повече не му се живее и решил да се обеси.
Търговецът влязъл в стаичката и след малко се върнал с едно въже в едната ръка, а с другата му
подал сгъната бележка: Обещай ми, преди да си метнеш въжето, да прочетеш какво пише в
нея...
Разореният богаташ се върнал у дома, облякъл си най-новите дрехи, обходил за последно с
поглед света, с който ще се раздели и метнал въжето на клона. Но преди да стъпи на столчето,
се сетил за бележката на търговеца. Разгърнал я и на нея пишело „И това ще мине, няма да е
все така ...“
Замислил се самоубиецът, намерил много истина и вяра в тези думи. Още същия ден запретнал
ръкави и започнал да се труди упорито. За недълго време пак се замогнал, пак станал богат и
известен и дал голямо пиршество в дома си с много гости. Поканил и търговеца, който му дал
въжето, а той стоял някак си настрана от общото веселие.
Виждаш ли, отново съм богат и щастлив и за това съм ти благодарен!
Да, така е, но прочети отново бележката - промълвил тихо търговецът.
Или простичко казано, приятели, животът си е една непрекъсната борба или нека го сравним с
управлението на велосипед: спреш ли да въртиш педалите, падаш...
Още веднъж пожелаваме весело прекарване на Коледните и Новогодишните празници и до
нови срещи през 2018-та!
От редакционния съвет
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Провокативен форум дискутира
алтернативни иновации на банковото
статукво
Може би в очите на някой скептик организаторите на дискусионния форум „Етични финанси и
дигитални технологии“ са по близо до фантастите, отколкото до реалистите, но провеждането и
резултатите от кръглата маса доказват точно обратното. Направена е поредната, макар и
неголяма, но сигурна стъпка в търсенето на алтернативни на сегашното банково статукво
иновации, според които гоненето
на максимални печалби без
оглед на цената, не допринася
за
благоденствието
и
развитието на обществото.
Затова и в центъра на това
събитието
бе
Българската
асоциация
на
кредитните
кооперации и организациите за
микрофинансиране /БАККОМ/,
чиято мрежа обхваща почти
всички региони в страната.
Въведение в дискусията направи
д-р ик. Петър Нейчев, председател на БАККОМ, който зададе и отговори на реторичния въпрос
„ЗАЩО – Етични финанси и дигитални технологии“?
Продължението бе в пространното слово на Иван Попов – изпълнителен директор на БАККОМ,
който разясни детайлно принципите на етичното финансиране и мястото на кредитните
кооперации в него. Както се подразбира и от понятието „етика“, в този начин на финансиране
основното е вниманието към такива проекти, в които преобладават социалните елементи или
са насочени към решаването на актуални проблеми пред обществото в такива животрептящи за
хората сфери като здравеопазването, образованието, екологията, културата и т.н. Дори
създателите на етичните банки залагат в правилата на институцията доказано справедливо
отношение в заплащането между служителите и мениджмънта – например съотношението в
заплащането между най-старшия от директорите и служителя, който е на най-ниското стъпало
в работните позиции на банката, не трябва да завишава съотношението 1 : 4. Или при заплата
на хигиенистка от 250 евро, то директорът се подписва срещу 1000 евро. И никакви бонуси за
ръководството, а преди всичко разпределяне на печалбата между значими проекти и
кредитиране на акционерите за техните бизнес начинания.
Участниците в дискусията разгледаха и случаи от съществуващата практика в европейските
страни, като давана най-често за пример бе банка „Етика“ в Италия. И сигурно има за какво:
законодателството на Ботуша вече е направило изменение в интерес на етичните банки и
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финансирането. Интересен опит, макар и на моменти с горчив привкус, споделиха гостите от
Хърватия. За икономическия модел на „Задруга за етично финансиране“ и еБанка - Хърватия
говори Крешемир Превендър, мениджър „Пилотни проекти“ в кооперацията, а за трудния и
изстрадан опит от борбата с банковото лоби и за тяхната работа с Централната банка на
Хърватия в усилията за лицензиране на еБанка, разказа Горан Йерас, председател на
кооперация ЗЕФ.
Интересен и доста съдържателен по предварителната тема беше презентацията на Любомир
Цеков, бивш дългогодишен ръководител на „Банксервиз“, който се спря на присъствието и
значението на дигиталните технологии във финансовия сектор.
Към днешната българската действителност участниците в дискусията се върнаха с изложените
констатации от страна на експертите и анализаторите от дружество „Етик Финанс“ – Георги
Палешников и Огнян Дечев, които разгледаха трудностите в България от правен аспект за
организирането и лицензирането на кредитни институции. Те дадоха и свое тълкувание защо от
много дълъг период от години БНБ не дава лицензи за нови български банки за разлика от
Финландия, където за основаването на нова банка не се иска кой знае какъв начален капитал –
например милион евро, а срокът може да бъде от една до две години най-много...
В края на дискусията участниците избраха експертен съвет, който да разгледа и приеме доклад
за изграждане на етична финансова институция в България, който е резултат от съвместната
работа с консултантската фирма СЕФЕА от Италия.
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Етичните финанси и дигиталните
технологии - развитие в движение
Д-р ик. Петър НЕЙЧЕВ
Нека първо се постарая накратко да
отговоря
на
въпроса
„Защо
Българската асоциация на кредитните
кооперации и организациите за
микрофинансиране
/БАККОМ/
за
втора година организира в рамките на
един дискусионен форум полемика за
тези две важни явления от нашето
съвремие – етичните финанси и
дигиталните технологии?“
Знае се, че БАККОМ представлява
кредитните кооперации, които са
предистория
на
етиката
във
финансирането на предприемачеството. Ако
кредитната кооперация събере депозити в Пловдив, то тя кредитира пловдивски проекти, без
да прави рискови спекулации. От една страна в България няма адекватно на Европейския съюз
законодателство за нормално функциониране на кредитните кооперации. В момента над 65
кооперации работят като взаимно-спомагателни каси /ВСК/. Това става по регламентите на
един закон от преди 40 години, според който това може да се извършва в рамките на
кооперацията и по един министерски акт.
Затова и смятаме днес, че за явлението „Етични финанси“ предстои развитие в съответствие с
европейските ценности и традиции, както и доказаната нужда от промяна в света. От друга
страна явлението „Трансформация с дигиталните технологии“ е едно важно и очаквано от
всички бързо и естествено развитие на всички икономически процеси.
Очевидно е, че единствено дигиталните технологии могат да активизират „тихата революции
срещу монопола на банките „. Защото всички останали политици в България и ЕС ни водят по
пътища в една посока, а именно към „вечните ловни полета“, където ни чакат глобалните
банкови монополи и финансови конгломерати. За да плащаме още лихви и такси за абсолютно
всичко и до пълна финансова глобализация без етика. На този форум искаме да кажем, че
двете явления са свързани неразривно и само така може да се намали тежестта на тези
монополи и да се потърси организация за етично финансиране на предприемачеството.
„Етичните финанси“ не могат да бъдат етични без „дигитални технологии“ на съвременния
етап. Само така могат да се намалят транзакционните разходи, да се децентрализират,
технологизират и приближат те до хората на един смартфон разстояние. Така новите
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технологии ще дадат възможност за по-нисък праг на изискванията на европейските
национални банки за лицензиране, както това вече е факт в Англия с ограничените лицензи за
банка „Монзо“ и други. Важна цел на днешния форум е да се дискутира дигитализирания
достъп до световната финансова система, облекчен , мобилен и на един клик разстояние, но и
спазването на етичните норми във финансиализацията на обществото. Вероятно ще се намалят
и избегнат някои нейни вътрешни проблеми, които задействат кризите.
Логично е в някакъв момент сегашната „експлозия“ на финансовата печалба на монополите,
формирана предимно чрез рискови спекулации и предоставяне на кредити на стресирани
потребители да се прекъсне и да се обърне срещу „големите печеливши“. За да се придвижи
напред в познанията си за света, обществото ще трябва да дискутира и да си изясни, как се
съвместяват новите икономически теории на дигитализирания свят, кризите /напр.2008
година/ и очакваната цикличност на финансиализацията на мрежовата икономика на 21 век за
бъдещето на планетата.
Дигиталните технологии развиха мрежовата икономика чрез революция на начина на
обработка, съхраняване и споделяне на информацията. Променя се видимо традиционната
сегашна собственост при капитализма. Без етични правила в тази промяна на глобалния
финансов свят разочарованието от катаклизми и престъпления може да забави мъчително
човешкия напредък. Важна тема на дискусията днес е и фактът, че дигиталните технологии
корозират повечето цени, а също и на финансовите услуги, тласкайки към нула
транзакционните разходи и превръщайки ги все по-близо до така наречените „информационни
стоки“.
От друга страна финансиализацията обхваща всяка човешка дейност, размивайки различието
при финансиране на труда или свободното време. Това изисква създаване и обменяне на
стойности през целия живот, което формира една нова икономическа личност, постоянно
финансирана и свързана. Тези нови хора и субекти очевидно трябва да решават
противоречието на съвременния капитализъм между възможността за безплатни, етични и
достъпни финансови услуги и желанието на банковите монополи да си запазят контрола във
властта и информацията в мрежата. Тези нови икономически индивиди, благодарение на
единния социален организъм, отново форматират традиционните човешки ценности за
сътрудничество и взаимопомощ във финансите, като етични правила от наследството на
кредитните кооперации.
Има ренесанс на сътрудничеството и взаимопомощта. Етичното и алтернативно финансиране в
Европа не само е наследник на кредитните кооперации, но има и развитие със създаването на
Европейска федерация за етичните и алтернативни банки /ФЕБЕА/. БАККОМ И Етик Финанс АД
са асоциирани членове на тази федерация като 24-та европейска страна от ноември 2016г.
Имаме договор с нейната консултантската фирма СЕФЕА и според него очакваме да получим
Доклад по Проект за изграждане на „Финансова институция за етично финансиране на
предприемачеството“, в съответствие с европейското развитие на етичното банкиране и
лицензионните процеси в ЕС. Затова в края на този форума се формира и експертна комисия,
която да приеме тази разработка в най-скоро време на разширено заседание. Това прави
Списание „Финанси“, брой 4,Октамври - Декември 2017

