
  cocbgtmt303 

 
 TEMA  3:  Процеси на трансформация 
 
 Материали 
 

 

 
 
Транснационална промяна 
 
 
Европа и пазарът – капитализъм и етика 
 
от: Уте Акерман-Боерос 
 
 
Tт 303/1  Задачи за работа 
 
Следните задачи за работа или въпроси могат да помогнат да се разработят източниците (Tт  303/2): 
 
1. Прочетете информацията за пазара, капитализма, глобализацията и историята на капитализма. 

Дискутирайте тези въпроси в групи по четирима: 
 

a) Каква роля имат отделният човек, предприятието и държавата в едно Лайсец-файре-
стопанство? 

       
б) Колко свобода притежава отделният човек в едно  Лайсец-файре стопанство? 

 
2. Прочетете източник 8.  Каква е ролята на работника според Карл Маркс? 
 

a) Как може да се съчетае тази роля с една  Лайсец-файре  държава? 
 
3. Маркс описва ситуацията през 19.век. Източници 3 и 5 описват най-нови събития. 
 

a) Сравнете информацията от различните източници и запишете резултатите. 
б) Какво казва в тази връзка източник 4? 
в) Има ли мнението на френските демонстранти сериозна аргументация? Как бихте отговорили 

вие на тяхната критика? Използвайте този въпрос за дискусия в клас. 
 
4. Разработете източник 6 в групи по двама. По какви причини Пежо би могло да закрие 

предприятието си в Англия? 
 

a) Има ли някакви законови правила, които забраняват на една фирма да премести мястото си на 
производство? 

б) Използвайте източници 7 и 8 и информацията за глобализацията. Какви аргументи би могло да 
изложи ръководството на едно мултинационално предприятие, за да осъществи преместване 
на мястото на производство? 

в) Според източник 1, глобализацията е в полза на по-бедните страни, тя създава работни места 
там. Същевременно работните места се съкращават в онези страни, в които се закриват 
местата на производство. Обсъдете следното изказване: „Необходимо е в развиващите се 
страни да се установят повече мултинационални фирми. Това е приемлив път да се намали 
безработицата и бедността.“ 

 
Споделете мнението си с останалите от класа. 
 

5. Мислите ли, че ЕС би трябвало да издигне бариери за търговията със стоки пред страните, които  
са извън ЕС? 
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Този въпрос се отнася преди всичко за търговията със селскостопански продукти. За 
отстраняването на търговските ограничения се казва, че то ще предостави на развиващите се 
страни шанс да продават своите продукти. 
 
Селскостопански продукти, които в рамките на ЕС се произвеждат с по-високи разходи, би 
трябвало да се конкурират на един открит пазар с по-евтини продукти. 
 
a) Какви биха били предимствата и недостатъците за производителите и консуматорите, както в 

рамките на ЕС, така и извън него? 
б) Трябва ли ЕС да се намесва и да подпомага финансово продуктите на ЕС? Откъде биха дошли 

парите за това? 
 
6. Прочетете информацията за социалната държава и източник 2. 
 

a) Авторът на източник 2 се изказва против представата, че данъци се прилагат, за да се 
финансира социалната осигуровка. Каква система се използва във вашата страна? 

б) Кои аргументи според вас са по-убедителни – тези за или тези против социалната държава? 
 
7. Източници 6 и 7 разглеждат етичната отговорност на фирмите. Вижте вашите записки по 5-ти 

въпрос. Кои аргументи са по-приемливи? 
 

a) Намерете аргументи, които подкрепят и такива, които опровергават следното изказване: 
„Предприятията имат етична отговорност спрямо обществото.“ 

 
8. Мислите ли, че глобализацията и свободният пазар са отговорни за кризата на социалната 

държава? 
 
9. Подгответе в групи по двама презентация, която да разглежда един от следните въпроси: 
 

a) Ценност ли е пазарът сам по себе си? 
б) Има ли граници за работната сила? 
в)   Глобализацията същото нещо ли е като необуздания капитализъм (Mанчестерски капита- 
       лизъм)? 
г)  Правилно ли е да се приватизират печалбите и да се прехвърлят за социални разходи върху            
националната държава, т.е. върху гражданското общество? 

