
МОГАТ ЛИ ДА СЕ ДОПЪЛВАТ ВЗАИМНО СОЦИОЛОГИЧЕСКИЯТ И 
ИКОНОМИЧЕСКИЯТ ПОДХОД 

 
Икономическата социология е част от социологията, която прилага социологически подходи 

към изследването на различни икономически явления. Преди около 20 години се появява Новата ико-
номическа социология с претенцията да обедини разделените дотогава дисциплини като социология 
на организациите, индустриална социология, икономическа антропология и др. Почти по същото 
време се създават основите и на Новата институционална икономика, която допринася за интензифи-
циране на диалога между икономисти и социолози. През последните години все повече икономисти 
признават значението на социалните фактори (институции, норми, култура и т.н.) за оформяне на 
икономическото поведение. Така самото развитие на научните дисциплини прави необходимо изуча-
ването на икономическата социология от студентите по икономика и мениджмънт.   
 
 

1. Социологическата перспектива към икономиката 
 
 Най-общо икономическата социология може да се определи като опит за при-
ложение на различните социологически перспективи към анализ на икономическите 
явления. Самата социологическа перспектива представлява специфичен начин на 
виждане, който е различен при различните автори. Не съществува една единствена 
социологическа гледна точка и този факт е отразен в теоретичните противоречия, 
съпътстващи разбиранията за социологията от нейното възникване до наши дни. Ос-
новните от тях са между: 

 субективизъм (поведението на социалния актьор е детерминирано от неговите 
субективни нагласи, намерения и емоции, а доколкото социалното съществува – то е 
разтворено във вътрешния, субективен свят на актьора) и обективизъм (поведението 
на социалният актьор е детерминирано от надличностни социални структури, докол-
кото “Аз-ът” – волята, субективното – съществува, той има подчинено значение); 

 индивидуализъм (това, което наричаме общество, е сума от индивидуални мне-
ния, решения и действия) и холизъм ( социалната група, обществото е нещо повече 
от простата сума на индивидите, то представлява сложна система от отношения, в 
рамките на която единствено отделните индивиди могат да станат човешки, социал-
ни същества); 

 производство (обществото е съзнателно “произведено” от индивидите, резултат 
от техни рационални стратегии и очаквания) и възпроизводство (обществото се въз-
произвежда по собствени и независими от желанията на индивидите закони); 

 статика (обществото е тъждествено на стабилното, реда, структурата) и дина-
мика (социалното се характеризира с промяната, диахронията) и др. 
 Наличието на различни гледни точки към едни и същи социални явления е 
обусловено от факта, че социалната реалност има много пластове от значения. 
Всяка отделна перспектива отразява едни от тях и пренебрегва други. Когато се 
прескача от един социологически хоризонт към друг “се установява, че това, което е 
било принципно невидимо в предходния случай, става видимо” и обратно (Фотев 
1998: 19)1. Социалната конструираност на реалността става особено видима в ситуа-

                                                           
1 “И така, общата картина на социологията достатъчно ясно показва, че тази наука е полипарадигмал-
на…[Заключението за незрялост на тази наука обаче е неприемливо] “защото ако не всички, то някои 
от социологическите парадигми, взети сами по себе си и в определени граници, демонстрират завид-
ни научни резултати, които съвсем не могат да бъдат пренебрегвани с лекота…Вместо общо поле на 
социологията може би е по-удачно да се говори за съвкупно или изчерпателно поле, за да се запази по 
такъв начин спецификата на различните полета. Когато се прескача от едно поле към друго, от един 
социологически хоризонт към друг, се установява, че това, което е било принципно невидимо в пред-
ходния случай, става видимо, както и това, което е било видимо, потъва в невидимост за сметка на 
новата видимост. Така границите на съвкупното поле на социологията се образуват от границите на 
отделните социологически полета в смисъла, в който отвъд тях се намират безусловно несоциологи-
чески зони” Фотев, Г. (1998). Извори на социологията. Стара Загора: Тракия, с. 16-19. 
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ции на социални сътресения, когато общоприетите значения губят смисъла си. Со-
циологическото съзнание възниква щом общоприетите интерпретации на общество-
то станат нестабилни. То ни разкрива връзката между различните системи за интер-
претация и социалния контекст, показвайки че това, от което се интересуваме е со-
циално обусловено. Съвсем не случайно самата социология възниква с краха на тра-
диционното (феодално) общество в Западна Европа и появата на модерното, капита-
листическо и индустриално общество. Тя е извикана към живот от едно специфично 
обществено развитие, когато се появява новият тип личност (свободна, автономна, 
рационално преследваща своите интереси); новият тип социална регулация (рацио-
налното гражданско право); новият тип формални, договорни отношения между хо-
рата, количествено измерими чрез парите и юридически защитени от договора; но-
вият тип нуклеарно семейство; новите комуникации, индустриалните градове, масо-
вото образование. Всичко това революционизира мисленето – на мястото на безкри-
тичната вяра в Бога идва позитивното, научно мислене, изискващо критично осмис-
ляне на всяко твърдение, в това число и на съществуващите дотогава представи за 
обществото.  

