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В социалната  тъкан1 на  трансформиращото  се  българско  общество  са  вплетени

широк  диапазон  от  сенчести  икономически  практики.  „Икономиката  в  сянка“  (shadow

economy)  е  най-широко  разпространеният  вид  на  неформалната  икономика2.  Според

оценките  на  различни изследователски  групи,  през  2013-2014  г.  относителният  дял  на

„икономиката  в  сянка“  в  България  е  около  31-32% (Schneider,  2013;  Ченгелова3,  2013,

2014). Анализът на същността и природата на сенчестите практики дава основание да се

направи  общата  констатация,  че  „икономиката  в  сянка“  е  обективно  детерминиран  и

присъщ компонент от икономическата среда на съвременните общества, изразяващ се в

съзнателно  нарушаване  на  действащи  регулации  за  извършване  на  стопанска  дейност

(Ченгелова, 2013, 2014).

В трансформиращото се българско общество сенчестите икономически практики

(shady practices) са далеч от това, което би могло да се дефинира като спорадично срещащо

се неформално поведение. Напротив - сенчестите практики приемат размери на широко

разпространено  и  получило  поради  това  своеобразна  социална  „легитимация“

алтернативно поведение (индивидуално и корпоративно) с цел търсене на възможности за

извличане на бързи, лесни и максимални печалби. Не можем да упрекнем предприемачите

в това, че цялото им поведение е мотивирано от преследването на печалба, защото една от

отличителните характеристики на предприемачеството е тъкмо стремежът да се натрупва

печалба. В тази връзка възникват поне два методологически проблема. Първо, сенчестите 

икономически практики са нелегитимни действия, които се извършват напълно съзнателно

и целенасочено с намерението да се извлекат сравнителни предимства и да се попречи на

други агенти на пазара за реализиране на ефективно пазарно поведение. Второ, в смисъла

на теориите за предприемачеството (Шумпетер, Хайек, Мизес,  Дракър) поведението на

1       Изказвам най-искрената си благодарност на проф. д.с.н. Валентина Златанова, която ми помогна да се
ориентирам  в  сложните  и  противоречиви  връзки  между  „икономиката  в  сянка“  и  отклоняващото  се
поведение, както и да идентифицирам основните аспекти на сенчестото поведение като специфичен вид
девиантност.  Благодаря от сърце и на гл. ас.  Люба Спасова,  която ме насочи към релевантни теории от
социологията на отклоняващото се поведение и ми помогна да намеря концептуалните „ключове“, с които да
обвържа  моите  изследвания  върху  природата  и  функциите  на  „икономиката  в  сянка“  с  девиантното
поведение.                            

2 Неформалната икономика е родовото понятие, с  което се обозначават всички нарушения на формално
съществуващите регулации, извършвани от икономическите субекти и индивидите при реализирането на
стопанско поведение.  Неформалната  икономика  обхваща изключително широк  диапазон  от  нелегитимни
практики, които са хетерогенни по своя характер и според изпълняваните от тях функции. Неформалната
икономика се подразделя на три основни вида: 1) „икономика в сянка“; 2) криминализирана икономика и 3)
домашно стопанство. В настоящия текст се визират само тези практики, които се отнасят към „икономиката
в сянка“.

3 Става  дума  за  поредицата  от  изследвания,  реализирани  в  рамките  на  изпълнения  от  АИКБ  проект
„Ограничаване и превенция на неформалната икономика“ (2009-2014 г.).
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една голяма част от действащите стопански субекти дори не би могло да бъде дефинирано

като  предприемаческо,  тъй  като  то  в  никакъв  случай  не  може  да  се  дефинира  като

иновативно поведение, „основен двигател на прогреса“ или „фундаменталният

първоначален импулс на търговската промяна” (по Шумпетер)4. Тук не става дума и за 

„предприемаческия мениджмънт“ и предприемаческата икономика на Дракър. По своята

същност неформалното (сенчестото) икономическо поведение е спекулативно поведение,

което използва като свое основание несъвършенствата и пропуските в институционалната

среда (разбирана в смисъла на Норт) и оправдава използването на нелегитимни средства за

4  Йозеф Шумпетер (Joseph Schumpeter, 1883-1950) е първият икономист, който предлага цялостен модел на
предприемачеството. Основните елементи на този модел са свързани със стопанския кръгооборот, който е
вариант  на  идеята  за  общото  статично  равновесие  (в  смисъла  на  Валрас).  В  системата  на  Шумпетер
предприемачеството  е  това,  което  нарушава  кръгооборота  и  води  до  създаване  на  неравновесие  в
равновесието. Основният фактор за ръста на производителността е конкуренцията между предприемачите.
Шумпетер говори за съзидателно рушене, разбирано като закриване и откриване на фирми и работни места.
За  Шумпетер  предприемачите  са  „истинският  мотор  на  икономическото  развитие“,  те  придават
първоначален импулс на търговската обмяна. Предприемачеството не е професия, а състояние, при което се
предприемат  трудни,  извънрутинни  задачи.  Предприемачеството  е  иноваторство,  воля  и  качества  за
въвеждане на нови идеи, за прилагане на нови методи за производство, за откриване и налагане на нови
източници на суровини, за нова елементи на организацията на труда. Поради това предприемачеството носи
в себе си голяма доза риск. Развитието на теориите за предприемачеството тръгва от  Ришар Кантийон
(Richard Cantillon, 1680-1734), за когото Шумпетер пише, че Кантийон е първият икономист, който успява да
отграничи и ясно да опише ролята и функцията на предприемача. Приема се, че Макс Вебер (Max Veber,
1864-1920)  е  един  от  основните  подбудители  и  духовни  бащи  на  съвременното  предприемачество.
Предприемаческата  култура  заема  централно  място  в  обяснението  на  Вебер  за  възхода  на
западноевропейския капитализъм. Вебер показва как в конкурентната среда на капитализма протестантските
предприемачи са тези,  които опирайки се върху приети вече от една общност етични норми и морални
правила, печелят съревнованието и заемат водещи позиции.  Алфред Маршал, в своя труд "Принципи на
икономиката", през 1890 г. твърди, че съществуват четири фактора на производството: земя, труд, капитал и
организация. Организацията е координиращия фактор, който свързва останалите фактори и Маршал считал,
че  предприемачеството  е  движещият  елемент,  който  създава  организацията.  Като  създават  творчески
организациите,  предприемачите  според  Маршал  създават  нови  продукти  или  подобряват  плана  за
производство  на  съществуващите  продукти.  Вернер  Зомбарт (Werner  Sombart,  1863-1941)  прави
недвусмислен  принос  в  изясняване  ролята  на  предприемачеството,  като  счита,  че  предприемачът  е
„изобретателя,  учения,  организатора,  търговеца  и  завоевателя”  и  е  присъщ  единствено  на
капиталистическата  стопанска система. В контекста  на  теорията  за  статичното равновесие, Джон Бейтс
Кларк (John Bates Clark, 1847-1938) отделя специално място на изследването на ролята и специфичната
функция  на  предприемача.  За  Кларк  предприемачеството  е  динамичен  фактор,  който  координира
производствените  фактори  с  оглед  на  задоволяването  на  човешките  потребности  и  реализира
усъвършенстванията  в  производствения  процес.  Едуард  Хайман (Eduard  Heimann,  1889-1967)  разглежда
пазара като естествения регулатор на общественото производство и обосновава премахването на частната
собственост  върху  производствените  фактори.  Според  Хайман,  предприемачите  работят  за  държавата,
конкурират се на пазара и това води до необходимата “социализация” на пазара. Хайман поставя начало на
дискусията за съотносителността между социалната политика на държавата и свободата на предприемачите,
в това число въпроса за стимулите на държавните предприемачи и наличието им при активна социална
политика на държавата. Фридрих А. Хайек (Friedrich A. Hayek, 1899-1992) развива теорията за пазара като
координационен  механизъм,  който  прави  съвместими  разнообразните  човешки  планове,  намерения,
очаквания. Хайек поставя нова концептуална рамка на разбирането за пазара, в което предприемачът играе
водеща  позиция. Лудвиг  фон  Мизес (Ludwig  von  Mises)  (1881-1973)  създава  един  от  най-добрите
теоретични модели на предприемачеството. Той продължава австрийската линия на изясняване същността на
предприемачеството чрез противопоставянето му на статичната равновесна икономика. Мизес приема, че
пазарът е сложен процес, който се намира в непрекъсната промяна. Методологическа основа на теоретичната
икономика е праксеологията като обща теория на човешкото действие. Основна фигура (homos agens) за
Мизес е действащият човек, който има своите цели, които се стреми да постигне, и идеи как да направи това.
В  по-ново  време  Питър  Дракър развива  идеята  за  предприемаческото  общество  и  предприемаческата
икономика. Изследвайки американската икономика, Дракър стига до заключението, че предприемачеството е
преди всичко социално психологическо явление.
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постигане на лични или корпоративни пазарни цели.

Сенчестите  икономически  практики  в  България,  макар  и  да  са  своеобразен

наследник на „втората икономика“ от времето на държавния социализъм, са обективно

детерминиран продукт на радикалната трансформация на обществото и извършващата се

едновременна промяна във всички основни области на  социално политическия живот5.

Този  вид  нарушения  на  действащите  формални  регулации  бяха  отличителна

характеристика на началните години на българския преход, а с времето - вместо да бъдат

ограничени, те приеха още по-широки размери и достигнаха нива от 42% през 2010 г.6.

Впрочем, през 2013-2014 г. се отчете първата позитивна тенденция за спад на сенчестите

икономически  практики  до  31-32% през  2013-2014  г.  В  контекста  на  изследването  на

„икономиката  в  сянка“  като  вид  девиантност,  тенденцията  за  намаляване  на  сивите

практики е важна, тъй като може да се възприеме като индикация за настъпващи промени

в структурата на общественото мнение за сивите практики.

В контекста на увеличаващите се тенденции на девиантност това ни препраща към

основния проблем на трансформиращото  се  българско общество  -  състоянието  на

дълбока и устойчива във времето аномия, с тежки последствия във всички области на

социалния и икономическия живот.

1. Аномията в българското общество - индуктор на девиантност

В социологическата  литература  широко  се  дискутира  състоянието  на  аномия,  в

което се намира българското общество в процеса на трансформация към пазарна 

икономика и политически плурализъм. В последно време водещи български изследователи

подлагат  на  системен  анализ  същностните  характеристики  на  аномията  в  българското

общество,  които са основа и причина за пораждането и масовото разпространяване на

различни  форми  на  девиантно  поведение  (Владимиров,  Ж.,  Кацарски,  И.,  Тодоров,  Т.,

5 Изследователите на българския преход отбелязват изрично, че специфична черта на трансформацията на
българското общество е извършването на едновременни радикални промени във всички основни области на
социално икономическия живот. Преходът се изразяваше основно в смяна на отношенията на собственост,
което доведе до промяна на типа на обществените връзки и структури, както и в промяна на представите за
солидарността (в смисъла на Дюркем). Органичната солидарност бе заменена от механична солидарност,
базираща се на нов тип отношения и по-слаба социална кохезия, а икономическият опит на индивидуално
ниво (от времето на държавния капитализъм) послужи като база за развитие на мрежите от втори и трети
вид( в това число за развитие на неформалните практики в икономиката. По тези въпрос по-детайлно  виж
Спасова, 2013: 75-76.

6 По  данни  от  националното  представително  изследване  сред  работодателите  в  България  (2010  г.),
реализирано по проект  „Ограничаване  и  превенция на  неформалната  икономика“,  изпълнен  от АИКБ в
партньорство с КНСБ.
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Баджаков, М., 1998;  Фотев, 2009; Димитров, 2009; Златанова, 2013; Ерменов, 2013; Бек,

2013).  В  контекста  на  значителния  ръст  на  сенчестите  икономически  практики  през

периода 2000-2010 г. този въпрос придоби специфична значимост.

Аномията7 в  българското общество е аномия на крайностите и изострените

процеси  на  социална  отчужденост  и  атомизиране,  демонстративни  прояви  на

морално безразличие, грубо неспазване на моралните норми и императиви, открито

афиширане  на  акта  на  поставяне  на  личните  интереси  над  груповите  и  тотално

неглежиране  на  „другите“, „...  поразителна  липса  на  социалност,  на  споделен

ангажимент към съществуването ни като общество“ (Димитров, 2009: 93).