5

възможно още през 2018 г. да планираме реализирането на проекта „Финансова институция за
етично финансиране на предприемачеството“ /ФИЕФП/ на основата на мрежата от членове на
БАККОМ и в съответствие с лицензионния режим на БНБ
*********
Д-р ик. Петър Нейчев е председател на Съвета на директорите на холдинг „Корпорация за
технологии и иновации” АД, Пловдив. Съучредител и член на националните ръководства на
Асоциация на индустриалния капитал, Съюза на икономистите в България, Фондация
„Международен институт за изследване на кооперациите”, Председател е на Българската
асоциация на кредитните кооперации и организациите за микрофинансиране /БАККОМ/.
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Стратегията е определена, предстои упорита
работа
ДОСТЪПЪТ ДО ФИНАНСИРАНЕ ВЪВ ВСИЧКИТЕ МУ ФОРМИ Е ПРАВО НА ВСЕКИ ЧОВЕК.
Иван ПОПОВ
Когато една среща и разговори на единомишленици бъде квалифицирана като „дискусионен
форум“, това само по себе си вече е доста задължаващо. И то най-вече като позиции и
квалификация на участниците, които, както се подразбира, ще трябва да разискват и тълкуват
различни гледни точки, а те в определени моменти могат да се отричат и да са разположени
диаметрално на основната тема, а в други случаи могат да звучат в синхрон и да се допълват
взаимно. В общи линии с тези цели
бе организиран дискусионният
форум „Етични финанси и
дигитални
технологии“
в
Пловдив, а съвсем естествено в
основата на организацията и
двигател на дискусията беше
Българската
асоциация
на
кредитните
кооперации
и
организации
за
микрофинансиране /БАККОМ/,
а наред с това и Асоциацията за
етично финансиране, „Етик
Финанс“ АД и фирмата ИТ
Академия АД.
БАККОМ вече гледа към първите
20 години от своето създаване и
това е период преди всичко на
организация на членовете – кооперативни и микрофинансиращи институции в нашата страна.
Както в началото, така и сега асоциацията се стреми към увеличаване броя на членовете,
сътрудничеството и партньорството между тях, начертава и координира общите стратегически
цели и задачи. В нея се съсредоточава националния и международен опит на сродните
организации, за да може той да бъде предаден и усвоен на членовете. Наред с това да
популяризира идеите, целите и постиженията на нейните членове отделно и на асоциацията
като единен организъм, тя застава и в защита на интересите на членовете и се бори за
повишаване на техните права, включително и по пътя на промени в законодателството.
Работейки в обществена полза, асоциацията включва в целия спектър на дейността си
кооперации и микрокредитни организации, лизингови дружества, специализирани фондове и
др.
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Или ако трябва днес да формулираме накратко мисията и целите на БАККОМ, когато в 21 век
развитието на обществото и глобалната икономика се движи все по-ускорено предимно
благодарение на новите дигитални технологии, то ще трябва да се съгласим от една страна, че
БАККОМ не изневерява на първоначално поставените цели – да работи за обществена полза за
своите членове, за да играят те все по-важна роля в икономически и социален план. Но от друга
страна не можем да отречем, че асоциацията не само държи пръст на пулса на времето, но се
старае да не изостава от водещите тенденции.
Затова и днес една от основните цели е тя да подкрепя развитието на етичните финанси в
България чрез въвеждане на етично финансиране на дребните предприемачи, реализирането
на цели в областта на регионалното развитие, социална подкрепа, намаляването на различията
и утвърждаване като равноправен партньор на европейски и световни организации за
реализиране на съвместни проекти, програми и други инициативи.
БАККОМ не забравя хуманния дух на българските финансиращи институции, за които
понятието „кредит“ преди всичко е изпълнено с човешко съдържание, т.е. кредитът се дава за
да подпомогнеш отделния човек и бизнеса, а от там и цялото общество, а не да смъкваш по две
ризи от длъжника и да печелиш от високите лихви. Днес едно такова кредитиране
предопределя нов тип взаимоотношения – налагането на етичното финансиране на
предприемачеството. Липсата на адекватно законодателство за нормалното функциониране и
изграждане на нови кредитни кооперации още повече мотивира ръководството и членовете на
БАККОМ да подкрепят изграждането на етична финансова институции.
Следователно можем да очакваме: развитието предстои! И това се изисква от дневния ред за
постигане на една по-голяма справедливост в един свят, където малцина притежават много
повече от мнозина! Затова и БАККОМ работи за подобряване на финансовото и технологично
образование на членовете си, бори се с бедността и социалното изключване чрез финансова
подкрепа на база етични и устойчиви принципи!
Каква е според нас основната характеристика и отликите между етичното финансиране и
методите на банковите динозаври от Уолстрийт или Лондонското сити? В кодекса на етичната
банка водещият член №1 гласи: Достъпът до финансиране във всичките му форми е право на
всеки човек. И всички останали етични принципи са подчинени на това човешко право. Кои са
останалите етични принципи:

Ефективността и реалността са компоненти на етичната отговорност;

Етично ориентираното финансиране е наясно с неикономическите последици от
икономическите дейности;

Печалбата, произведена от собственост и обмен на пари, трябва да е следствие от
дейности, насочени към общото благополучие и трябва да се разпределя поравно между
всички субекти, които допринасят за нейната реализация;

Максималната прозрачност на всички операции е едно от основните условия на всички
дейности в етичното финансиране.

Трябва да се насърчава активното участие на акционерите и спестителите в процеса на
вземане на решения;

Етичните финансови институции (ЕФИ) се придържат към принципите на етичното
финансиране и се задължават да съгласуват цялата си дейност с тези принципи.
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Потребителите получават ясна и пълна информация за финансовите услуги, за начина, по
който те работят, приложими договорни условия и лихвени проценти;
ЕФИ се задължават рекламата и рекламните материали да са справедливи, ясни и да не са
заблуждаващи, да се грижат всички потребители получават ясна информация за
продуктите и услугите;
ЕФИ предприемат всички необходими действия затова, че информацията за промени в
лихвения процент, такси или договорни условия, да достигне до потребителите в рамките
на разумен срок чрез най-достъпните средства за комуникация;
ЕФИ показват доброжелателно и позитивно отношение, когато се разглеждат
финансовите затруднения на потребителя;
ЕФИ осигуряват добро ниво на обслужване на потребителите;
Личната информация се пази в тайна, съгласно споразуменията, подписани с
потребителите, а ЕФИ разработват надеждни и ефективни системи за обработка на тази
информация.