”Очарованието на социологията се крие във факта, че нейната гледна точка 
ни позволява да видим в нова светлина същия този свят, в който сме прекарали це-
лия си живот. Това също представлява преобръщане на съзнанието…Може да се ка-
же, че първата поука на социологията е тази – нещата не са това, което изглеж-
дат…Оказва се, че социалната реалност има много пластове от значения. Откри-
ването на всеки нов пласт променя възприемането на цялото…[Макс Вебер опре-
деля “социалната” ситуация] чрез взаимната ориентираност на действията на хората 
един към друг. Паяжината от значения, очаквания и поведение, произтичащи от та-
кава взаимна ориентация, е материята за социологическия анализ…Следователно, би 
изглеждало вероятно социологическата мисъл да има най-добри шансове за развитие 
при исторически обстоятелства, белязани от жестоки сътресения на себевъзприятие-
то, особено на официалното, наложено от властите и всеобщоприето себевъзприятие 
на една култура…”2 
 “Статистическите данни сами по себе си не правят социология. Те стават со-
циология само когато са социологически интерпретирани, когато са положени в тео-
ретична рамка, която е социологическа…При това положение, социологът е човек, 
който се интересува от разбирането на обществото по дисциплинарно определен на-
чин. Естеството на тази дисциплина е научно… Като учен социологът се опитва да 
бъде обективен, да контролира личните си предпочитания и предразсъдъци, да възп-
риема ясно вместо да съди нормативно…Накрая, интересът на социолога е първос-
тепенно теоретичен. Той се интересува от разбирането заради самото него. Той може 
да осъзнава и дори да е загрижен за практическите приложения на своите открития, 
но правейки това той вече напуска социологическата рамка като такава и преминава 
в царството на ценностите, вярванията и идеите, споделени от него с другите хора, 
които не са социолози…Социологът може да се интересува от много други неща, но 
всепоглъщащият го интерес все пак си остава в света на хората, на техните институ-
ции, на тяхната история, на техните страсти… Бъргър, П. (1999). Покана за социоло-
гия. София: ЛИК, с. 7-70. 
 
 2. Сравнение между социологическата и икономическа перспектива 
 
 Икономическият и социологически анализ на икономиката се различават по 
основните си предпоставки, цели и интелектуални традиции. Изграждането на мате-

                                                           
2 Бъргър, П. (1999). Покана за социология. София: ЛИК, с. 7-70. 
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матически строги икономически модели е възможно само при достатъчно силни (аб-
страктни) допускания за природата на икономически действащите лица (актьори), 
тяхната мотивация и обкръжаващата ги институционална среда. Социологическият 
анализ се стреми да релативизира именно тези допускания и да ги замести с по-
реалистични. Цената на тази замяна е загуба в степента на математическата строгост 
за сметка на по-дълбоко проникване в реалността. Разликите между двата типа ана-
лизи са представени добре от следната схема (Smelser and Swedberg 1994: 4): 
 

Сравнение между социологическия и икономическия подход 
 
 Социологически подход Класически икономически подход 
Понятие за актьора 
(икономически 
действащото лице) 

Актьорът е повлиян (в своите реше-
ния) от  други актьори и е член на 
някакви групи и общество 