 
Вашата презентация трябва да съдържа следните неща: 

 
a) Статистически източници 
б) Картини, снимки, карикатури и други нагледни средства 
в) Писмени източници 

 
Трябва да бъдат приложени съвременни технологии под формата на сърфиране в интернет и 
презентации на Power Point. 
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Tт  303/2  ИЗТОЧНИЦИ 
 
ИЗТОЧНИК  1 
 
Отражения от Европа 
 
„Глобализацията“ и нейните критици: 
Взаимна полза или утопия 
 
Антони де Джасаз 
 
1. ноември 2004 г. 
 
Стара мъдрост гласи, че липсата на разбиране и чистата глупост могат да причинят повече вреди и 
страдания в света, отколкото подлостта и егоизмът.Такъв е и случаят, когато политиката упражнява 
голямо влияние върху живота на индивида, когато голяма част от националните приходи се 
изразходват от правителството и когато някои важни колективни решения създават разликата  между 
благосъстояние и екстремна бедност. В такива ситуации бавните и глупавите имат огромен 
потенциал да  разсипват неща, докато имат намерението да въвеждат подобрения. Това, което още 
повече влошава ситуацията, е, че те комуникират по начин, който има по-силно и по-непосредствено 
влияние върху общественото мнение, отколкото ясният човешки разсъдък. 
 
По-голямата част от критиката на „глобализацията“ – може би дори самата употреба на това неясно 
понятие – може най-добре да бъде разбрана, ако се осъзнаят тези фактори. Това се отнася също така и 
за враждебния начин, по който се провеждат много объркани мероприятия против глобализацията. 
Както критиката, така и мероприятията приличат на протест срещу нахлуването на реалността в един 
приказен свят, в който всеки има „правото“ да не бъде нараняван.. 
 
На „глобализацията се приписва вината за много неща, две от които заслужават особено внимание. 
По-наивният аргумент е теорията на конспирацията. Капитализмът се явява във формата на 
мултинационално предприятие, в частност големи петролни фирми, и на производители на някои 
прочути маркови продукти, които неотклонно се занимават с това – заради печалбата – да жертват 
човешки ценности.Те преместват производството там, където заплатите са мизерни Те принуждават 
слабите правителства да одобряват разрушителните им практики, да не наказват данъчните 
злоупотреби, да могат да спекулират в стоки и валута, за да разрушат националната икономика. 
Накратко, тези предприятия изграждатедин световен капитализъм. (Интересен е фактът, че когато 
мултинационалистите правят всичко това, мнозинството от получателите на тези печалби са 
настоящи и бъдещи пенсионери, т.е. една част от нормалното население, което в голямата си част 
притежава дялове от тези тъмни фирми. ЕксонМобил и КокаКола не плащат дивиденти засебе си. 
Дивидентите отиват преди всичко при „нормални хора“.) 
 
Другият предполагаем виновник за глобализацията е повишаването на стопанския либерализъм 
(свободният пазар), по-точно постепенното либерализиране на търговията и финансите, което 
започна през1950 г., и което продължава с по-бавно темпо. Колкото по-либерализирана е търговията, 
толкова по-слабо е влиянието на държавата върху собствената икономика. „Глобализацията“ 
унищожава националната идентичност, заличава различните национални култури под американска 
доминация. Освен това тя подкопава господството на политиката над икономиката, господство, което 
според демократическата идеология е свято. Противниците на глобализацията искат да се борят с 
тези странични продукти на свободната търговия, като се обръщат към един непринуден 
протекционизъм. Същевременно те приемат и това, че двете могат да съществуват, и 
благосъстоянието, добито чрез либеризацията на търговията и финансите, може да се запази.   
 
Кръговете Кенеди и Уругвай, EFTA, NAFTA, GATT и WTO без съмнение са либерализирали и 
глобализирали търговията.Те не са открили свободната търговия. Вместо това те са изградили отново 
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няколко малки или ниски бариери, които вече са съществували повече от един път в историята, 
последния път в последната третина на 19. век. Свободната търговия и протекционизмът 
действително са се променили географски и времево в един сложен модел, при който е трудно да се 
установи, кое от двете е имало по-често надмощие. 
 