Освен тези конкретни и водещи принципи в областта на етичното финансиране БАККОМ
развива и някои допълнителни дейности извън микрокредитирането. Съвместно с агенция
Булстрад е разработен нов, специално за кредитните кооперации и микрофинансиращите
организации, застрахователен продукт „Защита Оптимум“, на членовете се предлагат ИТ услуги
и изработка на уеб сайтове, оказва се техническа помощ, както и правни и експертни
консултации.
Член на асоциацията може да бъде всяко физическо и юридическо лице – кредитна
кооперация, други микрофинансиращи организации и финансово-консултантски фирми, които
желаят да работят за постигане на целите на асоциацията, като се съобразяват с решенията на
ръководните му органи. Днес партньори са:

В БАККОМ има 33 члена (кредитни кооперации финансови институции, акционерни
дружества, сдружения, съюзи, кооперации и физ. лица експерти).

БАККОМ членува във ФЕБЕА, EMN и АИКБ.

Партнира си с националните кооперативни съюзи, сдружения, научни институти, колежи и
ВУЗОВЕ в страната.
Имат ли бъдеще етичните финанси у нас? Безспорно, пазарът на микро- и малки кредити в
България, винаги ще бъде атрактивен за младите и предприемчивите хора, решили да
стартират и развият своя бизнес.
Избраната европейска традиция за развитие на кредитните кооперации в изграждането на
етична финансова институция е правилна и тя трябва да бъде подкрепена.
Всички, които искат да подкрепят развитието на иновациите, устойчивото развитие на местната
икономика, достъпност до финансиране, са наши приятели и с капитала си могат да
подпомогнат проект „ Етични финанси“. Обединяването ни в браншовата асоциация БАККОМ,
подкрепяща развитието и интересите на членовете, чрез утвърждаване на етичните финанси, е
един от приоритетите за нашето развитие. Обединението от своя страна кореспондира с
кооперативното кредитиране, което е в съзвучие със съвременното явление, наречено „Етична
банка”.
Заедно сме по-силни – това е заветът на хан Кубрат, доказал се във времето, актуален и
днес и за в бъдещето.
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Какво отличава етичната от обикновената
банка?
СИЛАТА НА КРЕДИТОРА
СЕКТОР.

ПРОВОКИРА ПОЯВЯВАНЕТО НА НОВИ БИЗНЕС МОДЕЛИ ВЪВ ФИНАНСОВИЯ

Димитър ГИШИН
От 30-те години на ХХ век банковата дейност, която първоначално е имала социални функции
(спестовните каси, кооперативни или взаимни банки и т.н.) е изгубила оригиналните си етични
функции. Това е провокирало необходимостта от зараждането (чрез процес отдолу-нагоре) на
ново поколение социални банки, така
наречените
„етични
банки“.
Тяхната цел е постигане на
положителен
ефект
в
привличането и в използването на
парите.
Етичните банки реагират все
повече и повече към нуждите на
онези, които са отхвърлени от
банковата система, както и към
нуждите
на
спестители
и
инвеститори, които са все по-често
се интересуват от начина, по който
се използват спестяванията им.
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Благодарение на етичните банки, банковите институции се завръщат към образа си, променен
в началото на ХХ век и се връщат към това - да са инструмент за развитие на местни проекти и
нови социални инициативи. Това е движение в обратната посока по отношение посоката на
развитието на търговските банки, които са все по-ориентирани към използване на финансовата
задлъжнялост за натрупване на повече и по-големи печалби, което допринася за
финансиализация на икономиката и създаване на условия за серия от финансови кризи, които
продължават дори и днес.
РОЛЯ НА ЕТИЧНАТА БАНКА
Чрез дейността си етичните банки насърчават социалното включване, устойчивото развитие,
развитието на социалната икономика и социалното предприемачество, малките и средните
предприятия. Етичните банки също имат важна роля за повишаване на обществената
осведоменост относно ролята на парите и проблемите на икономиката, базирана на
краткосрочната печалба като единствената цел.
ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РАЗВИТИЕ
„Етичните инвестиции” и „етичното банкиране”, които получават все по-широко
разпространение в Европа и света, са реакция и форма на недоволството на населението и
бизнеса от пазарното поведение на традиционните банки и особено след глобалната
финансова криза в края на миналото столетие. В най-общи линии те имат за цел насочването
на паричния ресурс, формиран под формата на спестявания на населението, към
финансирането на стопанска дейност, съответстваща на ценностна система, в центъра на която
стои човекът с неговите материални и духовни потребности. Те все повече се разглеждат като
алтернатива на инвестициите с цел постигане на максимална индивидуална печалба. В
„етичните инвестиции” се отразява и своеобразното укрепване на самочувствието на дребния
спестител по отношение на банките.
Ако досега той е разглеждал банките като единствено място за съхраняване на своите
спестявания, то сега той все по-силно осъзнава, че не той, а банките са в крайна степен
зависими от него, от готовността му да предостави на тях тези спестявания, както и това, че
спестяванията могат да бъдат инвестирани така, че да бъдат от полза за цялото общество, а не
да бъдат използвани от традиционните банки за постигане на техните тесни корпоративни
интереси.
Това осъзнаване на „силата на кредитора” от страна на дребния спестител изменя радикално
не само отношенията между спестителите и банките, но и поражда появяването на нови банки
с коренно различни цели и нови бизнес модели. Етичните банки не участват в спекулативната
търговия с финансови инструменти, както за сметка на клиента, така и за собствена сметка. В
етичните банки максималното съотношение между най-високата и най-ниската заплата е 7-1 и
за да се гарантира прозрачност в управлението на заплатите, етичната банка ежегодно
публикува заплатите на своите служители.
Инициаторите на етичните банки считат, че парите следва да продължат да изпълняват своята
функция на платежно средство, но не да бъдат превръщани в стока, обект на спекулативна
търговия на финансовите пазари. За разлика от традиционните банки, в етичните банки лихвите
по депозитите са на много ниско ниво, в някои от тях вложителите се отказват доброволно от
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тях или те просто са премахнати, като реализираната по този начин печалба се използва за
финансиране на проекти с висока обществена значимост и в интерес на обществото като цяло.
Целта на кредитирането е да се финансират на първо място проекти, които са в полза за цялото
общество, което по своята същност е нова парадигма, нов модел на мислене в банковата
сфера. Бизнес-моделът на етичните банки се базира на концепцията за подпомагане на
реализацията на иновативни бизнес идеи и социални иновации с положителни последствия за
обществото. На практика, етичните банки са своеобразни стопански и социални „инкубатори”,
работещи на основата на морални принципи. Етичните банки не подпомагат финансово
политически партии и се придържат последователно към принципа на политическия
неутралитет
БЪДЕЩАТА ЕТИЧНА БАНКА Е ЗАМИСЛЕНА КАТО:

Банка на дребното акционерно участие, където максималният размер на притежавания от
едно физическо или юридическо лице капитал е ограничено, например между 1% и 3%.

Банка, формирането на капитала на която, както акционерен, така и заемен, и отпускането
на кредити се осъществяват на основата на конкретни, фиксирани в нейния устав етични
критерии в съответствие с придържане на принципа на висока технологична
иновативност;

Банка, набираща своя капитал и алокираща го в местната икономика с цел нейното
високотехнологично развитие при спазване на нормите за достоен и пълноценен човешки
живот;

Банка, функционираща на основата на оптималното използване на възможностите на
дигитализацията по подобие на получилите в последно време широко разпространение
„смарт” банки;

ЗАЩО Е ПРАВИЛНО ДА СЕ ПОДКРЕПИ „ЕТИЧНОТО ФИНАНСИРАНЕ”

За да се създадат условия за акумулиране на капитал за устойчиво развитие на
регионално ниво;

За да се противопоставим на лошите банкови практики;

За да следваме европейските традиции и намалим влиянието на банковите кризи;
ПРИМЕРИ НА ЕТИЧНИ БАНКИ
Banca Etica - Италия www.bancaetica.it , Merkur Cooperative Bank – Дания www.merkur.dk , APS
Bank - Малта www.apsbank.com.mt , Cultura Bank - Норвегия, www.cultura.no, Bank of Karditsa Гърция www.bankofkarditsa.gr , La Nef - Франция, www.lanef.com , Cassa Padana - Италия,
www.cassapadana.it , Banque Alternative Suisse - Швейцария www.abs.ch, Caixa Pollenca Испания www.colonya.es , Patria Takarek – Унгария patriatakarek.hu , Triodos Bank – Холандия
www.triodos.com , Bank für Leihen und Schenken – Германия www.gls.de
Консултант по проекта:
АСОЦИАЦИЯ ЗА ЕТИЧНО ФИНАНСИРАНЕ гр. Пловдив 4000, ул.
„Гладстон”, № 1 (ДНТ), ет.1, офис 2 Тел.: 0882 933 530, 0882 933 540, 0882 933 400;
www.kefp.eu, kefp.office@gmail.com
*******
Б.р. Авторът е юрист по образование, председател на Управителния съвет на
Асоциацията за етично финансиране. Владее руски и английски, юристконсулт е и на
публични дружества от БФБ.
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Дигиталните технологии във финансовия
сектор
КАКВО СИ ПРЕДСТАВЯМЕ ПОД ЦИФРОВА БАНКА?
От прима виста повечето от нас ще кажат:
Разбира се, тази цифрова умна банка
трябва да няма материални офиси, да има
мобилно приложение,
да предлага
Интернет банкиране и т.н...
Да няма офиси? Тогава как ще се справим
с регулациите и съществуващия хартиен
свят?
Да има мобилно приложение! Но нали
всички стабилни банки предлагат днес
мобилно приложение.
Да
предлага
Интернет
банкиране!
Положението е същото: всички банки
предлагат интернет банкиране.

