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Abstract: The economic sociology is interested in the importance of people in the economy - who is the man in the 
economy, why it requires human economy, what he does in it, what roles perform what gives the economy and what it takes 
from it. Studied economy world, life and living world focuses on man as subject and object relationships and interactions. 
The reasonable person in the economy is rational and free. Economic freedom, in the general context of freedom is the 
supreme value and inalienable human right. The most common is understood as a natural affiliation - free disposal of 
property, labor, etc. Economic relations show what man can do. They revealed to the action of free enterprise, personal 
interest. It is this limit is justice. So manifestation of economic individualism and selfishness unhampered by anything 
impossible. The problem of freedom and justice respectively problem at the border. It protects the ability of other people. It's 
about freedom and justice, certain of the economy, the potential of freedom and justice contained in the economic relations. 
The realization of justice as the limit of individual morality interests formed human economy, a sense of empathy and 
interdependence, as well as satisfaction with overall benefits. The freedom of choice meeting limit the freedom of choice of 
the other. The choice is in a situation of interdependence of economic actors. The man in the economy is self-limiting and 
limited in their choice - from the state, employer selection of the other counterparty, etc. The choice of one of other meeting 
selection. Self-restraint and limit the choice may be associated with different economic status of people - employer, 
employee, institutional environment, market structure, power, property and money, financial and political dependencies, etc. 
The economy is life and this makes the man. The economy is necessary for man to live by meeting their needs and to 
develop - as socialize, a career and self updating. In economics, regarded as a world and life eternal is man because he is her 
subject and object. It is in its past, present and future. 
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УВОД 
Съвременната наука, науката на ХХI век задава нови хоризонти за разширяване и 

обогатяване на знанието за човека в контекста на неговите биологически, психически, духовни, 
социални и културни характеристики на съществуване. Налице е връщане към класическото 
наследство и търсенето на нови, иновационни аспекти в различните сфери на знанието за 
човека и обществото. В хуманитарното знание се наблюдават два противоположни процеса. От 
една страна са идеите за цялостност – разглеждане на човека в единство и взаимосвързаност с 
обществото и природата, разкриване на неговото място и роля в ноосферата. От друга – 
сегментиране на човека за изследване на неговия физически свят, психично развитие, дейност, 
ценностна ориентация, социална, икономическа и неикономическа детерминираност и пр. 
Представителите на всички хуманитарни науки се опитват да изградят едно цялостно ядро на 
знанието за човека като цялостен феномен, защото призванието на хуманитарното знание е в 
неговия мъдър синтез на философия, социология, икономическа социология, икономика, 
психология, политология, културология, история, семиотика, социолингвистика и др. науки, 
изучаващи човека. Въпросът „Какво е човекът?” заема централно място в техните 
изследователски търсения. Всички тези науки обогатяват знанието за човека през призмата на 
своя предмет и предметна област. Например общата философия изучава традиционните 
проблеми на човека, свързани с взаимоотношенията му с природата и обществото, с ролята му 
в историята и културата; философската антропология се занимава с произхода, същността и 
смисъла на човешкото съществуване; психологията – с емоционалния и нравствен свят на 
човека, с отношението му към себе си и към другите хора; социологията поставя акценти върху 
поведенческите му характеристики като човек и личност. 

Икономическата социология се интересува от значимостта на човека в икономиката – 
кой е човекът в икономиката, защо му е необходима на човека икономиката, какво той прави в 
нея, какви роли изпълнява, какво дава на икономиката и какво тя взема от него. Изучава 
икономиката като свят, живот и жизнен свят, акцентира върху човека като субект и обект на 
отношения и взаимодействия. (Нончев 2015:19-57; Нончев 2016:23-32; Ракаджийска 2014:61-72; 
Борисова 2016:75-83). 

 
 
1. ЧОВЕШКОТО (НАЧАЛО) В ИКОНОМИКАТА 
 
Думата човек в българския език произлиза от праисторическата форма *čelověkъ и нейния 

съкратен вариант *čьlověkъ. Съставена е от две части. Първата част на думата „челяд“ (čelo) е 
със значение „род” (в гръцкия език – потомство, а в индоеврейските – стадо, множество, 
семейство, род). Втората означава сила, момче, дете. Родовото понятие Homo има латински 
произход със смисъл на „земно същество“, а видовото наименование sapiens означава „мъдър“, 
„разумен“. Съвременните хора спадат към вида Homo sapiens, по-точно към неговия подвид 
Homo sapiens sapiens.(https://bg.wikipedia.org/wiki,посетен на 12.02.2017) 

