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Кои са двете най-важни фунКции
на предприемача в обществото? в %Производителят 

на възможности

Или защо общественият образ 
на предприемача в България 
е толкова противоречив
Петър Ганев*

ра на труда - ако той е гъв-
кав и има висока заетост, 
предприемачът работода-
тел трудно се превръща в 
лошия. Ако обаче има ни-
ска заетост и негъвкав па-
зар на труда, предприема-
чът работодател обира не-
гативите и към него се на-
сочват често срещаните 
критики от типа „печели, 
а не дава работа”. Приме-
рът на България е красно-
речив - традиционно ни-
ска заетост и слаба ква-
лификация, тоест липса 
на гъвкавост и алтернати-
ви за голяма част от рабо-
тоспособното население. 
Това, заедно с годините 

на структурни промени 
в икономиката и преход 
от тежка индустрия към 
услуги, прави липсата на 
заетост (или добре плате-
на работа) основен източ-
ник на недоволство, което 
се транслира или в посока 
политиците, или в посока 
забогателите.

 Преходът и забога-
тяването - неизбежно се 
появяват нови предприе-
мачи, които не са станали 
такива по естествен път, 
а в процесите на смяна на 
собствеността. Негативи-
те, носени от големите 
предприемачи в страна-
та, до голяма степен са об-

П
роведеното от  
„Алфа рисърч“ пред-
ставително проуч-
ване през есента на 
2012 г. показва, че:

 Над половината от пълнолет-
ното население в България (55%) 
смята, че предприемачите са тези 
икономически субекти, които 
създават растеж. Близо 1/4 са на 
мнение, че източник на икономи-
чески растеж е правителството.

 Доверието в предприемачите e 
по-скоро ниско - 37% от запитани-
те споделят, че в по-голяма или 
по-малка степен не им се дове-
ряват. Други 33% са неутрални в 
мненията си. Едва 4% имат пъл-
но доверие на предприемачите, а 
15% - частично.

 В най-голяма степен мнението 
на хората за предприемачите се 
влияе от личния им опит на пот-
ребители/клиенти (36%) и от опи-
та им като наемни служители/ра-
ботници (29%). 

 Извън личния опит, най-значи-
мите фактори, които влияят на 
мнението на хората за предприе-
мачите, са медиите (32%) и прия-
телите (32%). Семейството (25%) 
и държавните служители (20%) 

също оказват силно влияние вър-
ху тези нагласи.

 Като най-важна функция на 
предприемача се възприема съз-
даването на работни места (73%). 
Малко под 1/3 е делът на онези, 
за които други значими функции 
са съответно производството на 
стоки и услуги и плащането на 
данъци. На следващо място сред 
определяните като важни функ-
ции на предприемача се нареж-
дат създаването и подобряването 
на стоки и услуги (18%) и реали-
зирането на печалба (16%).

 Седемдесет и осем процен-
та от респондентите са напълно 
или донякъде съгласни, че бога-
тите предприемачи са придоби-
ли незаконно собственост по вре-
ме на разпада на социалистиче-
ската система; 74% в по-голяма 
или по-малка степен смятат, че 
предприемачите често наруша-
ват моралните принципи. За 72% 
единственият интерес на пред-
приемачите са парите, а 70% смя-
тат, че богатството на тези хора 
се трупа чрез експлоатиране тру-
да на останалите; 63% са онези, 
регистриращи повече ползи, от-
колкото вреди за обществото от 
предприемачеството.

възприятията 

вързани именно със съм-
нения за нечестно забога-
тяване или нечист старт. 
Не случайно най-катего-
ричното отношение в про-
веденото социологическо 
проучване в България е 
обвързано със съмнения 
за незаконно забогатява-
не в годините на преход 
като предпоставка за по-
явата на богати предпри-
емачи. Нещо повече, това 
отношение не се влияе от 
образованието или годи-
ните на запитаните, тоест 
то е всеобхватно. Липсата 
на реална конкуренция на 
много пазари и тромава-
та администрация правят 
така, че успешните пред-
приемачи на прехода про-
дължават да доминират 
съвременните икономи-
чески процеси, а с това и 
възприятията за морала 
на големите печалби. 

 Държавата като 
пред приемач ,  която 
предо с тавя много бла-
га и възлага големи по-
ръчки на бизнеса, разми-
ва разбирането на хората 
за предприемачите. В не-
посредствената среда и в 
ежедневието на хората се 
случват много неща, кои-
то не са следствие от паза-
ра, а от политиката. Това 
едва ли не омаловажава 
естествената сила на по-
требителя и се опитва да 
даде сила на гласоподава-
теля (в някои случаи - на 
работника). Конкуренци-
ята вече се превръща от 
пазарна (за извличане на 
информация/предпочита-
ния) в политическа (за из-
вличане на изгода). Нещо 
повече, голямата държава 
„предприемач неизбежно 
води до насочването и кон-
центрирането на ресурс, 
което не отменя аргумен-
та за нечестното забогатя-
ване, а го подсилва. 