Какво още си мисли обществото, когато
стане дума за цифрова банка?
Тук трябва да се изброят няколко съществени характеристики и белези на „визията за цифрова банка“.
Тук на първо място по мнението на анкетираните експерти и редови клиенти е характерната
„физиономия“ на умната банка, според която банките е необходимо да изработят такъв бизнесмодел,
който ще позволи на акционерите и фирмите да оптимизират подхода си при разбирането и работата с
клиентите, т.е. увеличаване на клиентската мрежа, мобилното банкиране, управлението на риска и др.

Какво е Omnichannel





Omnichannel – трансканален бизнес модел, които фирмите ползват за да подобрят подхода си в
разбирането на клиентското поведение.
Omnichannel e Multichannel !
Multichannel е оперативно понятие: как осигуряваш на клиента да направи транзакция през всеки
канал.
Omnichannel е също така да видиш през очите на клиента неговите предпочитания и да го водиш
безпроблемно през каналите, които обича, харесва и предпочита.

Analitics busi ness intelligans или Бизнес разузнаване в Google Анализ




Изследването на клиентското поведение е ключов фактор в подхода за осигуряване на неговото
обгрижване.
Банката трябва да знае неговите предпочитания – социални мрежи, интереси, устройства, които
предпочита да използва.
Банката трябва да изгради и поддържа актуален клиентски профил, който да обслужва каналите
през които продава.
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Банката трябва да осигури и по-активен клиентски съпорт през телефон или е-майл и най-вече
персонализиран подход на обслужване.

Building architecture and application infrastructure /Изграждане на архитектура и приложна
инфраструктура/





Бизнес модел – как да изглежда и как да работи?
Структура – каква трябва да е организационната структура и какви хора трябва да се привлекат за
работа?
Как ще изглежда инфраструктурата?
Как ще изглежда архитектурата на софтуерните приложения за банката и нейните клиенти?

Накрая, но не на последно място са останалите проблемни области, които са почти еднакви
по своята важност:






Mobile banking /Мобилно банкиране/
Central customer /Централен клиент/
Customer relationship manadgemant / Управление на взаимоотношенията с клиенти/
Core banking /Основно банкиране/
Regulatory compliance and risk management /Съответствие с нормативните изисквания и
управление на риска/

Любомир Цеков,
изпълнителен директор на „Диджитал Трансформейшън Сървисис“ АД
*********
Б.Р. Презентиращият Любомир Цеков има 30-годишен опит в изграждането и управлението
на информационни системи за финансовия сектор. Започва да работи в това направление
през 1984 г. в Софийска окръжна банка. По-късно се присъединява към отдел
„Автоматизация на търговските банки” на Кибернетичния център на БНБ. Кариерата му
преминава през редица ключови и отговорни постове като главен изпълнителен директор
на БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ АД. Участвал е в разработката на националните информационни
системи БИСЕРА, БОРИКА и СЕБРА, както и на редица приложни програмни продукти.
Тази публикация няма претенциите на строга научна статия с принос към
разшифроването на съвременния прочит на цифровата банка. При съвременното развитие
на дигиталните технологии тези смарт банки не само вече чукат на вратата, а започват
смело да излизат на финансовия пазар. Горните редове са по-скоро нахвърляни по-едри
щрихи, съдържащи основните изисквания, на които ще се подчиняват банките днес и утре.
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Етика и икономика или два подхода към
етичните проблеми
Проф. д-р ик. Ганчо ГАНЧЕВ
В икономическата мисъл се сблъскват два подхода – на
т. нар. деонтология и
консеквентализъм, проявяващ се в областта на икономиката под формата на т. нар.
утилитаризъм.
Деонтологичния подход е свързан основно с името на Имануел Кант, докато
консеквенталисткият подход води своето начало още от древнокитайската философия и
Аристотел.
Деонтологията означава, че членовете на обществото следва да действат въз основа на
абсолютни принципи и положителна мотивация, независимо от обстоятелствата, докато
консеквентализмът обосновава тезата, че добро е онова, което води до позитивни резултати за
индивидите и обществото.
Подход на Мози, пети век преди новата ера

Същност на подхода на Мози

Този древен китайски подход е известен още като държавен консеквентализъм.

Той се свежда до това, че морални и етични са тези действия, които са полезни за
държавата. Като полезно за държавата се приема удовлетворяването на базовите
потребности на населението, например жилище, дрехи, поддържане на устойчив
социален ред.

Философията на Мози е в конфликт с конфуцианството и таоизма.
Списание „Финанси“, брой 4,Октамври - Декември 2017
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Етика на Аристотел
Основни принципи на Аристотел
 Доброто и превъзходното се
реализират
чрез
конкретните
действия и занятия на хората.
 Добрият живот предполага не
отделен положителен акт, а
развитие на морално-добродетелно
отношение към всички постъпки на
индивида в течение на целия живот.
 Основните положителни качества
са справедливост, честност, смелост и
практическа мъдрост.
 Парите, според Аристотел правят стоките и услугите съизмерими, което прави възможен
обменът между хората, без който обществото е невъзможно.

Утилитарианизъм на
Джереми Бентам




Основни принципи на Джереми
Бентам
 Хората се движени от своите
интереси и своите страхове, но
интересите вземат връх, особено
ако
хората са в състояние да
предвидят резултатите от своите
действия.
 Щастието е максимизиране на
удоволствието и минимизиране на
болката.
 Някои
съвременни
автори
доразвиват утилитарианизма и го
свързват с максималното задоволяване на предпочитанията.
Особена форма на утилитарианизма е „етичният егоизъм“, според който прекаленото
ограничаване на егоизма може да доведе на намаляване на общественото
благосъстояние.
Противоположност на етичния егоизъм е „етичният алтруизъм“ на френския философ
Огюст Конт, според когото етично е да действаме в интерес на другите, но не и на себе си.
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Консеквентализъм на правилата (rule consequentialism)





Консеквентализмът на правилата представлява опит за избягване на противопоставянето
на деонтологията срещу консеквентализма.
Подобно на деонтологията, консеквентализмът на правилата предполага следването на
някакви правила, но тези правила са ориентирани към резултатите, не са ценност сами по
себе си.
Консеквентализмът на правилата се разделя на утилитарианизъм на правилата и егоизъм
на правилата.
Има и други форми на консеквентализъм.

Консеквентализъм на Джон Стюарт Мил
Особености на утилитарианизма на Мил
 Според него, за разлика от Бентам, има не
просто количество удоволствие, а различни степени
на щастие.
 Благородните хора, занимаващи се с
философия, са по-полезни за обществото, от тези,
преследващи единствено индивидуални цели.
 Полезността трябва да бъде разбирана в
контекста на прогресивното развитие на цялото
човечество, хората трябва да се стремят към повисока форма на съществуване.
 Целта трябва да бъде постигането на поголямо познание и развитието на по-високи
способности на възможно най-голям брой хора.