 
1. Основни идеи за човека от древността до наши дни 
Концепциите/идеите за човека, за човешката природа, за смисъла на човешкия живот, за 

съвместния живот на хората съществуват от дълбока древност и продължават и до днес. Те 
имат различни смисли и акценти – отразяват идеите на времето, в което са създадени и което 
обясняват. Един кратък преглед на многовековните идеи ни убеждава в непресъхващата 
актуалност на тази проблематика. В античната философия човекът е представян като съставна 
част от Космоса, природата, логоса, вечните идеи. Първите изследователи на човека и неговия 
свят са софистите (5 век пр. Хр.) и Сократ (469-399 г.пр.Хр.). Софистите откриват своята 
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мисия в просвещаването на хората, заради което изучават мястото на свободния човек в 
древногръцкия полис (общество), неговата активност, вътрешен свят и поведение, търсят 
отговор на един от вечните въпроси за мястото на човека в света и смисъла на неговия живот. 
Акцентират върху принципите на човешкото съществуване, които извеждат от реалния живот 
на хората, а идеята за равенство между народите свързват с естествената им природа. 
Защитават тезата, че човек може да бъде научен на добродетели, защото той е творец на 
собствения си живот. От софиста Протагор остава знаменитата фраза „Човекът е мяра на 
всички неща, на съществуващите, че съществуват, и на несъществуващите – че не съществуват” 
(Антична философска христоматия 1977:162). Идеите на Сократ са свързани с познанието за 
вътрешния свят на човека (създаване на доброто) и със самопознанието – човекът устремен към 
нравствено усъвършенстване (към прекрасното). „Познай себе си!” се превръща в метод на 
изследване на човека. (Радаев 1980:36-38) Антропологическите тенденции се засилват при 
Платон (427-347 г. пр. Хр.) и Аристотел (384-322 г. пр. Хр.), но от различни позиции. 
Теоретичната доктрина на Платон се основава на дуализъм – противопоставянето на душата и 
тялото („света на идеите” и „света на сетивните неща”). Аристотел прави опит да намери свой 
път и реши възникналите противоречия. Той синтезира две антропологически тенденции: 
първата – религиозноетическата власт, която противопоставя човека и природата и втората – 
натуралистично-космическата, която разглежда човека в неразривна връзка с целия свят. 
Според Аристотел човек се различава от животните по това, че притежава душа, мислене, 
памет, воля, склонност към изкуство. В контекста на неговото учение за формата и материята, 
човешката душа е форма на тялото и като такава тя е свързана с най-висшата форма – Бог. 
Оттук се извежда единството на духовното и физическото у човека и на необходимостта от 
обществен живот на човека. (Григорян 1973:63-68). Логически израз на античното учение за 
човека е разбирането на Аристотел за човека като Zoon politikon (политическо животно).  

Близо век по-късно Аврелий Августин (354-430 г.) обогатява знанието за човека, като 
пръв във философията формулира два антропологически въпроса „Кой съм аз?” и „Какво съм 
аз”. Възприема човека като разумно същество и като подобие (образ) на Бога. Бог е неговият 
вътрешен учител, неговата душа, благославя мислите и делата му, затова човек няма смисъл да 
търси истините на външния свят – той носи истината в себе си.  

В Новото време развитието на човешкия разум разкрива нови възможности и се 
превръща в ключ към нови открития. Във философията на Декарт антропологическата 
проблематика се определя чрез дуализма на душа и тяло. Очертават се тенденции, 
определящи човека като неизменно същество, като част от материалния свят. Френските 
материалисти подчертават близостта му с природата и животинския свят и не забравят да 
посочат ролята на обществото (на социалната среда) за възпитанието и усъвършенстването на 
човека. (Ламетри 1981:41-91; Хелвеций 1979:615-624).  

През 15-16 век, времето на  Ренесанса Леонардо  Да  Винчи рисува прословутия 
Витрувиански човек – човешкото тяло, с изпънати ръце и крака, вписани в идеалните 
геометрични форми на окръжността и квадрата. Леонардо вкарва в рисунката няколко скрити 
математически уравнения.Идеята на Витрувианеца е, че конструкцията на храмовете и сградите 
трябва да се основава на човешките пропорции, тъй като са съвършени. 