Актьорът не е повлиян (в своите 
решения) от други актьори (“мето-
дологически индивидуализъм”)  

Икономическо 
действие 

Използват се много различни типове 
икономическо действие, включител-
но и рационални; рационалността се 
разглежда като променлива 

Допуска се, че всяко икономическо 
действие е рационално; рационал-
ността се приема като предпоставка  

Ограничения върху 
действието 

Икономическите действия са огра-
ничени от оскъдността на ресурсите, 
социалната структура и системите от 
значения 

Икономическите действия са огра-
ничени от вкусовете и оскъдността 
на ресурсите, включително техноло-
гията 

Икономиката във 
връзка с общество-
то 

Икономиката се разглежда като ин-
тегрална част на обществото; общес-
твото винаги е основната рамка за  
съотнасяне 

Пазарът и икономиката са основните 
референтни рамки; обществото се 
приема като “дадено” 

Цели на анализа Описание и обяснение; рядко пред-
виждане 

Предвиждане и обяснение; рядко 
описание 

Използвани методи Използват се много различни мето-
ди, включително историческия и 
сравнителния; често пъти данните са 
получени от самия изследовател 
(“мръсни ръце”) 

Формални, по-специално изгражда-
щи математически модели методи; 
най-често не се използват данни или 
ако се използват – това са официал-
ни данни (“чисти модели”)  

Интелектуална тра-
диция 

Маркс – Вебер – Дюркейм – Шумпе-
тер – Полани – Парсънз – Смелсър; 
класиците постоянно се реинтерпре-
тират и осмислят  

Смит – Рикардо – Мил – Маршал – 
Кейнс – Самюелсън; класиците при-
надлежат на миналото; акцентите са 
върху съвременните теории  

 
 Основното отличие между двата подхода е по отношение разбирането на ра-
ционалността и автономността в действието на икономическите субекти.  

- Според класическия икономически подход, актьорите не са свързани пред-
варително по никакъв начин (морален, семеен, приятелски, етнически и т.н.), докато 
според икономическата социология това е много силна абстракция. Икономическите 
агенти са живи хора, които са социализирани в определена среда, носители са на оп-
ределена култура, имат специфични нагласи, убеждения и т.н. Именно тази социална 
рамка, в която са живели и израснали, детерминира техните виждания, нагласи, в т.ч. 
вкусове и предпочитания. 

- Според икономическия подход, актьорите избират винаги да максимализи-
рат полезността (индивидуална) или печалбата (фирмите), тяхното действие е огра-
ничено само от съществуващите вкусове, недостатъчните ресурси и технологията. Те 
са равноправни пазарни агенти, никой не влияе със сила или власт върху цени или 
резултати, конкуренцията е “перфектна”. Размените се осъществяват в мирна среда 
(чрез доброволно договаряне), държавата гарантира спазването на законите и добро-
волността на договорите. Освен това се допуска, че участниците в пазара имат пълна 
информация за цени и други пазарни условия, на основата на които те рационално 
решават.  
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- От своя страна, социологията проблематизира тези предпоставки, посочвай-
ки, че най-често конкуренцията е неперфектна, информацията – непълна; някои от 
икономическите субекти имат много по-голяма “пазарна власт” (например някои 
банки) и най-вече, че индивидите не са свободни от социални ограничения в иконо-
мическото си поведение. Те са повлияни от мненията и действията на други лица, 
групи и институции, приятелски и родствени отношения, средата (престъпна или 
почтена), културата. Например приятелството влияе върху отношенията между дос-
тавчици и клиенти. Вкусовете са формирани в дадена културна среда (в някои кул-
тури ядат кучешко месо, в други не). Стремежът към власт или кариера не винаги е 
идентичен със стремежа към печалба. Почтената среда влияе по един начин, прес-
тъпната – по друг. Според М. Вебер смисълът на икономическото действие е раз-
лично за различните общества и трябва да се изучава всеки път конкретно.  
 
Изборът на поведение е детерминиран не само от инструменталното мислене, но и от 
много по-широк контекст:  
 
Ситуация – социализация и интерпретация – институционални правила - инстру-
ментално мислене в термините на „цел-средства” – избор на поведение. 
 