 Държавна „защита“ 
вместо договорни от-
ношения - трикът с до-
брата държава и лошите 
предприемачи. В случая 
имаме предвид не защи-
та чрез законите и съда, 
а чрез органите на изпъл-
нителната власт. Такава 
защита на потребителите 
в по-малка степен зависи 
от договорите и законите 
и в по-голяма - от работа-
та на някой политически 
орган. Не са редки случа-
ите на наказание, което не 
е под формата на обезще-
тение в полза на клиента 
(наложено от съд), а глоба 
в полза на държавата (на-
ложена от администрати-
вен орган). Този тип защи-
та отнема от ролята на по-
требителите и дава власт 
на държавата. В българ-
ското общество се наблю-
дава точно този феномен 
- солени глоби от различ-
ни „потребителски” ко-
мисии и много малко слу-
чаи на отстояване на пра-
ва в съда. 

Те са инициативните, 
хората с идеи за бизнес 
и знанията как той да 
бъде развит... така че 
да спечелят от това. 

Това са предприемачите. 
В България техният образ 
обаче е изкривен, а очак-
ванията към дейността 
им са натоварени по-ско-
ро с изпълнението на ан-
гажименти, присъщи на 
държавата. Всичко това 
естествено има своите ис-
торически, икономиче-
ски и политически обяс-
нения. Нещо повече, това 
не е български феномен 
- оказва се, че подобно е 
възприятието в повечето 
бивши социалистически 
държави. 

Какъв е общественият 
образ на предприемача 
в посткомунистическите 
страни и конкретно в Бъл-
гария? Какво предопреде-
ля някои противоречия 
във възприятията и как-
ви изводи можем да си на-
правим от различните ню-
анси? Това са само някои 
от въпросите, които чети-
ри организации, сред ко-
ито и Институтът за па-
зарна икономика, зада-
ват през последните бли-
зо шест месеца. Отгово-
рите разкриват изкривя-
ването на представата за 
образа на предприемача в 
България. 

Проведени едновремен-
но социологически про-
учвания в четири страни 
(Литва, Грузия, Киргиз-
стан и България) разкри-
ват натрупани негативи в 
съзнанието на българско-
то общество:

 доверието към пред-
приемачите в България 

е най-ниско, като двама 
от всеки трима вярват, 
че големите печалби са 
следствие от някакво на-
рушаване на моралните 
принципи 

 най-голямото очаква-
не към предприемачите 
тук е да създават работ-
ни места, а не толкова да 
предоставят стоки и услу-
ги или да печелят 

 едва един на всеки пет 
иска да стане предприе-
мач, което е поне двойно 
по-малко спрямо другите 
страни 

 през последните пет 
години само в България 
се наблюдава влошава-
не във възприятията към 
предприемачите. 

За да си обясним тези 
резултати обаче, първо 
трябва да изясним 

Ролята на предприемача 
Австрийската традиция 
в икономическата теория 
определя предприемаче-
ството като „бдителност 
за печеливши възмож-
ности”. Макар и печал-
бата да е в основата, пре-
следвайки я, предприе-
мачът влиза в различни 
роли. Водеща е покрива-
нето на различни нуж-
ди. Само така „чистият” 
предприемач може да 
осъществи своята цел - 
да печели. Той също така 
създава работните места 
в едно общество. Това не 
е негова фундаментална 
цел, но е резултат от него-
вото желание за печалба. 

На теория положител-
ният образ на предприе-
мача е смислово заложен 
в тези му роли - да бъде 
откривател, да удовлетво-
рява нужди, да дава рабо-
та и да е двигател на раз-
витието. Това се съдържа 
и в интуитивното ни раз-
биране, което все пак от-
режда положителна роля 
на предприемача. 

Въпреки това в стра-
ната ни този образ е на-
товарен със сериозни не-
гативи. Макар и в инди-
видуален план правещи-
ят бизнес да се асоциира 
по-скоро с позитивни ха-
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рактеристики (работлив, 
далновиден и т.н.), богат-
ството му често се въз-
приема като придобито 
в нарушение на морални-
те принципи. Това авто-
матично поставя фокуса 
не толкова върху лично-
стните качества на пред-
приемача, колкото върху 
средата, която предопре-
деля неговите действия 
в търсене на печеливши 
възможности.

И все пак какво прово-
кира негативните възпри-
ятия към предприемачи-
те в България?