Задълбочаването на състоянието на аномия на българското общество е съпроводено

от радикален разпад на ценностите и социалните норми, силен спад в междуличностното

доверие и доверието към социалните институции. Европейското изследване на ценностите

(четвърта  вълна,  2008  г.)  констатира,  че  с  годините  на  прехода  тревожността  и

несигурността  в  българското  общество  нарастват,  а  доверието,  тази  невидима  ос  на

обществото, критично намалява. „Съвременното българско общество - пише Бояджиева,

е пронизано от междуличностно недоверие, което разкъсва социалната му „тъкан“ и по

този  начин  основите  на  неговата  цялост  и  идентичност.“  (Бояджиева,  2009:  34).

Недоверието расте по всички наблюдавани показатели и засяга всички основни аспекти на

политическото и социалното поведение на индивидите. Българското общество се оказва

общност  на  скептично  и  враждебно  настроени,  отчуждени  и  капсулирани  в  своето

личностно битие атомизирани индивиди. Анализът на динамиката на междуличностното

доверие  и  доверието  към  социалните  институции  в  българското  общество  показва,  че

топящото се доверие (във всичките му основни измерения) е причина за ежедневното 

възпроизвеждане  на  модели  на  поведение,  доминирани  от  несигурност,  фрустрации  и

напрежение,  а  това  води  до  разпадане  на  социалната  спойка:  „Образно  казано,

социалната тъкан на нашето общество е разкъсана и „проядена“ - тъй като хората се

отнасят  с  недоверие  помежду  си  и  към  социалните  институции,  те  се  оказват  в

7 „АНОМИЯ (грц.  а -  отрицателна частица  и  nómos -  закон;  нарушаване  на  закона)  -  състояние  на
обществена система,  при което моралните и традиционните норми,  законите и правното регулиране,
обичайните правила за обществено поведение отслабват своето действие. Голяма маса от хора и групи,
общности  и  институции  не  се  съобразяват  с  тях,  нарушават  ги.  Пренебрегва  се  принципът  на
солидарност и се преминава към принципа на силата и бруталността. Искат се права и облаги, като се
пренебрегват обществените задължения и дълга. Индивидуализмът и егоизмът в масовото обществено
поведение надделяват над колективизма и чувството за интегрираност и социална принадлежност. Така в
обществото като цяло се натрупва рискова маса на конфликтност и деструктивност, то загубва своето
равновесие  и  устойчивост,  влиза  се  в  спирала  на  обществена  криза“  (Мирчев,  http://assa-
m.com/sociologia32.php).
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жизнена  ситуация,  която  всекидневно  произвежда  напрежение  и  несигурност.“

(Бояджиева, 2009: 62-63).

Отличителна  черта  на  българското  аномично  общество  е  лавинообразното

нарастване на броя на индивидите,  които прибягват до девиации с цел реализиране на

своите жизнени цели. „Става дума за аномия на постоянните травматични шокове и

ситуативни удари, на жизнения срив,  на които са подложени и бележат живота на

мнозинството българи. Проблемът се заключава в това, че продължителното състояние

на аномия, в което се намира обществото, налага нови ценности, нормативи и правила

на  поведение,  прокарвани  от  корумпиран  елит,  мафиотски,  сенчести  и  криминални

структури,  с  което  се  стимулира  създаването  на  паралелни  социални  отношения  и

социален ред, който размества по необратим начин всички страни от нашия живот. Тя

създава  особена,  специфична  социокултурна  среда  и  групови  интереси,  които  в

болшинството от случаите тласкат в различни посоки,  модифицират обществените

отношения и процеси, задават промени, които са в състояние да блокират успешното

осъществяване  на  належащите  реформи,  задържат  динамиката  на

трансформационните процеси, не създават необходимите и достатъчни предпоставки

за устойчиво развитие (Ерменов, 2013). Авторът обръща специално внимание на факта,

че  постоянното  състояние  на  аномия  „стимулира“  раждането  на  нови  вълни  от

девиантност и неизбежно води до притъпяване на чувствителността на обществото към

нарушенията  на  моралните  императиви.  В  този  контекст  се  повишава  търпимостта  и

толерантността към нарушенията във всички обществени области. Нещо повече, колкото

повече и по-масово разпространени са нарушенията на социално санкционираните

норми, толкова по-високо е нивото на толерантност към всякакъв род нарушения.

За  изграждането  на  общ фон на  масова  социална  търпимост  и  неглежиране  на

девиациите  допринася  и  широкото  им  отразяване  в  медиите  и  превръщането  им  в

постоянен  обект  на  публичния  дебат.  Протичат  процеси  на  дълбоки  личностни  и

ценностни  трансформации,  които  резултират  в  засилване  на  социалната  дисперсия  и

утвърждаване  на  модели  на  неприкрита  отчужденост  от  проблемите  на  „другите“.  В

преобладаващия  случай  индивидите  реагират  на  публично  артикулираните  примери  за

девиантност със засилваща се алиенация, което допълнително катализира процесите на

„разкъсване“  на  социалната  тъкан  на  българското  общество  (в  смисъла  на  Бояджиева,

2009). На лавината от примери за девиации и отклонения от социално приемливото 

поведение индивидите реагират най-напред с тревожност, която постепенно преминава в

раздразнителност, а след това - в засилена личностна капсулираност и отчужденост. В тази

връзка Златанова предупреждава,  че „ ...  непрекъснатото наблюдение на деструкция и

бруталност  води  до  възприемането  им  като  нещо  естествено  и  до  намаляване  на
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чувствителността  към  тях.  Това  е  първата  стъпка  към  научаване  на  девиантно

поведение.  Днес  непрекъснато  сме  изложени  на  влияния,  които  бавно  намаляват

чувствителността  ни  към  отрицателните  ефекти  на  девиантното  поведение.

Изложените  на  подобни  послания  започват  постепенно  да  свикват  с  това.  Те  ни

изглеждат все  по-малко  шокиращи и  приемливи“  (Златанова,  2013).  Ако  се  взрем във

фактите става очевидно, че постоянното експлициране и засиленото публично говорене за

бруталността и деструктивността оказват негативен ефект върху нивото на толерантността

на  обществото  към  нарушенията  на  социално  санкционираните  норми  и  моралните

императиви - вместо порицание и осъждане, трансформиращото се българско общество

развива  своеобразно  „социално  дебелокожие“  и  резистентност  към  социалната

проблематика. Вместо повишена чувствителност се забелязва точно обратното - пасивно

възприемане на ръста на девиациите и засилена индиферентност към масовото погазване

на  социалните  норми.  Моралните  императиви  загубват  санкциониращата  си  сила  и  се

стига до там, че широкото разпространение на девиациите (и превръщането на част от тях

в нова нормалност) принуждава коректните индивиди да прибягват към девиантност, за да

бъдат социално адаптивни и да постигат жизнените си цели (Ерменов, 2013).

Но  ако  девиациите  са  масово  разпространени  и  някои  от  тях  са  приели

характеристиките на нова „нормалност“ в условията на трансформиращото се българско

общество,  това  поставя  въпроса  за  необходимостта  от  целенасочено  изучаване  на

различните видове девиации. Изследователите на отклоняващото се поведение обръщат

внимание върху динамиката на представите на обществото за девиациите, като посочват,

че периодически обществото преформулира и/или разширява правилата,  придавайки по

този  начин  легитимност  на  нови  правила  и  поведенчески  модели.  Когато  определени

модели  и  жизнени  стратегии  придобият  статус  на  масово  разпространени  модели  на

поведение  („защото така  правят  всички“),  те  започват  да  се  борят  за  своето

„легитимиране“ в контекста на социалната нормалност. Формират се нови хабитуси и нови

полета,  в  рамките  на  които  това  поведение  е  нормално.  В  тази  връзка  възниква  и

следващият въпрос -  за кои прояви на девиантност може да се приеме, че са загубили

същностните си характеристики като отклонение от нормалното, нарушение на социално

санкционираните морални императиви и са се превърнали в елемент от нови, социално

„легитимирани“ и „нормални“ хабитуси? Като са абстрахираме от множеството възможни

планове на осмисляне на този въпрос, тук ще проблематизираме един конкретен негов

аспект  -  сенчестите  икономически  практики  девиация  ли  са  и  ако  да,  защо  са

възможни и може ли да се говори за субкултура на неформалността.

При  опита  да  се  отговори  на  този  въпрос  ще  се  изхожда  от  разбирането,  че

„девиантното поведение възниква като резултат на невъзможност на агентите да се
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справят с проблемна ситуация - на аномия и занижен социален контрол - и се прилага с

цел адаптация или създаване на нови форми на интеграция“ (Спасова, 2013).

2. Сенчестите икономически практики като проява на девиантност

2.1. Същност и видове сенчести икономически практики

Сенчестите  икономически  практики  дублират  всички  основни  елементи  на

производствено технологичния процес по създаването и разпределението на стоки/услуги.

Сенчестите  икономически  дейности  са  паралелна  икономическа  реалност,  която

обхваща всички сфери и сектори на икономическия живот и изпълнява специфични

социално  икономически  функции (в  зависимост  от  характера  на  производството,

особеностите на полагането на труд в тези сфери и типовете размяна, които дублира).

Анализът на икономическите реалии в трансформиращото се българско общество

показва,  че  най-масово  разпространени8 са  следните  три  вида  сенчести  (сиви9)

практики: 1) сивите практики, възникващи по повод регламентирането и полагането на

труд,  необходим  за  създаването  на  стоки  или  услуги;  2)  сиви  практики,  свързани  със

спазването на действащото финансово законодателство и 3) сиви практики при отчитането

на  обемите  и  резултатите  от  осъществените  икономически  дейности  (спазване  на

данъчното законодателство).  Трите вида сенчести или сиви практики са свързани с

нарушаването  на  трудовоправното  и  осигурителното,  данъчното  и  фискалното

законодателство.

Анализът на моделите на стопанско поведение на икономическите субекти показва,

че в условията на трансформиращото се българско общество немалка част от субектите

прибягват до използването на нелегитимни практики и в други три области, отнасящи се 

до  някои  ключови  аспекти  в  организацията  на  производствените  процеси: 1)

създаване на организационни предпоставки за реализирането на стопанско поведение и

икономическа  дейност;  2)  генериране  на  суровини  и  материали,  необходими  за

осъществяването на предмета на дейност; 3) пласмент и дистрибуция на произведените 

8   По  данни  от  серията  емпирични  социологически  изследвания,  реализирани  в  рамките  на  проект
„Ограничаване и превенция на неформалната икономика“ (изпълнител на проекта АИКБ, 2009-2014).

9  Сред съществуващите множество понятия  авторът работи  с  понятието „икономика в  сянка“  (shadow
economy)  -  най-точният  теоретичен  конструкт  за  обозначаването  на  специфичните  нарушения  на
действащото законодателство, които се извършват от икономическите субекти в процеса на осъществяване
на стопанската им дейност и целят адаптиране, омаловажаване, неглежиране, отхвърляне или целенасочена
промяна  на  институционалната  среда.  От  своя  страна,  „икономиката  в  сянка“  се  подразделя  на  сива
икономика  (нарушенията,  извършвани  от  легитимно  съществуващите  икономически  субекти)  и  скрита
икономика (дейността на „невидимите“ за търговските регистри субекти). В този смисъл в настоящия текст
се  работи  с  понятията  сенчести  икономически  практики  и  сиви  икономически  практики,  като  с  тях  се
обозначават специфичните форми на нарушаване на законово установените нормативи.  Сенчести и сиви
практики се употребяват като понятия-синоними.
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стоки/услуги. Виж Фиг. 1:

Фигура 1. Шестте вида най-разпространени сиви практики в българския

икономически живот
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2. Сиви практики при закупуване на суровини и
материали, необходими за осъществяването на

предмета на дейност

1. Сиви практики при създаването на
организационни предпоставки и условия за

стартиране и реализиране на стопанско поведение. В
това число, закупуването на лицензии, патенти,

софтуерни продукти

4. Сиви практики в пласмента и дистрибуирането
на произведените стоки/услуги

3. Сиви практики в трудовоправните и
осигурителните отношения

6. Сиви практики в прилагането на данъчното
законодателство

5. Сиви практики в прилагането на фискалното
законодателство

СИВИ ИЛИ СКРИТИ
ИКОНОМИЧЕСКИ СУБЕКТИ



Най-добре  описани  и  изучени  са  сивите  практики,  които  се  свеждат  до

нарушение  на  трудовоправното  осигурителното  законодателство,  данъчното  и

фискалното законодателство. Идентифицирани са 18 основни сиви практики, всяка от

които  има различен  характер,  интензитет,  обхват,  механизми за  осъществяване  и  по

специфичен начин повлиява легитимното функциониране на икономическите субекти.