Според П. Хирш, С. Майкълс и Р. Фридман (1996), най-основната разлика 
между икономиката и социологията се отнася до техните фундаментални представи 
за човешката природа3. “Прословутият hото оесопоmicus е рационален, егоистичен, 
инструментално стремящ се към максимално повишаване на своята печалба 
(instrumental maximizer), с фиксирани предпочитания. За разлика от него, hото 
sociologicus е много по-труден за дефиниране. По-близък до tabula rasa, върху която 
пишат исторически развилите се институции, общества и култури. Социологически-
ят “модел на човека" третира ценностите, нагласите и поведението като непостоянни 
и променящи се, вместо да допуска фиксирани предпочитания. Действията произти-
чат от културно обусловени ценности, а не просто от някаква чиста (освободена от 
културата) калкулация на личния интерес, като могат да бъдат и експресивни, а не 
само чисто инструментални. Това различие не е ново. То подчертава една от стан-
дартните социологически критики на икономиката и съставлява основа за претенци-
ята на социологията да допринася за по-обхватни социално-научни начинания. 
 Социологията се различава от икономиката също по това, че разглежда сери-
озно групите. В последна сметка, обществото е това, което определя ценностите, а 
групите са тези, които влияят върху предпочитанията… За социолозите обществото 
не се извлича de novo ежедневно от индивидуалния избор, както е при Хобс. Според 
тях, индивидуалният избор предполага вече съществуващо общество, докато иконо-
мистите достигат до по-високите равнища на анализ като агрегират рационалните 
решения на индивидуално равнище. Парсънс и Смелсър (1965; 182), изразяващи об-
щата социологическа перспектива, твърдят, че “базисните структури на институцио-
нализираната мотивация са научени в хода на социалния опит”, а не дадени a priori и 
нормите по определение са социални конвенции. Като прилагат този възглед при 
разсъжденията си за икономиката, те твърдят; “Основната заблуда на голяма част от 
икономистите е, че се постулира една единствена мотивационна единица като обяс-
нение на цялостното икономическо поведение (пак там: 182).. Значението на “рацио-
налното" е... ограничено до ориентацията на действието към максимално съгласува-
не с една норма (пак там: 176)…” 

