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Обща характеристика на дисертацията

Актуалност и изследователски контекст
Дребното предприемачество, обхващащо собствениците на микро 
и малки фирми, работодатели и самонаети, е гръбнакът на всяка 
икономика, а в България съставлява почти цялата икономика. Съ-
ществуват две основополагащи разбирания на предприемачеството 
в литературата: първото, по-широкото го схваща като основаване и 
управление на бизнес за собствена сметка и риск, а второто се отна-
ся до характера на поведението. Докато първото значение индикира 
предприемачеството като занятие (occupational entrepreneurship), 
второто го интерпретира като поведение (behavioral entrepreneurship) 
(Acs and Armington 2006: 7). В настоящото изследване използвам 
понятието и в двата смисъла. Говорейки за предприемачество или 
предприемач изобщо и в частност за дребно предприемачество/
предприемач, имам предвид първия смисъл – предприемачество-
то като занятие се характеризира с изпълнението на специфичната 
функция по вземане на „преценъчни решения за координирането 
на оскъдни ресурси“ (Casson 1982: 23). В случая с дребния бизнес, 
и особено с микробизнеса и самонаетостта, предприемаческата, 
капиталовата и мениджърската функция са неразривно свързани. 
Фигурите на капиталиста (собственика на капитала/бизнеса), ме-
ниджъра и предприемача са обединени в едно лице. Употребата 
на различните понятия акцентира върху една или друга функция, 
но в последна сметка е равнозначно при дребния бизнес, защото 
всяка една фигура съдържа другите в себе си. Затова понятията 
„бизнесмен“, „собственик на бизнес“ и „предприемач“ се използват 
като синоними тогава, когато се имат предвид представителите на 
дребния бизнес в тяхната съвкупност на упражняващи определено 
занятие. В този агрегиран смисъл се говори за дребно предприема-
чество и синонимно - за дребен бизнес, тъй като организационното 
поведение на дребната фирма е функция на действието на нейния 
собственик. Използвам също и разбирането на предприемачеството 
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като поведение, за да разгранича и анализирам основните типове 
дребно предприемачество. В такъв контекст „предприемаческият 
тип“ е само един от възможните типове поведение. 

Икономическата ефективност на дребното предприемачество е от 
решаващо значение за цялостния ход на всяко икономическо раз-
витие. Не по-малко значима е социалната му роля като крепител 
на средната класа в социалната структура на обществото. Тези фак-
ти определят перманентната актуалност и интерес на социалните 
науки към дребното предприемачество. През последните десетиле-
тия се появиха и нови причини за засилването му. Първо, фокусът 
върху икономическата конкуренция и нарастващата социално-ико-
номическа несигурност премести акцента от проучвания на едрия 
бизнес и особено на мултинационалните компании към дребния 
бизнес с характерните за него несигурност, гъвкавост и дори са-
моексплоатация. Второ, ролята на предприемачеството нараства 
до степен, в която съвременното общество започва да се дефинира 
като „общество на предприемачите“, тъй като потенциално всеки 
негов член поне веднъж се изправя пред необходимостта да действа 
като предприемач (Pongratz 2008: 457-8). Социалното позициони-
ране на дребния бизнес е в състояние да задава структуроопределя-
щи модели на предприемаческо поведение и прави особено важно 
изучаването на социалната му логика. Трето, с разцвета на дребния 
бизнес в САЩ и Европа през 80-те години на ХХ век и с прехода от 
кейнсианска към радикална пропазарна идеология се наложи едно 
„демистифициране на предприемачеството и превръщането му в 
умение, което може да бъде рутинно изучавано“ (Swedberg 2000: 
8). Четвърто, след катастрофата на комунизма дребният бизнес 
трябваше да материализира надеждите за възстановяване на пре-
дприемачеството след пропуска на една генерация и да се превърне 
в стабилна основа на новия, пазарен ред. Атмосферата на постсо-
циализма, в която институционалните, социалноструктурните и 
културните предпоставки за бизнеса са подложени на непрекъснат 
натиск за промяна, засилиха необходимостта от социологически 
анализ на предприемачеството. 
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Броят на посветените му научни изследвания започва да расте още 
от началото на 90-те години на ХХ век, когато разбираемо преоб-
ладават дескриптивните публикации. Към края на 90-те години се 
развива една сравнителна перспектива с две оси: Изток – Запад и 
Изток – Изток. Тя все още продължава да бъде силно повлияна от 
телеологическата представа за линейния континуум от централизи-
раното планово стопанство към либералната пазарна икономика, на 
която отделните екссоциалистически страни могат да се отбележат 
като „по-напреднали“ и „по-изоставащи“ точки (вж. напр. Smallbone 
and Welter 2006: 191). В началото на ХХІ век теоретичната диску-
сия включва и друг съществен проблем - този за надеждността на 
западните теоретични инструменти за обяснение на затрудненията 
в стартирането и развитието на предприемачеството в страните от 
Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Става все по-ясно, че предпри-
емаческите стратегии в тях са различни от познатите на Запад пора-
ди сложен комплекс от институционални, социокултурни и иконо-
мически фактори (Manolova et al. 2008). 

На фона на взрива от  икономически, особено бизнес ориентирани 
публикации, социологическите анализи на предприемачеството са 
направо оскъдни и ненапразно към края на миналия век Торнтън 
призовава да върнем изучаването му обратно в социологическо-
то изследване (Thornton 1999: 41). Социологическите анализи на 
предприемачеството в последният четвърт век се характеризират 
с преместване на акцента от микро (лични ценностни ориентации, 
образование, професионална експертиза) към макрониво (Ruef and 
Lounsbury 2007). Все още обаче опитите да се свърже микро и ма-
кронивото са твърде малко. Социологическият дебат върху пре-
дприемачеството се дефинира изключително чрез противопоставя-
нето на перспективите на предлагането и търсенето; на вариаци-
ите на индивидуалните характеристики на предприемачите срещу 
вариациите на социалната среда. Гледната точка на предлагането 
подчертава значимостта на индивидуалните особености на опреде-
лен тип хора, които ги правят предприемачи. Според нея икономи-
ческото развитие зависи от адекватното предлагане на този специа-
лен тип. Обратно, гледната точка на търсенето насочва вниманието 
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към социокултурната и институционалната среда, които създават 
възможности за предприемачество (Thornton 1999). В последните 
десетилетия се усилва тъкмо анализът на тези структури на възмож-
ностите. Като цяло учудващо малко са социологическите изслед-
вания, специално фокусирани върху дребния бизнес от трансфор-
мационния период. Сравнително редки са проучванията върху спе-
цифичната социална логика на действие на собственика на дребен 
бизнес, което го прави съществено различно от това при средния 
бизнес например.

Теоретична постановка на изследователския предмет. 
Цели и задачи. Структура 

Днес дребните предприятия представляват съществена част от 
всички сектори на постсоциалистическите икономики. Малките и 
средните предприятия (МСП) като цяло обаче се оказват по-мал-
ко значими за икономическото развитие на тези страни, отколкото 
бяха предварителните нагласи и очаквания (Scase 1997). Дали и как 
дребният бизнес изпълнява възлаганата му роля и надежди, зависи 
изключително от специфичната социална логика на конституира-
не и възпроизвеждане на дребното предприемачество. Тъкмо тя е 
предметът на изследване в дисертацията. Тази логика се интер-
претира като подхранване на определени типове предприемаче-
ско действие чрез неговото специфично вграждане в социалните 
структури, които всеки един пазар създава. Главна цел на изслед-
ването е да се изясни как и до каква степен основните форми на 
социална вграденост в своята взаимовръзка влияят върху оформя-
нето на целите и стратегиите на предприемаческото действие в 
пазарните полета. Под „оформяне“ на предприемаческото дейст-
вие се разбират същностните му определения: икономическата ра-
ционалност, в която са въплътени целите и стратегиите на дейст-
вието, неговата мотивация и етика. Те са осветени теоретично в 
гл. 1. Понятието за вграденост (embeddedness) на икономическото 
действие очертава един интерпретативен и аналитичен подход, ба-
зиран най-общо върху теоретичното допускане, че икономическото 
действие не може да бъде разбрано като функция на полезност на 
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атомизиран индивид, а само като продукт на актьори, взаимодейст-
ващи си в различен социален контекст. Под „социална вграденост“ 
на икономическото действие се разбира винаги наличната взаим-
на вплетеност на икономически и неикономически аспекти, тоест 
следва се оригиналният смисъл на понятието, придаден му от К. 
Полàни (Polanyi [1944]1965). В гл. 2 се излагат различните начи-
ни за разбиране на понятието „вграденост“ и методологическите и 
епистемологическите дебати по него. Анализ през призмата на вгра-
деността означава търсене на сила и посоки на взаимното влияние 
и оформяне. От тази гледна точка „степен на социална вграденост“ 
на дадено икономическо явление обозначава степента, в която не-
говите неикономически аспекти влияят върху икономическия му 
характер. Това прави социологическата перспектива необходима 
корекция на икономическия анализ. Като теоретичен подход ана-
лизът се разполага в научната рамка на икономическата социология 
и по-специално в предметната област на социологията на пазарите 
и социологията на предприемачеството. 

Културата, институциите, социалните мрежи оформят целите и 
средствата на действието, неговата стратегическа ориентация. Те са 
основните социални структури на пазара, в които се вгражда пре-
дприемаческото действие. Централният изследователски въпрос 
се отнася до начините, по които то се оформя под въздействие 
на социалните структури на пазарните полета. Акцентът върху 
начина, по който социалните структури влияят върху характера на 
действието, не означава, че действието се възприема като пасивен 
продукт на дадени социални сили или че съответно предприема-
чът се възприема като свръхсоциализиран индивид. Анализ едно-
временно и двете страни – и на търсенето, и на предлагането, би 
означавал значително стеснение на изследователския предмет. Из-
борът на перспективата на търсенето е продиктуван от водещия 
изследователски въпрос, който изисква анализ на структурата на 
възможностите, вариациите на средата. Затова социалнодемограф-
ският профил на дребния собственик, неговият човешки капитал и 
материализацията му в дейността не се проблематизират в дисерта-
цията. Нейната теза е, че дребното предприемачество в България 
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(в периода 1998-2008) се характеризира с двойствена природа, ко-
ято е резултат от неговата специфична множествена социална 
вграденост.

Очертаната цел изисква решаването на поне две основни задачи. 
Първата е да се проблематизират и верифицират типовете дреб-
но предприемачество. Втората е да се анализира спецификата на 
социалното им вграждане. На теоретично ниво, приложимо към 
анализ на всяко предприемаческо действие, тези въпроси се разиск-
ват в гл. 1 и 2. На емпирично ниво, приложимо към дребното пре-
дприемачество, типовете предприемачество се проблематизират в 
гл. 4, а социалното им вграждане – в гл. 5, 6 и 7. 

Първата основна задача по-конкретно е да се открои степента на 
хомо(хетеро)генност на социалната логика, която формира пред-
приемачеството в постсоциалистическия свят върху примера на 
България. Тя предполага теоретична реконструкция на предприема-
ческото действие и социалните структури на пазара, която се осъ-
ществява в гл. 1. В нея предприемаческата функция се интерпретира 
в посочения  в началото на автореферата смисъл. Като се изхожда 
от разграничението между „риск“ и „несигурност“ (Knight 1921), 
действието в условие на несигурност се възприема като източник на 
предприемаческата печалба. От такава перспектива най-дълбокият 
социален смисъл на предприемаческата функция е в доброволното 
и целенасочено приемане на несигурността като среда на действие. 