част от практиките касаят индивидуалното поведение на наетите лица, докато други

описват действия и състояния на икономически субекти (предприятия, фирми, холдинги

и т.н.). Емпиричните данни от цитирания проект сочат, че най-широко срещаните сиви

практики са работа на договор с фиктивни клаузи (работа на договор за определена

сума  и  допълнително  необлагаемо  кешово  плащане  „на  ръка“),  работа  без  договор,

плащане на осигуровки върху суми, по-малки от реално получаваното възнаграждение

за труд, неотчитане на реалните продажби, неплащане на дължимите данъци, полагане

на  извънреден  труд  без  плащане  или  с  доплащане  на  „пари  в  пликче“,  работа  при

вредни условия на труд, неплащане на мита и акцизи, корупционни практики, печелене

на обществени поръчки с нагласени конкурси и др.

В специализираната литература, за сивите практики на етапа на създаване на

организационни предпоставки за реализирането на стопанско поведение говорят

единствено  някои  руски  автори  (Радаев,  2001:  8).  В  българската  изследователска

литература  въпросът  е  поставен  съвсем  наскоро  (Ченгелова,  2013:  171-172).  Сиви

практики  в  тази  област  могат  да  възникнат  по  отношение  на  практически  всички

елементи  от  създаването  на  организационни  предпоставки  за  стартирането  и

реализирането на стопанско поведение:  придобиване на права на собственост върху

производството,  легализиране  и  лицензиране  на  дейността,  технологично

обезпечаване, изграждане на мениджърски структури. Наемането на персонал  също

би могло да се отнесе към тази област, но в рамките на разграничение на шест основни

вида сиви практики, регламентирането на отношенията между работодателя и наетите

лица се отнася към групата на сивите практики в трудовоправните и осигурителните

отношения.

Другите  две  области (генериране  на  суровини  и  материали,  необходими  за

осъществяването на предмета на дейност и пласмент и дистрибуция на произведените

стоки/услуги) за пръв път са предмет на нарочен анализ през последните 2-3 години (за

повече  детайли  виж  Ченгелова,  2013а,  2013в,  2014а).  Това  са  специфични  сиви

практики,  които  позиционират  икономическите  субекти  или като  легитимно

функциониращи субекти, или като субекти в „зоната на здрача“.
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Прилагането  на  един  вид  сиви  практики  автоматично  води  до

необходимостта от прилагането на други видове сиви практики. Така например, ако

не  са  закупени  необходимите  лицензи,  ако  суровините  за  едно  производство  са

нелегитимно  генерирани  и  необходимият  персонал  е  нает  в  нарушение  на

трудовоправното  законодателство,  това  налага  висока  степен  на  сивота  върху целия

производствен процес, включително и върху пласмента на произведените крайни стоки

или услуги. Ако едно производство или дейност не се легитимира още при самото си

иницииране (чрез формално регистриране в търговския регистър), това обрича целия

по-нататъшен процес на сивота и скритост по отношение на закона.

2.2. Причинно факторна детерминираност на сенчестите икономически 

практики

В  основата  на  „икономиката  в  сянка“  стои  комплекс  от  взаимосвързани

социално  икономически,  институционални  (нормативно  административни),

ценностно  нормативни  и  народопсихологически  фактори. Най-общо,  характерът,

обхватът  и  формите  на  проявление  на  сенчестите  икономически  дейности  се

детерминират от екзогенни (външни определители) и ендогенни (вътрешно присъщи)

фактори.  От  гл.т.  на  процеса  на  генезиса  на  сенчестите  икономически  практики  и

тяхното  постоянно  възпроизвеждане,  различните  факторни  влияния  могат  да  се

разграничат също така и по следния начин:

1)  Предпоставки  и  фактори  за възникването на  „икономика  в  сянка“  в

трансформиращото се българско общество. Най-общо, към тази категория се отнасят

три вида предпоставки: икономически, социални и институционални.

В  условията  на  цялостна  социално  икономическа  трансформация,

първостепенни фактори се оказват рязката промяна в модусите на управление на

социално  икономическите  процеси  и  възникналото  в  резултат  на  това

институционално безсилие.  И населението,  и работодателите бързо разбират,  че са

попаднали в ситуация на нормативна „безтегловност”,  когато старото е разрушено, а

новото тепърва се конституира. Характерен белег на този тип среда е изключително

високата  степен  на  институционална  неопределеност,  която  се  изразява  в  липса  на

регулиране на определени сегменти от стопанския живот и свърхрегулиране на други

сегменти. Двадесет години по-късно, ниската ефективност и слабата компетентност на

държавните институции (разбирани като организациите и механизмите) се приема като

даденост,  поради  което  се  генерират  компенсационни  механизми  с  цел  бързото  и
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ефективно  решаване  на  възникващите  проблеми.  Така  на  практика  се  реализира

отдръпването  на  работодателите  и  населението  от  държавата  -  редица  автори  го

определят като сигнал за протичащата инволюция в постсоциалистическите общества

(Буравой,  1999;  Стоева,  2005).  Изследването  на  обществената  чувствителност  към

сенчестите  икономически  практики (2013)  също потвърди,  че  индивидите  гледат  на

своето потъване в сивото икономическо пространство като израз на рационалния им

избор сами да се грижат за създаването на условия и гаранции за функционирането им

като  икономически  единици.  В  този  смисъл,  експлозията  на  неформалност  е

естественият  отговор  на  нарушената  социална  нормалност  от  времето  на

държавния социализъм. Сенчестите практики са един от възможните варианти за

излизане  от  трудни  ситуации,  създадени  от  нормативната  (институционалната)

среда или от мудно функциониращата държавна администрация.

Анализът  показва,  че  в първите  години  на  трансформиране  на  българското

общество  към  пазарна  икономика,  екзогенните  фактори  (промяна  в  политическата

система,  смяна  в  подходите  за  управление  и  създалата  се  тотална  институционална

парализа) са изиграли конституираща роля за възникването и формирането на нов тип

икономическа  неформалност  и  в  частност  са  довели  до  конструиране  на  социално-

икономически предпоставки за възникване на „икономика в сянка“ – като радикално

нов  тип  неформално  икономическо  поведение10.  Без  да  се  подценява  ролята  на

10

  Става  въпрос  за  принципно  ново  неформално  поведение,  което  се  отличава  от  т.н.  „втора
икономика“  от  епохата  на  държавния  социализъм.  Макар  и  да  е  своеобразен  наследник  на  „втората
икономика”  в  социалистическите  общества,  неформалната  икономика  в  трансформиращите  се
постсоциалистически общества има коренно различен характер и функции.  Ако „втората икономика”
при  социализма  е  икономика  на  дефицитите,  то  неформалната  икономика  в  съвременните  й
варианти  има  две  основни  превъплъщения:  1)  икономика  на  съзнателно  направения  избор  за
рисково пазарно поведение и целенасочено неспазване на формалните правила с цел натрупване на
материални или нематериални изгоди и 2) икономика на оцеляването на малкия и слабо развит
бизнес, за който официалните регулации и правила се оказват непосилни за изпълнение.  Ако при
първото превъплъщение на „икономиката в сянка“ доминират „хищническите” мотиви за натрупване на
печалба и безогледното експлоатиране на човешкия капитал, другото лице на „икономиката в сянка“ е
свързано с недостатъците в развитието на институционалната среда – последната сякаш е създадена за
икономически  солидните  играчи,  за  които  играта  на  рисковото  пазарно  поведение  е  начин  за
максимизиране на печалбата.

Както  при  „втората  икономика”,  така  и  при  съвременните  й  вариации,  познати  под  името
„неформална икономика”, водещите мотиви са свързани със задоволяването на конкретни потребности.
Но  докато  чрез  „втората  икономика”  се  задоволяват  потребности  от  стоки  от  първа  необходимост,
луксозни стоки за дома и бита, или се компенсира недостига на статуси и произтичащите от това блага, то
при съвременните варианти на неформалната икономика мотивите засягат още по-дълбоки личностни,
частно групови и корпоративни интереси:

1) Задоволяват се потребности от генериране на капитали и завладяване на цели пазарни ниши,
постигане на монополни или олигополни позиции, генериране на властови ресурс, капитализиране на
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ендогенните  фактори  (смяната  на  правата  на  собственост  и  технологията  в

управлението на ниво „икономически субекти”), все пак екзогенните фактори се явяват

първопричината и оформят социално икономическия и културно-ценностния контекст,

в който става възможно зараждането на „икономика в сянка“ в днешните й проявления.

2)  Предпоставки  и  фактори  за  устойчивото  включване на  икономически

субекти  в  неформални  практики  (възпроизвеждане  на  сивия  сектор).  Към  тази

категория могат да се отнесат широк спектър от предпоставки и фактори, най-важните

сред  които  са:  неефективността  на  институциите;  непрозрачните,  нееднозначни  и

противоречиви  правила  за  стартирането  и  осъществяването  на  стопанска  дейност;

тежките и отнемащи много време и ресурси административни процедури, в съчетание с

увеличените регулативни мерки от страна на държавата, високата относителна тежест

на преките и косвените данъци и отчисления, както и различните такси за регистрация и

узаконяване  на  стопанска  дейност;  нееластичното  трудово  законодателство;

разрушеното доверие в държавността, което в съчетание с ниския риск за разкриване на

нарушенията  създава  нова  култура  на  масово  неспазване  на  формалните  правила;

ниското  ниво  на  знанието  на  правата  на  заетите,  както  и  липса  на  въображение  и

представи по отношение на бъдещото пенсиониране и др.

В основата на включването на индивидите в различни сенчести практики

стоят различни мотиви. Една немалка част от сенчестите практики са провокирани от

адаптационни мотиви (желание за успешна адаптация към социално икономическите

реалии  в  трансформиращото  се  българско  общество,  крайната  цел  на  която  е

получаване на повече доходи и печелене на пазарни предимства). В основата на друга

част от сенчестите икономически практики са компенсационните мотиви, изразяващи

се в търсене на възможности за увеличаване на доходите чрез неспазване на отделни

клаузи  от  трудовото  и  осигурителното  законодателство.  Има  и  трета  група

икономически практики, които са резултат от стремежа за натрупване на по-големи

печалби  „на  всяка  цена“ и  които  са  свързани  със  систематични,  груби  и  добре

осъзнавани  нарушения  на  действащото  трудово  правно,  осигурително  и  финансово

статуси, търговия с влияние, спечелване на политически и икономически позиции в обществото и др.
2)  В  случаите  на  оцеляване,  мотивите  са  социално  икономически  -  чрез  извършване  на

разрешени от закона дейности да се съхрани социално икономическия статус на малката бизнес единица
(често пъти тъждествена с домакинството) като способна да генерира финансови средства за посрещане
на  екзистенциалните  потребности;  икономическите  интереси  са  в  рамките  на  стремежа  за  просто
възпроизводство на бизнес дейностите.
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законодателство.  В  основата  на  този  вид  сенчести  практики  стоят  корпоративни

интереси  и  докато  при  първите  два  вида  практики  става  въпрос  за  оцеляване  и

приспособяване на индивидуално ниво (в краткосрочна и средносрочна перспектива),

то при третата  група сенчести практики се проявява най-грубото лице на пазарните

икономики,  изразяващо  се  в  хищническо  натрупване  на  капитали  при  висока

социална цена.  Макар и да са обективно детерминирани, тези процеси „отключват“

широк спектър от икономически практики, чието реализиране е свързано с нарушаване

на  действащите  регулации  за  легитимна  стопанска  дейност.  Крайният  резултат  е

спечелването  на  повече  сравнителни  предимства  и  реализирането  на  по-големи

печалби. Тъй като печалбата е същностна характеристика на движението на капитала,

подобен род практики са обясними и изглеждат напълно логични. Проблемът е в това,

че  те  не  са  легитимни,  т.е.  в  своето  движение  и  обръщение  капиталът  използва

социално  несанкционирани  практики  и  средства,  с  което  се  нарушава

предприемаческия етос и се поставя под въпрос легитимността на предприемачеството

(Манолов, 2014).

Изследванията  на  природата,  причинно  факторната  детерминираност  и

проявленията на „икономиката в сянка“ показват,  че макар да са обединени от обща

характеристика  (неспазване  на  законово  установените  регламенти),  в  същото  време

сенчестите  икономически  практики  се  различават  съществено  -  както  по  своята

природа,  механизмите за  тяхното  осъществяване  и  последствията от  тях  върху

икономиката  и  социалната  тъкан,  така  и  по  причините,  породили  съответните

практики, и мотивите на индивидите, използващи тези практики за постигане на свои

цели.