                                                           
3 Хирш, M, С. Майкълс и Р. Фридман (1996). Чисти модели срещу мръсни ръце: защо икономиката е 
различна от социологията. Социологически проблеми, 4, с. 5-20. 
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 Социолозите „търсят да видят мотивацията като социално усвоена и изменя-
ща се, а не като атомистична и перманентно избираема от индивидите. Предпочита-
нията и действията са повлияни от начините, по които хората разбират и оценяват 
различните аспекти на техния свят… За социолозите интерпретацията на разбирани-
ята на другите за техния собствен свят е реален проект за изследване… Възприятията 
и идеите се разглеждат като влияещи върху действието и затова несъгласуваността 
между двете се проблематизират. Така въпросът не е – “при дадената функция на 
полезност (utility function) ние приемаме, че можем да предскажем” - а “как можем 
да разположим и интерпретираме човешките функции на полезност и как просле-
дяваме тяхното формиране и измерваме промяната им с времето.” 
 “Икономиката не се пита дали нейните предположения съответстват на реал-
ността в различни исторически, културни или институционални обстоятелства. Тя ги 
дефинира като външни за нейните модели и съзнателно избягва задаването на въп-
роси, които са решителни за социолозите. Вместо това, икономистите се опитват да 
извлекат “универсално приложими хипотези – които се издигат над институционал-
ните, систематични и исторически промени (Vilbur and Jameson 1983: 32)." Иконо-
мистите третират такива изменения като “шум", който трябва да се отстрани чрез 
теоретическа генерализация или да се филтрира в емпиричната работа. До степента, 
в която ние, социолозите, възприемаме основните предпоставки и методи на иконо-
мическата наука, ние също ще станем неспособни да видим историческите и култур-
ни промени, когато те се извършат. Една интересна илюстрация на типа проблеми, 
които това свръхикономизиране на света създава, може да бъде открита в дебата, 
съпровождащ възгледа, наречен “морална икономика" на селската политика.                  
 През 1976 г. Джеймс Скот публикува книгата Моралната икономия на дреб-
ния селянин (The Moral Economy of the Peasant). Тя създаде голямо раздвижване с 
твърдението, че дребните селяни, които живеят на границата на оцеляването, имат 
“малка възможност за изчисления на максималното повишаване на печалбата (profit 
mazimizins calculs) на неокласическата икономика (с. 4). “Загрижени за оцеляването, 
а не за печалбата, селяните, казва Скот, трябва да подминат рискованите експери-
менти с нови технологии, дори и когато те могат да увеличат добива от реколтата; те 
действат съгласно принципа: “сигурността на първо място" (“safety-first principle”)". 
Също така, като знаят, че е възможно да се обърнат към помощта на съседите по 
всяко време, дори и бедните селяни ще споделят своите ресурси с други нуждаещи 
се, този тип поведение е предизвикан от социално институционализираните “норми 
на реципрочност" и социални санкции. Най-накрая, високите данъчни ставки се въз-
приемат дотогава, докато те са структурирани така, че да позволяват на дребните се-
ляни да оцелеят в лоши години; именно в рамките на такава “етика на просъществу-
ването" селяните оценяват легитимността на претенциите към техните ресурси. Така 
Скот твърди, че особените “немаксимизиращи" модели на действие в бедните селски 
общности се затвърждават от дифузните социални санкции, норми на поведение и 
понятия за легитимност. 
 В отговор на анализа на Скот, Самюел Попкин написва своята книга Рацио-
налният селянин (The Rational Peasant 1979), в която твърди, че такова “ирационално 
поведение" не "би могло да бъде рационално. Като започва с допускането, че селя-
ните, като всеки друг, действат, за да увеличат печалбите си, Попкин твърди, че се-
ляните биха се дразнили от колективните ограничения и социалните норми не биха 
били от голяма полза при наличието на проблеми с авантаджийството (frеe rider) и 
на изкушение от печалбата. “Рационалните" селяни ще гарантират своята сигурност 
чрез лични спестявания и селскостопански нововъведения, давайки малко на техните 
по-незаможни партньори, и ще предпочетат данъчни структури, които улесняват 
тяхната способност да извличат допълнителна печалба. 
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 Аргументите и на двете страни са сложни, но все пак основният неразрешен 
проблем на дебата се върти около въпроса: Достатъчно ли е наличието на едно уни-
версално понятие за личен интерес, за да се разбере политическото (и икономичес-
кото – добавка моя, ЖВ) поведение? Докато и Скот, и Попкин признават, че селяни-
те имат интереси, Скот допуска, че тези интереси могат да се институционализи-
рат като съвкупност от етически норми и ценности, че съдържанието на интере-
сите, които те представят, са повлияни от структурни условия, и че тези норми и 
ценности служат като напътствие за социалното действие. Хората защитават 
своите интереси, но не само във формата на краткосрочна максимализация на ин-
дивидуалния доход. 
 Интересното около този дебат са различните нива на които се претендира, че 
се появява икономическата рационалност и това, какво пространство е оставено (или 
не) за ценностите, зависещи от приписаното на тази рационалност място. Обяснени-
ето на селската култура, което дава Скот, на практика също е основано върху теори-
ята за индивидуалните рационални калкулации. Тези ценности са се развили, пред-
полага той, защото бедните селяни са разбрали, че тяхната ситуация е толкова неси-
гурна, че е било съществено те да се кооперират; оттук и нормата на реципрочност. 
Предимството е било, че ако те не си помагат взаимно, не биха просъществували. По 
подобен начин те са вярвали, че най-важното нещо относно данъците е не колко е 
взето, а колко е оставено: оттук “етиката на просъществуването”. Индивидуалното 
калкулиране, в термини, много близки до Хобс, би накарало всеки рационален селя-
нин да се подчини на тези споделени културни норми, а не да гледа винаги да бъде 
“номер едно”. Този възглед е същностно социологически заради разбирането (в тер-
минологията на Парсънс), че ценностите и нормите съществуват, за да спомогнат 
постигането на целите и адаптацията. 
 Обратно, Попкин твърди, че поведението на селянина може напълно да бъде 
разбрано в термините на “универсалните” стандарти на икономическата рационал-
ност, тоест индивидуална максимализация на печалбата (individual profit maximiza-
tion). Когато се започва с едно “икономическо” допускане за човешката природа, то-
гава нормативните, културни и структурни фактори, от типа на анализираните от 
Скот, се изключват. Да се твърди, че могат да действат алтернативни “рационалнос-
ти” или неиндивидуалистични сили, както прави Скот, от гледна точка на Попкин е 
еквивалентно на това, хората да се нарекат “ирационални”. Икономически казано, 
само селяните, които индивидуално се стремят към максимално повишаване на пе-
чалбата, са “рационални”. 
 Това, което е отличително за тази “икономическа” реакция на книгата на 
Скот, е нежеланието да се съобразява с “нерационалното” поведение, с важността на 
социалните отношения, с влиянието на други културни норми и ценности или с вли-
янието на особени исторически обстоятелства. Подходът на Попкин е типичен за 
анализи, основаващи се върху икономическата парадигма. Чистосърдечното възпри-
емане на такава елегантна и “универсална” теория на човешкото действие (т.е. на 
класическия икономически подход), би направило социологията сляпа за важни ис-
торически, културни и институционални промени в социалната организация. 
 С цел подреждането на различни икономически и не икономически подходи, 
Оливър Уилямсън предлага схема от четири взаимозависими нива на социалния ана-
лиз4. Първото ниво включва социалната вграденост - обществените норми, обичаи, 
навици, традиции, религиозни и други вярвания и т.н. Това ниво се взема като даде-
но от институционалните икономисти, доколкото то представлява интерес за иконо-
мическите социолози. Второто ниво е това на социалния ред и съдържа формалните 