В условия на свободен труд, конкуренция и несигурност очакваната 
актьорска диспозиция е рационално-егоистичната. Максимизиране-
то на ползата е типичният начин на аргументация, то е технологи-
ята, средството на пазарното действие в условията на капиталисти-
ческа икономика. Ако в икономическото разбиране рационалността 
е единствено когнитивно ограничена, в основата на социологиче-
ското £ разбиране стои още и нейната ограниченост от социалния 
контекст: от социалните структури, култура и институции, в които е 
вградено действието. Тази особеност се обозначава като контекст-
но ограничена (context-bound) рационалност (Nee 1998: 10-11). Без 
да отрича рационалната калкулация на ползи и загуби, тя предпола-
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га, че целите, средствата и стратегическата ориентация на предпри-
емаческото действие, ползите и загубите могат да се дефинират 
различно в зависимост от социалния контекст. Следователно раци-
оналността е продукт на социални процеси, които изразяват зависи-
мост от изминалия път. В този смисъл анализът търси да се разбере 
начинът, по който икономическата рационалност на специфични 
предприемачески групи се конструира като контекстно ограничена. 
Затова в дисертацията тя се разглежда като зависима променлива. 

Мотивацията и етиката на предприемаческото действие могат също 
по различен начин да бъдат „захранвани“ от социалните структу-
ри. Мотивацията е представена в опозицията „теглещи  – тласкащи” 
фактори и конкретна изследователска задача е да се проучи леги-
тимността на двата типа мотивация на предприемаческото действие 
на дребния собственик в съвременните български условия. Тегле-
щите сили се асоциират с очакваната перспектива за подобрение 
на положението като предприемач. Тласкащите сили се обвързват 
с неудовлетвореност от текущата работа или позиция, която създа-
ва принуда за промяна на положението. Това разграничение става 
критерий за дефиниране на два основни типа предприемачество: 
като улавяне на възможност и като принуда (opportunity vs. necessity 
entrepreneurship) (Reynolds et al. 2002). Извъникономическите моти-
ви като желанието за независимост, власт, успех, престиж и вътреш-
но удовлетворение от постигнатото са теглещи сили, индикиращи, 
че печалбата може да не е самоцел, а мяра за постигнат успех. Като 
се има предвид, че дребните собственици представляват основата 
на всяка капиталистическа икономика, то въпросът за това, кой от 
разгледаните типове мотивация печели легитимност, може да слу-
жи за критерий за степента на установяване на капитализма като 
социален ред. 

В етичен план икономическите актьори, водени от максимизиращия 
стремеж, ще преследват своите интереси опортюнистично1 винаги 
когато могат и смятат, че няма да бъдат наказани. В социално ле-
1 Опортюнизмът е рисково поведение на несериозно, невнимателно или незадо-
волително изпълнение или нарушение на договора с цел постигане на допълнител-
на изгода (Williamson 1975: 255).
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гитимното състояние на конкуренция подкопаването на материал-
ната позиция на другите е фундаментално право, гарантирано със 
свободата на договора. Анализът на предприемаческото поведение 
изхожда от това, че актьорите ще четат правилата предприемачес-
ки, тоест ще търсят начин да ги „изкривят” в своя полза. Очевидно 
капиталистическата икономика като цяло не може да функционира 
без споделени принципи като реципрочност, добросъвестност, вза-
имно доверие. Това обаче не може да се постулира, защото следва-
нето им може да накърнява максимизацията на ползата и защото 
пазарните сили във всеки момент могат да послужат за извинение 
на моралните дефицити и институционализирания цинизъм. В тази 
перспектива важен изследователски въпрос е при какви условия и 
как опортюнизмът може да бъде социално контролиран. Допуска-
нето е, че той се обуздава от социалните структури на дадения па-
зар. Колкото по-устойчиви и надеждни са те, толкова по-малка е 
вероятността за опортюнистично поведение.

Сърцевината на първата задача е концептуализацията на основни-
те предприемачески типове. Тяхното извличане цели да допринесе 
към съществуващата научна дискусия за (не)наличието на специ-
фичен постсоциалистически тип дребно предприемачество. Във 
въведението на дисертацията се очертава българският дебат и се 
изтъква, че нито една от разработените в родната литература ти-
пологии не се отнася експлицитно до определен вид бизнес, макар 
всички да съдържат по един или друг начин разграничение според 
размера му. Аргументира се, че ако от икономическа гледна точка 
е оправдано да се работи с агрегираната категория МСП, социоло-
гическата перспектива трябва да бъде по-фина и да изгради типо-
логии вътре във всяка от размерните групи, както и да анализира 
какви социално-икономически сили движат преходите от една към 
друга група бизнес, доколкото такива преходи са налице. В този 
смисъл дисертацията е пръв в родната литература опит за целена-
сочен социологически анализ на един специфичен изследователски 
обект - дребният бизнес. 

Концептуализацията на основните типове се обляга върху разбира-
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нето на предприемачеството като поведение. Нейният най-значим 
критерий е основополагащата цел на действието, която е фундамен-
тът за интерпретация на икономическата му рационалност. Разли-
ката между целите на печалбата и потреблението е ключова за раз-
бирането на капиталистическото общество. Понятието „печалба“ 
като цел и смисъл на предприемаческото действие е равнозначно на 
реинвестиране, капиталова акумулация и стремеж към растеж. По-
треблението като цел също предполага извличане на печалба, но в 
този случай тя му е подчинена. Ключовото Веберово разграничение 
между „домакинстване“ (Haushalt) и „печелене на пари“ (Erwerben) 
се използва, за да се обособят два основни типа на предприемача и 
автономния работник. Те се разграничават още и според средства-
та и следваните стратегии на действие. Домакинстването типично 
се осъществява в рамките на семейството и е ориентирано към по-
треблението и задоволяване на нуждите на членовете на домакин-
ството. Негова рационална техника е бюджетирането, управлението 
на домакинския бюджет. С установяването на капитализма печеле-
нето в разгледания смисъл се утвърждава като доминиращ тип ико-
номическо действие. Неговата рационална техника е капиталовото 
счетоводство, калкулирането на всички активи на входа и на изхода 
в даден отчетен период. Домакинстването цели богатство, а печеле-
нето – капитал (Swedberg 2011: 67). И двата основни типа дейност 
могат да бъдат осъществявани по традиционен или рационален на-
чин. Домакинството при плановата икономика например е рацио-
нално. То съдържа максимизиращ механизъм, свързан обаче с по-
треблението (Ledeneva 1998). Акумулацията е социална: спестеното 
се натрупва във вещи и блага, които увеличават социалния статус, 
инвестира се в човешки капитал. Ориентацията на един предприе-
мач към потреблението, независимо от това дали се цели задово-
ляването на материалните нужди на дадено ниво на социална при-
емливост или се търси неговата максимизация, е нагласа, напълно 
противоположна на максимизиращия стремеж, идеализиран в етоса 
на капиталистическото общество. В перспективата на трансформа-
цията на социализма в капитализъм особено важен е въпросът за 
това, доколко печалбата се е наложила като основна предприемачес-
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ка цел, а нейната максимизация - като основна рационализираща 
технология и средство за постигане на целта.

Наред с тези основни типове се отграничават още и типовете аван-
тюрист и рентиер. Първият може да се извлече от Веберовия ана-
лиз на авантюристичния, а втория - на политически ориентираните 
видове капитализъм (Вебер 2004: 16-17). „Плячкосването“ е цел на 
авантюристичния тип, който търси рисково ударно и затова крат-
косрочно преследване на случайна изгода. Целта на действието, 
свързано с политическите видове ирационален капитализъм, може 
да бъде определена като търсене на рента (rent-seeking). Същест-
вуването на рента зависи от способността да се контролира пред-
лагането. Рентата е такова предимство на собственика на ресурси, 
което не е нужно, за да причини използването на тези ресурси, и 
което пречи на другите актьори да реализират пълна възвръщае-
мост (Sørensen 2000: 1535-1537). Ако еднократната рента най-добре 
описва целта на авантюристичния тип, траещата във времето рента 
е индикатор за систематично търсене на привилегии с цел смекча-
ване или заобикаляне на конкурентната борба. Основополагащата 
цел на типа рентиер е облагата или привилегията/предимството, не 
печалбата, макар той да може вторично да е ориентиран както към 
потребление, така и да реинвестира получената облага в бизнеса. 
Рентиерството е преразпределителен, а не съзидателен процес. Не-
говият резултат пряко намалява приходите на другите актьори. Ето 
защо търсенето на рента би трябвало да е противопоставено на тър-
сенето на печалба (profi t-seeking) (Buchanan 1980). 

Четирите типа се различават и по ресурсите, на които основно се 
опират. Автономният работник (дребният търговец, собственикът) 
разчита главно на собствения си труд, на личните си способности 
и умения, а авантюристът - на интуицията си и усета за пазар-
ните шансове. Рентиерът целенасочено инвестира в създаване и 
поддържане на контакти и мрежи, които да му позволят по-изгодно 
пазарно позициониране и преференциално третиране. Предприема-
чът разчита на всички налични ресурси, но е способен да действа и 
без оглед на ресурсите.
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Глава 1 включва и интерпретация на социалните структури на па-
зара. В опита си да контролират източниците на нестабилност па-
зарните участници конструират стратегии така, че да избегнат по 
възможност ценовата конкуренция и да стабилизират позициите 
си спрямо конкурентите. Чрез тези предприемачески стратегии на 
отделните пазари се изграждат сложни и стабилни социални струк-
тури, базирани върху повтарящите се взаимодействия между про-
давачи и купувачи и върху статуса и репутацията им. Социалните 
структури на пазара, които ни помагат да разберем как функцио-
нира той, са три типа: социалните отношения, културата и инсти-
туциите (Dobin 2004). Първият тип са текущите отношения между 
участващите на даден пазар. В съвременната литература те често се 
дискутират като мрежи. Понятието „мрежи“ в дисертацията също 
се използва в този по-общ смисъл. Вторият тип социални структури 
са „произведените“ от икономическата култура споделени културни 
разбирания - системи от вярвания, когнитивни сценарии, ценностни 
ориентации - за природата на пазарните взаимодействия и начина, 
по който се установяват договореностите на пазара. Третият тип са 
институциите, разбирани като „система от взаимосвързани формал-
ни и неформални правила, както и особеностите на привеждането 
им в сила (enforcement characteristics)” (North 1994: 360). В своите 
действия пазарните участници трябва да отговорят на изисквания-
та, поставени едновременно и от трите различни структури. Тези 
изисквания могат да се намират в противоречие едно с друго, което 
отваря различни възможности за реагиране спрямо противоречиво-
то действие на социалните сили. 

Нивото, на което се осъществява анализът, се специфизира в гл. 1. 
В нея се предлага интерпретация на понятието „пазарно поле“, раз-
бирано като институционализирана сфера на отношения с партньо-
ри, доставчици, клиенти и конкуренти. Следвайки Вебер, Уайт и 
Флигстийн, се аргументира схващането, че пазарът (като локален 
пазарен ред) е самовъзпроизвеждаща се структура от роли на (до-
миниращи и доминирани) производители, които при формирането 
на своите цели и стратегии се имат предвид един друг. Граници-
те на пазара като поле в този смисъл не са географски, а социално 
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установени. Това разбиране носи определени ползи за анализа на 
дребното предприемачество. То осветява дребните фирми като до-
минирани и зависими в голяма степен от едрия бизнес. Те реагират 
на поведението на титулярите и в този смисъл всяко тяхно действие 
на пазара е реактивно, а не проактивно. 

Предприемачите и техните организации са актьори освен на кон-
кретни пазарни полета и на сцената на националния пазар, постро-
ена със средствата на институционализираните правила за пазарно 
действие. Тези правила формират националния пазар като инсти-
туционална среда за предприемаческото действие. Понятието за 
институционална среда въплъщава социалните структури на на-
ционалния пазар: отношенията между създаващите/поддържащите 
правилата на пазарната игра и подчиняващите им се; общите социе-
тални културни разбирания за това, как работи пазарът; институции-
те като формализирани правила за правата на собственост, упра-
влението на размяната, договорите и конкуренцията. Разгледаните 
социални структури се анализират и като проявяващи се на микро-
равнището на фирмата. В случая с дребния бизнес тя обикнове-
но има пределно проста формална структура, а при самонаетостта 
такава изобщо отсъства. Ето защо самият предмет на изследване 
диктува акцент върху индивидуалното предприемаческо действие, 
а не толкова върху фирмата като формално структурирана иконо-
мическа организация.