2.3. Сенчестите икономически практики - специфичен вид девиация

2.3.1. Девиантността като адаптация към аномичната ситуация

Девиациите  са  израз  на  невъзможността  на  индивидите  да  се  адаптират  към

жизнената  ситуация  с  институционализираните  и  легитимните  средства.  Мъртън

различава пет типа адаптация към аномичната ситуация, като от тях единствено

конформността не  се  тълкува като девиация,  защото „...  запазва  едновременно и

обществено  заложените  цели,  и  нормативно  предписаните  средства  за  тяхното

постигане“ (Спасова, 2013). Другите четири типа адаптация (иновация, ритуализъм,

оттегляне и бунт) са еманация на специфични поведенчески философии, свързани с

търсенето на други, различни от институционализираните и в този смисъл нелегитимни
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стратегии и средства за постигане на жизнените цели. В специализираната литература

тези  пет  типа  реакции  са  много  добре  описани  и  са  предмет  на  сериозен  научен

интерес.

Теорията за максимизацията (Murphy & Robinson, 2008)  доразвива теория на

Мъртън  за  аномията  и  напрежението,  като  въвежда  понятието  максимизатор

(Maximiser). Мърфи и Робинсън считат, че конформното поведение и иновацията (две

от  реакциите  на  аномичната  ситуация  по  Мъртън)  не  са  взаимно  изключващи  се

поведенчески модели, а взаимно допълващи се модели, които в живота се използват

паралелно от индивидите в цел придобиване на максимална печалба. За да извлекат

максимална печалба от ситуацията, индивидите използват едновременно и легитимни, и

нелегитимни  практики,  като  избират  кой  тип  практики  да  използват  след  разумна

оценка на ползите, които имат от двата вида практики. Впрочем,  Кловард и Олин са

сред  първите,  които  формулират  идеята  за  паралелното  използване  на  легитимни  и

нелегитимни средства  за  достигане на  целта  (Cloward  &Ohlin,  1961:  145).  Мърфи и

Робинсън показват, че в „преследването на Американската мечта“ индивидите действат

многоизмерно: житейските ситуации са многомерни и това предполага и дори изисква

да се действа адекватно на ситуацията, което се изразява в паралелно използване на

практики и поведенчески модели от различен тип. Неправилно и нереалистично е да се

очаква индивидите да действат само с един тип практики - само легитимни, или само

нелегитимни.  Всъщност,  индивидите  комбинират  рационално  елементи  от  различни

хабитуси и полета (ако си послужим с концептите на Бурдийо) и поради това тяхното

поведение  е  сложна  съвкупност  от  компоненти,  които  имат  различна  степен  на

легитимност.  Част  от  тези  компоненти  са  легитимни  и  кореспондират  спрямо

обществено  възприетите  морални  императиви,  законови  и  нормативни  регулации.

Други практики са  нелегитимни спрямо обществено санкционираните императиви и

регулации, но те са елемент от други субкултури и други полета, в рамките на които

тези поведенчески модели са възприети като допустими, нормални и в този смисъл те

са легитимни за членовете на групата, която споделя тази субкултура.

„Повечето от индивидите, през по-голяма част от времето, се придържат към

правилата на обществото и затова остават нормални“. Но очакванията, свързани с

Американската  мечта,  могат  да  доведат  някои  индивиди  до  включването  им  в

нелегитимни практики и използване на по-скоро неконформно поведение отколкото

конформно (Merton, 1957: 132, цит. по Murphy & Robinson, 2008).
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В разбирането на Мъртън, девиациите са продукт на прекаленото акцентиране на

обществено  заложените  цели,  постигането  на  които  се  оказва  невъзможно  чрез

институционализираните  средства  и  механизми.  Така  че  основната  причина  за

девиациите  е  несъответствието  между обществено  заложените  цели  и  средствата  за

тяхното постигане. Според Мъртън, американското общество от 50-те години поставя

изключително силен акцент върху културно (обществено) дефинираните цели, но при

това сякаш „пропуска“ или омаловажава въпроса за това как са постигнати тези цели.

Без изрично да се постулира, все пак се имплицира, че важното в човешките действия е

постигането на целта, а не средствата, с които тази цел е била постигната. Едно такова

тълкуване  отрежда  първостепенно,  дори  императивно  значение  на  резултата  от

човешките действия, изразяващ се в постигане на целта, и омаловажава средствата за

постигане  на  целта.  И  точно  това,  според  Мъртън,  отваря  вратата  на

криминализираните и девиантните практики - тъй като не е изрично постулирано, че

целта  трябва  да  се  постигне  само  с  легитимни  средства,  това  допуска,  че  в

преследването  на  целта  могат  да  се  използват  и  нелегитимни  средства.  На  това

основание  Мърфи и Робинсън заключават, че Американската мечта сама по себе си е

криминогенна  -  тя  предполага  действия,  в  резултат  на  които  се  спечелва

съревнованието. Спечелването на съревнованието е над всичко, то допуска използване

на всякакви средства (Murphy & Robinson, 2008). Една такава констатация сама по себе

си е доста крайна, но все пак трябва да й се отдаде дължимото, тъй като тя подсказва в

каква посока следва да се търсят обяснителните схеми за предпочитанията на анякои

индивиди към девиантните практики.

Така  например,  Мърфи  и  Робинсън  обръщат  внимание,  че  постигането  на

американската мечта са схваща като резултат от положените личностни усилия - успява

този, който е по-силно мотивиран, има силна воля и е детерминиран към постигането на

успеха. Заслужава да ес отбележи поставянето на акцент върху индивида като носител

на  отговорността  за  постигането  на  успех  -  успехът  е  личностен,  той е  продукт  на

личностните  усилия,  съответно  провалът  също  е  продукт  на  лоша  преценка  на

индивида или недостатъчно положени усилия за постигането на целта. Величината на

постигнатия успех се измерва с количеството на спечелените пари. Натрупването на

парични средства е символ и индикация за успеха - при това става дума не просто за

натрупване на  пари,  а  за  натрупване на  повече пари от другите.  Мъртън специално

акцентира върху частицата „още“, за да покаже безкрайността на американската мечта.

Колкото и да се натрупаните пари, индивидът иска още повече от това и този е неговият
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водещ  мотив  в  съревнованието  с  останалите  индивиди.  „Моралният  мандат  да

постигнат успех упражнява натиск (върху индивидите) да успеят - с честни средства

когаето това е възможно и със скверни средства ако това е необходимо.“ (Merton, 1957:

169,  цит.  по  Murphy & Robinson,  2008).  Американската  култура  не  признава  думата

„провал“, а американците са съветвани да не се отказват от преследването на целите си,

да не ги редуцират в процеса на изпълнение (например, защото са осъзнали, че не могат

да ги постигнат), а в американската култура даже поставянето на ниски цели се тълкува

като вид морално престъпление.

Меснер и  Розенфелд (Steven Messner  and Richard  Rosenfeld,  1994)  доразвиват

концепцията на Мъртън, като изрично изтъкват, че американската мечта е постигането

на материален, а не какъвто и да е друг успех. Тази първостепенна цел се постига в

условия  на  открито  съревнование  между  индивидите,  в  което  успяват  най-силно

мотивираните, най-адаптивните и изобретателните. Така Американската мечта набляга

върху постигането на успех, но не поставя акцент върху спазването на правилата. А по

думите на Бърнбърг (Bernburg, 2002: 732), при тези обстоятелства индивидите стават

все по-склонни към използването на тези средства, които технически погледнато най-

бързо и  най-сигурно ги водят към успеха.  Ето как се  ражда вълна от  „хищнически

престъпления“  (Bernburg,  2002:  732,  цит.  по  Murphy  &  Robinson,  2008).  Меснер  и

Розенфелд считат, че социалните институции, като семейството, училището и социално

санкционираните норми отстъпват пред първостепенността на обществено заложената

цел  -  здрава  икономика.  Това  обяснява  намалената  способност  на  социалните

институции  да  осъществяват  социален  контрол  върху  проявите  на  антисоциално

поведение. „Когато такива институции като държавно устройство, религия, образование

и  семейство не  са  в  състояние  да  регулират  генерираните  от  икономиката  човешки

импулси, криминалността и девиантността стават по-вероятни.“ (Robinson, 2004: 227;

цит.  по  Chamlin  and  Cochran,  1995).  Според  Меснер  и  Розенфелд,  в  една

капиталистическа система икономиката става доминираща, ако са изпълнени следните

три  условия:  1)  не-икономическите  институции  са  обезценени  (девалвирани);  2)

нормите  и  ценностите  на  не-икономическите  институции  отстъпват  пред  нормите  и

ценностите  на  икономическите  институции;  3)  не-икономическите  институции  се

вграждат  в  икономическите  институции.  В  американското  общество  постигането  на

паричен успех е заложено като културна ценност, която оказва детерминиращо влияние

върху цялостното поведение на индивидите. 
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В  крайна  сметка,  девиациите  в  американското  общество  се  разглеждат  като

функция на 1) културния натиск, оказван от американската мечта, извеждаща на преден

план  постигането  на  материален  успех,  и  2)  утвърждаването  на  институционална

структура, доминирана от икономиката (Pratt and Godsey, 2003: 615, цит. по Murphy &

Robinson, 2008).

Мъртън обаче твърди, че културно дефинираните норми и интереси изграждат

рамка на социално желателното поведение, като маркират това, към което индивидите е

желателно  да  се  стремят.  Тези  цели  са  институционализирани  и  допълнително  се

закрепват  и  утвърждават  от  семейството  и  образованието.  Институционализираните

средства  са  легитимният  начин  за  постигане  на  тези  цели,  а  на  тези  средства

съответстват  поведенчески  модели,  които  се  обозначават  като  приемливи.  Това  са

регулации,  вкоренени  в  нравите  или  институциите,  за  допустимите  действия  за

постигане на целите. Някои от средствата са задължителни, други са позволени, трети

са предпочитани, а нелегитимните средства са забранени. Термините на Мъртън за тези

четири типа средства са предписания (prescriptions), права (permissions), преференции

(preferences) и забрани (proscriptions) (Merton, 1957: 132). 

Това поражда състояние на постоянно напрежение - от една страна, културният

натиск е преследването на материпечалбална обезпеченост и натрупване на капитал, от

друга  страна са  изработени представи за  приемливите модели за  постигане на  тази

мечта.  На тази основа Мъртън обособява пет тип адаптация към аномичната ситуация -

важно е да се отбележи, че това са пет идеални типа реакции, а не типове личности.

Мърфи и Робинсън доразвиват класификацията на Мъртън за петте идеални типа

реакции  и  създават  теорията  за  Максимизатора.  Максимизацията  е  тип  поведение/

реакция,  който  съчетава  в  себе  си  същностните  характеристики  на  Конформиста  и

Иноватора. Индивидите-Максимизатори са интернализирали в своя хабитус социално

санкционираните модели на поведение и ги прилагат при тези ситуации, спрямо които

според  тях  подобни  модели  са  адекватни  и  релевантни.  В  същото  време  обаче,

Максимизаторите владеят и друг арсенал от образци на поведение, което се изразява в

използването на нелегитимни средства. Тези средства са свързани с нарушаването на

моралните  императиви  и  социално  санкционираните  модели  на  поведение.

наблюденията на Мърфи и Робинсън има дават основание да заключат, че всъщност „ ...

в  немалка  степен,  в  бизнес  света  Максимизацията  е  предпочитаната  стратегия  за

повишаване на печалбатаи богатството/благосъстоянието. ... Поради това в рамките на
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корпоративното поведение могат да се разграничат множество различни корпоративни

субкултури.“ (Murphy & Robinson, 2008: 10).

Същностно важно в контекста на теорията за максимизацията е това, че голяма

част от корпоративните директори приемат своето поведение като Максимизатори за

напълно нормално и приемливо в света на големия бизнес.

Сайкс  и  Матза  сочат,  че  една  голяма  част  от  изпълнителните  директори  си

позволяват да извършват нелегитимни действия, като оправдават това свое поведение с

мотива  (ако  не  ние,  някой  друг  щеше да  го  направи).  Сайкс  и  Матза  наричат  тази

защитна реакция „техника на неутрализацията“ (Sykes and Matza, 1958).

Сред най-важните заключения на Мърфи и Робинсън, има поне две причини да

се очаква, че тези, които вече са се сдобили с пари и власт, ще продължават да бъдат в

състояние  на  аномия  и  напрежение.  Първо,  както  подчертават  Merton,  Messner  and

Rosenfeld, Cloward and Ohlin, и другите теоретици на аномия и напрежение, същността

на капиталистическия етос е в непрекъснатото възпроизвеждане и реинвестиране, т.е.