 Извличане на печал-
ба от „обществени” ре-
сурси под формата на ня-
какви ексклузивни права 
за експлоатирането им - 
било то за добив на злато 
или право да инвестираш 
в планините. Тъй като ня-
кои ресурси се възприемат 
за обществени, тоест спо-
делени от всички гражда-
ни, то този, който печели 
от тях, следва да е лоши-
ят. Така предприемачът 
се превръща в избраник 
на администрацията, кое-
то я товари с отговорности 
- да е прозрачна, да рабо-
ти ефективно, процедури-
те да са честни и т.н. Не че 
това сваля традиционния 
товар от предприемача, но 
наличието на ексклузивно 
право от държавата хвър-
ля сянка върху „чистата“ 
идея за предприемача и 
неговата печалба, особе-
но ако отговорната адми-
нистрация е калпава. 

 Извличане на печал-
ба от липса на конку-
ренция под формата на 
ексклузивни права върху 
предоставянето на опре-
делени стоки или услуги 
и бариери пред навлизане 
на нови играчи на пазара 
- тук водещ не е толкова 
самият ресурс, колкото 
концентрираните печал-
би при „липса“ на избор. 
Там, където е ограничена 
възможността за навлиза-
не на пазара и няма реал-
на конкуренция, се появя-
ват и негативни отноше-
ния към предприемачи-
те, които биват нарича-
ни разговорно монополи. 
Бариерите пред навлиза-
не в тези сектори отново 
са изградени от държава-
та - чрез структурното оп-
ределяне на едно електро-
разпределително друже-
ство в даден регион или 
чрез лиценз за мобилни 
услуги. Негативното от-
ношение е провокирано 
от факта, че администра-
тивно е заложено да пече-
ли само един или няколко 
без възможност за поява 
на нови конкуренти. 

 Липса на работа - за-
етостта и отношението 
към работниците са осно-
вен фактор за негативите 
във възприятията за пред-
приемачите. Това до голя-
ма степен зависи от паза-

(не)обяснимото
Фундаментът на посоче-
ните причини са не прос-
то размерът и обхватът 
на съвременната държа-
ва, а доверието в държа-
вата и работата на инсти-
туциите. Неработещата 
администрация в модер-
ната „социална” държа-
ва няма как да не дове-
де до негативни нагласи 
спрямо предприемачите. 
Разбира се, интуитивно-
то положително отноше-

ние си остава и предпри-
емачите продължават да 
се възприемат като двига-
тели на развитието, които 
удовлетворяват нужди, но 
то е гарнирано с негатив-
ни оттенъци от посочени-
те фактори. Това дори не е 
отношение към предприе-
мачите като такива, а по-
скоро към „нечестните” 
печалби. Затова и необяс-
нимото забогатяване е си-
лен фактор за формиране 
на мнение. 

Неработещите институ-

ции и високото админи-
стративно бреме водят и 
до някои недотам добри 
качества у предприемачи-
те. Ако осъществяването 
на даден проект - инвести-
ция в недвижим имот или 
управление на търговски 
обект, изисква множество 
административни разре-
шения от недобре работе-
щи институции, то някак-
ва форма на корупция е 
почти неизбежна. Това е 
обяснимо от икономиче-
ска гледна точка, но то оз-
начава и някакво загърб-
ване на морала - в край-
на сметка се случва нещо 
„нередно“. Когато това се 
превърне в практика, не 
просто е ощетено развити-
ето, а самият процес пред-
полага появата на „лоши“ 
предприемачи, които ня-
мат морални задръжки да 
се справят (нерегламенти-
рано) с тромавата админи-
страция. Допитването до 
хората потвърждава тези 
нагласи. Наред с облаго-
детелстването в години-
те на преход честото на-
рушаване на моралните 
принципи с цел печалба е 
сред най-разпространени-
те схващания за предпри-
емачите в страната. Дру-
гият фактор е обвърза-
ността на държава и биз-
нес, тоест на политика и 

печалби, и ниско доверие 
в институциите. Това пре-
допределя както по-добро-
то отношение към дреб-
ния предприемач, който 
едва ли има нещо общо с 
политиците, така и пов-
семестното неодобрение 
на големите предприема-
чи, които имат много до-
пирни точки с политиче-
ската класа. Годините на 
преход, в т.ч. приватиза-
цията, сривът на банкова-
та система и хиперинфла-
цията неизбежно създават 
усещането за несправед-
ливост и изкуствена поя-
ва на водеща предприема-
ческа класа.

Тези схващания трудно 
могат да бъдат промене-
ни с думи. Негативите ще 
изчезнат, когато изчезнат 
причините за появяването 
им - силната взаимовръз-
ка между държава и биз-
нес, както и неработещи-
те институции. Това на-
ред с развитието, работ-
ните места и появата на 
нови успешни предприе-
мачи без неясно минало 
ще върне силата на инту-
итивния положителен об-
раз на предприемача.  K

* Петър Ганев е старши ико-

номист в Института за пазар-

на икономика

най-голямото 
очакване към 
предприемачите 
тук е да създават 
работни места.