През епохата на Просвещението (18 век),  антропологическият проблем е отразен най-
силно, ярко във философията на И.Кант (1724-1804 г.). Кант формулира знаменитите си 4 
въпроса: 1. Какво мога да знам?; 2. Какво съм длъжен да правя?; 3. На какво бива да се 
надявам?; 4. Какъв е човекът? (последният въпрос обединява първите три). Кант дели 
антропологията на „физиологическа”, която разглежда биологическите особености на човека 
(онова, което „природата прави от човека”) и „прагматическа” – изследва онова, „което той, 
като свободно действащо същество, прави от самия себе си, или може и е длъжен да прави” 
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(Кант 1992). През този период твори Жан Жак Русо, който формулира идеи за образованието на  
личността като  гражданин ( в романа си  „Емил или За възпитанието“), за развитието на 
предромантизма и романтизма в художествената литература (романът„Жюли или Новата 
Елоиза“); застъпва се за демократично управление и социално равенство („Размисли върху 
произхода на неравенството“ и „За обществения договор“).В  „За обществения договор“ Русо 
пише „Човек се ражда свободен, а навсякъде е в окови” .(http://magnifisonz.com/, посетена на 
02.02.2017 г.) 

През 19 век вниманието на изследователите е насочено към биологическата природа на 
човека (Л. Фойербах), към неговата социална и икономическа същност (К. Маркс); към 
определянето на човека като единствен център (Киркегор) и към човекът на бъдещето, 
„Свръхчовекът” (идеалът на Фр. Ницше). 

През 20 век настъпва „антропологичен бум”, възниква философската антропология, а по-
късно и социалната антропология. Изследователските търсения са не само на човека, но и на 
света, в който той живее – биологичен и социален. Според Н. Бердяев – човекът е 
рационално, мислещо и действащо същество, една тайнствена връзка на микро- и макрокосмоса, 
изпълняващо ролята на медиум. Човешката свобода, човешкото познание и човешкото 
творчество го правят „загадъчно същество”, в което се пресичат всички кръгове на битието 
(Бердяев, 1994, с. 42, 85). Е. Касирер, твърди че основната характеристика на човека не е 
метафизическата или физическата му природа, а неговата дейност – произвеждането на 
символи. Езикът, изкуството, митът, религията са онези символи, които създадени от човека са 
свят, в който той може да живее и чрез който се идентифицира. (Касирер 1996:117). 

В началото на 21 в. към вечните въпроси: Какво е човек? Каква е целта на неговото 
съществуване се добавя и въпроса „Какво е направил от себе си човек и как ще се разпореди 
със собствената си съдба? – въпрос с фундаментално значение за настоящето и бъдещето. В 
началото на третото хилядолетие един от важните въпроси си остава ноосферата (цялостната 
сфера на разума). Идеите на Е.Леруа, В.Вернадски и Т.дьо Шарден за новото еволюционно 
състояние на биосферата и възникването в нея на едно ново общество имат продължение – 
настъпва епоха на ноосферата. Участието на човека в тази епоха изисква огромни усилия по 
осмислянето на новата реалност и разработването на нова метатеория, способна да осъществи 
не само технико-икономическо развитие, преобразуване на обществената структура, но и 
осъзнато поведение на хората за самосъхранение на човешкия род. При това човечеството нито 
за миг не бива да забравя, че екологическият и морален императив поставят доста строги 
изисквания на общественото и техническото развитие. Ключов проблем става решаването на 
редица нови проблеми, свързани с етиката, смяната на научната парадигма и т.н. Това може да 
се осъществи не само чрез интеграцията и модернизацията на съществуващите науки за 
обществото, но и чрез развитие на такива области на знанието към които доскоро учените 
изпитваха силно недоверие - парапсихология, психотроника, телекинеза, психоенергетика, 
уфология и др. отрасли на интуитивното знание. 

 
2. Дефиниране на понятието „човек” 
От краткия преглед на идеите за човека през вековете става ясно, че науките, които го 

изучават не са постигнали единомислие и консенсус по отношение дефинирането на понятието 
„човек”. Пъстротата на определенията се простират в различни диапазони, плоскости и стигат 
до крайности. Общото е, че в по-голямата част от тях авторите/изследователите се стремят не 
толкова да дефинират понятието човек, колкото да дадат убедителни отговори на въпросите за 
това какво е това човекът, какъв е смисълът на човешкия живот, за природното и социалното в 
човека, за божественото и космополитното начало и ноосферата. Различното е, че в някои от 
определенията за същността на човека не рядко се срещат обяснителни и/или описателни идеи 
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и разнородни хрумвания на отделни автори, които далеч се разминават и/или отдалечават от 
натрупаното знание за човека до сега. В разработката човекът е дефиниран като биологичен 
вид; като социален вид и като съвкупност от разнородни „кръгове” на съществуване. 