правенето на печалба, а не натрупването на богатство. В този смисъл обаче, винаги се

оказва,  че „някой има повече от нас“ и това мотивира индивидите за нова  борба и

искане на повече. Второ, до известна степен девиациите и криминалността са широко

разпространени  сред  мениджърските  елити  (специално  сред  изпълнителните  и

финансовите директори) (Reiman and Leighton, 2003; Robinson, 2005). Това означава, че

богатите индивиди често са изправени пред дилемата дали да спазват законите или да

спазват  правилата  на  играта,  които  са  така  създадени,  че  да  носят  печалби  на

компаниите, но не винаги предполагат спазване на законите и дори точно обратното -

допускат и приемат като нормално прилагането на нелегитимни практики.

„Ние твърдим, че е много вероятно в рамките на американските корпорации

(използващи законни средства) девиациите (използването на нелегитимни средства)

вече да не е девиантно, а по-скоро нормално поведение сред корпоративните лидери

(Clinard и Игър, 2005; Friedrichs, 2008; Geis и Pontell, 2006; Mokhiber и Вайсман, 1999;

Rosoff и др., 2002; Simon, 2006; Simon и Хейгън, 1999). Така че, Максимизацията (като

адаптивна техника - добавено Е.Ч.) е широко разпространена в корпоративния свят.“

(Murphy & Robinson, 2008: 14). И още: „... Вместо да обозначаваме тези актьори като

криминали,  ние  ги  приемаме  като хитри,  интелигентни  и  успели  мъже създаващи

асоциация за бароните-разбойници от  миналите времена“ (Merton,1957: 142, цит. по

Murphy & Robinson, 2008: 14).

20



До  сходни  изводи  достигат  практически  всички  изследвания,  реализирани  в

рамките  на  проект  Ограничаване  и  превенция  на  неформалната  икономика  (АИКБ,

2010-2014  г.).  Данните  сочат  категорично,  че  за  значителна  част  от  българското

общество  сивите  практики  са  обект  на  противоречиви  оценки.  Те  едновременно  се

порицават,  но  в  същото  време  толерантността  към  тях  е  значително  висока,

респондентите изразяват както своята тревога от широкото разпространение на сивите

практики в българската икономическа действителност, но в същото време между една

трета и 40% изказват психологическа готовност за включване в различни видове сиви

практики.

Таблица  1  представя  схемата  на  Мъртън,  допълнена  с  реакцията  от  типа

Максимизатора и  още  две  други  възможни  комбинации  -  Неутрализатора и

Реформатора:

Таблица 1.

Типове реакции: обогатена схема на Мъртън, Мърфи и Робинсън, Ченгелова

Модели на
адаптация

Културно/обществено
заложени цели 

Институционални
средства

Нелегитимни
прояви

1. Конформност Приемат се Приемат се Отхвърлят се
2. Иновация Приемат се Отхвърлят се Приемат се
3. Ритуализъм Отхвърлят се Приемат се Приемат се
4. Оттегляне Отхвърлят се Отхвърлят се Приемат се
5. Бунт Отхвърлят се/

Заменят се с нови
Отхвърлят се/

Заменят се с нови
Приемат се

6. Максимизация
(Конформност 
+Иновация)
Murphy & Robinson, 
2008

Приемат се Приемат се Приемат се

7. Неутрализация
(Конформност + 
Оттегляне)
Ченгелова, 2015

Част от целите се
приемат, друга част се

отхвърлят

Приемат се Приемат се

8. Реформиране
(Конформност + 
Бунт)
Ченгелова, 2015

Част от целите се
приемат, друга част се

отхвърлят

Отхвърлят се Приемат се

Неутрализатори: Конформност + Оттегляне

Това е поведение, в което се редуват и поетапно (като поредица от редуващи се

действия) се прилагат две поведенчески реакции - конформност и оттегляне. Приемат

една  част  от  обществено  дефинираните  цели  (целите  на  културния  и  социалния
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контекст),  друга  част  от  целите-  отхвърлят.  Поставят  акцент  върху  целите,  които

приемат като личностно важни и съсредоточават усилията си върху постигането на тези

цели. Преекспонират тяхната значимост и по този начин омаловажават (неутрализират)

факта, че не приемат друга част от целите, които културният и социалният контекст им

налагат.  Изграждат  си  собствен  социален  свят  (субкултура),  в  която  личностно

значимите цели се представят за социално значими и имащи детерминираща сила за

развитието на личността.  Поведението на индивидите Реформатори се описва много

точно от теорията за неутрализацията Матза и Сайкс (1966). Типични за поведението на

Неутрализаторите  са  петте  типа техники,  описани в  теорията  на  Матза  и  Сайкс:  1)

отрицание на отговорността - рационално оправдание за извършеното, „прехвърляне на

вината“  към  други  субекти,  под  чието  решаващо  влияние  субектите  са  извършили

съответното  действие;  2)  отрицание  на  вредата  -  отрича  са  наличието  на  реално

нанесена вреда; 3) отричане на наличието на жертва чрез преобръщане на местата и

ролите  -  субектът  третира  себе  си  като  жертва,  а  действията  си  като  справедливо

възмездие и реакция на нечие несправедливо действие; 4) осъждане на осъждащите -

субектът на девиантното поведение отговаря на критиката с критика; 5) позоваване на

по-важни задължения - изтъкване на по-важни причини, които оневиняват и оправдават

извършеното действие (Спасова, 2012: 5). 

За Неутрализаторите е характерно едновременното използване на легитимни и

нелегитимни  средства.  Тази  тяхна  характеристика  на  пръв  поглед  ги  доближава  до

Максимизаторите. Но това е само на пръв поглед. Съществената разлика между тях е,

че  докато  Максимизаторите  приемат  всички  обществено  заложени  цели,

Неутрализаторите  приемат  само  една  част  от  целите  -  тези,  които  кореспондират  с

вътрешното им усещане за справедливост и представите ми за значими цели. Например,

за  един  индивид  от  типа  Неутрализатор  съществено  значимо  може  да  бъде

изграждането му като творческа личност, която не разчита непременно на материалния

успех (каквато е американската мечта) и за която измерителят за успех е до каква степен

индивидът  е  успял  да  развие  способности,  за  да  бъде  полезен  за  развитието  на

обществото  в  културен  аспект.  За  друг  индивид  успехът  се  изразява  в  прогресивно

напредващо кариерно развитие и достигане до най-високата степен, която съответната

предметна  област  предвижда.  Измежду  възможните  обществено  дефинирани  цели,

Неутрализаторите намират своята същностно важна цел и хвърлят всичките си усилия

върху нейното постигане. И тъкмо затова считат, че е позволено и морално допустимо
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да използват и легитимни, и нелегитимни цели -  защото са свръхакцентирани върху

една или няколко цели.

Реформатори: Конформност + Бунт

Реформаторите  се  характеризират  също  така  с  двукомпонентно  поведение.

Единият модус е поведението от типа конформност, което се изразява в приемане както

на  целите,  така  и  на  институционализираните  средства  за  тяхното  постигане.  Това

поведение се прилага в тези случаи, когато ситуацията подсказва на индивида, че ще

постигне най-висок успех, ако се държи конформно. Колкото и парадоксално да звучи,

но в други ситуации, които не позволяват на индивида да постига целите си и да пази

интересите  си  (т.е.  да  максимизира  поведението  си),  на  мястото  на  прилежното  и

социално санкционирано поведение се заменя от бунтарско поведение в най-чист вид:

индивидите са готови да отхвърлят някои цели, да ги заменят с нови, които в по-силна

степен  съответстват  на  конкретните  им  интереси.  Постигането  на  целите  при

бунтарското поведение се извършва изключително чрез нелегитимни, несанкционирани

средства.

Реформаторите  са  от  типа  индивиди,  които  активно  прекрояват  социалната  и

институционалната  среда,  така  че  да  я  пригодят  към  собствените  си  интереси.  В

сравнение с другите типове реакции, това е най-рядко разпространената поведенческа

реакция. Но това е в количествено изражение. В същото време, ефектите от този тип

реакция са обикновено много силни и повлияват върху една или няколко от ключовите

области на социално икономическия живот.

Ако  Максимизаторите  полагат  усилия  да  дефинират,  а  когато  се  налага  и  да

преформатират  своето  поведение  с  оглед  постигането  на  максимални  изгоди,

Неутрализаторите  се  отличават  с  „гъвкаво“  отношение  към  целите  и  средствата  за

тяхното постигане, а Реформаторите прекрояват социалната и институционалната среда

като  цяло  (или  отделни  техни  елементи),  като  в  основата  на  това  поведение  стои

стремежът за постигане на сравнителни предимства и максимални ползи.

При  тълкуването  на  сенчестите  икономически  практики  като  девиантност

инструментално  полезна  е  също  така  и  институционалната  теория  на  аномията

(Меснер  и  Розенфелд,  1994). Институционалната  теория  за  аномията  доразвива

теориите  за  аномията  на  Дюркем  и  Мъртън,  като  обаче  критикува  разбирането  на

Мъртън за аномията като функция на нееднаквия достъп на индивидите до легитимните

средства за постигане на обществено заложените цели. Меснер и Розен-фелд показват,

на  примера  на  американското  общество,  че  аномията  е  следствие  не  само  на
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несъответствието между заложените цели и възможността да се използват легитимни

средства  за  тяхното  постигане.  За  целта  те  отграничават  два  вида  институции  -

културата  и  други  социални  институции.  В  културен  плана,  има  четири  основни

ценности, които ръководят поведението на индивидите (в американското общество): 1)

достигането на целите - има се предвид стремежът към постигане на заложените цели,

което  е  ключов  индикатор  за  това  дали  индивидите  са  успешни  или  не;  2)

индивидуализмът - американското общество залага на усилията на отделните индивиди,

това  се  поощрява  и  се  приема  като  очаквано,  нормално  и  правилно  поведение;  3)

универсализмът - тази ценност акцентира върху факта, че на всички индивиди в равна и

еднаква степен е дадено да постигат успех, което е различно от схващането на Мъртън;

4) материализът - познат още като фетишизиране на парите и измерването на личния

успех чрез количеството спечелени/придобити пари.

По  думите  на  Меснер  и  Розенфелд,  културата  и  нейните  четири  ключови

културни ценности са „само половината от уравнението“ - другата половина се заема от

социалните  структури/институции,  които  според  двамата  автори  са  икономиката,

държавно устройство, семейството и образованието (Messner & Rosenfeld, 2001, p. 65).

Ключовият момент в институционалната теория за аномията е в баланса или липсата на

баланс  между  четирите  социални  институции.  По  тази  теория,  високият  ръст  на

престъпленията в САЩ се обяснява с това, че икономиката доминира над останалите

три социални институции. Доминирането на икономиката над останалите социални и

неикономически институции води до отслабване на социалния контрол и до по-висок

ръст на девиации,  тъй като другите трите  неикономически социални институции не

функционират  ефективно.  Институционалната  теория  за  аномията  е  емпирично

тествана от  изследвания (Chamlin  & Cochran,  1995;  Maume & Lee,  2003;  Messner  &

Rosenfeld, 1997; Piquero & Piquero, 1998; Pratt & Godsey, 2003; Savolainen, 2000) и тези

изследвания  сочат,  че  аномията  и  проявите  на  девиантност  са  до  голяма  степен  в

зависимост  от  взаимодействието  между  икономиката  другите  три  неикономически

институции.

Институционалната теория за аномията все още не е прилагана като обяснителна

концептуална рамка за поведението на българските предприемачи. Поради това и в този

текст  се  ограничаваме  само  върху  маркирането  й  като  релевантен  теоретичен

инструмент, който би могъл да се използва при бъдещи изследвания на неформалността

и девиациите в трансформиращото се българско общество.
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2.3.2.Сенчестата икономика като девиантни практики

Сенчестите  икономически  практики  са  типичен  пример  за  девиантно

поведение,  изразяващо  се  в  съзнателно  неспазване  на  законово  установените

норми  и  регулации.  Същностната  характеристика  на  сенчестите  практики  е

тъкмо в целенасочено и напълно осъзнато нарушаване на нормативната уредба и

регламентите за стопанска дейност.

В тази връзка съществено важно е да се подчертае, че „икономиката в сянка“

включва  само  тези  специфични  практики  и  действия,  които  съпътстват

извършването на разрешени от закона икономически дейности. Това е много важна

отлика и трябва специално да се подчертае,  тъй като нерядко дори изследователите

допускат  смесване  на  практиките,  осъществявани  по  отношение  на  разрешените  и

неразрешените  дейности.  „Икономиката  в  сянка“  не  обхваща  криминализирани

дейности  и  това  е  главната  й  отлика  от  черната  икономика,  в  състава  на  която  се

включват всички онези дейности, които са инкриминирани, т.е. тяхното извършване се

преследва и наказва от закона. Трябва да се посочи обаче, че извършването на една част

от сенчестите икономически дейности също завършва с резултати, които са обект на

съдебно преследване. Така например, укриването на данъци е резултат от две сенчести

практики - 1) необявяване на пълния обем реализирани продажби и 2) необявяване на

пълния  обем реализирани обороти.  Чрез  прилагането  на  тези  практики стопанските

субекти плащат по-малко данъци от реално дължимите, което е укриване на данъци и

обект на преследване. В последно време се обсъжда възможността за инкриминиране на

укриването на осигуровки, но дискусията по този въпрос все още продължава.

