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                        ВъВедение

Да прелистваш страниците на „Пътят към богат-
ството“ от Бенджамин Франклин е изживяване, доста 
наподобяващо на това да разглеждаш вещите на та-
вана в старата къща на родителите си. В книгата има 
толкова много афоризми и малки парченца домашна 
мъдрост, че човек неволно започва да се пита дали 
баба му не си е лягала всяка вечер с това четиво в 
ръце. „Рано пиле рано пее...“, „Без мъка няма сполука“, 
„По малко, но редовно“, „Помогни си сам, за да ти по-
могне и бог“– изглежда, всеки сериозен съвет или по-
говорка, които някога сте чували, са били извлечени и 
включени сред страниците на това иначе тънко томче. 
Както при всяка истинска класика и в дадения случай 
с пълна сила важи твърдението, че всички тези съвети 
си остават също толкова логични, колкото са били и 
през 1758 г., когато книгата е публикувана за пръв път. 
Кредиторите все така продължават да покосяват нищо 
неподозиращите си длъжници и да работиш умно, а 
не презглава, си остава пътят към успеха в бизнеса. 
Така че защо ви е да четете модерната интерпретация 
на едно оскъдно есе? В действителност за това има две 
причини. Първата е, че подобно на всичко останало на 
онзи таван, „Пътят към богатството“ е хванала тънък 
слой прах през годините. Овесът и воденичните камъ-
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ни не играят особено съществена роля в съвремието 
ни. Сходен е случаят и с факта, че работата ни по-
скоро се върти около управлението, предоставянето 
на услуги и експертната информация, а не около „пре-
дачество и плетачество... дървосекачес тво и дъскорез-
ници“. Поднасям извиненията си на всички евентуал-
ни старши управители на дърводобивни предприятия 
и дъскорезници, които са се почувствали пренебрег-
нати от думите ми. По-важното е, че Франклин пише 
в ера, когато ръчният труд и доставката на продукти, 
а не услугите, са считани за основен вид търговска 
дейност. Затова той не отделя голямо внимание вър-
ху тънкостите на мениджмънта, аутсорсинга и дори 
делегирането. Най-изненадващото обаче, е каква ог-
ромна част от домашната му мъдрост продължава да 
намира приложение в тези области (със съвсем лека 
екстраполация).

По-голямата част от проблемите на „Пътят към 
богатството“ произлиза от това, че текстът, както и 
самият Франклин го нарича, е „словоизлияние“. Изло-
жението е разказ в разказа, а съветите в него достигат 
до нас във вид на проповеди от устата на ревностния 
антиматериалист на име отец Ейбрахам. В книгата 
разказвачът е писател, наречен Ричард Сондърс, който 
признава, че думите на Ейбрахам всъщност са негови-
те собствени съвети (или по неговия израз, сборната 
мъдрост на поколенията), произнесени от чужда уста.

Поставяйки се на мястото на героя в текста, поз-
волявайки този герой да бъде поучаван, Франклин 
уточнява, че е наясно, че толкова много добри съвети, 
предоставени наведнъж, доста наподобяват наставле-
ния. Например от баба ви или дядо ви. Което рядко 
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е особено приятно и поне мен ме кара да се чувствам 
така, сякаш ми дават съвети как да инвестирам пари, 
които съм заделил за бонбони и близалки.

Този тон на книгата е достатъчен да накара въз-
растните тихо да я затворят и оставят настрана само 
след първите няколко страници. Което е наистина 
жалко, защото Франклин запазва малката изненада за 
самия ╒ край, когато разяснява защо поставя всички 
тези съвети в устата на всяващия страх отец Ейбра-
хам, вместо да ги дава сам. Въпреки че е написана 
като тирада, „Пътят към богатството“ е една дълбоко 
хуманна книга за човешките силни и слаби страни. 
И ако настоящата модернизация спомогне за опазва-
нето дори на малка част от тази домашна мъдрост в 
контекста на съвременния високотехнологичен свят, 
Франклин със сигурност би го одобрил. Разбира се, 
той не би се изразил по този начин. Вероятно би ким-
нал мъдро и би измърморил нещо в смисъл, че „капка 
по капка вир става“. Колко е бил прав!
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28 денят с глаВно „д“

Преди време може и да сте смятали, че най-ужас-
ното, което би ви се случило, е да забравите датата 
на годишнината си. Това е минало, сега на мода 
е датата за връщане на пари. Както казва Фран-
клин: „кредиторите са суеверна секта, съблюда-
ват строго уречените дни и определеното време“. 
Добра идея е да сте от правилната страна на тези 
суеверия.