 
2.1. Дефиниране на човека като биологично същество  
Дефинирането на човека като биологичен вид е направен по два начина: първият от 

анатомично, физиологично, молекулярно-биологично и преди всичко в генетично отношение 
човекът притежава забележителни специфични качества, които липсват при животните и 
вторият – от антропологична. 

Натрупаното човешко знание в медицината, психологията, логиката, социологията, 
етиката, биологията, историята, педагогиката и др., както и многовековния човешка опит 
показват, че между човека и животните като биологични видове съществуват огромни 
различия.(http://books.ekipirane.com , посетено на 08.02.2017г.). В таблица №1 могат да се 
проследят някои от тях.  

 
Таблица 1. Различия при човека и животните 

Характеристики Човек Животно 

Мозък Сложно устроен Просто устроен 

Стойка на тялото Изправен Не изправен 

Абстрактно мислене Има Няма 
Смисъл и цел на живота Има Няма 

Ценностна система Уникална Няма 

Дух, съзнание и съвест Има Няма 

 
Мозъкът на човека е много по-сложно устроен, отколкото при животните. Той 

притежава качества, които нямат еквивалент в животинския свят. Човекът се различава от 
животните със своите уникални интелектуални способности, добре развити форми на култура и 
комуникация. Той ходи изправен и устройството на тялото, гърлото и мозъка му позволяват да 
говори, пише и запаметява нова информация.  

Човекът е абстрактно мислещо същество, със свободна воля, творчески заложби, 
изобретателност и интелигентност, чувство за вина, срам и отговорност, мащабни способности 
да възприема, анализира, систематизира и преценява, което също липсва при животните. 

За разлика от тях, човекът притежава способност да търси смисъл и цел на живота си, 
да мотивира мислите и действията си, да прави планове, както и да анализира/преценява 
последиците от своето поведение.  

Надарен е с уникална ценностна система: морал, любов, надежда, радост, мир, щастие, 
милост, справедливост, благодарност, признателност, отговорност, състрадателност, 
взаимопомощ и вроден стремеж да търси и постига истината. Човекът има неугасим стремеж да 
обича и да бъде обичан, да се доверява и да му се доверяват, да оценява и избира, има 
естетически усет, стреми се към увековечаване. Всичко това при животните липсва. 

Човекът притежава дух, съзнание и съвест, което в целия биологичен свят никъде и под 
никаква форма не се среща. Има способност да бъде религиозен и да вярва в безсмъртието на 
душата си, както и съзнателно да отрича съществуването на Бог и да измисля атеистични 
теории.  
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Човекът е единственият биологичен вид, който не поради жизнено важни причини, а от 
егоизъм, завист, злоба, стремеж към власт може съзнателно да бъде лицемерен, да лъже, да 
експлоатира, да убива (психически и физически), в т.ч. и себе си. В животинския свят липсва 
съзнателна проява на жестокост и бруталност към себеподобните. Проявата на жестокост е 
свързана с инстинкта за самосъхранение и за оцеляване на вида. 

Представените положителни и отрицателни характеристики на човека са само част от 
качествата, които той притежава и с които се разграничава от животинския свят. 

Антропологията дефинира човека като особен биологичен вид известен като хоминиди 
или човекоподобни същества. Първите процеси на обособяването му като биологичен вид го 
отнасят към австралопитеците. За теоретична основа за анализа на човека като биологичен вид 
се приема актуалната и досега теория на Дарвин за произхода на човека. Съвременната теория 
разграничава следните основни характеристики на човека като биологичен вид, присъщи само 
на него: изправен вървеж; членоразделна реч; продуктивна дейност; предаване и 
овладяване на натрупан индивидуален опит; разпределение на функциите в единната 
първоначално биологична а в последствие и обществена дейност. Тези характеристики 
дават специфичният облик на човека.(http://www.teenproblem.net/a/165-psihologia-i-etika/306-
chovek-individ-lichnost-formirane-na-lichnostta-v-uchebnata-dejnost/, посетен на 03.02.2017). 

Следователно, понятието „човек” е биологическия вид “homo sapiens (разумен човек), т.е. 
с цялата съвкупност от свойства и качества, отделящи този биологичен вид от другите, 
независимо от неговата раса, пол, възрастово различие и т.н. Думата човек обединява всички 
хора, които живеят или са живели някога на земята. 

