Първа глава

КАПИТАЛЪТ – РАЗЛИЧНИ ГЛЕДНИ ТОЧКИ

В тази глава се представят основните идеи за спецификата на
понятието „капитал”. Разкрива се генеалогията на дискурса за капитала. Прави се опит да се обясни промяната в неговото тълкуване с промените, настъпили в социално-икономическата практика
на реалната социална действителност в развитите икономики в западноевропейското и американското общество. Акцентира се върху различните видове ресурси, проявяващи се като различни видове
капитал в определено социално пространство. Накрая се анализира
основателността на определянето на даден ресурс като капитал.

1. За понятието „капитал”
За да се премине към анализа на социалния капитал като капитал, е необходимо да се дискутира съдържанието на понятието „капитал” от различни
гледни точки. Един термин, който има своите различни интерпретации както във всекидневната практика, така и в различните науки и в концепциите
на авторите от различните школи.
Етимологичният произход на термина „капитал” е свързан с древния латински език и се отнася до обозначаването на заетата срещу лихва парична
сума – „caput” (от лат. глава), т.е. главница. Вероятно именно от тези древни
времена и до днес всекидневното съзнание свързва термина „капитал” найвече с бизнес и голямо количество натрупани пари. Определенията, които
могат да се срещнат в Business Dictionary, в общи линии също са свързани
с пари:
„1. Богатството под формата на пари или имущество, взето в знак на финансовата стабилност на дадено лице, организация или нация, и се приема
да бъде на разположение за развитие или инвестиции.
2. От гледна точна на счетоводството капитал са парите, инвестирани в
бизнес за генериране на доходи.
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3. От гледна точка на икономиката това са фактори на производството,
които се използват за създаване на стоки или услуги.”4
„Той се опитва да натрупа достатъчно капитал за стартиране на бизнес, така че да може да започне да произвежда от юли
тази година.”
„Инвестирал съм всичките си капитали в дългосрочни инвестиции, като се надявам това да направи моите пенсионни фондове по-сигурни.”
„Собственикът на малък бизнес е необходимо да намери инвестиционен посредник, който е готов да му даде необходимия
капитал, за да наеме сграда, в която да разположи бизнена си.”

Фигура 2. Някои примери в ежедневна употреба за капитала,
които могат да се открият в посочения речник
Източници: http://www.businessdictionary.com/definition/capital.html и
https://www.google.bg

В това изображение за капитал има дълбок смисъл. Не само фактът, че
не всеки ресурс може да бъде определен като капитал, а само този, който
е носител на повече стойност от собствената си, но и фактът, че ресурсът
Изт.: http://www.businessdictionary.com/definition/capital.html. Подобно определение
може да се намери и в Cambridge Dictionary на адрес: http://dictionary.cambridge.org/
dictionary/english/capital
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