Естествена е,като се има предвид хода на историята, една тенденция към подобряване на транспорта. 
Дали ще бъде морски транспорт, далечно корабоплаване, уличен или железопътен транспорт или в 
по-ново време въздушен транспорт, технологията е продължила да се развива през фундаменталните 
открития на колелото, платното, веслото, спиралния ресор, мотора, енергията. 
 
Резузултат от подобрения транспорт беше естествено значителното поевтиняване на разходите за 
превоз на стоки и лица, по отношение както на време, така и на други ресурси. Размерът на 
разпределението на труда и взаимната носеща печалби размяна постоянно расте. Това става особено 
явно при разходите за транспорт в сравнение със стойността на транспортираните стоки. Ефект, 
който през вековете надделява над всички влияния, причинени може би от издигането и свалянето на 
търговските бариери.  
 
Разглеждано в исторически план, не е толкова отдавна, когато през 16. и 17. век свободната търговия 
по принцип в голяма степен беше ограничена по отношение на теглото до стоки, като напр. 
подправки, чай, коприна, средства за боядисване и благородни метали. В наши дни се транспортира 
дори цемент и отпадъчен метал (шрот) на хиляди километри. Половин процентов дисконтов скок се е 
смятал за носещ огромни печалби, днес същия ефект има второто място след запетаята. 
 
Продължаващото дълго време падане на разходите за транспорт и комуникация, а също така и 
намаляването на важността на мястото на производство в наше време е достигнало момент, в който 
съревнованието не е много далеч. Стопанство и работа се спасяват не за дълго с удобни практики. 
Във времето след Втората световна война работниците имаха право да запазват своите работни места, 
зааплатите можеха само да се увеличават и работното време можеше само да намалява. Всеки имаше 
„право“ да печели своето препитание чрез избраната от него професия, а в случай че това е 
невъзможно, да получава удържаните от заплатата пари за безработица за почти неограничено време. 
Ако лозари или фабриканти на обувки претърпяваха загуби, можеха в почти всички случаи да 
разчитат на помощта на държавата, за да продължат да произвеждат.Структурна промяна в 
стопанството, която би принудила мнозина да се пригаждат и по време на прехода да търпят загуби, 
беше задържана от политическата воля никой да не бъде наранен. 
 
Това беше утопия и внезапно се оказа, че не може да трае дълго. Реформите в социалната държава 
предстоят, работните часове отново се увеличават. На мястото на профсъюзите, както се случваше 
преди десетилетие, сега работодателите изнудват своите работници с уволнение, заплашват да 
отделят определени дейности, да преместят изцяло мястото на производство или да съкратят места. 
Разбира се, това предизвиква бурна жестикулация на политическа сцена с целта да се спре развитието 
на този процес, но това, което е политически желателно, още дълго не може да бъде постигнато. 
Реалността си отмъщава. А реалността не винаги е нежна, когато изненадващо връхлита. 
 
Ако глобализацията отваря вратата към реалността, а реалността е брутална, защо глобализацията да 
е нещо добро? Ако този процес може да се спре или върне назад, трябва ли да се направи това?? 
 
Този процес не може да се върне назад, понеже не може да се върне назад развитието на 
транспортната и комуникационната техника. Този аргумент обаче не може да спре желанието.  
 
В открити дебати с противниците на глобализацията Еритс Болкещайн – без съмнение мъж с най-
ясните представи в Европейската комисия – попита с невинна физиономия: „ Защо искате бедните 
страни да останат бедни?“ 
 
Първокласно постижение на икономическото мислене е теоремата за приравняване на ценовия 
фактор на Пол Самуелсон. Тя гласи, че ако търговията със стоки е свободна и разходите за транспорт 
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 са нулеви, тогава разходите за производството на търговски стоки накрая навсякъде ще са еднакви. 
По-реалистични преценки на Олин и Хекшер стигат дотам, че цените най-малкото ще се уеднаквят. 
Значението на тази теорема се състои в това, че на хората няма да се налага да се изселват от една 
страна в друга, за да имат по-високи приходи. Свободната търговия ще поеме тази задача, дори ако те 
не емигрират. Същността на глобализацията е в това, че и бедните, и богатите страни печелят, но 
бедните печелят повече и по-бързо. Привържениците на равенството и световната „социална 
справедливост“ би трябвало да одобрят това и да не коментират недоброжелателно трансфера на 
неквалифицирани работни места от богатите към бедните държави. 
 