Анализът няма за цел да търси спецификата на социалните струк-
тури в отделни пазарни полета, които произвеждат конкретен па-
зарен продукт с прилежащата му технология и организация на про-
изводство. Тъкмо обратното – изследователският въпрос е дали 
съществуват типични начини, по които социалните структури 
на пазарните полета оформят предприемаческото действие на 
дребния собственик. Пазарните полета са мезонивото, което прави 
възможна връзката между микро и макронивото. От една страна, те 
се дефинират чрез взаимодействието си с институционалната сре-
да, а от друга, пряко допринасят за оформянето на индивидуалното 
предприемаческо действие на микрониво. Изследователската тра-
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ектория се очертава като движение/преходи между различни нива, 
които спомагат да се изясни как се реализират и институционали-
зират споделените смисли на действието. С това се следва призивът 
на Торнтън за анализ на множество нива (Thornton 1999). Целта е 
да открои социалната вграденост на българския дребен бизнес като 
специфично взаимодействие на фактори от макро, мезо и микро-
ниво. При все това доминира фокусът върху мезонивото. Изслед-
ването няма за цел да представи разгърната макрокартина на дина-
миката в развитието на дребния бизнес у нас, нито цели политико-
икономически анализ. Тези цели в общи линии вече са изпълнени 
от българските изследователи. Макронивото (вж. гл. 3) е въвлечено 
като фактор за взаимодействията между микро и мезониво, но не и 
като самостоен център. 

Емпиричният анализ, осъществен в гл. 4, осветява спецификата на 
дребния бизнес у нас, пречките пред неговото развитие и ценност-
ния фон, в който е положен. Въз основа на статистически, икономи-
чески и социологически данни се описва състоянието и тенденции-
те в развитието на дребното предприемачество като цяло и на раз-
личните негови групи. Този анализ цели да създаде ясна предста-
ва за социалната значимост на дребното предприемачество и чрез 
съдържателна интерпретация на данните да верифицира неговите 
основни типове и най-значимите специфични контекстуални фак-
тори. Оттук анализът цели да се извлекат изводи за адекватността 
на разработения в гл. 1 типологически подход. По отношение на 
първата задача на изследването, централната хипотеза е, че 
(1) дребното предприемачество в България не е представлявано от 
единен тип; то е хетерогенно и вътрешно противоречиво, богато 
на преходи от един към друг тип. (1.1) То варира между: преслед-
ване на печалба и потребление; рутината и иновацията; предпри-
емачество по възможност и необходимост. (1.2) То се характе-
ризира основно чрез типа на автономния работник, макар да са 
представени още и предприемаческият тип, както и един смесен 
тип предприемачество. (1.3) В динамичен план се осъществяват 
двупосочни преходи: от предприемач към автономен работник и 
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от автономен работник към предприемач. Социалната среда сти-
мулира прехода от предприемач към автономен работник. 

Втората основна задача е да се реконструира специфичната ло-
гика на институционалното, мрежово и културно вграждане на 
предприемаческото действие на собственика на дребен бизнес в 
България след 1997 г. като множествено вграждане. Постигане-
то £ преминава през три конкретни подзадачи. Те са свързани с 
интерпретация  на теоретичната (гл. 2) и емпиричната (гл. 5, 6 и 7) 
релевантност на понятието „социална вграденост“ на предприема-
ческото действие през три основни фокуса: културата, институци-
ите и мрежите. В новата икономическа социология понятието „со-
циална вграденост“ все още продължава да обозначава предимно 
многообразието от социални мрежи, в които са позиционирани ико-
номическите актьори (Granovetter 1985). Изследването предизвик-
ва такова разбиране в два аспекта. Първо, то търси да покаже, че 
съществуват и други значими форми на социална вграденост като 
институционалната и културната вграденост. Отговорът на въпроса 
коя от тези централни форми има най-важна роля за оформянето на 
предприемаческото действие не може теоретически да се предпос-
тавя; той трябва да се основава върху емпирична верификация на 
взаимоотношенията им. Съответно емпиричният анализ трябва да 
онагледява начина, по който тези форми са свързани, а не същест-
вуват сами за себе си. 

Второ, изследването цели да изтъкне ограничеността на всеки ана-
лиз, който се занимава само с един отделен, който и да било, аспект 
на социалното вграждане. Най-честият случай е фокус върху един 
от тях или разглеждане на една социална структура като подклас 
на друга (Beckert 2010: 606). Това е довело до обстоятелството, че 
за техния анализ са използвани отделни теоретични подходи, раз-
вивани в изолация един от друг. Те представят пазарите или като 
институции (markets as institutions) или мрежи (markets as networks), 
или като култура (markets as culture) и върху тях вече има натру-
пано значително количество литература (Fourcade 2007). Наред с 
усилващите се критики срещу тяхната сегментация възникнаха и 
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опити тези подходи да се разгледат интегрирано. В. Ни е първият 
социолог, който предлага интегриран неоинституционалистки, мре-
жови и културалистки подход към вградеността на икономическото 
действие като програма за социологически анализ (Nee 2005). Нито 
той самият обаче, нито други след него са го приложили към анализ 
на конкретен емпиричен материал. В този смисъл настоящото из-
следване цели да допринесе за развитието на интегративна перспек-
тива към социалните структури на пазара. То търси да верифицира 
потенциала на един „дисциплиниран еклектизъм“ за обяснение на 
конкретен вид икономическо поведение и да обоснове смисъла от 
синтез на теоретични идеи със среден обсег от посочените подходи. 
„Дисциплинираният еклектизъм” се разбира като „контролираната 
и систематична употреба на допълващи се идеи, извлечени от раз-
лични ориентации” (Merton 1976: 169). Чрез него се разработва обя-
снителен модел на множествена социална вграденост, в който раз-
личните форми на социално вграждане се анализират като взаимно 
повлияни (вж. гл. 2). Основополагащото теоретично допускане 
е, че социалната вграденост на икономическото действие може 
да бъде разбрана само като единство на взаимоопределящи се кул-
турни, институционални и социалноструктурни аспекти. Подкре-
пящото я теоретично допускане е, че само един интегративен под-
ход може да се възползва от силните страни на всеки от спомена-
тите подходи и да разбере множественото социално конституиране 
на икономическото действие. По отношение на втората задача 
централната хипотеза, която изследването проверява, е, че спе-
цифичната взаимообусловеност и взаимно усилване на институци-
оналната, социалноструктурната и културната среда „награж-
дава“ типа автономен работник и рентиерския тип. 

Теоретичният анализ на формите на социално вграждане в гл. 2 се за-
нимава последователно с мрежовите, културните и институционал-
ните аспекти и изтъква начините на тяхната взаимна определеност. 
Тази последователност на разглеждане не е случайна. Тя отразява 
логиката (и хронологията) в развитието на идеите за вградеността в 
съвременната икономическа социология. Емпиричният анализ, осъ-
ществен в гл. 5, 6 и 7, следва друга логика – тази на по-доброто раз-
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биране на взаимната съопределеност на социалните структури на 
пазара в специфичния български контекст. Това налага да се тръгне 
от културното наследство и условията на преодоляването му през 
институционалните трансформации към мрежовите структури.

Културната вграденост във формата на взети за даденост вярва-
ния и допускания и на системи от правила и норми се отнася до 
ролята на споделените колективни разбирания за оформянето на 
икономическото действие (Zukin and DiMaggio 1990: 17). Поня-
тието за култура за целите на настоящия анализ се определя като 
споделяни в границите на дадена общност правила на мислене и 
оценяване, които формират обичайни поведенчески диспозиции и 
се материализират в прилежащи практики. В дисертацията култу-
рата се отнася преимуществено към системата на обективните ре-
гулярности, които формират целите и стратегиите на действието. 
От гледна точка на микро и мезосистемите от правила културната 
вграденост на предприемаческото действие са разглежда през начи-
на, по който неговите цели и стратегии са оформени от споделените 
културни разбирания за „правилното“ осъществяване на координа-
цията в типични пазарни ситуации. Когнитивният и оценъчният, 
конституиращият и регулативният аспект на културното вграждане 
се интерпретират като равноправно представени и взаимосвързани, 
съответно когнитивната вграденост се разбира като аспект на кул-
турната определеност на икономическото действие. 

При нейния емпиричен анализ (гл. 5) тя се разглежда през призма-
та на основните културни измерения, разработени в моделите на 
Хофстеде, Тромпенаарс & Хемпдън-Търър и Мюнх. На първо място 
се изследва споделят ли дребните предприемачи общи конвенции, 
легитимни сценарии за действие, извлечени от „пазарната логика“. 
На какъв етос са подчинени техните стратегии за действие - на мак-
симизиране на печалбата или рентата или на социалистическия етос 
на максимизиране на потреблението, или на някаква друга логика. 
Друг значим изследователски въпрос е доколко ролята на дребните 
предприемачи като пазарни субекти доминира и надделява над ос-
таналите им възможни социални роли, особено семейни и роднин-
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ски. Тази група въпроси предполага да се анализира какво дребните 
предприемачи възприемат като конституиращи правила на дейст-
вие на пазарния субект и доколко те ръководят действията им. В 
структурен план се анализира легитимността на припокриването и 
взаимното влияние между социални роли, изискващи анонимно и 
лично икономическо действие. Идентифицират се доминиращите 
идеи, убеждения, норми, от които дребните предприемачи извли-
чат стратегии за разграничаване между вътрешно и външно, между 
лично и анонимно. 

Институционалният тип вграденост на икономическото действие 
се отнася до влиянието на институциите върху характера на пазар-
ните отношения и природата на икономическото действие (Barmer 
and Vogel 2007). Пазарните институции се дефинират като правила 
на взаимодействие на пазара, които задават предписания за пазар-
ните роли, идентичности и за нормалното (правилното) взаимо-
действие между ролите. Теоретичният анализ на институционално-
то оформяне на действието, предприет в гл. 2, се осъществява чрез 
разпластяване на видовете институции и акцент върху моделите на 
връзка между тях, което спомага да се преодолее изключителният 
фокус върху формалните институции. Те се определят като писани-
те правила и процедури на поведение (на изпълнение на социални 
роли), които задават структурата на реда и които са създадени, под-
държани и привеждани в сила от официални канали. Неформални-
те институции са „социално споделени правила, обикновено непи-
сани, които са създадени, поддържани и привеждани в сила извън 
официално санкционирани канали“ (Helmke and Levitsky 2004: 727). 
Те създават споделени очаквания за начина на изпълнение на соци-
ални роли. Разграничаването на формалните от неформалните ин-
ституции влече след себе си въпроса за степента на (не)съвпадение 
между тях и за начина, по който си влияят. Следвайки Хелмке и 
Левитски, се отграничават четири типа неформални институции 
(допълващи, пригаждащи се, заместващи, конкуриращи се) в зави-
симост от (1) степента, в която резултатите от действието на фор-
малните и неформалните институции са сходни или различаващи, и 
от (2) степента на ефективност на формалните институции. 
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Институциите имат обсег на три нива – на националния пазар (мак-
ро), пазарните полета (мезо) и фирмата (микро). Действието им на 
макрониво поражда публичния пазарен ред; а на мезо и микрониво 
те създават частния пазарен ред (подреждане). Първият въплъщава 
правилата на играта, а вторият – „играенето” на играта (Williamson 
2002: 438). Формалните правила на играта се отнасят най-вече до 
принудително наложените права на собственост и условия на до-
говорите, размяната и конкуренцията. Неформалните правила на 
играта са установилите се на макрониво фундаментални норми, в 
които се оглежда (не)легитимността на пазарния механизъм. Из-
точник на частното пазарно подреждане са рационалните избори на 
разменящите субекти в условия на свобода на договаряне. Неговият 
формален елемент е договорът, докато неформалните институции 
се отнасят най-общо до договарянето между пазарните участници. 
Усилията по споразумяване имат целта и ефекта да смекчават дого-
ворните проблеми, като синхронизират стимулите и вградят сдел-
ките в една по-защитаваща рамка на управление на договорните 
отношения (ibid.). В перспективата на взаимодействието между ин-
ституциите на публичния и частния пазарен ред институционално-
то вграждане на предприемаческото действие се разбира като сте-
пен на зависимост на целите и стратегиите му от функциониращите 
формални и неформални институции. 