 
2.2. Дефиниране на човека като социално същество  
В бавното развитие на живота, продължило милиарди години, ЧОВЕКЪТ е най-висшият 

(познат засега) продукт на вселената. Затова човешката същност е трудна за описание, за 
обяснение и за разбиране. Д.Филипов пише: „Човекът е могъщо творческо пулсиране, светъл и 
радостен лъч, гневен и гальовен бриз, великолепна сила и неизчерпаемо начало на 
еволюцията”… „един трудно обхватен океан, безбрежен тропически лес, една истинска 
космическа галактика от най-голям мащаб”. (Филипов 2003:34-35). В тази космическа 
галактика авторът условно разграничава две начала - биологическото и социалното, които 
според него никога не бива да се противопоставят. В научните публикации това 
противопоставяне се среща доста често. Противопоставя се не само биологическото на 
социалното, но и индивида на обществото. 

По отношение на противопоставянето биологическо-социално. Няма съмнение, че 
човекът е природен продукт и като такъв съществува в природата като биологичен вид 
(същество). Гьоте подчертава: „Всички хора са в нея (природата) и тя е във всички”. 
Вътрешната и външната природа на човека са във взаимозависимост. Осъзнаването на този 
факт позволява да бъде разбрано мястото на човека на земята. В еволюционното си развитие 
човекът изгражда съзнанието, че е най-висшето същество, което може да господства над 
природата, а Ф.Бейкън издига идеята за властта на човека над природата като цел на науката. 
Може да се обобщи, че в ХХ в. противопоставянето на природата и човешката дейност, както и 
мястото на човека в природата – съграждащ и унищожаващ достигат такава точка на 
конфликтност, която не без основание обезпокоява бъдещето на човечеството изобщо. Освен 
продукт и част от природата, човекът е продукт и част от обществото. Обществото (и 
различните му форми), в което живее човекът е реален факт. Човешката природа придобива 
характеристики от обществените отношения и самата тя им влияе. Известна е позицията на 
К.Маркс, че човекът е съвкупност от обществени отношения. Появата на човека и постепенното 
му социализиране не означава, че биологическото може да бъде погълнатото от социалното. 
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Осъществява се продължителен еволюционен процес, в който социалното постепенно възниква, 
органически се преплита с биологическото, изменя някои негови черти и го облагородява. Този 
процес се развива не паралелно или разнородно, а като единство, като взаимност на различни 
начала. Като резултат от взаимодействието на тези разнородни същности се ражда новото 
качество на природата – човекът. Следователно, дълбоката същност на човека се изразява 
(състои) в това, че той е специфичен вид на природата (индивид), в който биологическото се 
проявява чрез социалното, а социалното се развива върху основата на биологическото. Важно е 
да се подчертае, че пренебрегването, както на социалното, така и на биологическото начало не 
бива да се допуска, най-малкото защото това разделяне е условно и има само познавателен 
характер. Човекът е взаимосвързано единство на природа и общество и тази взаимосвързаност 
и единство на природно и обществено, биологическо и социално представлява неговата 
човешка същност и неговата цялостност. Всичко специфично у човека е исторически продукт. 
Изследователският подход, чрез който се противопоставя природата и обществото и взаимното 
им игнориране при изследването на човека не съответства на цялостта на земния живот и не 
бива да се допуска. Затова Е.Морен задава въпроси: ”Нима можем да бъдем удовлетворени, 
когато опознавайки индивида, изключваш обществото; опознавайки обществото, изключваш 
вида; опознавайки човека, не вземаш под внимание неговия живот; изучавайки живота, не 
изследваш природата; провеждайки физически изследвания, оставяш извън фокуса 
разглеждането на живота”. Отговорът му на зададените въпроси е категоричен: „Ние сме 
длъжни да разглеждаме човека в цялостност и пълнота на неговата земна идентичност”. За 
Морен триадата, определяща човека е: общество – индивид – вид. (Морен 2011:36-37). 