Нормалното  стопанско  поведение е  това  поведение,  което  следва  социално

санкционираните образци и спазва законово установените регулации за извършване на

стопанската дейност. В смисъла на Мъртън, това поведение би могло да се определи

като конформно, т.е. то е съобразено с обществено заложените цели и с изработените

легитимни  средства  за  постигането  на  тези  цели.  Предприемаческият  етос  изисква

печалбата да се генерира по легитимен начин, т.е. със законово установени и социално

санкционирани  средства  и  механизми.  „Обществото11 чрез  законите  и  моралните

11  Изцяло ще се съгласим с Манолов, който в цитираната статия (Манолов, 2014) защитава тезата за
необходимостта  от  изработване  на  адекватна  нормативна  социална  рамка.  Защитниците  на
неолиберализма  залагат  изцяло  на  свободния  пазар  и  застават  срещу  регулирането  на  стопанската
дейност. Тезата „държавата вън от икономиката“ е причинила дългогодишни дискусии и ще продължи да
бъде предмет на теоретично осмисляне и в бъдеще. Транформационните процеси в българското общество
обаче са убедително доказателство за това, че предприемаческата дейност се нуждае от регулиране. Друг
е въпросът, че регулациите трябва да бъдат адекватни, да дават възможност за защита на интересите на
всички играчи, а не на част от тях, и да бъдат разумно „дозирани“ - не е необходимо  да се влиза в
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норми и правила, които създава и налага на участниците в предприемачеството, цели

да постигне съчетаване на интересите на всички  участници на пазара и  по  този

начин да гарантира легитимността на предприемаческата дейност“ (Манолов, 2014:

49). Прилагането на нелегитимни практики разрушава предприемаческия етос и създава

паралелни производствени вериги, които са конкурентни по отношение на легитимния

бизнес.

Всяко отклонение от законово установените правила, регулации и морални

норми за легитимна стопанска дейност е проява на девиантност. В същото време,

макар  че  сенчестите  практики  са  следствие  от  състоянието  на  аномия,  4-те  типа

реакции на Мъртън не могат да се приложат директно, а по-скоро биха могли да се

използват като мисловни конструкти, които да бъдат съпоставени с различните видове

сенчести икономически практики и различните видове неформалност.

В  българския  случай,  сенчестите  икономически  практики  са  специфичен  вид

девиантно поведение, което бе породено от процесите на тотална смяна на отношенията

на  собственост  и  последвалото  радикално  преразпределение  на  средствата  за

производство.  Възникналото  в  резултат  на  това  предприемачество  изработи  своите

морални императивни „в движение“ - старите морални норми се оказаха нерелевантни

на променените реалности, затова в динамичен порядък бяха изковани новите морални

норми.  Предназначението  им  бе  да  отразят  същността  на  предприемачеството  и  да

направят възможно успешното функциониране на новите стопански субекти. И точно

тук се появиха сериозните проблеми,  защото една немалка част от новопроходилите

предприемачи  схванаха  свободата  на  пазара  като  липса  на  правила  и  ограничения.

Логичен резултат  от  това  бе  възникването на  нелоялната  конкуренция  като типична

характеристика  на  трансформиращата  се  българска  икономика.  Показателно  в  това

отношение е представително социологическо изследване от 1995 г., което установява, че

според  оценките  на  67,3% от  българските  предприемачи  нелоялната  конкуренция  е

получила драстични размери и форми в новосъздадената пазарна икономика (Манолов,

2014: 48). Нелоялната конкуренция е една от типичните сиви икономически практики,

която оказва влияние върху характера и легитимността на всички икономически субекти

-  нелоялните  субекти  спечелват  бързи  и  очевидни пазарни предимства,  а  изрядните

получават  полезен  урок  по  социално  инженерство:  оцеляват  „иновативните“,  тези,

детайлизиране на правилата:  правилата трябва да се малко на брой, но да регулират всички основни
аспекти на стопанската дейност. 
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които приспособяват правилата към собствените си интереси и неглежират действащите

правила.

В България сенчестите икономически практики възникнаха бурно и за кратко

време се превърнаха в масово разпространен модел сред предприемачите.  Това дава

основание да се постави и друг логичен въпрос - след като са масово разпространени,

запазват  ли  те  статуса  си  на  девиантност  или  при  определени  условия  се

превръщат в нова „нормалност“? Девиантно е това поведение, което е отклонение

или нарушение на социално санкционираните норми и модели. Ако определени форми

на  девиация  започнат  да  се  срещат  масово,  това  поставя  въпроса  за  тяхното

преразглеждане  и  дефинирането  им  като  определени  субкултури,  изпълняващи

специфични функции в контекста на социалната нормалност.

В тази  връзка  същностно  важният  въпрос  е  как обществото  се  отнася  към

сенчестите икономически практики - осъжда ли ги, порицава ли ги или тихомълком

ги  одобрява  и  ги  конституира  в  нови  социални  полета,  в  контекста  на  които  тези

практики  са  „легитимирани“  и  приемливи.  Емпиричното  изучаване  на  степента  на

включеност на индивидите в сенчести икономически практики, както и изследванията

на нивото на толерантност и търпимост към този тип нарушения дава основание да се

направи  общата  констатация,  че  едни  и  същи  сенчести  практики  се  оценяват  по

различен  начин  -  от  пълно  отрицание  до  открито  приемане  и  одобрение.

Амбивалентното  и  нееднозначно  отношение  на  българското  общество  към

„икономиката в сянка“ произтича от комплексния, хетерогенен и противоречив

характер на сенчестите икономически практики - те са паралелни на официалната

икономика  структурни  формирования,  имат  специфични  характеристики  и  ясно

артикулирано дейностно лице. Ето защо в масовото съзнание, от една страна, доминира

представата  за  сивата  икономика  и  сивите  практики  като  нарушение  на  законово

установените норми и правила за стопанско поведение. Паралелно с това, значителна

част от населението е склонно да оправдае използването на сиви практики, тъй като

счита,  че  те  са  компенсационни  механизми  за  „снемане“  на  пропуските  и

несправедливостта на съществуващите преразпределителни механизми.

Така  например,  показателно  за  масовото  съзнание  от  началните  години  на

прехода в България е навлизането на клишето „гъвкав предприемач“ - гъвкавостта се

привижда не в търсенето на рационални подходи и стратегии за легитимна дейност, а в

изграждането на широки мрежи, създаването на собствените лобита и разработването

на нелегитимни практики, с чиято помощ да се неглежират, омаловажат или игнорират
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съществуващите  официални  (формални)  регулации  и  правила.  Ако  се  върнем  към

предприемаческия  етос  от  първите  години  на  прехода,  ще  открием  преобладаващ

респект  към  тези,  които  си  изградиха  ореол  на  недосегаеми  и  неподвластни  на

официално съществуващите нормативни правила и социални норми.

Наличните  емпирични  данни  (2010-2014)  показват,  че  тъй  като  са  масово

разпространени,  а  публичното  санкциониране  и  порицаване  е  по-скоро

изключение, сенчестите икономически практики се оказват сред девиациите, към

които  населението  проявява  изключително  висока  търпимост  и  толерантност.

Тъкмо сенчестите икономически практики са пробният камък за структурата и силата

моралните императиви от най-новото време. Не може да се каже, че такива императиви

липсват  -  напротив,  те  са  част  от  масовото  съзнание,  но  присъстват  само  на

декларативно  ниво.  Тяхната  инструментална  сила  е  нищожна,  както  е  променена  и

функцията им. От императиви, санкциониращи и определящи личностното поведение

на индивидите и техния съзнателен избор на жизнени стратегии, те са приели формата

на прескриптивни, пожелателни морални предписания.

В това отношение красноречиви са оценките на населението за някои основни

аспекти и функции на сенчестите икономически практики в българското общество:

1.  През  2013  г.  според  60,6%  от  населението12 сивата  икономика  присъства  в

ежедневието  на  хората  толкова  очевидно  и  често,  че  нейните  проявления  се

приемат от хората в България като нормално явление. През 2010 г. този дял е бил

68,5%, което показва,  че  е  налице опит за  обръщане на  масовото съзнание в

посока  неодобрение  на  сивите  практики.  Но  дори  и  при  така  очерталото  се

редуциране  на  относителния  дял  през  2013  г.,  все  още  остава  изключително

високо нивото на индивидите, които считат, че сенчестите практики са по-скоро

част от новата „нормалност“.

2.  През 2013 г. 43,0% от населението (срещу 51,4% през 2010 г.) считат, че сивата

икономика е необходимост за оцеляването на бизнеса и гражданите в България.

макар и да се отчита известно подобрение в сравнение с 2010 г., остава тревожно

високо  нивото  на  индивидите,  които  разглеждат  сенчестите  икономически

практики като необходимост в контекста на утежнените социално икономически

12  Приема се,  че средата на скалата е „3“ и се сумират относителните дялове на лицата, посочили
степен на приемане 4 и  5 включително.  Така са изчислени стойностите по обособени 11  същностни
аспекта на общественото мнение за сивата икономика.
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условия.  Това  автоматично  изважда  този  тип  практики  от  категорията  на

социално  несанкционираните  действия  и  им  придава  статус  на  своеобразна

социална „легитимираност“  -  те не са осъдителни,  защото са необходимост в

дадения контекст.

3. Почти непроменена и относително висока (56,7% през 2010 г. и 55,2% през 2013

г.)  се задържа обществената нагласа,  че проявленията на сивата икономика са

нарушение  на  законодателството,  но  въпреки  това  могат  да  се  толерират  до

известни граници.

4.  В нагласите на 45,3% от населението даването на „пари в плик” е приемлива

практика за България. Това обаче е позитивна промяна в обществените нагласи,

защото през 2010 г.  близо две трети от хората (68,5%) са подкрепили същото

мнение.

5.  Според  81,5%  от  населението  работодателите  са  склонни  да  прикриват

действителните си печалби/доходи.

6.  Според  63,7%  и  работодателите,  и  работниците  са  склонни  да  се  изплащат

здравни и социални осигуровки върху по-ниско заплащане от действителното.

7.  Значителна  част  от  работодателите  са  склонни  да  фактурират  частично

действителните си обороти и плащания, считат 73,9% от населението.

8.  76,0% от  населението  са  убедени,  че  работещите  в  сенчестия  сектор  фирми

нанасят големи щети на фирмите, работещи изцяло „на светло”.

9.  Според  57,8%  от  населението,  щетите,  понасяни  от  работещите  „на  светло”

фирми,  водят до преосмисляне на  тяхната  политика и  преминаване към сиви

практики.  По този пункт 18,3% от изследваните лица са избрали отговор "не

зная".

10.  Корупцията  е  съществена  част  от  сивата  икономика,  считат  86,5%  от

населението.

11.  Всеки  четвърти  (24,7%)  не  е  наясно  дали  има  зависимост  между  броя  на

регулациите в даден бранш и разпространението на сиви практики има в този

бранш. Все пак, според 56,7% от населението има такава правопропорционална

негативна връзка.

Представените оценки показват, че в структурата на общественото мнение са

изградени  ясно  артикулирани  оценъчни  модели,  според  които  „икономиката  в

сянка“  е  трайно  присъстващ  елемент  в  икономическото  битие  на  хората.

Нагласите към сенчестите икономически практики са критични, но с уговорката,
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че тези практики са станали неизменна и дори необходима част от ежедневието на

хората.  Общественото мнение отразява тревогите на хората, че явното присъствие на

сенчестите икономически практики в живота на страната има силно негативно влияние

върху изрядните работодатели, които са принудени в определени ситуации да приемат

играта на сивите. 

2.4.  Функциите  на  сенчестите  икономически  практики  -  основа  за

отнасянето им към различните видове девиантно поведение

В контекста  на  социалната  нормалност  сенчестите икономически практики

получават нееднозначно, противоречиво тълкуване (от пълно отрицание до явно

одобрение  и  приемане)  и причината  за  това  е,  че  те  изпълняват  разнородни  и

противоположни  по  характер  функции. Това,  което  е  добро  и  полезно  за  даден

индивиди  или  група  индивиди,  може  да  бъде  тълкувано  като  злонамерено  или

зловредно  действие  от  друга  група  индивиди.  Чрез  прилагането  на  определени

практики група  индивиди получават  реална  възможност  да  постигнат  жизнените  си

цели.  И  точно  тук  е  основният  проблем в  оценяването  на  функциите  и  социалната

значимост  на  сенчестите  практики -  едни и същи сенчести практики в  различен

социален  контекст  и  при  различни  условия  могат  да  изпълняват  диаметрално

противоположни функции. В единия случай това са компенсаторни (и в този смисъл

позитивни) влияния, а в другия случай са налице деструктивни (и изцяло негативно)

влияния (Ченгелова, 2013, 2014).