Институционалната вграденост на предприемаческото действие се 
изследва емпирично в гл. 6. Водещият изследователски въпрос е до-
колко предприемачите подчиняват своите действия на формалните 
правни предписания на пазарната размяна и на сключените догово-
ри и ако не се подчиняват, какви са причините за това. Стоят също 
въпросите за това, дали съществуват неформални институции, кои-
то регулират предприемаческите действия, какво е тяхното съдър-
жание и релевантност; как и защо актьорите създават и поддържат 
тези правила. Следващият въпрос се отнася до взаимодействието 
между институциите на публичния (макрониво) и частния (мезо-
ниво) пазарен ред и начина, по който то оформя предприемаче-
ските цели и стратегии. Когато конвенциите се доказват не само 
и единствено ситуативно, а трайно се разпростират с помощта на 
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принадлежащия им когнитивен инструментариум и рутинизиране, 
те започват да пораждат споделени очаквания за начина на коорди-
ниране на пазарните действия. Тъкмо този процес е от специален 
интерес. 

Третият фокус е върху мрежовата вграденост на предприемаческо-
то действие. Понятието „социални мрежи“ може да се дефинира по 
различни начини, които се проблематизират в гл. 2. Там се аргу-
ментира придържането към наложеното от новата икономическа 
социология и вече общоприето разбиране като групи от индивиди, 
свързани чрез един или повече типове социални отношения. Харак-
терът на тези междуличностни отношения определя вида на мрежа-
та, затова мрежовата и структурната вграденост се разглеждат като 
еквивалентни понятия (Granovetter 1985). В същата глава се разгръ-
ща концептуализация на социалния капитал и видовете доверие. 
Системното, социеталното (генерализирано) и личното доверие се 
анализират през техните възможни основи, механизмите, които ги 
произвеждат, съдържанието на очакванията и социалната функция 
на доверието в бизнес отношенията. 

Емпиричен анализ на видовете мрежи, създавани и поддържани от 
дребните предприемачи, се съдържа в гл. 7. Анализира се тяхната 
способност да оформят рационалността им по специфичен начин, 
да генерират доверие и да ги подпомагат в намаляването на неси-
гурността и рисковете от опортюнизъм. Основополагащо допуска-
не в това отношение е, че мрежите не предлагат еднозначно и авто-
матично решение на проблемите на риска и опортюнизма. Предмет 
на анализ са значимите за дребния бизнес социални мрежи, както и 
типичните форми на социален капитал (като информационен, поз-
навателен, емоционален ресурс), генериран в тях. От интерес е как 
дребните предприемачи конструират своите стратегии за действие в 
три кръга на бизнес отношения: към заетите във фирмата лица, към 
доставчици, конкуренти и клиенти в пазарното поле и към предста-
вителите на централната и местна власт в институционалната среда. 
Допуска се, че те формират стратегиите си от интерпретацията на 
социалния контекст, в който оперират. При това разбирането им за 
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рационалност е базирано върху очакванията им спрямо съответните 
групи, с които си взаимодействат. 

В глави 4–7 на дисертацията избраният интегративен теоретичен 
подход се верифицира, като въз основа на емпирични данни се от-
крояват начините, по които културата, институциите и социални-
те мрежи са свързани и се обуславят взаимно. Културата може да 
е както институционална и мрежова бариера, така и усилвател. Тя 
може да създаде или обезсили институциите и предразположението 
към мрежово действие. Институциите и мрежите имат на свой ред 
същото двуаспектно влияние. Способността да се създават и на-
трупват мрежови ресурси зависи съществено от предприемаческата 
институционална и културна вграденост. Те търсят непрекъснато 
своя вътрешен баланс и хармония, противопоставяйки се на дисба-
лансиращия икономически и политически натиск. В това уравно-
весяване кристализират условията за дребното предприемачество 
днес. 

В последна сметка дисертацията цели да допринесе и за различно 
сравнително мислене –което отбелязва съдържателни сходства 
и разлики между отделните типове дребно предприемачество в 
рамките на един национален случай. С това анализът се опитва да 
обезсили „линейния подход“ на напреднали-изоставащи в пазарно-
то състезание, така типичен за съвременните сравнителни изслед-
вания. Той предпоставя наличието на „автентичен“ капитализъм 
като измервателна единица. Осъразмеряването спрямо нормата е 
аналитично смислена процедура, доколкото изследва особености 
по отношение на даден идеален тип, в случая - пазара. В реалността 
обаче пазарът никъде не е „автентичен“, а винаги се развива в да-
ден социален контекст, създава свои социални структури и започва 
да се дефинира чрез тях. В това е и смисълът на все по-отчетливо 
проявяващото се в нашия век противоречие между капитализма и 
капитализмите (Morgan and Whitley 2012). Изучаването на българ-
ския капитализъм като един от многото капитализми би трябвало да 
е анализ на специфичния социален контекст на икономиката, но без 
„прогреситка“ терминология. Оптимизмът или песимизмът трябва 
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да се поражда преди всичко от възможността да се преодолее ико-
номическата изостаналост, а не толкова от линейното отстояние по 
някаква „неписана скала“ от характеристики, определяни като „ав-
тентични“, но непостижими в друг социален контекст. 

Социалната ценност на предложения анализ би трябвало да се тър-
си в нужното на обществото познание за (анти)образците на пре-
дприемаческо поведение, което служи на хората за огледало и карта 
за ориентация в тяхното всекидневие, както и в насоките за създа-
ване на адекватни публични политики по отношение на дребното 
предприемачество. Такова познание има съществено значение и за 
изграждане на адекватна теория за позиционирането на дребния 
бизнес в системата на социалната стратификация. Подобен тип ана-
лизи разбираемо изискват специализиран инструментариум, какъв-
то настоящото изследване нито има за цел, нито има възможност да 
приложи. 

Дребното предприемачество като изследователски 
обект. Времева рамка. Методология и емпирична 
основа

Разбирането на дребния бизнес като обект на изследване изисква да 
се вникне в главните особености на социално-икономическата тран-
сформация в ЦИЕ. Изглежда, че съществува консенсус сред изсле-
дователите, които обособяват поне два етапа от нейното разгръща-
не. Първият период се характеризира със сериозната социално-ико-
номическа дезинтеграция и несигурност в ЦИЕ, водещи до големи, 
година за година, вариации във всички икономически и социални 
индикатори. Той е белязан от икономическото преструктуриране и 
изграждането на институциите на пазарната икономика. Навсякъде 
в ЦИЕ процесите на приватизация са свързани с т.нар. скрита или 
спонтанна приватизация. Варварското £ осъществяване в България 
доведе до срастване между политически и икономически „елити“, 
което може най-точно да се обозначи като „разпределителни коа-
лиции“ – групи, чиито членове в стремежа да си осигурят макси-
мален дял от общественото богатство са в състояние да наложат на 
обществото да плати всяка социална цена, която те поискат (Olson 
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1982: 44). Този тип строго йерархични разпределителни мрежи се 
вписват в тенденцията, наблюдавана при всички форми и степени 
на развитие на съвременния капитализъм, едрият бизнес да фор-
мира елит, чиито интереси се отделят от интереса за оцеляване на 
системата. Това обяснява защо представителите на дребния и едрия 
бизнес се задвижват от съществено различни социални интереси. 
На типа постсоциалистически собственици, вплетени в разпреде-
лителни коалиции или други неформални приватизационни мрежи, 
се противопоставят автентично възникналите нови собственици. Те 
не са имали необходимите финансови и други ресурси да участват 
в приватизацията и по необходимост стартират като дребен бизнес, 
рискуващ собствен капитал. Във всички страни от ЦИЕ се наблюда-
ва експлозия от новосъздаващи се фирми. Те преобладаващо имат 
юридическата форма на ЕТ и са със съвсем проста организационна 
структура поради твърде малкия брой наети лица и характера на 
връзките помежду им. Като правило функциите на собственика и 
мениджъра съвпадат. 

Кризата от 1996-1997 г., белязана от банковите банкрути, въвеж-
дането на паричния съвет и смяната на политическата власт, пре-
дизвика драстично преструктуриране на дребния бизнес. С нейното 
преодоляване започна вторият период от развитието на социално-
икономическата трансформация у нас, който може да се обособи в 
годините 1998–2008 и се характеризира с известно икономическо 
уталожване, успокояване на институционалния контекст и стабили-
зация на пазарните отношения. Дребните фирми показват по-добро 
икономическо изпълнение, отколкото приватизираните фирми, ко-
ето ги прави основният агент на икономическия ръст в ЦИЕ (EBRD 
2005: 85). В този период изкристализира профилът на МСП, много-
кратно констатиран и анализиран от български изследователи. Това 
са ней-вече а priori ресурсно ограничени, оцеляващи фирми, които 
оперират предимно в отрасли с ниска добавена стойност, създават 
работни места с ниско качество, „оцветени“ са от  „сивия“ сектор на 
икономиката. Малко от тях са субконтрактори на големи интерна-
ционални компании и са слабо иновативни. 
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Горната граница на втория период в годините 2007-2009 се пола-
га преди всичко с присъединяването на България към Европейския 
съюз (ЕС) и свързаната с него радикална институционална тран-
сформация. Макар процесът на хармонизация на българското зако-
нодателство с това на ЕС да се оценява от МСП по-скоро положи-
телно, редица от тях започват да изпитват сериозни трудности да 
внедряват и устояват на налаганите от ЕС стандарти за качество, а 
някои от регулациите са неадекватни и неприложими към малките 
фирми. В тези гранични години в България се наслагват няколко 
кризи: следприсъединителната, глобалната финансова и институ-
ционалната криза на ЕС (Петков и Владиков 2010: 183). Това дава 
основание периодът след 2009 г. да се разграничи като самостоен, 
трети период от „трансформационното“ развитие на България. 

Фокусът на изследването е изцяло върху сравнително по-спокой-
ната социална канава между две различни по своя характер кризи: 
1996/7 г. и 2008/9 г. От времева гледна точка дисертацията е опит 
да се осмисли социалното контекстуализиране на дребния бизнес 
във втория трансформационен етап на постсоциалистическа 
България. Обектът на изследване са регистрираните и нереги-
стрираните собственици на микро и малки фирми, вкл. и фирмите 
„моноперсони“ (самонаетите). При тях е изключително трудно на 
практика да се направи разлика между индивидуално предприема-
ческо действие и организационно поведение на фирмата, защото 
последното е изцяло функция на първото. Ето защо фокусът е вър-
ху предприемаческото действие на дребния собственик, а не върху 
организационното поведение на фирмата. Единица на анализа е 
собственикът на дребен бизнес като субект на икономическото 
действие, а не фирмата като организационна структура.

По-прецизното определяне на изследователския обект, а чрез него 
и на предмета изисква по-детайлно да се вникне в установените във 
времето отношения между едрия и дребния бизнес. Те без съмне-
ние оказват влияние върху оформянето на социалната природа на 
дребния бизнес. Нещо повече, характерът на тези отношения има 
важно значение за пътя, по който поема пазарната икономика в пост-
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социалистически контекст. Начинът, по който се разви българска-
та трансформация, зададе още в първия период сериозния проблем 
за автентичността на собствениците на бизнес. Очерта се плътна 
конфликтна линия, характерна повече или по-малко и за други час-
ти от ЦИЕ: едър – дребен бизнес; собственици на приватизирани 
предприятия – самосъздали се физически собственици. В България 
още в първия период се утвърди тенденцията към държавно/адми-
нистративно протежиране на едрия бизнес за сметка на новосъз-
дадените дребни и средни фирми. Тя подкопава автономността на 
икономическите субекти и награждава мрежовото позициониране 
и логиката на рентата, а не сполучливата инвестиция и логиката на 
печалбата. Това обяснява трайно отрицателните нагласи на дребни-
те собственици спрямо „партньорите“ им от едрия бизнес.