По отношение на понятията индивид-личност. 
Индивидът е съвкупност от преимуществено вродени и до известна степен придобити в 

индивидуалния опит свойства и специфични особености. Най-елементарният акт, с който 
организмът отговаря на въздействията на външната среда се нарича рефлекс. Той е 
своеобразна и елементарна форма на отражение, генетически закрепена. По-сложните форми на 
отражение, постоянно закрепени и независими от локалните изменения на околната среда – 
инстинкти. В индивидуалния живот на човека и животните в резултат на обучението се 
формират навиците. Те са съвкупност от умения и действия, които помагат в ежедневния 
живот и практика. Когато навиците се автоматизират и тяхното изпълнение се превръща в 
потребност, без която човекът не може, става дума за привички. Привичките могат да бъдат 
положителни (напр. сутрешната гимнастика, здравословното хранене) и отрицателни 
(пушенето, „паразитните думи” и др.). Обединителният център на вродените черти на човека и 
основните придобити качества е темпераментът. Той е съвкупност от индивидуалните 
особености на човека, които се проявяват в динамиката на действията и движенията, в степента 
на емоционална възбудимост, в силата и скоростта на психическите процеси.Типовете 
темперамент са: сангвиничен – сангвиниците са общителни, открити, сговорчиви, 
безгрижни, инициативни, оптимисти; флегматичен – флегматиците са пасивни, старателни, 
сдържани, миролюбиви, настойчиви, надеждни, спокойни; меланхоличен – меланхолиците са 
раздразнителни, подозрителни, тревожни, сдържани, необщителни, сериозни; холеричен – 
холериците са обидчиви, неспокойни, агресивни, възбудими, активни, импулсивни, 
себеизтъкващи се. Индивидът въплъщава в себе си предимно биологическите характеристики 
на човека, докато личността – социалните. В историческото развитие биологичните качества на 
човека придобиват социален характер, индивидът става личност. 

Личността е човекът с неговия неповторим и специфичен начин, по който се 
приспособява към обкръжаващата го социална среда. Основните фактори, които изграждат и 
развиват човешката личност са: езикът и общуването – възникването на човешкото съзнание и 
изграждането на Аз-образа става в процеса на социализацията на човека. В основата на 
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предаването на този опит лежат езика и общуването; умствено развитие – едновременно със 
социализацията протича процес на интелектуално развитие, формиране на цялостни представи 
за предметите и явленията и социалните отношения. Швейцарският психолог Жан Пиаже 
определя следните четири етапа на умствено развитие: сензомоторен стадий; дооперационален 
стадии; стадий на конкретните операции; стадий на формалните операции; интелект – 
човешкият интелект е съвкупност от конкретни способности, проявяващи се в конкретни 
сфери; способности – това са индивидуалните възможности на човека за успеха в една 
или друга дейност; самопознаване АЗ-а – изграждането на адекватен  образ за по-добрата 
реализация на човека е крайната фаза на човешката социализация (формирането на човешката 
личност). 

Следователно, подходът на противопоставянето на индивида на личността е неподходящ, 
защото в историческото развитие природните качества на човека придобиват социален 
характер. Човекът е социализирана природа. Социалните качества на човека съответстват на 
обособените сфери на живота – икономика, политика, образование, култура, наука и т.н. Обект 
на изучаване от социологията и в частност от икономическата социология е цялостността на 
човека, а предмет – неговата социалност.  

 
2.3. Дефиниране на човека като съвкупност от разнородни „кръгове” на 

съществуване  
Съвременната философска антропология представя човека като съставен от пет 

разнородни „кръга” – космически, биологически, логико-психологически, социален и духовно-
личностен. Съвкупността от тези кръгове разкриват собственото битие (съществуване) на 
човека. Първият кръг – космическият включва човека, като материален обект и неговата 
антропо-космологическа функция. Вторият – биологическият кръг е свързан с основните 
атрибути на живота на хората – хранене, дишане, възпроизвеждане, инстинкти, смърт и т.н. 
Третият обхваща логико-психологическите характеристики на разумния човек – сетивни 
възприятия, стрес, разсъдък, интелект, емоции, мислене, самопознание, интереси, 
предпочитания, мечти и др. Освен характеристики на „разума”, М.Шелер предлага включване 
на характеристики на ирационалното – интуитивното съзерцание, емоционални и волеви актове 
(любов, доброта, разкаяние, благоговение) и др. Основната характеристика на тази същност е 
„екзистенциалната необвързаност, свободата, независимостта от властта, от органичното, от 
живота и от всичко, което принадлежи на живота. Чрез своя дух човек надмогва природната 
среда, надскача ограниченията си, наложени му от инстинктите. Четвъртият е социалният 
кръг, в който влизат обществените отношения, социалните действия, етническите и други 
общности. Последният, петият кръг е духовно-личностният – това е светът на индивидуалните 
и социалните ценности, цели, идеали, вярвания, светоглед, права, свободи и задължения. 
(Стамболийски 2011:39).  