Анализът  на  диаметрално  противоположните  функции  на  сенчестите

икономически  практики  е  необходим,  тъй  като  дава  възможност  да  се  осмислят

различията в начините, по които сенчестите икономически практики оказват влияние

върху обществото във всичките аспекти на неговото функциониране.

В основата на позитивните функции на „икономиката в сянка“ стои активната

оценка на формалните регулации и търсенето на алтернативни икономически форми,

съпътстващи формалните. Разграничават се три компенсаторни (позитивни) функции

:

1.  Рефлексивна  функция:  Поради  своята  природа  и  механизмите  на  своето

съществуване,  неформалността  е  естествената  протоформа,  но  и  рефлексия  на

формалните правила. Затова истинската верификация на адекватността и логичността

на  формалните  регулации  става  отново  на  неформално  ниво  –  ако  формално

закрепените правила издържат „проверката” на живия живот, т.е. бъдат разпознати като
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естествените, „справедливите” правила, те стават елемент от стопанското поведение на

пазарните  субекти.  Неиздържалите  проверката  формални  правила  стават  повод  за

изобретяване на  механизми и форми за  тяхното неспазване.  Това става по различни

начини  –  формалните  правила  могат  да  бъдат  „заобиколени”,  „оптимизирани”,

неутрализирани, игнорирани или грубо/ демонстративно нарушавани.

2.  Рационализираща  функция: проявява  се  в  три  основни  аспекти  –

нормативен, икономически и социален:

i. В нормативен смисъл, рационализирането е свързано с конструирането на

неформални  механизми  за  компенсиране  на  пропуските,  „вратичките”  и

недоглежданията в регулационните механизми, рамкиращи общата бизнес

среда.  Пазарните субекти реагират спонтанно на всяка нова регулация с

желанието  да  „оптимизират”  нейното  прилагане.  На  практика  това

означава,  че  се  търсят  начини  за  нейното  неспазване,  но  в  очите  на

пазарните  субекти  този  вид  нарушения  на  формалните  норми  не  е

осъдително  -  напротив,  те  го  разглеждат  като  проява  на  рационално

мислене  и  гъвкаво  пазарно  поведение.  В  част  от  случаите  пазарните

субекти са прави, тъй като спазването на формалните правила би направило

трудно или невъзможно функционирането им като икономически единици.

Но  когато  формалните  правила  имат  принудително  коригиращ  или

рестриктивен  характер,  не  е  изключено  пазарните  субекти  да  надянат

маската  на  „оптимизирането”,  за  да  скрият  чисто  икономическите  си

интереси;

ii. В социален смисъл, рационализиращата функция се проявява най-вече в

създаването  на  възможности  за  заетост  и  доходи,  което  е  вид  социален

„амортисьор”  (в  терминологията  на  Латов)  –  „икономиката  в  сянка“

смекчава  негативните  ефекти  от  преструктурирането  на  икономиката,

улеснява реинтегрирането на принудително изведената на пазара на труда

работна  сила  и  в  значителна  степен  неутрализира  възникващите  при

същностни трансформации или кризи13 трайни предпоставки за социално

13   В една от множеството срещи с работодатели от страната, дребните предприемачи от Северозападна
България споделят: „Няма работа за никого тук и бизнес не можеш да започнеш, защото хората нямат
пари и не купуват. Минали са на разменни начала и както едно време, си обменят стоки или услуги.
Всеки разменя каквото има и каквото може, само че от това бизнес не можеш да развъртиш.” И още:
„Всеки търси да направи някаква далавера, разбирай – ако може от нищо работа, да спечели повече
пари. За какви данъци ми говориш – то е срамно да кажеш, че си платил данъци.”
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изключване и социални неравенства;

iii. В  икономически  аспект, „икономиката  в  сянка“  рационализира

стопанското  поведение  в  пряк  смисъл  –  максимизира  печалбите  и

минимизира  разходите.  Тук  „икономическият  човек”  получава  пълна

реабилитация – онова,  което традиционно се определя като егоистични

интереси за натрупване на максимално високи печалби, се прикрива зад

афиширания  мотив  за  адекватно  на  институционалната  среда

преустройство на производствения цикъл и реализирането на  крайните

продукти.  Но точно тук  най-ярко се  изразява  двойствения  характер на

сенчестата  икономика  –  максимизирането  на  печалбите  за  един

работодател  означава,  че  това  е  станало  за  сметка  на  заетите  в

производството и дистрибуцията на крайните продукти лица, за сметка на

крайните потребители или за сметка на други работодатели. Например,

изрядните  фирми  инвестират  средства  за  въвеждането  на  системи  за

качество, а сивите си спестяват този разход; изрядните плащат лицензии и

мита върху внасяните суровини,  докато сивите  „имитират”  подобия на

тези суровини и произвеждат некачествени крайни продукти „напук” на

всякакви технологии, които продукти впоследствие реализират на пазара

на  по-ниски  пазарни  цени.  В  крайна  сметка,  сивите  работодатели  се

оказват по-конкурентоспособни от изрядните и печелят повече пазарни

ниши, докато работещите на „светло” работят по правилата и вместо да

просперират, реализират минимални печалби.

3.  Компенсаторна функция:  с  нея  се  обяснява  възникването  на  сенчести

практики -  алтернативи  на  официалната  (формалната)  икономика  в  случаите,  когато

официалните „правила на играта” създават условия за неравен достъп до капитали и до

средствата  за  производство,  нееднакви  възможности  за  регламентирана  заетост  и

произтичащата  от  това  нееднаквост  на  индивидите  по  отношение  на  участието  им

икономическия живот (в това число, риск от загуба на работа и социално изключване);

нееднакви възможности за  доходи и свързаните  с  това  последствия,  в  т.ч.  трайното

затъване  в  блатото  на  социалните  неравенства  и  социалната  изключеност.  По

отношение на малкия бизнес и за една част от индивидите, сенчестите практики играят

не  само  компенсаторна  функция  –  те  са  спасителният  пояс,  безалтернативната

възможност за оцеляване в условия на нееднаквост на икономическите субекти. Тази

разновидност на компенсаторната функция се проявява особено силно в ситуацията на
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криза и условно може да се означи като функция на оцеляването.

При негативните  ефекти  на  „икономиката  в  сянка“  посоките  на  влияние

също невинаги са еднозначни, но въпреки това са ясно различими следните ситуации:

i. ситуациите на категорични вреди на сенчестия сектор върху обществено

икономическата система като цяло;
ii. ситуациите, когато са засегнати интереси на браншово ниво и на отделни

работодател;
iii. ситуациите,  в  които  се  засягат  интересите  на  наемния  труд  (отделни

индивиди или групи от индивиди).

В съответствие с трите типа ситуации, могат да се разграничат три вида

негативни  функции  -  1)  обструктивно  неутрализираща,  2)  деструктивно

игнорираща и 3) агресивно обезсилваща. Строго погледнато, негативните функции

могат да се разглеждат по-скоро като дисфункции, тъй като играят системоразрушаваща

роля спрямо основни структурни елементи на социално икономическата система.

1. Обструктивно неутрализираща функция: На битийно ниво се проявява под

формата на един от трите разпространени модела за неспазване на формалните правила.

Типично поведение за средния и едрия бизнес, който контрира формалните правила и

оспорва тяхната правилност. Формалните правила се критикуват публично и широко,

коментират се слабите им места и вредите, които се нанася на бизнес средата. Така под

формата  на  публично  изказване  на  обструкции  (възражения),  бизнесът

легитимира правото си да не ги спазва и неутрализира съществуващите формални

правила. За тази особеност в поведението на пазарните субекти предупреждава Радаев,

който  разглеждайки  трите  най-общи  стратегии  на  пазарните  субекти  спрямо

формалните правила посочва, че не са редки случаите, когато зад „димната завеса” на

стратегията  „глас”,  пазарните  субекти  скриват  желанието  се  за  реализиране  на

стратегията  „изход”.  Радаев  визира  трите  стратегии  по  Хиршман  –  стратегията  на

лоялността,  стратегията „глас” (на публичното оспорване на формалните правила)  и

стратегията  за  „изход” (като скрито неизпълнение на  правилата)  и  прави извода,  че

руският бизнес е склонен да се крие зад многословното оспорване на правилата, което

обаче  е  маскировъчна  реакция  и  отвлича  вниманието  от  сериозните  нарушения  на

формално  установените  закони  и  правила  (Радаев,  2001:25).  Налице  е  учудващо

сходство между поведението на  едрия бизнес  в  Русия и  у нас  –  зад  същите фрази,

същата  лексика  и  сходна  настойчивост,  се  крият  желанието  за  монополизиране  на

определени  пазари  и  увеличаване  на  корпоративните  печалба  (за  сметка  на
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увеличаването на социалните неравенства и поддържането на големи групи от трудово

активното население „на ръба”).

2. Деструктивно игнорираща функция: Това е разновидност на обструктивно

неутрализиращата  функция,  но  тук  вместо  публично  говорене  и  оспорване  на

справедливостта на „правилата на играта”, се прилага принципът на демонстративното

погазване  на  регулациите  –  открито  игнориране,  с  ясно  съзнание  за  негативните

последствия  върху  социално  икономическата  система.  Този  тип  поведение  има

подчертано деструктивен характер, което всъщност в крайна сметка е неговата

крайна цел – разрушаване на статуквото и промяна в регулациите. Поведение от

този  тип  се  среща  основно  при  едрия  бизнес  в  структуроопределящи  отрасли  и

сравнително по-рядко при средния бизнес. Формалните правила се спазват само тогава,

когато  това  носи  икономически  изгоди.  В  противен  случай  се  работи  по  „другите“

правила  –  тези,  които  рамкират  взаимоотношенията  в  сенчестата  страна  на

икономиката.  Вредите от този тип поведение са огромни,  тъй като рязко изкривяват

ситуацията  на  пазара  –  формират  се  монополни  или  олигополни  позиции,  скрити

картели и се създават уютни бизнес пространства за една част от бизнеса, а средният и

малкият бизнес се държат на ръба на оцеляването.

3.  Агресивно обезсилваща функция: Най-агресивната форма на деструктивно

поведение на играчите от зоната на здрача. В този си вариант, „икономиката в сянка“

много често е на една крачка от криминалната икономика. Поведението на играчите е

насочено  към  обезсилване  на  формалните  правила,  чрез  прилагането  на  силови

механизми и схеми за принудителен отказ от права на собственост, от технологии, от

капитали (в т.ч. социален капитал). Капитализират се статуси, влияние, стратегически

ресурси,  политически  и  икономически  елити,  висши  представители  на  съдебната

система и разследващите институции, експерти и анализатори. Механизмите са много и

различни,  а  общото  между  тях  е  в  демонстративно  безцеремонното  нарушаване  на

формалните правила.  Този тип пазарни субекти не просто демонстрират неуважение

към законите – те са зад нормотворческите процеси и не крият това.

В  съответствие  с  очертаните  три  позитивни  и  три  негативни  функции  на

„икономиката  в  сянка“,  в  структурата  на  общественото  мнение  се  открояват  ясно

артикулирани представи за различните типове неформалност и бягство от правилата.

Най-общо може да  се  говори за  четири типа неформалност  –  рационализираща,

компенсаторна, деструктивна и игнорираща:
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i. Първият  тип  неформалност  (рационализиращата)  е  провокирана  от

свръхрегулирането  на  бизнес  средата,  несъвършенствата  в

законодателството и в преразпределителните механизми.

ii. Компенсаторната неформалност се изразява в съзнателно нарушаване на

формалните  (официалните)  правила  и  регулации  с  цел  изравняване

шансовете на икономическите субекти за достъп до капитали, ресурси и

пазарни ниши.

iii. Има  и  трети,  съвършено  различен  тип  неформалност  (деструктивна),

която е израз на безскрупулния стремеж към безогледно забогатяване - с

цената на нарушаване на формалните правила и тотално незачитане на

обществения  договор.  Макар  че  този  тип  неформалност  е  типичен

предимно  за  криминализираните  играчи,  може  да  бъде  открит  и  в

поведението  на  легитимни  икономически  субекти  -  с  монополни  или

олигополни позиции на българския пазар.

iv. Четвъртият тип неформалност (игнориращата) се случва в рамките на

икономиката на „доверените лица” и е израз на тоталното пренебрежение

към  съществуващите  правила,  които  се  схващат  като  отнасящи  се  до

всички  останали,  с  изключение  на  субектите  в  привилегированите

кръгове.