Критика на Джон Роулс
Основни положения на критиката на Роулс
 Основен въпрос- последствия за кого?
 Консеквентализмът изхожда от позицията на
неутралния
наблюдател,
което
е
неприемливо.
 Роулс предлага принципа на воала на
незнанието, т.е. ние не знаем в какви жизнени
обстоятелства ще се окажем.
 Основните принципи на Роулс са свързани
със свободата на всеки индивид.
 Равни възможности за всеки и поставянето на
интересите на най-онеправданите на първо
място.
Списание „Финанси“, брой 4,Октамври - Декември 2017
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Приносът на Макс Вебер
 Трябва да се разграничава консеквентализмът на
крайната цел и консеквентализмът на отговорността.
 Консеквентализмът на крайната цел има
религиозен оттенък, т.е. добрият християнин или
мюсюлманин следва основните постулати на
религията, докато крайният резултат е в ръцете на
бога.
 Обратното, консеквентализмът на отговорността,
без да се свежда до опортюнизъм, т.е.
използвачество, означава, че в рамките на нашите
възможности ние сме длъжни да предвиждаме
последствията от своите действия и да носим отговорност за тях.

Деонтологията и Имануел Кант
Категоричният императив
 Първо, Кант постулира, че за да могат
хората да действат морално, те трябва да
изхождат от понятието дълг /на гръцки
деон/.
 Второ, Кант счита, че не последствията
от действията ги правят морални или не,
а мотивите.
 Кант развива тезата, че доброто трябва
да бъде добро само по себе си, без
допълнителни квалификации.
 Кант отбелязва, че такива неща, като
удоволствие, интелигентност, упоритост
не са непременно добри сами по себе си - например, някой може да изпитва удоволствие от
измъчването на някой друг.
 Единственото нещо, което може да се нарече добро само по себе си, без квалификации, е
добрата воля.
 Три положения на категоричния императив:
1. Добрата воля трябва да бъде универсален закон;
2. Всяко човешко същество трябва да се третира не като инструмент, а като цел само по
себе си.
3. Всяко рационално същество трябва да действа така, като че ли е законодател в
универсалното царство на целите.
 Кантианството може да прерасне н теория на божествените заповеди, т. е. това, което е
заповядано от бог е правилно, независимо от последствията- Окам, Декарт, Калвин.
 Съвременната деонтология е фокусирана върху теорията на разрешеното нараняване, т.е. на
тези ситуации, при които следвайки принципите на категоричния императив можем да
допуснем нанасяне на ущърб на другите.
Списание „Финанси“, брой 4,Октамври - Декември 2017
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Изводи






Повечето икономически теории са консеквенталистки, т.е. те са насочени към
максимизиране на общественото благосъстояние, независимо от мотивите на
участниците /стремеж към печалба, удоволствие и т.н./. Типични примери са Адам Смит,
Хайек, фон Мизес, Милтон Фридман и т.н.
Марксизмът също е консеквенталистки, т.е. пренебрегва етиката.
Тезата на етичните банки обаче има оттенък на деонтология, т.е. важна е и мотивацията
на икономическите агенти.
На практика имаме компромис между деонтологията и консеквентализма.

********
Проф. д-р ик. Ганчо Ганчев е известен български икономист, работил е в различните звена
на БАН и във външнотърговски организации. Преподавател със солиден стаж, той има
многобройни специализации включително в Международния валутен фонд /по проблемите
на макроикономическото програмиране/, Световната банка /икономическа теория на
прехода/, Института по изследване на обществата /визуализация на икономическите
процеси/ и др. Председател е на УС на Института за икономика и международни
отношения.
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Етичното финансиране е един от стълбовете
на промяната
Ние се намираме в глобална социалноикономическа фаза, която постоянно се
развива; всеки ден сме свидетели на
големи
промени
в
социалния,
финансовия и икономическия сектор. В
този контекст етичното финансиране е
един от стълбовете, които могат да
спомогнат за насочването на тази
промяна
към
по-приобщаващо
общество, насърчаващо социалното и
териториалното сближаване.
При създаването на нова финансова
институция е важно да се припомни, че
самият термин „Банка“ идва от думата
„пейка“, тъй като в Ренесанса първите
флорентински банкери са занесли пейките си на пазара и са сключвали сделките си очи в очи с
инвеститорите или бенефициентите. В такъв контекст ценностите като личните отношения,
доверието, знанието са имали значение, каквото при капитализма и турбо капитализма днес
напълно е изгубено.
Затова, за да действат в глобализирания свят, (новите) финансови актьори трябва да преоткрият
своите корени и да разработят модел, основан на:
•
Прозрачност;
•
Солидарност;
•
Споделяне;
•
Взаимна помощ.
Това трябва да бъдат ключовите референтни точки при дефинирането на нови финансови
инструменти, включително нови етични банки, способни да отговорят на нуждите на хората.
Наистина, това е етичното финансиране за мен: способността да откликнеш на нуждите на
милиони хора, които често са разглеждани като „неподлежащи на банкиране“ и да им
предложиш възможност да изпълнят своите мечти и проекти. За да направи това, понеже
непрекъснато се появяват все нови нужди, етичното финансиране трябва да е способно да
предлага иновативни процеси и продукти.
Като основател на първата етична банка в Италия, аз приветствам и насърчавам всички нови
етични финансови инициативи, които се развиват в Европа, тъй като те ще допринесат за
устойчивото развитие и приобщаването на Европа и се надявам, че този документ може да
бъде полезен за постигането на такава предизвикателна цел.
Фабио Салвиато - Управител на SEFEA Consulting Srl
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Справедлива печалба: Политическата
икономия на капитализъм 5.0
В ТАЗИ КНИГА СЕ ПРАВИ АНАЛИЗ НА ИЗКРИВЯВАНЕТО НА КАПИТАЛИЗМА КАТО ОБЩЕСТВЕНОИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА

Петър КЪРТЕВ
Има множество фактори, които ме накараха да направя този извод! Тук не става въпрос за
традиционните противоречия, констатирани от зараждането на капитализма като битката
между труда и капитала за повишаване на работните заплати и подобряване условията на
работа, икономически кризи, безработица, ролята на монополите, бедността, концентрацията
на капитала, социалната мобилност.
Тук става дума за съвършено нови тенденции, които се появиха, пробиха и продължават да се
установяват в икономиката, като постепенно изменят традиционния капитализъм, установен
през последните двеста и петдесет години!
Появява се нетрадиционен капитализъм!
Проявите му са най-различни като:

малък, минимален растеж;

малки, дори отрицателни лихви, които не са краткотрайно изключение;

малка, минимална инфлация;

нeдостатъчно потребителско търсене;

големи дългове, държавни, корпоративни, финансови, лични;

големи бюджетни дефицити;

голяма безработица, увеличава се заетостта с непълно работно време и ниското
заплащане;

голямо сенчесто банкиране и икономика;

голяма волатилност на цените на активите;

голяма концентрация на капитала;

големи банки;

голямо движение на виртуални пари във световната финансова система;

голяма диспропорция между паричната маса и количеството стоки в икономиката;

голямо относително неравенство;

голямо богатство в малко ръце;

висока пенсионна възраст;

големи екологични и климатични проблеми.
Защо се случва това? Кои са причините? Защо съвременните менстрийм икономически теории
се оказаха безпомощни и не можаха да предотвратят Голямата рецесия през 2008г., както и
днес са безсилни пред засилващите се противоречия в икономиката и политиката на
съвременното капиталистическо общество?
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Кризата се оказа глобална! И тотална - с различни измерения!
1.

2.

3.

4.

Морален упадък - изоставена беше политиката на икономически растеж и заетост!
Политика в името на всички хора в обществото, довела до създаването на социалната
държава в Европа, както и реализацията на американската мечта в САЩ, със силна средна
класа и проспериращо общество! Наложен беше модел на икономически растеж в името
на индувидуалния успех, измерен с количеството произведени стоки, постигнатия
стандарт на живот и подчинен на хедонизма! Този морал допусна безкритично
глобализацията, по-малко държава и дерегулации, финансилизация и огромна
задлъжнялост!
Политически упадък - политиката беше подчинена „под масата” от икономиката в името
на частни интереси! Парите от икономиката дифузират в политиката и диктуват условията
и сделките, както на пазара! Политиката се превърна в капитал! Бюджетите се
приватизираха!
Институционален упадък - нравствената деградация на институциите, както банкови, така
и финансови, регулаторни органи, рейтингови фирми, политически партии, съдебна
система! Всички те бяха обладани от идеята за ефективните пазари, според която
финансовите пазари не се нуждаят от сериозно регулиране.
Интелектуален упадък - Голямата рецесия от 2008 г. ярко и недвусмислено манифестира,
погрешността на „железните” закони, правила и допускания на „икономикса” и
съвременните икономически теории, персонализирани с Милтън Фридман, Лафер и Р.
Лукас, които проповядваха и не вярваха че:

решенията на частния сектор може понякога да доведат до недостатъчно добри и
ефикасни макроикономически резултати;

кризите са резултат на стихийното действие на пазара и неограничената
конкуренция, което нарушава стабилността и равновесието в икономическата
система;

пазарната икономика не притежава свойството да се самокоригира така, че да не се
спира икономическият растеж;

икономика, движена единствено от неограничен личен интерес и пазарен
фундаментализъм ще фалира катастрофално.
Те вярваха и проповядваха в:

способността на конкурентните пазари към саморегулиране и постигане на
равновесие;

частната икономика винаги води до пълна заетост;

финансовите цикли имат минимално въздействие върху дългосрочния
икономически
растеж;
-намаляване на регулацията от страна на държавата ще стимулира пазарите;

има необходимост от по-малко държава, ниски данъци, приватизация, свободна
търговия, свободно движение на капитали и труд, балансиран бюджет, увеличение
на военните разходи за сметка на социалните програми;

единствена роля на държавата е контрол върху инфлацията
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Оказа се, че целия „менстрийм икономикс” блокира през 2008 г.! Икономиката на
предлагането реализира както милиони домове с неизплатени ипотеки, така и огромно
количество, построени и непродадени. Не се знае какви са били „рационалните очаквания” на
бизнеса, но реалните резултати бяха спад на БВП, на търговията, на инвестициите с
двуцифрено изражение.
Пределната полезност на недвижимите имоти създаде такова съотношение между търсенето и
предлагането, че само за няколко години цените станаха двойни. След това цените спаднаха,
но хората и днес продължават да плащат скъпите ипотеки. Монетаризмът след кризата с т.н.
количествени облекчения тотално се провали. Ами заплатите? Е, те останаха почти същите,
нали икономиката увеличава доходите на всяка единица от населението, според носителя на
Нобелова награда Робърт Лукас!
Прогресивните икономисти все повече изразяват категорично мнение, че неолибералното
капиталистическо общество, основано на принципите на неокласическата икономическа
теория, в основата на която стои пазарно стопанство от типа laissez faire capitalizm, на
философските идеи на Айн Ранд, политиката на Рейгън, Татчър, Клинтън, Тони Блеър, Милтън
Фридман, Лафер, Алан Грийнспан и множеството ортодоксални икономисти, претърпя пълен
провал!
Задължително е преосмислянето на цялата икономическа теория!
Неизбежно е формиране на нова теория за икономическо развитие на база на нови принципи и
ценности, която да отчете положителните достижения от историята на икономическата наука,
влиянието на институциите, политиката, международните отношения и цялостната култура на
обществото!
Затова е необходимо да се върнем към корените на политическата икономия. Да признаем, че
съвременния икономикс е повече система от методи за правене на пари, че зад основните
икономически теории, стоят повече огромни интереси, отколкото истинска наука!
Тази книга „Справедлива печалба“ /част от която е тази статия/ изповядва идеята за
независима политическа икономия! В нея разглеждам идеите и разбиранията на основните
представители на политическата икономия, Адам Смит, Дейвид Рикардо, Карл Маркс, Маршал,
Кларк, Джон Кейнс, Джоана Робинсън, Хайман Мински, Милтън Фридман, Лафер, Т. Пикети.
Основната ми цел при анализа на тяхното творчество е да отразя каква е ролята на техните
идеи за развитие на обществото, както и тяхното разбиране за разпределението на
материалните блага!
Основната идея на изследването в книгата „Справедлива печалба” е предизвикана от мисълта
на Джон Мейнард Кейнс: „Най-голямата грешка на икономическото общество, в което живеем,
е неговата неспособност да осигури пълна заетост, а също производствeното и
непроизводственото разпределение на богатството и доходите”.
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А самата книга е резултат на една парадоксална и необичайна мисъл на Уорън Бъфет:
„Историята на обществото е история на класовата борба, борба която до този момент печели
моята класа, но не трябва да е така.”
Тази книга предлага трудът жив и овеществен – да стане база за разпределение на
материалните блага, т.е. на доходите в общественото производство!
Едно такова решение позволява на икономическа основа да се коригира досегашният начин на
разпределение на доходите на участниците в процеса на производството на стоки и услуги.
Трудът е съвместна, организирана човешка дейност. При тази съвместна организационна
система на труда се създават обществени и производствени отношения по начина на
използването на труда и разпределението на материалните блага. В процеса на труда се
създава тясна връзка между хората. Трудът изисква общи цели, обединение на хората,
непосредствено общуване, съгласуваност на действията. Затова трудът е арена на съвместна
дейност. От социална гледна точка, трудът има двустранен характер и природа.
От една страна изглежда, като индивидуална човешка дейност с конкретен характер и
съдържание, а от друга изглежда като социално предопределена, организирана съвместна
дейност.
От социална гледна точка трудът се превръща в основен и определящ фактор за социалния и
икономически статус на човека в обществото. Трудът се утвърждава като основна ценност на
човешката цивилизация, освен като източник на доходи за живота им, но и като място на
социална идентичност. По този начин хората разбират и оценяват труда като най-голямата си
потребност и той се превръща в обществена необходимост.
Основната идея на тази книга е прилагането на нова база за разпределение на доходите, не
само на основата на частната собственост! Тя се базира на единна трудова теория за стойността
и нова теория за разпределение на дохода!
Тази схема, при която живия и обобществен труд става основа за разпределение на
принадената стойност, тази печалба, това разпределение на печалбата аз наричам справедлива
печалба!
За да стигна до този извод, трябваше да анализирам либерализма като философия и
утвърждаването й като господстваща политическа идеология на буржоазното общество, като
икономическа система с либерално- демократично политическо устройство, да се опитам да
разясня трудовата теория за стойността, като обединя най-ценното, създадено от класиците
Смит, Рикардо и Маркс.
Приложих и теорията за принадената стойност на Карл Маркс, като използвах примери от
моята производствена практика.
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Развивах идеята си, като анализирах процеса на производството като съвместна дейност,
опитах се да представя какво фундаментално значение има трудовия процес, който е вечно
природно условие за човешки живот.
Справедлива печалба е разпределение на новосъздадената стойност на база на жив и
овеществен труд. Овещественият труд е стойността на капитала. Живият труд е на
предприемача т.е. на собственика или на управителен съвет, който управляват фирмата, и на
работниците и служителите т.е. на хората на наемния труд. Всъщност справедлива печалба е
комбиниран принцип за разпределение на новосъздадената стойност, който зависи от два
фактора:

частната собственост на капитала, или стойността на миналия овеществен труд;

живия труд на всички работещи във фирмата;
Новосъздадената стойност се разпределя съобразно приносът:

предприемачът получава дял от печалбата съобразно величината на капитала си и
работна заплата за управленския си труд;

работниците и служителите получават работни заплати за положения труд и общ дял от
печалбата, който е техния принос за реализираните доходи.
Така за първи път в историята на производството на стоки и услуги, капиталът и трудът на
реална икономическа основа едновременно ще бъдат заинтересовани от резултата на
съвместната им дейност!
След като всичко, което се създава на този свят, като материални и духовни блага, е резултат на
рационалната трудова дейност на хората, след като цената на една стока се явява паричен
израз на нейната стойност, след като стойността е труд, след като в една стока е фиксирана
определена субстанция абстрактен човешки труд, защо стоките, след като се реализират на
пазара, парите, получени за тях, да не се разпределят съобразно количеството жив и
овеществен труд, вложен в тях от участниците в производството на тази стока, а се разпределят
на базата на частната собственост. Това е въпросът, който си зададох след като прочетох
първите три отдела на „Капиталът”.
Ако живия и овеществен труд стане база за разпределение на принадената стойност в
обществената практика ще настъпят известни изменения, а именно: печалбата ще бъде
разпределена съгласно трудовото участие, приноса на всяка една от двете страни в
производството и реализацията на продукта, в случая - помпи. Участието на предприемача се
състои от сумата на капитала, който е изразходвал и трудът по управление на производствения
процес.
На тази база ще се определи неговата печалба! И тя ще бъде:
1.
П -печалба на предприемача от вложения капитал функция от:
К - сумата на капитала, вложен в производството;
L - осреднен базов лихвен процент на кредитите за фирми на междубанковия пазар за
една година;
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2.

N - средна норма на печалбата на фирмите в отрасъла за годината;
Като:
П >KхL
П < KхN
Месечна работна заплата на предприемача П, фиксирана в КТД /Колективен трудов
договор/ е функция от:

сумата на капитала, вложен в производството;

броя на работниците и служителите във фирмата;

не по-голяма от 20 пъти средната работна заплата в отрасъла.