                                                           
4 Williamson, Oliver, E. 2000. The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead. Journal of 
economic Literature, Vol. 38, No. 3 (Sept., 2000), 595-613. 
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правила (конституции, закони, права на собственост и т.н.). Управлението на дого-
ворните отношения е във фокуса на анализа на третото ниво. Четвъртото ниво е това 
на неокласическия (често маргиналистки) анализ. 
 
 

 Ниво Честота (годи-
ни) 

Цел 

Н1: социална тео-
рия 

Вграденост: неформални институции, 
обичаи, традиции, норми, религиозни 
вярвания 

102 to 103 Често не изчислимо; 
спонтанно възникване  

 
 

   

Н2: икономика на 
собственическите 
права/позитивна 
политическа теория 

Институционална среда: формални 
правила на играта – специално права 
на собственост(политика, съдебна 
система, бюрокрация) 

10 to 102 Създаване на правилна 
институционална сре-
да. Икономизиране от 1 
порядък 

 
 

   

Н3: Икономика на 
транзакционните 
разходи (ИТР) 

Управленски институции: играене по 
правилата – специално за договорите 
(съответствие между управленските 
структури със сделките) 

1 to 10 Създаване на правилна 
управленска структура. 
Икономизиране от 2 
порядък. 

 
 

   

Н4: Неокласическа 
икономика/теория 
за принципал-
агента 

Разпределение на ресурсите и труда 
(цени и количества; съответствие с 
мотивацията) 

Продължаващо Създаване на правилни 
маргинални условия. 
Икономизиране от 3 
порядък 

Фигура 1. Икономика на институциите 
 
Евристичността на новата институционална икономика се проявява при ана-

лиза на скорошните трансформации в източноевропейските страни. В тази връзка О. 
Уилямсън критикува сляпото усърдие, с което бе реализирана масовата приватиза-
ция в бившите социалистически страни. Ефикасността на такава приватизация зави-
си силно от независимостта на съда, разделението на изпълнителската и законода-
телна власт, компетенциите на държавната регулаторна администрация и защитата 
на договорите. Липсата на тези условия обяснява до голяма степен и неуспешната 
приватизация в тези страни.  
 Причините, поради които тези условия не са налице обаче са извън 
полезрението на институционалистите в икономиката, те трябва да бъдат обяснени 
от икономическата социология.  