Те твърдят, че в реалността се случва обратното и че социалната справедливост се игнорира. Богатите 
получават повече от бедните; бедните винаги са губещите. Статистиките могат да докажат всичко 
възможно: Така напр., че мнозинството от развиващите се страни са загубили въз основа на 
либерализацията на търговията повече земя в сравнение с другите страни. Според последния доклад 
на ИЛО глобализацията отчасти носи отговорност за това.  
 
Мнозинството от развиващите се страни, чийто икономически разтеж  е по-бавен от средния в 
световен мащаб, се намират в Африка. Това са средно големи или малки държави. Тези страни 
страдат жестоко поради неспособни правителства, които безсрамно се обогатяват. Две страни, чийто 
разтеж е по-бърз от средния в световен мащаб, са Китай и Индия. С общо 2,5 милиарда жители те 
съставляват почти една трета от населението на света. Ръстът им на производство в последно време е 
два или три пъти по-висок от този на Първия свят. Ако глобализацията има дял в това, то това тогава 
е най-доброто доказателство. 
 
 
ИЗТОЧНИК  2 
 
Разрушаването на  „социалната сигурност“ 
От Мат Лаутон (16. юли 2005 г.) 
 
От уебсайта: http://www.CapMag.com/article.asp?ID=4298 
 
Политици, академици и граждани полугласно се оплакват, че плановете на Буш да се приватизира 
социалното осигуряване ще означават края на програмата. Да приемем, че те имат право. Е и? 
 
Хрумвала ли е на тези хора, които се оплакват от упадъка на социалната система, мисълта, че те 
изобщо нямат право на това? Още повече, хрумвало ли им е, че изобщо не съществува такава 
необходимост? 
 
В САЩ човек може да получава пенсия най-рано на 62 години.Тези плащания са за възрастни, не за 
деца. Ако някой до 62-рата си година не е в състояние да спестява пари за своето осигуряване на 
старини, то той едва ли може да обвинява правителството за това. 
 
В големи части на САЩ човек започва да работи на 16 години. Да приемем, че някой работи от 
своята 16-та до своята 62-ра година без прекъсване. 
 
Това прави 46 години, в които можеш да спестиш пари за старини. 
 
От друга страна, да приемем, че някой отива в колеж и започва работа чак на 22 години. Това прави 
все още 40 години, за да пестиш за старини.Със завършване на колеж човек получава и по-висока 
цена на работния пазар. 
 
Не трябва да забравяме, че 62 години са възможно най-ранната възраст, на която човек може да 
получава  доходи. 2 451 000 американци между 65 и 75 години работят и то на пълен работен ден. 
Това прави почти една трета от населението в тази възрастова група. Т.е. в много случаи се касае за 
хора, които имат повече работна практика и повече време, за да спестяват пари. 
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Хората спестяват за широкоекранни телевизори, коли и къщи. Да приемем ли сериозно, че те не са в 
състояние да спестяват пари за нещо, което е толкова важно за тях – осигуряването им за старини. 
Това е, от което изхожда държавното пенсионно осигуряване.. 
 
То извлича пари (съоръжено с пълномощието на държавата) от заплатите на американските 
граждани. Тези пари се вливат в голям басейн, от който само една малка част се получават на възраст, 
която американското правителство смята за подходяща  за  получаване на пенсии.  
 
Ако сравним това със ситуация без държавно пенсионно осигуряване, ще видим, че тук гражданите 
спестяват пари, които при други обстоятелства биха им откраднали. Те могат да отделят настрана в 
банкова сметка един определен процент, в зависимост от мнението им, колко точно е необходимо за 
пенсионното им осигуряване. Или пък могат да вложат парите в частни инвестиционни фондове, 
които по правило са сигурни и обещават добри  дивиденти. Те могат да правят със своите пари това, 
което искат. Та това в крайна сметка са си техни пари. 
 