Следователно при изучаването на човека като феномен трябва да се отчита, че неговата 
природа представлява единство от космическа, биологическа, психологическа, социална и 
духовна субстанция („космо- био- психо- социо-духовна субстанция”). Важно е да се подчертае, 
че българската  философско-антропологическа  мисъл има  сериозни изследвания върху човека, 
което позволява да се направи извод, че знанието за човека  е източник и ресурс на промените в 
обществото. Интерес представляват теоретичните концепции и анализи на автори като В.Динев, 
Д.Киров, П.Русев, Д.Тодоров, И. Стамболийски. 

Обобщено определение: 
Човекът е космически обект, жив организъм, същество с особена психика, субект на 

социални действия, духовна личност, носител на физическо и психическо 
здраве.(Стамболийски 2011:39-40). 
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Човекът е космически обект – той е част от вселената, взаимоединство на природа и 
общество. Човекът е субект и обект на икономиката. 

Човекът е жив организъм – биологическо същество, най-висшият продукт на природата, 
който притежава физически, психически и умствени характеристики. Съвкупността от тези 
характеристики представляват/изграждат трудовите възможности на човека – неговата годност, 
способност и готовност за труд или неговият човешки капитал. 

Човекът е психическо същество – той има обособена психика, притежава специфична 
душевност, съзнание, емоции, чувства, инстинкти, разум, мъдрост, способности да прави 
избори, да взема решения, да отразява и да преобразява реалната действителност, в т.ч. и 
икономиката.  

Човекът е социално същество – не е „робинзоноид”, а продукт на обществените 
отношения; за да осигури съществуването си (удовлетворяване на потребностите си) се вгражда 
в някаква социалност – общност, група; субект и обект на икономиката. 

Човекът е духовно същество – духовността на човека се изразява в съвкупността от 
притежаваните от него умствени и нравствени качества. Компоненти на духовността са 
знанието, уменията, отношението към труда; съвестта, човеколюбието, милосърдието, 
благоговението, толерантността, уважението, обичта (към деца, родители, близки), патриотизма 
(любов към рода, племето, народа, страната), алтруизма, хуманизма, активната гражданска 
позиция (към съвременните проблеми); уважение и споделяне на народностните традиции, 
обичаи, мечти и идеали и пр. Всички тези ценности, превърнати в реални качества на 
конкретната личност, са предпоставка за нова духовна еволюция на човека през новия век. Нека 
припомним, че двете фундаментални качества, които човекът на 21 в. трябва да притежава са 
духовност и хуманизъм.  

 
3. Основни характеристики на човека 
В тази част на разработката се търсят отговори на въпросите защо човекът е 

инстинктивен, разумен или социален (няма за цел създаване на модел на човека в икономиката 
– инстинктивен, разумен и социален). Това е реална предпоставка за по-задълбоченото му 
изучаване, анализиране и разбиране като биосоциално същество, като природен и обществен 
феномен, като индивид и личност, като субект и обект на икономиката. 

 
1. ИНСТИНКТИВЕН  
В научните публикации понятията „инстинкт”, ”инстинктивен човек”, „инстинктивно 

действие”, „инстинктивно поведение на човека в икономиката” са представени/дефинирани от 
представители на различните  науки за  човека - философи, антрополози, етолози, психолози, 
психоаналитици, икономисти, социолози и пр. Според авторите като П.Лън, З.Фройд, Ж.Атали, 
М.Гийом,С.Петров, Д.Златева и др. инстинктите определят човешката дейност (в т.ч. и 
икономическата) в цялото еволюционно развитие на човека и в цялото й измерение. 
Инстинктите участват в мотивирането и проявлението на икономическото поведение. Затова 
икономическото поведение се разграничава на вродено и придобито. В основата на вроденото 
поведение са инстинктите. Те определят мотивацията и действията на човека. Придобитото 
поведение е това, което се формира/изгражда в конкретна културна среда. То надгражда 
вроденото. В книгата си, посветена на инстинктите, П.Лън посочва, че „разбирането на 
първичните човешки икономически инстинкти може да промени гледната ни точка за всеки 
основен икономически въпрос” (Лън 2013:13-16). Същата идея споделя Г.Петров, „инстинктите 
играят много по-голяма роля в живота на съвременния човек, отколкото може да се 
предположи” (Петров 2012: 36). 
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За да се изясни въведеното понятие „инстинктивен човек” и да се направи класификация 
на инстинктите на човека в икономиката се налага най-напред да бъдат представени идеите на 
някои от съществуващите теории за инстинктите, които обясняват същността, структурата и 
механизма им на проявление. Вниманието е насочено към три теории: еволюционната, теорията 
за божествения произход на човека и теорията на човешкото поведение (етология).   