Независимо от формирането им като противоположни полюси, ед-
рият и дребният бизнес „играят“ на едни и същи пазарни полета. 
Последните поначало винаги са доминирани от титулярните фирми, 
които като правило принадлежат на едрия бизнес (Fligstein 2001). 
Дребният бизнес по необходимост е дълбоко политически вграден: 
неговото функциониране неизбежно е определено от доминираща-
та логика на политическата зависимост. Настоящият анализ интер-
претира това политическо влияние като политическа вграденост на 
предприемаческото действие и го приема за даденост. Тя има пря-
ко отношение към институционализацията на пазарните механизми 
на макрониво. Затова е необходим анализ на специфичната инсти-
туционализация на пазарния ред в България, която полага контекста 
на всяка предприемаческа инициатива. Такъв анализ се предлага в 
гл. 3, която осъществява прехода от абстрактнотеоретичните въпро-
си, разисквани в гл. 1 и 2, към конкретиката на емпиричния анализ 
в гл. 4–7. При това институционализацията на пазарния ред не се 
разглежда като конкретна законодателна рамка, излъчваща специ-
фични стимули/бариери, а като създаваща институционална среда, 
която излъчва сигнали. Те се интерпретират като „език“, на който 
предприемачите са принудени да говорят, но който могат да допъл-
ват, трансформират или подменят. В този смисъл макар изводите от 
изследването да нямат непосредствена практическа приложимост 
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за формиране на конкретни публични политики, те могат да бъдат 
съотнесени към тяхната философия и да дадат допълнителна леги-
тимираща сила на едни от тях, а други да делегитимират. 

Методологически емпиричният анализ в дисертацията се основава 
върху комбинация от количествени и качествени методи. Изследва-
нето се опира основно върху данни от общо девет регионални, наци-
онални и международни сравнителни социологически изследвания, 
осъществени с участие на автора в периода 1998–2012 г. Описание 
на изследванията и тяхната методология е дадено в приложение. В 
отделни части на дисертацията е предприет и собствен първичен 
анализ на общодостъпни масиви от лонгитюдни данни от Европей-
ското социално изследване, както и вторичен анализ на публикува-
ни от други изследователи проучвания на постсоциалистическото 
дребно предприемачество. Емпиричният материал има едно огра-
ничаващо регионално измерение. Като изключим две национално 
представителни изследвания (1998 и 2005 г.), всички останали бази 
данни се отнасят до опериращи в столицата собственици на дребен 
бизнес от различни сектори на икономиката без аграрния сектор. 
Изследователските резултати имат ограничена валидност не само 
поради непредставителния характер на извадките с посочените из-
ключения, но и поради неизбежното им съотнасяне единствено към 
социалната среда на столицата. Тъй като обаче София е най-голе-
мият и динамично развиващ се пазар в страната, това регионално 
ограничение може в известен смисъл да се окаже и предимство. Ако 
приемем, че столицата се характеризира с изпреварващо в сравне-
ние с други райони пазарно развитие, анализът на дребното пре-
дприемачество в нея би могъл да съдържа плюса да открои тенден-
циите за развитието му в цялата страна. 
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Изследователски резултати

Изминалият почти четвърт век на преход от социализъм към капи-
тализъм се осъществи в условията на глобална икономика и драс-
тична либерализация и рекомодификация на социалните отноше-
ния. Една от неговите цели бе да консолидира икономиката в ЦИЕ, 
като наложи пазарната логика на капитализма. На микрониво това 
означава налагане на иманентно присъщата на пазара рационалност 
на действието, а на макрониво – установяване на свободната пазар-
на размяна като основен интеграционен модус на икономиката. В 
перспективата на типологията на К. Полàни такива интеграционни 
модуси са още реципрочността и преразпределението. Институци-
онализирането на който и да е от тях гарантира икономическата 
цялост и стабилност на обществото, а неговата икономическа спе-
цифика идва от начина на съчетаване на институционализирания 
модус с останалите два. Тъкмо тази специфика може най-много да 
говори за съдържателната консолидация на капитализма като ико-
номически ред. През тази теоретична призма трансформацията на 
икономическия живот, настъпила след 1989 г. в ЦИЕ, представлява 
деинституционализация на социалистическото преразпределение 
и институционализация на свободната пазарна размяна. Деклари-
раният стремеж към пазарна икономика, политическа демокрация 
и бързо присъединяване към ЕС създаде очакване за изключител-
но кратко време да се „смелят“ двата века изграждане на пазар и 
държава на Запад. Налагането на формалните институции на пазара 
– законовите правила за размяна, права на собственост, структури 
на управление и конкуренция бе в същността си един дизайнерски 
процес на пренос отвън и налагане на пазарния регламент на капита-
лизма. Поставянето под условие (conditionality) бе и продължава да 
бъде основен механизъм за въздействие. Ако, както смята Полàни, 
пазарът е бил наложен по политически път като национална инсти-
туция през ХІХ век, то в края на ХХ век протече много сходен про-
цес - пазарът бе наложен в ЦИЕ от международни институции. 

Трансферът на външни пазарни правила трябваше да предизвика 
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изоморфна на Запада институционална промяна. Тя бе едновре-
менно принудителна заради условията за членство в ЕС, подра-
жателска, като реакция на високата несигурност на постсоциалис-
тическата икономическа среда, и нормативна заради обществения 
консенсус за разграждане на плановата икономика. Нейният успех 
зависи от редица фактори, но доколкото става дума за съзнателен и 
целенасочен пренос, от решаващо значение бе ролята на субектите 
- носители на институционалната промяна, т.нар. институционал-
ни предприемачи. В българския случай тяхната функция се пое 
и до момента се носи не единствено от политическите дейци, но 
главно от разпределителните коалиции, които действат като скрит 
център/центрове на властта. Новосъздадените институции в резул-
тат от съзнателно копиране на чужди модели могат да бъдат как-
то изоморфни с оригиналите, така и да се отклоняват от моделите, 
да протичат процеси на хетерогенизация. Случи се второто, защо-
то проектът за преноса се натъкна на три основни типа трудности 
или несъответстващи допълнения. Те бяха логически предвидими 
и действаха като механизми, „заключващи“ институционалното 
разграждане на социализма: първо, ненапълно съответстващи си 
(и дори противоречащи си) законови елементи, които да придават 
цялостност, завършеност и непротиворечивост на формалната ин-
ституционална рамка на пазарната икономика; второ, оскъдни ме-
ханизми за ефективно налагане на новоприетите закони и контрол 
върху прилагането им; трето, бавно и трудно появяващи се култур-
ни норми, които да представляват опора на публичния пазарен ред. 
С хода на времето институционалната противоречивост намалява и 
нараства административният капацитет за ефективно налагане на 
законовата рамка и санкциониране на отклоненията от нея. При все 
това пазарният регламент продължава да се характеризира с про-
менливост и нестабилност. Запазва се непокътната и дори се задъл-
бочава културата на системно недоверие. 

Тези особености оформиха институционалния трансфер от външни 
източници като неуспешна имитация. Една от главните последици 
е настаняването на двойствеността в икономическия живот. На 
макрониво той се установява като единство на легалност и илегал-
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ност, на формална и неформална икономика. Последната е неизмен-
на част от икономическия пейзаж, но нейният размер и структура са 
това, което има главно значение. В трансформационния период все 
повече натежават дейностите с илегален характер, и то скритите - 
тези, които са интегрирани в официалната икономика, а не са нейна 
алтернатива. Този факт води до съществени изменения в качеството 
на цялостния икономически живот. Скритата икономика, особено 
чрез най-разпространените £ форми - подкупите и договорите със 
скрити клаузи, прониква дълбоко в официалната икономика. Не-
формалните правила на пазарно поведение, които я ръководят, при-
добиват легитимност, конфликтуваща с легалния регламент. Така 
публичният пазарен ред, чиято същност са регулативните правила 
на пазарната игра, придобива противоречивост заради разнопосоч-
но действащите на макрониво формални и неформални институ-
ции. Публичната власт мълчаливо толерира скритата икономика 
и с това политически я нормализира. Тя започва да функционира 
като система за скрито преразпределение и колкото по-устойчиво 
се настанява в гънките на официалната икономика, толкова повече 
скритото преразпределение се институционализира като модел на 
икономическа интеграция. 

На мезонивото на пазарните полета и микронивото на фирмите 
двойствеността се проявява като вътрешна противоречивост на 
частното пазарно подреждане. За разлика от публичния пазарен 
ред, частният се отнася до правилата на практиката. В лицето на 
конкуренцията предприемачите разработват стратегии за контрол с 
достъпните им ресурси. Тези от тях, които проработват в конкрет-
ния социално-икономически контекст, се разпространяват като пра-
вила на практиката, като конвенции в пазарните полета и фирмите. 
Постъпателното им трансформиране чрез прилагане ги удостоява с 
това, което Вебер назовава „положение на задължителност“ (Weber 
[1922]1978: 326), т.е. те се превръщат в неформални институции. 
Икономическите сделки в пазарните полета и фирмите видимо се 
осъществяват от регистрирани пазарни участници и се базират на 
свободно сключвани договори. Двойствеността на частното па-
зарно подреждане на мезо и микрониво се въплъщава в противо-
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речието между официалните договори, които пазарните участници 
сключват и „моменталните“ им корекции чрез неписани договоре-
ности. Те са осезаеми в уговорките за издаване на официални доку-
менти, чието съдържание не отговаря на параметрите на реалната 
сделка. Направените „корекции“ не произтичат от принципната не-
пълнота на всеки договор, не са негово продължение, а представля-
ват напълно съзнателното му и целенасочено, паралелно и скрито 
видоизменяне, което прави пазарните полета дълбоко непрозрачни. 
Информационните асиметрии се превръщат във властови, което по-
литизира пазарните отношения. Тази вътрешна противоречивост на 
частния пазарен ред се обозначава като двойствено договаряне. То 
е иманентно присъщо на частното пазарно подреждане не защото 
всеки договор се коригира, а заради споделено очакване за двойст-
вено договаряне, което се възприема като легитимно. 

Основополагащата неформална институция на двойственото дого-
варяне се конкретизира от няколко специфични конвенции за на-
чина на осъществяване на договорните отношения. Първата е кул-
турно обусловена от ниското системно доверие и се отнася до нера-
зчитането на формални институции: те не функционират правилно, 
следователно не може да се очаква правната регулация на пазар-
ните отношения да бъде съблюдавана при сключването на догово-
ри. Истинското обвързване е устната договореност, а не писменото 
споразумение. Втората се отнася до ситуативността на договорните 
отношения: договорът подлежи на преразглеждане винаги когато 
условията се променят или в зависимост от това с кого се догова-
ряме. Третата гласи, че договорните отношения са на първо място 
лични - зад фирмената фасада трябва да се разпознава лице. И трите 
конвенции са културно подкрепени от доминиращите у нас норми 
на партикуларизма и от традиционните дифузни ценности, предпо-
лагащи взаимно проникване между публично и частно. 