Освен това те могат да упражняват контрола върху това, кога да излязат в пенсия. Вместо да им се 
казва – без да са си дали съгласието – че на една определена възраст трябва да се пенсионират. 
Отделният човек сам може да решава, кога е дошло точното време. Това може да зависи от 
количеството на спестяванията, желания жизнен стандарт и от много други фактори, които не засягат 
държавата. 
 
При отменянето на държавното пенсионно осигуряване става въпрос за нещо повече от растяща 
лична печалба. Става въпрос за свобода: През 2004 г. са изплатени 493 263 000 000 щатски долара за 
държавно пенсионно осигуряване. Тези пари трябва да са дошли от някъде. 
А от къде идват обикновено правителствените пари? Естествено, от данъци. 
 
Това са откраднати пари – и то от нашите заплати. Краят на държавните пенсии означава и край на 
надменната кражба, която препятства свободата ни.. 
 
Действително няма нищо по-бащински настроено от модерната програма за социално осигуряване.тя 
казва на възрастните, които със сигурност са доказали правото си на лично достойнство, че се 
нуждаят от подкрепата на държавата за пенсионно осигуряване, тъй като не са били в състояние да 
спестяват достатъчно по време на своя живот. 
 
Програмите за социално осигуряване не са програми за благосъстояние, а те и не твърдят, че са 
такива. Докато програмите за благосъстояние по традиция имат специфична цел, програмите за 
социално осигуряване предсказват определена цел и я постигат принудително. Те внушават на 
хората, че не са в състояние да се грижат за своето собствено бъдеще.Това е така, понеже 
правителството във всеки случай (а не при някaква ситуация) ще е тук, за да ги спаси. 
 
Статистиките, които дават информация за успеха или неуспеха на една такава програма, са 
маловажни, защото всеки, който чете Ню Йорк Таймс или Вал Стрийт Журнал, вижда, че става дума 
за неуспех. Трябва да се обърне внимание на това, че 92% от американците мислят, че системата се 
намира в затруднено положение, докато само 5% мислят, че тя е успешна. Дори държавното социално 
осигуряване да е в състояние да функционира през следващите две хиляди години и ние никога да не 
говорим отново за една така наречена "криза", програмата би била вътрешно дефектна. И то защото 
от нея следва, че индивидът е неспособен да бъде господар на своите собствени финанси. 
 
Привържениците на тази система могат да бъдат изненадани от факта, че хората преди времето на 
държавното социално осигуряване са били в състояние да боравят със своите финанси. Според 
изследвания, хората и преди 1935 г.(годината, в която е въведено държавното социално осигуряване) 
са излизали в пенсия. Действително САЩ имат дълга история на растящ жизнен стандарт, особено 
към края на 19.век, дълго преди държавното социално осигуряване да съществува.. 
 
Време е американците да престанат да се страхуват от самоосигуряването и да започнат да поемат 
лична отговорност за финансите си. Време е също правителството да започне да внушава на хората,  
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че те, оставени сами на себе си, не биха преживели. 
 
 
ИЗТОЧНИК  3 
 
Френски протести привличат в цялата страна големи множества 
От Томас Фюлер, Интернационал Хералд Трибун 
Сряда, 5 октомври 2005 г. 
 
Париж. Във вторник сто хиляди демонстранти в цяла Франция протестираха в 150 
антиправителствени марша срещу приватизацията, намиращите се в застой заплати и един закон, 
който улеснява малките фирми да уволняват служители. 
(...) 
Дидиер Рингот, 38 год., програмист в Алкател, френското телекомуникационно дружество, казва, че 
протестира срещу „смешното“ повишение на заплатите с 3%, което той и неговите колеги получили 
тази година, след като през последните години изобщо не е имало повишение… „Ако сравним това с 
печалбите, които Алкател е реализирала“, казва той, „тогава можем да видим, че има средства за 
това.“ 
 
Демонстрациите идват във време на интензивни размисли за непрекъснато растящия брой на 
безработните във Франция и за бъдещето на сравнително мащабните програми за социално 
осигуряване. 
 