В светлината на обособените четири типа неформалност е обяснимо защо над

половината  от  населението  (68%)  възприема  „икономиката  в  сянка“  като  „социално

легитимирана“  и  икономически  целесъобразна  паралелна  икономическа  реалност.

Изследванията показват, че в предприемаческия етос доминират представи и нагласи,

според  които  пребиваването  в  „зоната  на  здрача“  не  се  третира  като  осъдително  -

напротив, то се разглежда като съвкупност от „гъвкави“, добре премислени житейски и

бизнес  стратегии  за  заобикаляне,  неутрализиране  или  адаптиране  към  формалните

правила.  В  контекста  на  трансформационните  процеси  в  българското  общество,

участието в сенчести икономически практики се оценява като необходимият социално

икономически  „компромис”,  плащащ  цената  на  прехода  към  пазарна  икономика  и

неолиберални модели на управление.

В контекста на дефинираните четири вида неформалност, могат да се обособят

следните основни видове „икономика в сянка“:

1) Компенсаторна икономика;

2) Рационализираща икономика;
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3) Деструктивна икономика;

4) Игнорираща икономика.

Компенсаторната икономика е икономика на оцеляването – тя се създава от

микро и малките фирми, части от средния бизнес, но също така и от големи групи от

населението,  които  в  ролята  си  на  нает  труд  приемат  да  участват  в  сиви  трудови

отношения (поради липса на  друга  алтернатива и заради по-високи чисти доходи) -

самонаетите  лица,  безработните,  работещите  бедни,  групите  в  риск  от  социално

изключване  и  социално  изключените.  Елементи  на  компенсаторната  икономика  са

основно сивите трудови отношения, неплащането на дължимите здравни и социални

осигуровки, криенето на обороти и печалби, плащането на по-ниски данъци от реално

дължимите. Извършване на разрешени от закона дейности, без коректното отчитане на

реално  извършените  производствени  и  финансови  операции.  Обединяващата

характеристика  в  поведението  на  предприемачите  и  лицата  от  този  сегмент  на

„икономиката в сянка“ е търсенето на изход за оцеляване, а допустимите компромиси са

неспазване на формалните правила, но без да се извършват криминализирани действия.

Използвайки обогатената схема на Мъртън за реакциите на аномичната ситуация, бихме

могли да съпоставим поведението при компенсаторната икономика с реакцията от типа

„Максимизатори“ (виж описанието на този тип реакция, по-горе, стр. 15-18)

Рационализиращата икономика е икономика на приспособяването –нейните

участници са частично от малкия, но най-вече от средният бизнес. Това са бизнесмени с

амбиции,  хъс  и  желание  да  реализират  успешно  бизнес  стратегиите  си.

Рационализирането  се  извършва  по  линия  на  всички  основни  компоненти  на

производствения процес и реализирането на крайните стоки и услуги. Тук елементът

„сиви трудови отношения” е максимално развит, но основната част от сивотата идва по

линия на двойното счетоводство, схемите за „превъртане” на кеш и няколкократното му

отчитане,  финансовите  нарушения  с  цел  прикриване  на  обороти  и  печалби.  Добре

пресметнатият  риск  и  търсенето  на  максимално  гъвкаво  бизнес  поведение  са

отличителните черти на попадащите в тази категория работодатели и физически лица.

Тук  освен  реакцията  от  типа  „иновация“  се  натъкваме  и  на  частична  проява  на

поведение  от  типа  „бунт“:  отхвърлят  са  както  целите,  така  и  средствата  за  тяхното

достигане,  индивидите  загърбват  старите  цели  и  средства,  прозират  напред  и

конструират нови практики.  В контекста на действащото законодателство обаче тези

практики са нелегитимни, т.е. отклонения от социално санкционираното. В ценностно

нормативен план ситуацията изглежда твърде динамична - раждането на нови практики
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едновременно се осъжда и отрича,  като колкото по-широко се  разпространяват тези

практики, толкова по-смело и публично се говори за тях.  Това все още не е етап на

тяхното легитимиране - това е протофаза на първоначално сублимиране, при което се

тества моралната допустимост на нови действия и практики, водещи по-успешно към

достигането  на  определени  цели.  Използвайки  обогатената  схема  на  Мъртън,  на

рационализиращата  икономика  можем да  съпоставим поведенческа  реакция  от  типа

„Неутрализатори.

Деструктивната  икономика е  относително  самостоятелен  елемент  от

сенчестите  дейности  и  се  характеризира  с  демонстративното  паразитиране  върху

неопределеността на институционалната среда. Една от отличителните черти на този

тип бизнес поведение е безскрупулността  като водещ принцип – безскрупулност по

отношение  на  прилагането  на  стратегии  и  тактики  за  неутрализиране  и/или

елиминиране  на  бизнес  партньори,  безогледно  експлоатиране  на  човешкия  капитал,

реализация на стоки и услуги със съмнително качество (стоки-ментета, нерядко 100%-

вредни за здравето на потребителите), купуване на политическо влияние и прокарване

на лобистки закони. Към този вид сенчеста икономика се отнасят и фиктивните фирми

– фирмите,  създадени с  идеята  за  „източване”  на  ДДС,  фирмите-фантоми,  които  се

регистрират с идеята да раздвижат известно количество средства и ресурси, след което

се обявяват за фалирали и отново изчезват от регистрите. Деструктивната икономика се

създава предимно от средния и едрия бизнес, който си изгражда социално приемливо

корпоративно лице и документално погледнато, оперира изцяло на „светло”, но това е

само бизнес-маска. Зад реализирането на „светлите схеми” стоят добре организирани

мрежи  от  неформални  практики  и  съмнителни  „делови”  отношения.  Подобно  на

рационализиращата  икономика,  деструктивната  икономика  също  се  възползва

изключително  гъвкаво  от  „пробойните”  в  системата  –  неопределеността  на

институционалната среда се разглежда като достойнство на нормативната система

и се  полагат  усилия не само за  запазването  нивото на неопределеност,  но и  за

неговото  увеличаване  до  степен  на  абсурдност.  Елементите  на  деструктивната

икономика обхващат целия периметър на стопанската дейност на бизнес структурите и

тъй  като  стопанските  им  действия  имат  солидни  числови  изражения,  негативните

ефекти  върху  обществено  икономическата  система  също  са  огромни  –  силно  се

изкривява пазарната среда, намаляват нивата на попълване на социалните фондове, в

резултат  на  което  държавата  предприема  рестриктивни  мерки  за  оптимизиране  на

бизнес  средата  -  включително  чрез  нови  такси,  данъци  и  усложняване  на
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административното  обслужване  на  стопанските  дейности.  Така  цената  за

деструктивното поведение на част от пазарните субекти се плаща от обществото като

цяло и от изрядните икономически единици.

Игнориращата икономика е най-грубото лице на „икономиката в сянка“.

Това  са  бизнес  структурите,  извършващи  икономически  действия  на  ръба  на

криминалната  икономика.  Условно може да се каже,  че това е икономиката,  в  която

безогледното  неглежиране  на  законността  се  съчетава  с  хищническата  култура  за

максимизиране  на  печалбите.  За  този  вид  пазарни  субекти  е  характерно

демонстративното игнориране на правилата. За субектите от игнориращата икономика

неспазването на формалните правила е не просто елемент от бизнес поведението им –

то е резултат от дълбоката им убеденост за непоклатимост и неуловимост от закона. И

тук типичната реакция (по Мъртън) е реакцията „бунт“.

Деструктивната и игнориращата икономика са изключително активни по

отношение прекрояването на институционалната среда по техен вкус. За тези два

типа икономика е характерна поведенческата реакция от типа Реформатори.  За

тях е характерен стремежът да се спечели „на всяка цена“ и този стремеж води до пълно

неглежиране на формалните правила и институционализираните средства за постигане

на  целите.  „Целта  над  всичко“  в  контекста  на  предприемаческия  етос  придобива

същностно значение, а използването на нелегитимни практики се оправдава и приема

като  допустимо.  Няма  да  е  пресилено  да  се  каже,  че  Реформаторите  са

„двигателната сила“  на процеса по „пленяването  на  държавата”  у  нас. Според

теорията за „пленената държава” и „пленената икономика” (Helman and Kaufman, 2001),

преформатирането  на  правилата  в  съответствие  с  частно  корпоративни  и  лобистки

интереси става под формата на целенасочен корупционен натиск на мощните бизнес

структури към политическите елити на държавата. В резултат, институционалната среда

се променя в полза на определени пазарни субекти, което обикновено става за сметка на

големи групи от бизнеса и от физическите лица. По тази логика, под прикритието на

стратегията  „глас”  и  стратегия  за  „изход”,  икономически  мощните  групировки

(национални  и  с  международно  участие)  манипулират  естествената  нагласа  за

предприемачите  към  неформална  икономическа  свобода  и  инициират  процеси  по

преформатиране  на  институционалната  среда.  Крайната  им  цел  обаче  е

преструктуриране на пазарите по начин, отговарящ на икономическите им интереси.
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В заключение

“Икономиката в сянка“ е полидименсионална и сложно структурирана, вътрешно

противоречива и хетерогенна паралелна система от социално икономически отношения.

Възниква на основата на официалната (формалната)  икономика и в известен смисъл

черпи ресурси от основните компоненти на формално осъществяваните икономически

дейности  и  процеси.  По  своята  същност  сенчестите  икономически  практики  са

специфичен вид девиации, тъй като основната им характеристика е в нарушаването на

законово  установените  норми  и  регулации.  Характерната  за  „икономиката  в  сянка“

хетерегенност се обективизира под формата на множество различни видове сенчести

икономически практики. Анализът показва, че едни и същи практики изпълняват твърде

различни  функции  и  поради  това  тяхното  влияние  върху  социално  икономическата

система е  специфично.  Изследванията  на  българското трансформиращо се  общество

позволяват  да  се  обособят  четири  типа  неформалности:  1)  компенсираща;  2)

рационализираща; 3) деструктивна и 4) игнорираща. В съответствие с това, могат да се

разграничат четири основни типа „икономика в сянка“, всеки от които съответства на

една от описаните четири типа неформалности.

Като се използва теорията за максимизацията (Мърфи и Робинсън) и теорията за

аномията  и  напрежението  (Мъртън),  към  класическата  схема  на  реакциите  спрямо

аномичната  ситуация  (Мъртън,  пет  реакции)  се  добавя  реакцията  от  типа

Максимизатори  (по  Мърфи  и  Робинсън),  а  в  настоящия  текст  се  обосновава

целесъобразността  от  различаване  и  на  още  две  поведенчески  реакции  -

Неутрализатори и Реформатори. Обвързването на обогатената схема на реакции спрямо

аномичната  ситуация,  от  една  страна,  и  характера  на  сенчестите  икономически

практики  и  най-вече  функциите,  които  те  изпълняват,  от  друга  страна  показва,  че

компенсиращата  икономика  се  реализира  основно  чрез  поведение  от  типа

Максимизатори, рационализиращата икономика се базира на поведенчески реакции от

типа Неутрализатори, а в основата на деструктивната и игнориращата икономика стои

поведението от типа Реформатори.

Сенчестите  икономически практики са  специфичен вид девиантно поведение.

Макар да се различни по своя характер и функции, сенчестите икономически практики

са  продукт  на  дълбоката  аномия  на  трансформиращото  се  българско  общество,  в

частност те са следствие на аномичните процеси в институционалната (в смисъла на
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Норт14) и ценностно нормативната среда. В контекста на едно бъдещо задълбочаване на

изследванията на сенчестите икономически практики като девиантност би могло да се

помисли върху богатия потенциал на институционалната теория за аномията (Меснер и

Розенфелд). Вероятно тази концептуална рамка ще позволи да се отговори на редица

въпроси, свързани с изясняването на специфичната роля на „икономиката в сянка“ като

алтернативна  житейска  философия  за  постигане  на  лични  и  корпоративни  цели  и

отграничаването  на  случаите  на  компенсаторни  сенчести  практики  от  грубите,

откровено деструктивни сенчести практики. Предмет на бъдещи изследвания също така

би  могло  да  бъде  търсенето  на  отговор  на  въпроса  какви  са  границите  на

толерантността на българското общество към сенчестите икономически практики, защо

хиляди  стопански  субекти  са  принудени  да  прибягват  към  сенчести  практики  и  да

работят на ръба на закона.
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