Освен за двойственото договаряне емпиричният материал предос-
тавя свидетелства за действието и на други две неформални ин-
ституции, които оформят „света“ на частното пазарно подреждане 
- „връзките“ и подкупването. „Връзките“ са неформални правила за 
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създаване и привеждане в сила на лични задължения и обвързаности 
във формална среда, целящи осъществяване на социална (немоне-
тарна) обмяна на услуги на достъпа до дефицитни блага (стоки, ин-
формация, пари, сигурност, доверие и т.н.). Обратният жест в тази 
обмяна е отложен във времето и неговата еквивалентност не подле-
жи на точна калкулация, поради което „връзките“ въплъщават във 
висша степен реципрочността. Те обаче могат да се използват и за 
скрито преразпределение на оскъдни ресурси и затова носят в себе 
си и преразпределението като форма на икономическа интеграция. 
Механизмите на действие на „връзките“ са два: инструментализи-
рането на личните отношения и персонализирането на формалните 
социални отношения, поради което те предпоставят смесването на 
разнообразни социални роли. Зад тези механизми стои дълга исто-
рическа традиция на безусловен приоритет на личните отношения. 
Днес „връзките“ са реинституционализирани по своеобразен начин: 
от механизъм за максимизация на потреблението те стават инстру-
мент за максимизация на печалбата/облагата чрез способността си 
да преодоляват посочените дефицити. „Връзките“ са обусловени от 
исторически насложили се институционални и културни фактори, 
довели до много ниско системно и социетално доверие и до проти-
вопоставянето между публична и частна сфера. Това е основната 
причина личното доверие да се превърне в особено, а може би и 
в основно дефицитно благо. Достъпът до благонадеждни партньо-
ри, за които има гаранции, че няма да предадат личното доверие, 
както достъпът до надеждна информация за репутацията на трети 
страни, се превръща в изключително значима услуга, която пазар-
ните участници, свързани чрез системата на „връзките”, могат да 
си оказват един на друг. Обмяната на такива услуги се превръща 
в правило, задаващо споделени очаквания за начина на действие в 
бизнес средата, и в това е смисълът на действието на „връзките” 
като конвенция на частния пазарен ред. В това им качество те съз-
дават ред, постулиращ очакването за бизнес изгода винаги когато 
безличните отношения се превърнат в лични. „Връзките” са нефор-
мална институция, която е както заместваща, така и конкурираща 
формалните пазарни правила. При определени условия те могат да 
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подпомагат пазарните механизми, но при други утвърждават конку-
рентните интегративни модуси на реципрочността и скритото пре-
разпределение. „Връзките” са рационален отговор с разполагаеми 
културни средства на конкретни икономически и институционални 
ограничения. Поради тяхното действие личните контакти и мрежи 
проникват системно в икономическия живот. Затова българската 
икономика се характеризира с дълбока мрежова вграденост, която 
има заместващи и компенсиращи функции по отношение на инсти-
туционалната вграденост. 

Подкупът като неформална институция на частното пазарно под-
реждане представлява скрита трансакция, чрез която се преразпре-
делят ресурси, създават се скрити монополи и се избягва пазарната 
конкуренция. Затова скритото преразпределение, осъществявано 
чрез него, пряко противодейства и подрива пазарния механизъм на 
свободно ценообразуване. Когато икономическата корупция има 
всепроникващ социетален характер, пазарният участник се вижда 
принуден да участва в подкупването, в противен случай ще влоши 
позицията си. Подкупването решително променя индивидуалното 
икономическо поведение и го утвърждава като търсещо облага, а 
не печалба. Търсенето на облага от страна на фирмите предполага 
заплащане или за привилегировано положение, или за да се избегне 
влошаването му вследствие на едни или други действия на предста-
вителите на публичната власт. Затова подкупът се интерпретира от 
пазарните участници като „максимизиращ механизъм“. В тази си 
роля той се установява като конвенция за един социално легитимен 
начин за осъществяване на всекидневните сделки на пазара. При 
това тази конвенция засяга далеч не само отношенията на дребния 
бизнес с публичните власти, но и тези с едрия бизнес, което е може 
би най-силният аргумент за дефинирането му като неформална 
институция. Подкупването не е културна особеност, а резултат от 
действие на специфични институционални фактори. Културна осо-
беност е по-скоро неприкритото му, отявлено практикуване, при-
дружено при това с пазарене - едно заявление за легитимност. Биз-
несът не възприема подкупа като наболял проблем, а като „стан-
дартния начин“, като „вид правило, което вече го знаеш, всичко ос-
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танало е липса на правила“. С годините подкупването престава да 
бъде реактивно явление, а започва усилено да се възпроизвежда по 
своя собствена логика и придобива ефект на бумеранг, който укреп-
ва институционалната неефективност и едно конкурентно пазарно 
подреждане.

Действието на описаните неформални институции прави уравно-
весяването на търсенето и предлагането в пазарните полета не-
прозрачно. Пазарът изработва скрити от обществото центрове на 
равновесие и губи способност да излъчва надеждна и достоверна 
информация за ценообразуването, защото няма гаранции, че доку-
ментираните цени са реално договорените. В зависимост от влас-
товата си позиция пазарните участници имат различен достъп до 
надеждна информация. Породените информационни асиметрии 
допълнително усилват нелоялността в конкуренцията. Институци-
онализира се един скрит пазарен механизъм, който е невъзможен 
без действието на скрита реципрочност и преразпределение. Той 
работи, доколкото цената се договаря между участващите страни, 
търсенето среща предлагането и пазарното равновесие става въз-
можно. Той обаче и не работи, защото цените не придобиват пуб-
личност. Това е един скрит и в този смисъл - изкривен пазар, което 
е противоречие в определението. Ето защо икономиката в Бълга-
рия трудно може да се дефинира като пазарна. В хода на годините 
тя, наред с другите постсоциалистически икономики, само е ста-
нала „по-пазарна“ (Уолърстийн 2013). Модусът на икономическа 
интеграция на реално действащата капиталистическа икономика 
в България е закодиран във взаимодействието между официални 
и скрити форми на пазара, реципрочността и преразпределението. 
Социално-икономическата трансформация след 1989 г. възпроизве-
де едно специфично наследство – това на първия капиталистически 
период, задал модела на „гнилата хибридност“ (Аврамов 2007(2): 
584), както и това на двойствеността на социалистическото обще-
ство (Чавдарова 2001: 105). В българския случай на капитализъм от 
ХХІ век, в перспективата на Полàни, доминиращият интеграционен 
модус на свободната пазарна размяна, който отличава капиталис-
тическия тип общество, е официално институционализиран, но ре-
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ално систематично отричан от установилия се ред на скрит пазар, 
реципрочност и преразпределение. Тази ситуация може да се опише 
като консолидация на един двойствен, „хем е, хем не е“ (по израза 
на Ст. Бочев, обрисуващ едно специфично поведение, цит. в Авра-
мов 2007(2): 584) капитализъм. Дълбоката непрозрачност е негово 
основно свойство. Тя лишава икономическите решения от адекватна 
основа и възпрепятства всекидневната ориентация на участниците 
в икономическия живот. Проведеният анализ спомага да се разкрие 
дълбоката противоречивост на цялостния процес на институциона-
лизация на пазара в България. Така както по време на социализма 
преразпределителната икономика бе едновременно поддържана и 
подривана от скритите пазарни механизми и реципрочността, сега 
пазарната икономика е едновременно поддържана и подривана от 
реципрочността и скритото преразпределение. Това специфично 
смесване на интегративни модели дезориентира икономическото 
действие и „структурно“ произвежда едновременно продуктивни и 
непродуктивни предприемачи. 

Противоречивостта на публичния и частния пазарен ред може да се 
интерпретира като конфликт между легалност и легитимност, като 
сблъсък между източниците на регулативен авторитет. Официални-
ят икономически ред може да е легален, но не и социално легити-
мен, докато социално-икономическите практики, норми и конвен-
ции, дори когато са напълно или частично илегални, могат да спече-
лят социална легитимност. Това са симптоматични характеристики 
на институционалната вграденост на предприемаческото действие. 
На практика отсъства увереността, че основните пазарни институ-
ции функционират надеждно (като кохерентност и ефективност в 
налагането им). Критично ниското системно доверие обяснява убе-
деността на дребните предприемачи, че техните легитимни цели, 
ориентирани към печалба или потребление, не могат да бъдат на-
деждно защитени. Затова нараства социалната легитимност на иле-
галните икономически действия. Подкупването, данъчните измами, 
злоупотребите усилващо се възприемат от общественото мнение в 
хода на времето като прости нарушения, а не като мошеничества 
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и престъпления. Тази гледна точка е още по-силно застъпена при 
предприемачите. 

Слабостта на формалните институции се превежда на езика на па-
зарните полета като липса на гарантирана законова равнопоставе-
ност. Притежателите на най-голямата власт на пазарните полета, 
тоест фирмите - титуляри на едрия бизнес, придобиват интерес от 
слаби институции, защото могат сами да защитят правата си, като 
си осигурят частна защита, която им дава допълнително конку-
рентно предимство пред неможещите да си я позволят. Колкото 
по-голямо е неравенството, толкова повече бизнеси губят от пре-
разпределителните практики, но и нараства самоподдържащата се 
инерция на системата. Всички ще се стремят да преразпределят, а 
не да произвеждат, и с това икономиката попада в институционален 
капан. Едрият бизнес създава модел на действие, който се инсти-
туционализира и пренася и към дребния. Включеността на всеки 
бизнес във веригата от отношения с доставчици, клиенти и пр. в па-
зарните полета е механизмът за разпространение на възприеманите 
като печеливши модели на действие.

Неформалните договорни институции са основната интегрираща 
сила за дребния бизнес. Те интегрират „негативно“, като норматив-
но отричат легитимността на формалните пазарни правила и ги ком-
пенсират. Ситуацията на конкуриращи се формални и неформални 
правила се подкрепя от културната вграденост на предприемаче-
ското действие. Културните особености, които в най-голяма степен 
усилват разгледаната институционална специфика, са дифузността, 
женствеността и партикуларизмът на икономическата ни култура и 
тяхната комбинация с исторически унаследеното нис ко системно и 
генерализирано доверие. Тази специфична връзка между култура 
и институции като социални структури на пазара изисква дълбока 
мрежова потопеност на предприемаческото действие като замест-
ващ механизъм. Тази необходимост още повече се засилва от ак-
цента върху личния елемент в договорните отношения и от ситу-
ативността им. 

Културата и мрежите са неразривно свързани в българския пазарен 
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контекст, защото иманентна характеристика на българската култура 
е възприемането на неформалните практики и мрежи от отношения 
като вътрешно присъщи на формалния ред, а не като негова опози-
ция. Широко разпространеният, западноцентристки в същността си 
възглед, че щом се постигне високо ниво на пазарно икономическо 
развитие, неформалността от само себе си ще намалее или изчезне, 
се корени в изначалното £ предпоставяне като нелегалност или отяв-
лена съпротива. Анализът аргументира, надявам се, погрешността 
на тези предпоставки. Икономическата неформалност е културно 
обусловена и институционално усилвана практика, превърнала се 
е в елемент от клетъчния състав на българската икономика (а и на 
всяка друга при сходни условия). Затова икономическата нефор-
малност предполага и налага една много „по-вградена“ икономика, 
т.е. ограничава обхвата на анонимните пазарни отношения. 

Компенсаторността е основа на връзката между институции и мре-
жи. Поначало фирмите в една или друга степен са вградени едно-
временно в релационен и институционален контекст. В условията 
на слаб и противоречив институционален контекст техните дейст-
вия ще бъдат далеч по-вградени в релационен, мрежови контекст. 
Мрежите помагат при навлизане и развитие на пазара, подбор на 
служители, намиране на доставчици и клиенти, осигуряване на дос-
тъп до оскъдни ресурси, справяне с бюрократичните изисквания и 
др. Фирмите с правилни мрежови стратегии и ресурси придобиват 
конкурентно предимство. В дългосрочна перспектива обаче мрежи-
те затварят търсенето на по-благоприятни пазарни възможности из-
вън вече създадените отношения. Мрежовите обвързаности печелят 
сигурност в замяна на пропуснати възможности. Мрежите, от своя 
страна, влияят обратно върху институциите и културата. Тяхната 
ефективност е предпоставена от действието на  неформални прави-
ла в пазарните полета. Поради това мрежата „преоткрива“ връзките, 
подкупването, двойственото договаряне като ключови концепции 
за контрол на дребните предприемачи. Действайки така, социални-
те мрежи увеличават разходите по налагане на формалните правила 
и намаляват тяхната ефективност, като същевременно преутвърж-
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дават статуквото на дифузната, женствена и партикуларистка пре-
дприемаческа култура. 