Франция отбелязва тази седмица 60-годишното съществуване на всеобщото болнично осигуряване. 
Песимистични коментари обръщат внимание обаче на годишните дефицити на болничните 
осигуровки и осигуровките за безработица и предупреждават за края на „etat providence“(социалната 
държава), където държавата тъй да се каже се явява като божи благодетел. 
 
72 процента от французите признават в направена в края на седмицата анкета, че стачките и 
демонстрациите са оправдани. Тази голяма подкрепа сама по себе си не е много изненадваща в една 
страна, където протестните маршове служат като нормално средство да се изрази мнение. 
 
 
ИЗТОЧНИК  4 
 
Желанието за стабилност предизвиква френските протести 
От Хенри Астир 
BBC Нюз уебсайт, Париж  
(...) 
Причината за най-новата вълна от демонстрации е един план на правителството да намали закрилата 
от уволнения, според който работодателите ще могат да уволняват без предупреждение млади 
служители в период от две години.  
 
Това е абсолютно неприемливо за една генерация, която се чувства изключена от света на 
осигурените работни места. 
 
 
Късметът да имаш работно място 
 
Да разгледаме историята на Хауоки Аруа, 24-годишен абсолвент по икономика от Бонди, северно от 
Париж. „Завърших университета преди почти две години и все още си търся приемлива работа“, 
казва той. „Вероятно бих могъл да започна работа във фабрика за сапун или в автоработилница, но не 
за това съм следвал четири години. Тогава по-добре да стана чистач .“ 
 
Това точно е работата, която в момента извършва. Когато се връща вечер след чистенето на 
станциите на метрото в жилището на своите родители – собствено жилище той не може да си позволи  
-, търси в интернет работни места. „Има много малко работни места. А аз съм в края на опашката, тъй 
като не мога да покажа съществен опит в работата.“  
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От отчаяние той е е кандидатствал за мястото на машинист на локомотив. Премълчал е за завършения 
университет, за да не бъде отхвърлен като прекалено квалифициран. „Ще приема мястото, ако го 
получа. Нямам избор.“ Хауоки има късмет, все пак той има работа. 
(...) 
Копнежът за сигурност 
 
Има много и комплексни причини за недостига на работни места. Според господин Торес, една от 
причините е тази, че университетската система не е насочена към реалността на работния свят. 
„Съвсем типично е, млади французи да завършват след четири или пет години университет и да не 
могат да представят никакъв професионален опит“, смята той. Освен това работодателите се колебаят 
да назначат някого, тъй като е много трудно отново да съкратят служител. „Правната несигурност 
при съкращенията е основен източник за липсата на гъвкавост, що се отнася до работните места. Това 
би могло да е обяснението на факта, че работодателите не обичат да сключват дългосрочни работни 
договори“, добавя той. 
 
Друга причина за това е, че младите французи преди всичко искат сигурно назначение. 75% 
признават, че искат да бъдат служители. Това обяснява опозицията им спрямо плановете на 
правителството, които целят да направят работния пазар по-достъпен. 
 
Страх от бъдещето 
 
Някои френски студенти обаче нямат такова мрачно виждане по отношение на гъвкавостта  на пазара 
за работни места. 
 
Ренауд, 26 години, е вкючен директно след университета като част от една програма, подобна на 
CPE, която е въведена през последната година, без да са предизвикани някакви протести. Тази 
програма засяга фирми с по-малко от 20 служители. Ренауд работи сега към една малка фирма за 
финансови съвети. Аз съм за гъвкавите работни договори”, казва Ренауд. Това дава на работниците 
възможността да назначат някого без трудова практика без да се обвързват дългосрочно. 
Предпочитам да живея в свят, в който в рамките на две седмици да изгоря, вместо в свят, в който 
човек има работа за цял живот, в който обаче пет години ще трае търсенето на нова работа, ако бъде 
съкратен.” 
  
Ренауд, който е магистър по икономика на предприятията и е изпълнен със самоувереност, обаче е 
част от едно малцинство сред френските студенти. 
 
 
ИЗТОЧНИК  5 
 
Продажбите на Пежо-Ситроен се покачиха 2,4% през първото тримесечие 
28. април 2006 г. 
 