Тогава прословутата формула за принадената стойност на Маркс ще изглежда по следния
начин:
П С  РАБ. СИЛА СРЕДСТВА ЗА ПР-ВО…ПРСП
П  П + П /П ПП/
П-сума на първоначалния капитал;
С -закупени средства за производство и работна сила;
ПР-производство;
С-произведени стоки;
П- сума на капитала + принадена стойност;
П- принадена стойност;
П- печалба на предприемача от вложения капитал;
П- месечна работна заплата на предприемача;
П- печалба на работниците и служителите на трудови договори;
Тази печалба или това разпределение на печалбата аз наричам справедлива печалба!
На практика не само стоката на предприемача наема стоката работна сила, но и стоката
работна сила наема стоката на предприемача на работа. Предприемачът се задължава да
осигури трудовите условия за работа, а работниците да изработват изделията /водните помпи/.
Цените на тези две стоки са различни. Но тяхното плащане се извършва, когато водните помпи,
т.е. стоката се реализира на пазара.
Точно в този момент, когато стоката се продаде и тя стане гражданин на света, се реализира
реалният съвместен характер, обществен характер на капиталистическото производство.
Това е моментът, в който се реализират стойностите на двете стоки на работната сила и
предприемача, и те взаимно си плащат за добре свършената работа, защото са произвели стоки
с добри потребителни стойности, чийто разменни стойности са били реализирани.
Окончателното разплащане между тях се осъществява в момента на продажбата на тази стока,
в която е начислена последната амортизация на първоначалния капитал, и предприемачът си
получи парите окончателно за него.
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В стойността на стоката се съдържат стойностите на стоката работна сила и стоката на
предприемача, и с това приключва магията на капиталистическия начин на производство и
разпределение на доходите!
Стойността на стоката в случая е:
A=C+V+/ П ПП/
Стойността на стоката на предприемача е:
A=C+/П+П/
Стойността на стоката работна сила е:
А2=V+П
A =A1+ А2
В това е смисълът на капиталистическото пазарно стопанство.
В неговата характеристика има две основни функции:
1. Да произвежда стоки.
2. Да създава принадена стойност.
Двете най-специфични стоки, двете най-важни стоки в света на капитализма , на предприемача
и работника, се обединяват и осъществяват съвместен производствен процес на основата на
жив и овеществен труд и произвеждат стоки с една единствена цел - да спечелят. Тяхната
реализация се осъществява едновременно, както в една, така и в милиони стоки едновременно
по света. Така трябва да се осъществява капитализмът, да работим съвместно, за да спечелим
всички! И в този момент няма как да не си припомня необикновената мисъл на Уорън Бъфет:
„Историята на обществото е история на класовата борба, борба която до този момент печели
моята класа, но не трябва да е така.”
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Н. Пр. Пуджа Капур: Искам да доведа Индия
в България и създам 1,2 млрд. възможности
за партньорства