Използвайки интегриран теоретичен подход, анализът разкрива 
многопосочни връзки между отделните форми на социална вгра-
деност на предприемаческото действие и потвърждава изходното 
теоретично допускане. Съществува права връзка между култура и 
мрежи. Доминиращите ценности и норми на икономическо дейст-
вие в българския културен контекст предполагат силна положеност 
на действието в мрежи. Съществува компенсаторна връзка между 
формални и неформални пазарни институции. Слабата подчине-
ност на формалните се компенсира с по-силна подвластност на не-
формалните. Съществува обратна връзка между мрежи и формал-
ни институции: силната мрежова вграденост предполага по-слабо 
подчинение на формални правила и обратно. Двете форми взаимно 
се компенсират. Съществува обратна връзка между култура и фор-
мални институции. Плътното следване на културно унаследеното 
разбиране за нелегитимност на публичните институции предполага 
по-слабото им зачитане. И най-накрая, съществува взаимно усил-
ване между култура, институции и мрежи като основни социални 
структури на пазара, което дава основание социалната вграденост 
на предприемаческото действие да се определя като множествена и 
изисква да се изследва като такава. По-общото теоретично послание 
е, че социологическата интерпретация на който и да било икономи-
чески феномен, а не единствено на предприемачеството, само би 
спечелила от интегративен подход - нито само институционалистки, 
нито само културалистки, нито единствено структуралистки. Що се 
отнася до динамиката и възможностите за промяна, от „възела“ на 
социалните структури на пазара би трябвало първо да се издърпа 
институционалната „нишка”, защото единствено формалният пласт 
на институциите подлежи на целенасочена и планирана трансфор-
мация. Техният неформален пласт наред с културата и социалните 
структури е далеч по-инертен и устойчив във времето.

Как взаимосвързаните социални структури на пазара оформят пре-
дприемаческата рационалност? Драстичните промени от началото 
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на 1990 г. наложиха перманентен режим на живот в несигурност на 
хора с утвърдени рефлекси за социална сигурност от времето на со-
циализма. В този контекст заниманието с предприемачество не из-
глежда толкова несигурно, колкото редица форми на наемния труд. 
Дребното предприемачество в частност се осмисля в голяма степен 
като стремеж към икономическа сигурност. Това е парадоксално, 
като се има предвид, че най-дълбоката същност на предприемаче-
ската функция е тъкмо в приемането на несигурността. Начинът, по 
който предприемачите се справят с несигурността, е като констру-
ират предусловията за формална рационална калкулация или като 
създават стратегии, компенсиращи отсъствието £. Тъй като соци-
алните структури на пазара не награждават икономическата рацио-
налност на автономното и анонимно действие, те извличат страте-
гии с достъпните им културни ресурси и развиват мрежова рацио-
налност. Тя трябва да се интерпретира като контекстно ограничена. 
В нейното обяснение е ядрото на интеграцията на трите подхода: 
неоинституционалисткия, мрежовия и културалисткия.

Парадоксът на (не)сигурността стои в основата на може би най-ва-
жната характеристика на дребния бизнес у нас: неговата хетеро-
генност, която прави измамни опитите за стройното му вписване 
в типологии. Ако съдим по България, изглежда не съществува еди-
нен модел на дребно предприемачество в ЦИЕ. Доколкото изобщо 
може да се приеме презумпцията за единен постсоциалистически 
вариант на капитализма, то – по отношение на дребния бизнес – мо-
гат да се извлекат две негови специфични характеристики. Първо, 
съсъществуват различни типове предприемачество. Те се проявяват 
като хибридни форми, които се разполагат в континуума между два 
идеални типа: предприемач и автономен работник. Анализираните 
емпирични свидетелства, набрани както с количествени, така и с 
качествени методи, подкрепят хипотезата, че дребният предприе-
мач в България би трябвало да се концептуализира на първо място 
в парадигмата на автономния работник. Този тип се характеризира 
със силно следване на унаследените образци на предприемаческа 
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култура. Той е предприемач главно по отношение на своята способ-
ност за труд, въпреки че негови представители могат да развиват и 
предприемачески качества с натрупването на опит. Макар харак-
терът на данните да не позволява категорични заключения, това, 
изглежда, е най-разпространеният тип дребен бизнес. При все това 
той не е единствен. Ясно разпознаваем е и предприемаческият тип, 
бил той Шумпетеровият иновативен предприемач или рутинният 
предприемач, ориентиран към управление, максимизиращо печал-
бата. Социалните структури на пазара обаче не стимулират инова-
тивността на дребния физически собственик, разбирана като „съзи-
дателно разрушение”, а по-скоро иновативността в акумулирането 
на мрежови ресурси и справянето с институционални трудности. 
За предприемаческия тип е характерно по-силно отблъскване от 
унаследените образци на предприемаческа култура и особено от ко-
муналността и партикуларизма. Що се отнася до авантюристичния 
тип, емпиричният материал свидетелства за неговото постъпателно 
слизане от пазарната сцена.

Двата основни типа се разграничават и по отношение на преплете-
ността на икономически и други социални роли. Типът автономен 
работник остава силно прикован към семейните и приятелските си 
роли и използва ресурсите на вече наличните мрежи. За разлика от 
него предприемаческият тип развива индивидуалистични тенден-
ции и е по-способен да удържа разделени икономическите от се-
мейните/приятелските роли. Той поема повече рискове, свързани с 
евентуално предаване на доверието на анонимния пазар. Това обаче 
не е отказ от мрежово действие, а негова модификация. Предпри-
емаческият тип търси и успява да надхвърли пространството на 
родството и приятелството, като създава нови мрежи с инструмен-
тални (квази)приятелства. От такава гледна точка неговото дейст-
вие е също толкова мрежово вградено, но той успява да „навигира” 
сред много повече мрежи, без да е така силно зависим от тях, как-
то е автономният работник от семейството си. В последна сметка 
по отношение на опозициите: икономическата vs. други социални 
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роли; анонимно vs. лично действие, липсва ясен център на домина-
ция. Икономически и други социални роли са преплетени в различ-
ни хибридни модели. При все това се очертава тенденция към от-
носително засилване на тежестта на икономическата роля за сметка 
на останалите.

И двата типа имат паралелно легитимно съществуване. С други 
думи, легитимност имат два противоречиви модела на икономиче-
ска рационалност: „пазарната логика“ на максимизиране на печал-
бата vs. логиката на максимизация на потреблението. Наред с това 
съществува и многообразно взаимно вплитане на двата типа, което 
обособява и трети, смесен тип - предприемач работник, заслужа-
ващ самостойно третиране. Той се отграничава „обективно“ чрез 
смесицата на цели и стратегически ориентации на действието, вкл. 
и в различни етапи от развитието на бизнеса. В него е отразена и ти-
пичната мотивация на постсоциалистическите предприемачи, която 
е по-скоро комбинация от теглещи и тласкащи фактори, отколко-
то да въплъщава определен чист тип. Смесеният тип съществува и 
„субективно“ в едно самовъзприятие на дребните бизнесмени едно-
временно като предприемачи и работници. То отразява негативния 
образ на цялата бизнес прослойка в българското публично прос-
транство. Макар да се отнася основно до едрия бизнес, дребните 
собственици също страдат от негативния заряд на „бизнесмен“, и 
донякъде на „предприемач“, и полагат усилия да избягат от такова 
етикетиране. В техните възприятия предприемаческият дух и прак-
тика най-тясно се асоциират с креативността, поемането на отго-
ворност и риск, както и с максимизиране на печалбата. За разлика 
от класическите дефиниции, визията за бизнес развитието - дълго-
срочните планове и цели не се открояват в представите на дребните 
собственици като критерий, детерминиращ предприемаческия тип. 
Проблемът за риска е сърцевината на съществуващата тясна връзка 
между „обективните“ и „субективните“ типологии на предприема-
чеството. 

Смесеният тип е особено ценен с това, че съдържа в себе си реално 
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случващи се двупосочни преходи: от „максимизиращия“ модел на 
печалбата към този на потреблението и обратно. В това се състои 
втората основна специфика на дребния бизнес. Индивиди, запо-
чнали с предприемачески замах, се превръщат в автономни работ-
ници. Заели се с бизнес по принуда, развиват впоследствие качест-
ва, които не само формално, но и съдържателно ги описват като 
предприемачи. Тези преходи се откриват както при регистрираните 
предприемачи, така и при неформално самонаетите. Качествените 
данни не дават възможности за извод кой от двата прехода е преоб-
ладаващ. Имайки предвид проведения анализ и оценката на бизнеса 
за сериозните препятствия от институционален и социокултурен ха-
рактер, може да се твърди, че предприемаческият тип дребен бизнес 
работи с шанс, обърнат срещу себе си. Много повече са факторите, 
които го отказват, отколкото тези, които го стимулират. Само по 
себе си представителството на трети, смесен тип може да е инди-
катор за интензивни процеси на преход от единия към другия тип, 
на процеси на пазарно сортиране на предприемаческата прослойка. 
Тя със сигурност се пресява наново от още неотшумялата криза от 
2008/9 г. Поради това може да се очаква, че преходите от един към 
друг тип ще престанат да бъдат толкова отличителна особеност, а 
мрежовият характер на предприемачеството ще бъде допълнително 
укрепен от културната специфика, глобалната среда и характера на 
съвременната конкуренция. 

Съществува и втори значим аспект на смесения тип дребно пре-
дприемачество – този на едновременното преследване на цели, ко-
ито теоретично се разглеждат като противоположни. Бе предпос-
тавено, че максимизацията на облагата вторично служи на целите 
на максимизация на печалбата или потреблението. Емпирично оба-
че се установява, че няма такова съподчинение. Дребният бизнес 
с лекота съчетава целите на печалбата и рентата, както и тези на 
потреблението и рентата. В неговото възприятие и практика те са 
взаимодопълващи се и реално неразграничими. Търсенето на рента 
е израз на конфликта между институционално изискуемо поведение 
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и това, нужно на дребния собственик да оцелява и да се развива. В 
условията на враждебна към него институционална среда той, ако 
иска да оцелее или да израсте, е принуден да разчита на илегално и 
неетично поведение. Дребният бизнес се опитва „да пребори кон-
куренцията“ чрез привилегиите на „връзките”, практиките на под-
купване, двойственото договаряне за цените и условията на сдел-
ката или несключването на писмен договор с контрагентите. Зад 
това поведение прозира дуализмът на морала за „свои“ и „чужди“, 
който е културно закрепен от нормите на дифузността и партику-
ларизма и изначално противоречи на анонимния дух на пазарния 
механизъм. Дуализмът се характеризира със ситуационни решения 
за (не)спазване на правилата и с едновременно търсене на печалба/
потребление и облага. Тези особености предполагат и усилват нуж-
дата от мрежова вграденост на действието, защото мрежата е техно-
логията на „връзките”, корупцията и двойственото договаряне. Тя е 
откровена стратегия за справяне с институционалните ограничения 
и прекомерните регулации.

Рентиерството е хищническо поведение, което дребният бизнес 
възприема като реакция на самопредпазване от хищничеството на 
държавата. Липсата на системно доверие създава негативна реци-
прочност в отношенията между дребния бизнес и държавата, която 
открито протежира едрия бизнес и негласно толерира неформал-
ната икономика. Дребният бизнес £ отвръща с нелоялност и отказ 
да придаде легитимност на предприеманите от нея легални мерки. 
Това незачитане съсъществува обаче с исторически добре установе-
ния и усилван рефлекс на чакането на държавата и прави отношени-
ята с нея още по-болезнени. 