Вторият по големина производител на автомобили във Франция, PSA Пежо Ситроен отбеляза в 
четвъртък покачване на броя на продажбите с 2,4% през първото тримесечие, малко под очакванията 
на анализаторите. 
 
Групата, която този месец извести за затварянето на мястото на производство в британския Ритон, 
отбеляза продажби в размер на 13 963 000 евро. 
 
Ръководителят на финансовия отдел, Ян Делабрир, каза, че групата би задържала разликата в 
печалбите за първата половина на 2006 г. на подобно ниво, като през втората половина на 2005 г., с 
едно подобрение през второто полугодие. 
 
„Ние мислим, че цифрите за първото тримесечие на 2006 г. са доста добри. Т.е., ние ще задържим 
нашия курс и очакваме, че разликата в печалбите през първото полугодие на 2006 г. ще е подобна на 
тази през второто полугодие на 2005 г.“, казва той. 
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Разликата в печалбите достигна през второто полугодие на 2005 г. 2,8%. 
 
През февруари фирмата прекрати по-нататъшно намаление на разликата в печалбите за първата 
половина на 2006 г. въз основа на повишени разходи в областта на суровините и на новите уреждания 
на емисиите в ЕС. 
През първата половина на 2005 г. разликата в печалбите беше 4,1%. 
 
 
ИЗТОЧНИК  6 
 
Откъси от „Антисоциален ли е пазарът?“ 
от Михаел Зомер, председател на съюза на немските синдикати, в: „Шьонхаузер гешпрехе“ 
29./30.ноември 2005 г., Берлин, стр.22 - 28 
 
Ние казваме: Човекът е нещо повече от едни разходи за работно място, той има достойнство. Това по 
никакъв начин не изключва, че има обединения от хора, които ръководят предприятия и искат да 
реализират печалби. Това е естествено. 
 
Решаващият въпрос гласи: Какво се случва с печалбата? Къде отива тя? … 
 
Решаващ е и въпросът, какво се случва с една такава печалба на предприятието, дали тя се инвестира 
или се чака до след избора, за да се съобщи накрая за съкращение на персонала, което при големите 
концерни може да засегне сто хиляди души.. 
 
 
ИЗТОЧНИК  7 
 
Откъси от „Етика и пазарна икономика –противоположности ли са в действителност?“ 
от: Карл Хоман, университет „Лудвиг Максимилиан“, Мюнхен, в: „Шьонхаузер гешпрехе“,   29./30. 
ноември 2005 г, Берлин, стр. 22 – 28. 
 
Явният дискурс често произтича от противоречие между пазарната икономика и етиката… Или 
етиката постига превъзходство, тогава ние, ефициентите, трябва да жертваме в широк смисъл 
международната конкурентноспособност и благосъстояние; или да присъдим превъзходството на 
пазарната икономика и нейните функционални императиви, тогава ние трябва да жертваме 
солидарността, хуманизма, накратко етиката. 
(...) 
Демократичната линия между неморална и морална търговия не протича между егоизъм = неморален 
и алтруизъм = морален, а (между)  индивидуална изгода – съотв. стремеж към печалба за сметка на 
друг и изгода – съотв.стремеж към печалба, при която другите участват в печалбите… Ако 
съревнованието се схваща като нерегулирана „борба на всеки срещу всички“, то ще доведе до 
състояние, в което „животът на човека е самотен, беден, противен, брутален и кратък“ (Toмас Хобс). 
(...) 
(При стопанските действия правилата са важни.) Само така за действията ще възникне 
препоръчителната благонадеждност на взаимните очаквания на поведение. (Базират ли се обаче тези 
правила на етическа основа?) 
 
 
ИЗТОЧНИК  8 
 
Карл Маркс, Икономически и философски ръкопис, 1844 г. 
 
Работникът ще става по-беден, колкото повече богатство произвежда, колкото повече неговата 
продукция се увеличава по сила и обем. Работникът ще става по-евтина стока, колкото повече стоки 
произвежда.  Нарастващата стойност на света на предметите е в директна връзка с  намаляването 
на стойността на човека. Работата произвежда не само стоки;  тя се възпроизвежда и произвежда 
работника  като стока  – и тя прави това в същото отношение, както въобще се произвеждат стоки. 