Н. Пр. Пуджа Капур е посланичка на Индия в София отскоро, но вече има осезателно
присъствие в динамиката на българския обществен живот. Нейната дипломатическа кариера
досега е била свързана със северозападните страни в Европа, а сега вече е у нас. След
Великобритания, Франция и Белгия, със специализации в Париж и Брюксел, сега тя е в София
като пратеник на страна с 1 млрд. и 200 млн. население. А Индия днес е най-бързо
развиващата се икономика в света. И един любопитен факт: в САЩ 250 000 от милионерите са
индийци! Младата азиатска държава е една от от най-старите култури в света!
Г-жа Пуджа Капур беше сред гостите при откриването на учебната година в Колеж „Омега“ при
образователния център към Тех Парк Оптела в Пловдив, който е в активни бизнес отношения с
колеги от индийския щат Бангалор. По време на това събитие се проведе и разговорът с г-жа
Пуджа Капур.
- Госпожо Посланик, при финализиране на разговорите между ръководството на Тех Парк
Оптела и колегите от Бангалор, медиите изведоха като основен акцент началото на
взаимоотношенията, полезни контакти и обмяната на опит в образователната сфера. Дори
едно от заглавията беше „Индия избра Пловдив за базов лагер към Европа“.
- Моят мандат тук не е много дълъг и посветен на това да разширя взаимодействията между
България и Индия на базата на политика, култура, изкуство, история и дружбата между хората.
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Обаче аз съм нетърпелива и искам да дам моя принос за един по-бърз и скоростен развой на
тези отношения. И се надявам вие, с вашето съдействие, с ваша помощ да направим заедно
така, че в края на моят мандат тези взаимоотношения да бъдат на коренно различно, по-високо
ниво и в по-добро състояние. Докато говорих на аудиторията, с колежаните отвън, аз
споменах, че Пловдив е един много особен град. Той е един фантастичен град, защото в него се
наслагват няколко слоя от историческо и културно наследство. Ако посетите Индия, вие ще
видите, че там има един невероятен сблъсък между минало, сегашно и бъдеще, което създава
едно прекрасно настояще. Така че един индийски град като Бангалор може да бъде чудесен
партньор на град като Пловдив. И ние сме горди вече, че сме поставили началото, основавайки
този ИИХТ център в Пловдив.
Ние можем и да погледнем и по-нататък, можем и да отидем и по- надалеч, примерно да
помислим за побратимяването на двата града. И например повече туризъм… Вече имаме
интерес към Пловдив в Индия, тъй като много индийски филми правеха снимки в Пловдив и
околността на града. Така, че Пловдив е известен и представлява интерес…
И ние можем да отидем още по-нататък като освен културните контакти, културните съвместни
дейности, можем да потърсим допирни точки в поезията, в литературата, песните, в йога,
аюрведа…
Защото това са нещата, това са темите и посоките, които се намират между нас, между
животът в Индия, между индийците и българите. Както каза президентът Радев, когато аз му се
обадих, България и Индия са духовни партньори, духовни приятели! Аз съм тук от три месеца,
мога да ви убедя, че съм съвсем уверена, че това е истина. България буквално е зоната,
границата между Азия и Европа… И просто е фантастично, изумително е това как вие на
подсъзнателно ниво вършите неща, които са толкова близки и са точно такива, каквито вършат
хората в Индия… И това безкрайно духовно сътрудничество и духовна близост могат да бъдат
един такъв отключващ фактор за едно чудесно и ползотворно сътрудничество. Защото
индийците се чувстват комфортно в България и българите комфортно в Индия.
- Знаем, че контактите между Бангалор и Пловдив продължават по определени проекти и
програми и бихме желали да знаем Вие като посланик на тази голяма страна, къде виждате и
как оценявате перспективите за едно такова сътрудничество. До каква степен Вие бихте
съдействали за едно такова ефективно развитие на контактите между Бангалор и Пловдив.
- Вие обърнахте внимание на образованието тук, точно за това, защото днес станахме
свидетели на началото на учебната година в една добра колаборация, за едно добро
сътрудничество между Пловдив и Бангалор в областта на образованието. Можем да погледнем
на сътрудничеството в образованието от различни нива.
Пловдив може да стане притегателен център за индийски студенти, които могат да дойдат тук и
ще бъдат щастливи да се обучават в Пловдив, защото пловдивските университети предлагат
едно добро образование, на високо ниво, на английски език, при това на достъпна цена. Има
много студенти по медицина вече, индийци в България и специално в Плевен… Пловдив е
следващият – защо не?
Чудесна възможност да направим едно такова взаимно изгодно партньорство, като разменим
групи на български професори, доценти и преподаватели, които да се обучат в Индия и
индийски преподаватели, които да се обучат в България. Друга възможност и друго ниво за
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взаимодействие са преките връзки и обмен между институти и институции, които ще повишат
качеството на образованието в двете страни.
До сега водещите институти и учебни заведения в Индия бяха държавни, но нещата се
променят и се основават добри частни учебни заведения. Даже имаме една популярна шега :
„Ако не мога да се класирам и да вляза в индийски институт, ще взема да отида да уча в
Харвард!“ Колкото и това да е шега, има и такъв действителен случай – синът на боса на
водеща IT-компания у нас не е успява да се класира в индийски университет и наистина е
постъпил в Харвард.
И нека да кажем няколко думи за културата – трябва да отбележим, че културата е с дълбоки
корени тук, тъй като това средище на цивилизацията и Пловдив е един от най-древните
градове на планетата – той е населяван непрекъснато хилядолетия наред, а така е в културно
отношение и в Индия. Аз ви обещавам, че всяка културна делегация, която посещава София, ще
посети и Пловдив. Всяко културно събитие освен в София ще е и в Пловдив.
Аз имам амбицията да организирам фестивал на индийската култура, а като знам, че Пловдив
ще бъде Европейска столица на културата през 2019-та и аз толкова харесвам Пловдив, мисля,
че Пловдив ще е домакин.
Това, което аз определено ще направя през следващата година през месец юни, когато
времето е хубаво и България има председателството на Европейския съюз да направим едно
голямо събитие в Деня на йогата – надявам се на съдействието и подкрепата на всички вас и на
всички около вас – не е нужно всички да сме йоги, за да участваме в това събитие, но се
надявам то да е масово и да привлече вниманието и интереса на широк кръг участници. Като
привлечем актьори от Боливуд и прекрасни индийски танцьори и други талантливи хора, може
да го превърнем в едно грандиозно международно запомнящо се събитие. Дали вече
отговорих на горния въпрос, който всъщност беше съставен от няколко подвъпроса. Да или не?
- Не, защото пропуснахте една от предварителните основни въпроси от предварителния ни
разговор и той е: Всички фирми от Тех Парк Оптела, ОКУ, IT- Академия и останалите
дружества от холдинга, както Пловдивската икономика като цяло, вероятно представляват
интерес за големи индийски фирми и сигурно трябва да поставим акцента върху
икономическото сътрудничество и да задълбочим взаимоотношенията си за икономическото
развитие на двете страни?
- О, искам да се върна към началото, където казахте, че Индия е тръгнала да завзема Европа –
искам да отбележа, че Индия, ако не единствената, то поне е една от малкото страни, която
никога никого не е завземала. Поставено е началото с Българо-индийски форум, което е
двустранна индустриална камара, която вече започна работа през миналата година и ще
продължим работа в тази насока.
Аз считам, че истинският потенциал за икономическите връзки между Индия и България са все
още неизследвани и неоползотворени възможности, които съществуват на икономическо
ниво. Освен в IT-сектора ние можем да се концентрираме и в биотехнологиите. Можем да си
сътрудничим в туризма – в прием и настаняване на гости – хотели, центрове и др. Така също и в
селското стопанство и хранително-вкусова промишленост. Някои вече са стъпили във Пловдив,
други имат интерес и се фокусират върху млеко-преработвателната промишленост. Военноотбранителната промишленост е също важен сектор.
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Виждате, че възможностите ни за взаимодействие са практически неограничени и ние трябва
да се концентрираме върху това да ги открием, развием и използваме. Индийските фирми
активно инвестират в чужбина през последните години. България, аз вярвам, предлага добри
условия за стартова пътека за насочване на бизнеса към тази част на света, защото разходите са
конкурентни, цените са ниски и е едно интересно предизвикателство.
Един от проблемите, за решаването на които вероятно трябва да се поработи, това е
облекчаване на визовия режим. Това ще създаде възможност за по-близки връзки и ще
насърчи бизнеса. Добре е, че младите хора владеят английски език, което ще способства за
обмена между двете страни.
И аз наистина мисля, че Боливуд са свършили добра работа по създаване на партньорства
между Индия и България, снимайки филми тук. Но не е само Боливуд, защото има и други
кинематографични компании в Индия и мисля, че и в момента се снима филм в Пловдив.
Хубавото на филмите е, че те популяризират нови места между хората, по един много приятен
начин, което провокира хората да посетят тези места и дори да решат да правят бизнес тук.
Отбелязва се ежегодно удвояване на туристическия обмен между Индия и България през
последните години. Ние имаме население над 1,2 милиарда, което е една добра пазарна ниша.
По груби изчисления всеки шести гражданин на планетата е индиец.
Аз обещавам да доведа Индия в България, така че да създам за българите 1,2 милиарда
възможности за партньорства.
Така че, моля, проучете ги и ги използвайте!
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ФИН хумор
Гърците са го измислили, но не по рекламата на узо...
Ленив ден в малко гръцко село. Дъжд се сипе като из ведро, улиците са
опустели. Времената са трудни, хората са затегнали коланите, всеки е
задлъжнял на някого, всеки живее на кредит. Точно в този ден един богат
германски турист решава да се отбие в селото, паркира автомобила си
пред скромния местен хотел и влиза вътре. Слага банкнота от 100 евро на
рецепцията и казва на собственика, че първо иска да погледне стаите и
тогава ще реши дали да наеме някоя за през нощта. Хотелиерът му дава
няколко ключа и в момента, когато чужденецът се качва на горния етаж,
той тутакси грабва банкнотата от 100 евро и тича до близката месарница,
за да плати дълга си на месаря. Месарят взима банкнотата от хотелиера и
хуква надолу по улицата, за да се разплати с фермера, от когото купува
прасета. Фермерът взима банкнотата от 100 евро и бързо отпрашва да си плати сметката за
храна и гориво към фермерския доставчик. Фермерският доставчик взима банкнотата от 100
евро, която му е дал фермерът, и тича да си плати дълга за вино и узо в местната таверна.
Кръчмарят приема банкнотата от 100 евро и мълчаливо я приплъзва към местната проститутка,
която в този момент отпива от питието си на бара, и която заради кризата влизала в положение
на клиентите си и също предлагала услуги на кредит. Проститутката взима банкнотата от 100
евро и забързва към скромния местен хотел, за да си плати за стаята, която ползва.
Собственикът на хотела приема банкнотата и я поставя на мястото, на което е била до преди
малко, така че богатият чужденец да не заподозре нищо. В този момент, туристът слиза
обратно до рецепцията, посяга към банкнотата от 100 евро, като обяснява, че стаите не
задоволяват вкуса му, прибира си парите в джоба, качва се в колата си и напуска селото. Никой
нищо не е произвел. Никой нищо не е спечелил. Но пък сега вече цялото село се е издължило и
гледа на бъдещето с много повече оптимизъм.
***
Един обрал банка, но полицията го заловила.
На процеса съдията го пита:
- Защо обрахте банката?
- Тя първа започна, Господин съдия...
***
Журналист интервюира възрастен човек:
- Тридесет години сте били в пожарната, даже след пенсионирането си продължихте да
спасявате хора, влизате в горящи сгради и измъквате хората, не ви ли е страх за живота ви?
- Не, абсолютно не се боя за живота си. Аз ще живея още дълго.
- Защо сте толкова сигурен?
- Имам кредит до 2030 година.
***
Тези, които имат мозък и връзки правят бизнес. Тези, които имат мозък, но нямат връзки –
наука. А тези, които имат връзки, но нямат мозък – стават политици!
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Първи закон на икономиката:
На всеки икономист противодейства равен нему и
антагонистичен икономист.
Втори закон на икономиката:
И двамата грешат.
***
Новогодишна промоция на БНБ: Само на 31
декември. Събери 100 монети по една стотинка,
донеси ги при нас и ще получиш един лев.
***
Когато в Русия свърши газът, Газпром ще може да
Карикатура: Христо Комарницки
отоплява страната още поне една година, просто като
гори парите си.
***
Казват, че Христофор Колумб е бил първият икономист. Когато тръгнал, не знаел къде ще
стигне. Когато стигнал до Америка, не знаел къде се намира. И всичко това било финансирано с
правителствено дарение.
***
Свободната конкуренция е като да отидеш в рая – всички го искат, ама възможно по-късно.
***
Икономистите са предсказали девет от последните пет икономически кризи.
***
При изучаване на финансите, винаги се оказва, че най-доброто време за покупки е било
миналата година.
***
Един бизнесмен казва на друг:
– Кризата се оказа по-страшна от развода – хем загубих половината си пари, хем си останах
женен.
***
Клиент влиза в банка и казва:
– Искам да внеса пари във вашата банка. Към кого да се обърна?
– Към психиатър…
***
Мъж отива при банкера си и му казва:
– Искам да започна малък бизнес. Какво да направя?
– Много просто – отговаря банкерът. – Купи си голям и изчакай малко.
***
Архитект, хирург и икономист обсъждат сътворението на света.
Хирургът:
– Ние, хирурзите, сме по-важни от всички. Бог е хирург, защото е взел ребро от Адам и е създал
Ева.
Архитектът:
– Не, Бог е архитект, защото е сътворил света за седем дни от хаоса.
Тук се включва икономистът: – А кой измисли хаоса?
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