Рентиерството е специфичен поведенчески опортюнизъм, който 
като израз на една „легитимна алчност“ поначало е типичен за ка-
питалистическото пазарно действие, но обичайно се обуздава от со-
циалните структури на дадения пазар. Колкото по-устойчиви и на-
деждни са тези структури, толкова по-малка е вероятността за опор-
тюнистично поведение. В български контекст социалните структури 
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на пазара са така сложили се, че стимулират опортюнизма, вместо 
да го контролират. Предприемачите възприемат институциите като 
ненадеждни структури, затова тяхното действие е слабо подчине-
но на формалните пазарни правила. Исторически установилата се 
култура на недоверие също не предлага надеждни културни осно-
ви, което усилва значението на личните контакти и мрежите като 
единствен, но далеч не достатъчен източник за контрол върху опор-
тюнизма. Мрежовата вграденост на икономическото действие не се 
оказва еднозначно решение на проблемите на опортюнизма. Ако 
едни негови форми се предотвратяват, други, например рентиер-
ството, се стимулират. 

Социалните структури на пазара не само обезкуражават предпри-
емаческия тип, но водят и до негативна селекция между предприе-
мачите. Най-успешни могат да бъдат онези, които знаят кого и как 
да подкупват, които имат връзки с важни политически или висо-
копоставени административни фигури (Chilosi 2001). Двойствено-
то договаряне, подкупването, „връзките” са социално рационален 
отговор на пазарните участници спрямо проблематичния публичен 
пазарен ред и официално представляващите го. Ето защо не е учуд-
ващо, че „носещият“ ги рентиерски тип поведение е „заразен” и 
придобива характера на „икономическа наркомания“. По принципа 
на конкурентния и имитационния изоморфизъм взаимно наблюда-
ващите се и следящи се фирми възприемат и пренасят печеливши 
икономически модели на поведение и така хомогенизират полето 
като цяло. Тези процеси водят до натиск спрямо пазарните участни-
ци, които искат да оперират само в официалната икономика. Ако 
държат да работят само на светло, те би трябвало да отказват изгод-
ни бизнес връзки, а биха загубили конкурентоспособност и заради 
нелоялната конкуренция на рентиерите, които имат неправомерно 
по-ниски разходи. Ежедневното убийство на лоялната конкуренция 
е това, което тласка към рентиерство желаещите да оперират ле-
гално. Съществува и обратен натиск – този върху опериращите в 
илегалния икономически сектор да изсветлят дейностите си. Той 
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идва от легални фирми, с които могат да имат изгодни бизнес отно-
шения. Този натиск подпомага разпространението на хибриден ико-
номически модел. Така се стимулира рентиерският тип непродук-
тивни предприемачи на всички нива, включително и при дребния 
бизнес. Характерното тук е, че рентиерите не се „произвеждат“ като 
някаква обособена емпирично наблюдаема междинна група наред с 
останалите предприемачески типове - предприемачи и автономни 
работници; напротив, рентиерството става вътрешно присъщо на 
всеки от тях. (Доколко той ги „заразява“ във всеки отделен случай, 
е въпрос на конкретни ресурси и морал.) В това се състои други-
ят съществен аспект на смесения тип дребно предприемачество, на 
практика няма чисти типове, а само нюанси на хибридността. 

Нормата и отклонението от нея пронизват дейността на пазарни-
те участници. Разграничението между легален и илегален иконо-
мически сектор на макрониво се превръща във въпрос на пропор-
ции. Тази двойственост на икономическия живот се изразвява на 
микрониво в двойственост на предприемаческата рационалност. 
Тя комбинира формално и неформално действие, целите на печал-
бата/потреблението и облагата. Смесеният тип в разгледаните два 
смисъла: като комбиниране на характеристики и преходи от пре-
дприемачески тип към автономен работник и обратно, и като про-
никване на рентиерството в двата основни типа изразява най-ярко 
двойствеността на „хем е, хем не е“ предприемача. Той въплъщава 
постсоциалистическото състояние на пазарна рационалност, чиито 
икономически и неикономически аспекти се борят, вместо да хар-
монират. Идеалнотипичната пазарна логика изисква автономно и 
безлично предприемаческо действие, подчинено на максимизация 
на печалбата и дългосрочната акумулация в рамките на установе-
ни институционални правила. Емпирично наблюдаваната пазарна 
логика постулира личностно оцветено мрежово действие, за което 
подчиняването на институционални правила е въпрос на ситуатив-
на преценка. Тази логика е въплъщение на разгледаното специфич-
но съдържание и взаимна обусловеност на културата, институциите 



50

и мрежите в български контекст. На микрониво възприемането на 
една или друга логика във всеки един конкретен случай зависи от 
индивидуалните особености и ресурси на предприемача. На мезо-
ниво обаче специфичната констелация на социалните структури в 
пазарните полета „награждава“ типа автономен работник и обезку-
ражава предприемача. Последният работи с шанс, обърнат срещу 
себе си. 

Редица изследвания са доказали, че рентиерството е широко раз-
пространено поведение в ЦИЕ (вж. Welter 2006: 7). Мрежовостта 
и заобикалянето на правилата са два взаимно усилващи се елемен-
та на едно и също поведение, което е един вид заучен отговор на 
определени условия на средата и е напълно рационално, когато се 
анализира в перспективата на контекстуалната рационалност. Ако 
това поведение е най-разпространеното в постсоциалистическа-
та икономика, тогава, в духа на Дюркем, то би трябвало да бъде 
оценявано като нормалното предприемаческо поведение. Обратно, 
западноцентристката теза за отклоняващия се, патологичен харак-
тер на това поведение неоснователно стигматизира прослойката 
на дребния бизнес, като се фокусира върху последствието - немо-
ралността в икономиката, а не върху първопричината – социалните 
структури на пазара. 

Рентиерството изглежда печелившо не само за отделната фирма. 
Изследване на МСП в Рига например показва, че търсенето на об-
лага (чрез укриване на заплати и „допълнителни плащания“) вли-
яе позитивно и върху развитието на отделния бизнес, но и върху 
обществото като цяло, измервано чрез увеличаване на заетостта и 
възприятието за обществен принос (Sauka and Welter 2007). Като 
спомага за генериране на работни места и абсорбиране на безрабо-
тицата, като повишава нивото на доход и благосъстояние, дребният 
бизнес потвърждава отвореността на пазарната икономика, възмож-
ностите за социална мобилност и обещанието за един възможен ли-
чен успех и самореализация. В този смисъл той има реална роля за 
утвърждаването на пазарната икономика. Изглежда продължава да 
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има валидност твърдението на Скейз за първото трансформационно 
десетилетие, че дребният постсоциалистически бизнес не е значима, 
вътрешно динамизираща икономиката сила, че той няма самостоен 
капацитет за трансформация на системата в икономически и идео-
логически план (Scase 1997: 15). Разгледаните „съвместимости“ не 
позволяват оптимално икономическо развитие, така че в дългосро-
чен план обществото като цяло губи. То губи и в ценностен план, 
като позволява вкореняването на една неморална икономика, която 
задълбочава конфликта между старите рефлекси и новите формални 
правила на пазара. Това е една ситуация, заключена от зависимостта 
от пътя. Проблемът е как да се пречупи този порочен кръг. Твърди 
се, че това може да стане, ако се появи достатъчно надеждна трета 
институционална страна, която да гарантира сделките (Johnson et 
al. 2000, цит. по Welter 2006: 9). Това би помогнало персонализи-
раните трансакции да се трансформират в основана на правилата 
неперсонализирана размяна. Въпросът е дали това е възможно. Със 
сигурност ще се засили представителството на безличната пазарна 
размяна, но едва ли културната традиция на недоверието ще може 
да бъде изтрита единствено с налагането на нови институционал-
ни фактори. Още повече, че съвременният глобален капитализъм 
е мрежови и бъдещето очертава само още по-голямо усилване на 
мрежовата икономика. Това предлага добра хранителна среда за 
социалните структури на българския пазар. Затова идеята, че в гло-
бализационния контекст зависимостта от миналото отслабва, а се 
усилва зависимостта от бъдещето, сякаш губи релевантност в бъл-
гарски контекст. Въпреки това единствената нишка на промяна си 
остава институционалната трансформация.

Синтезираните тук резултати от изследването дават основание не-
говата централна теза и хипотези да се приемат за потвърдени. Раз-
бира се, извлечените изводи подлежат на уговорката за необходи-
мостта от последващи проверки заради неизбежните ограничения 
при използване на качествени методи в емпиричната работа. Ако 
действително „няма отговор, който да е по-умен от въпроса, кой-
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то предизвиква“ (Н. Г. Дàвила), изложените заключения би тряб-
вало да предложат насоки за бъдеща изследователска работа. Една 
от най-важните сред тях е разработката на ключовите теми в срав-
нителната перспектива на социалния контекст на други страни от 
ЦИЕ. Само сравнението би откроило както българската специфика, 
така и общите черти на постсоциалистическото дребно предпри-
емачество.
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Самооценка за научните приноси в 
дисертацията

1. Създаден е концептуален модел на социалната вграденост на 
предприемаческото действие, който е емпирично верифициран 
за един специфичен изследователски обект – българския дре-
бен предприемач. В изследователския обект са включени както 
регистрираните, така и нерегистрираните предприемачи (по-
специално неформалната самонаетост). Представени и обобще-
ни са резултати от девет емпирични изследвания, осъществени 
в периода 1998-2008 г. 

2. Теоретично е разработена и емпирично е верифицирана пред-
приемаческа типология, разграничаваща два основни типа 
(предприемач и автономен работник) според основопола-
гащата цел, средства и ориентация на действието. Разкрита 
е вътрешната противоречивост и двойственост на дребната 
предприемаческа инициатива, отнасяща се до две измерения. 
Първото се изразява в установяването на смесен тип предпри-
емач работник, който съчетава елементи от рационалността и 
мотивацията едновременно на предприемача и на автономния 
работник. Второто измерение разкрива проникването на рен-
тиерството във всеки от основните типове. В динамичен план 
двойствеността е изяснена като проявяваща се в двупосочни 
преходи от един към друг тип. Това състояние е анализирано 
като „микроаналог“ на двойствеността на българския постсо-
циалистически капитализъм на макрониво.

3. Систематизирани са най-значимите теоретични подходи към 
анализа на основополагащите социални структури на пазара: 
култура, институции и социални мрежи. Доказани са възмож-
ностите на разработения интегративен теоретичен подход, 
който концептуализира начина, по който те са свързани. С не-
говите средства социалната вграденост на предприемаческото 
действие е разкрита като множествена вграденост, в която 
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културната, институционалната и мрежовата форма не се раз-
глеждат поотделно, а се анализират като обуславящи се една 
друга. С това изследването подкрепя все още слабите опити за 
развитие на нова интегративна перспектива към социалните 
структури на пазара.

4. Апробиран е методологически подход, при който анализът се 
разгръща на множество нива. При доминиращ фокус върху 
мезонивото на пазарните полета се осъществяват преходи към 
другите две нива, което позволява да се откроят едновременно 
фактори, действащи на микро, мезо и макрониво.

5. Конструирана е теоретична рамка на институционализацията 
на пазара в България. Тя е интерпретирана като конфликтуващо 
взаимодействие между формални и неформални институции, 
между публичен пазарен ред и частно пазарно подреждане. 
Приведени са емпирични доказателства в подкрепа на тезата, 
че неконсистентността на формалните правила довежда до ре-
институционализация в новите условия на стари неформални 
правила.

6. Изграден е модел на предприемачеството от сравнително слабо 
разпространената в социологическите анализи по темата перс-
пектива на търсенето, тоест от гледната точка на вариациите 
на социалната среда, която създава възможностите за предпри-
емаческа инициатива. Обосновава се идеята за контекстната 
ограниченост на икономическата рационалност. Нейната соци-
ална конструкция се верифицира чрез емпиричен анализ, кой-
то показва как една специфична множествена вграденост „на-
граждава“ икономическата рационалност на типа автономен 
работник и рентиерския тип.
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