Забравите ли деня на годишнината си, чакат ви 
взаимни обвинения, затръшнати врати, цупене в ин-
дустриални количества и порой от сълзи. Ако допус-
нем, че партньорът ви е мъж. Мислите, че това е лошо? 
Опитайте се поне веднъж да забравите да платите на 
банката.

Може би сте чели, 
че таксите, наложени за 
закъсняващи плащания 
в Обединеното крал-
ство, бяха занижени 
до плоската тарифа от 
12 британски лири от 
Службата за честна тър-
говия след национална 

Определяща идея...

Ако закъснеете един или два пъти 
с плащанията по новата си кре-
дитна карта с начален лихвен 
процент,... годишният ви про-
цент на разходите скача с не по-
малко от петнайсет процента.

 КеН МаКЪлдаУНи,  
експерт по потреблението
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компания срещу некоректните практики и потенци-
ално незаконните такси, налагани от заемодателите. 
Отлични новини. Може би дори сте изкушени от ми-
сълта, че 12 лири звучи толкова добре, че едва ли не си 
струва да закъснеете малко, когато нещата тръгнат на 
зле, а времето за разплащане наближава. Помислете 
добре.

Всяко закъсняло плащане се отразява на кредит-
ното ви досие и ще бъде схванато като индикация, 
че изпитвате затруднения по обслужването на дъл-
говете си.

Което ще доведе до преоценка на кредитната ви 
състоятелност, така че също може и да се отрази на 
вашия ГЛП (Годишен лихвен процент) и минимални-
те ви месечни вноски. Със сигурност не сте прочели 
ситния текст, когато сте подписвали за онази чисто 
нова кредитна карта или прехвърляне на сметка, но 
е много вероятно договорът, който сте подписали, да 
е включвал правото на заемодателя да оценява и на-
гажда и лихвения процент, и месечния ви минимум 
за срока на договора, в зависимост от финансовото ви 
поведение.

На същите основания издателят на картата може 
и да намали текущия ви кредитен лимит с довода, че 
вече не можете да си го позволите. В изключителни 
случаи могат да изискат и плащането на целия дълг – 
а вие просто не можете да си позволите да го изпла-
тите наведнъж. (Ако можете, какво правите тогава, че 
закъснявате толкова с месечните си вноски?)

Вследствие на това ефектът е, че се оказвате със 
занижени шансове за бъдещи успешни заеми. Което 
наистина може да ви навреди, ако се опитвате да ипо-
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текирате (или реипотекирате, ако нещата са стигнали 
дотам). Това, разбира се, означава, че вашата „евтина“ 
такса би се оказала едно от най-скъпите финансови 
решения, които някога сте вземали.

Така че не пропускайте вноските си, където и да 
сте, и не се опитвайте да скриете глава в пясъка. Ако 
осъзнаете, че парите просто няма да са в наличност, 
за да изплатите директния дебит, тогава незабавно 
се свържете със заемодателите си. Ако е отбелязано, 
че действате отговорно, едва ли би имало проблем да 
ви изготвят нов график за разплащания, а вероятно 
и известна „почивка“ при разплащането, по време на 
която да се съвземете от редовните плащания, докато 
финансовата ви ситуация се подобри.

етО едНа идея...

За да сложите в ред редовните си плащания, направе-
те и една крачка отвъд директния дебит. Отворете си 
спестовен влог с незабавен достъп и внесете в него сума, 
достатъчна за изплащането на една месечна вноска. 
Нека това бъде едновременно вашият буфер и сигнал 
за тревога. В месеца, когато прехвърлите сумата от 
буфера, за да се разплатите, сте получили сигнал, че 
трябва да обсъдите положението със заемодателя си.