Какво представляват инстинктите? 
Понятието инстинкт има латински произход – instinctus и означава „да подтикна, да 

инициирам“. То, както и много други научни термини отдавна са в широка употреба, 
но първоначалното им значение претърпява съществена промяна в резултат на развитието на 
теоретичното познание. Инстинктът е „всяка от непридобити, наследствени тенденции, които 
както се предполага, изпълняват функции на мотивационни сили в сложните модели на 
човешкото поведение” (Оксфордский толковый словарь по психология 2012). В българския 
тълковен речник е записано, че инстинктът е вродена способност у човека и животните да 
извършват несъзнателно (подсъзнателно) целесъобразни действия.. 

Според еволюционната теория инстинктът представлява начин на поведение при 
животните и човека, затвърден еволюционно от биологичната наследственост. В други 
литературни източници инстинктът се определя като „вродена способност на поведение, 
предизвикана от действието на дразнители от околната среда и от собствения организъм“ (BI 
Lexikon, с.422). Инстинктът е изразен най-ярко в сравнително ниско организираните животни 
(насекомите, рибите, птиците). В хода на еволюционното развитие ролята на инстинктите 
намалява и все по-голямо значение придобива сложно-рефлекторната дейност, която се опира 
на индивидуалния опит (Философски речник 1977). Според Иван Павлов инстинктите са 
сложни безусловни рефлекси, обезпечаващи осъществяването на жизненоважните функции на 
организма. З.Фройд е признат за първия учен, който изследва ирационалните и 
подсъзнателните фактори на човешкото поведение. Първият, който акцентира върху 
инстинктите, детерминиращи човешките действия. Инстинктът е другото название на 
подсъзнателното. Човешките действия се основават на вродени в човешкото подсъзнание 
поведенчески схеми. Фройд говори за различни инстинкти, като половия, инстинкта за смъртта 
и др.(Фройд 1997). Днес унаследеното поведение се определя като инстинктивно и се 
възприема като вроден поведенчески модел. Обяснява се с това, че инстинктите са в генетичния 
код, в генетичната памет на човека. Следователно, нищо в човешкото поведение не може да 
бъде независимо от инстинктите, доколкото човекът е биологичен. Независимо от различията, 
които имат хората, на ниво на гените „говорят” почти един и същ език, защото „генетическият 
код е универсален” (Докинз 2015). 

Представителите на теорията за божествения произход на човека защитават идеята, че 
изключително сложните биологични феномени, каквито са инстинктите, трябва да имат 
изключително интелигентен източник (създател, бога). Това констатира и големият френски 
писател Мопасан, въпреки че не е особено религиозен „Инстинктите идват от Бога“. 
Представителите на тази теория критикуват еволюционистите за тезата им, че инстинктите се 
проявяват по-силно при по-нисшите животни и, че това е белег на примитивизъм. Според тях 
инстинктите не изразяват примитивизма на носителите си, напротив, те са уникални феномени 
и защитават тезата си с подходящи примери. При животните са известни изключителни начини 
на поведение (инстинкти). Те предизвикват възхищение със своята същност, сложност и 
целесъобразност и са напълно необясними от еволюционна гледна точка. Например, 
изключителната „социална“ организация и желязна дисциплина при пчелата и пчелното 
семейство (Може би, ако човек притежаваше само частица от биологичната кодирана програма 
на пчелите, светът днес би имал съвсем друг облик); невероятният структурно-функционален 
феномен на окото на жабата и на бръмбара (послужил като модел на съвременната радарна 
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техника); ултразвуковият апарат на прилепа и на молеца (послужил като модел на 
съвременната ултразвукова диагностика); инфрачервеният апарат на гърмящата змия, 
различаващ температурни граници до 1/1000 от градуса; ухото на бухала и обонянието на 
някои бозайници. Човекът не само дължи на природата много от своите изобретения и 
технически постижения, но и трябва да продължава да се учи от нея, например на безупречна 
социална организация и дисциплина от пчелите, на пестеливост от светулките и пр. Ето един 
пример за пестеливост: конструираната от човека електрическа крушка има коефициент на 
полезно действие 3 до 4%, което значи, че само 3-4% от влизащата в нея енергия се превръща в 
светлина. Остатъкът (96-97 %) от електрическата енергия се превръща в топлина. Така 
електрическата крушка прилича по-скоро на електрическа печка, отколкото на осветително 
тяло. Не е така обаче при примитивното безгръбначно насекомо – светулката. Тук съществува 
един невероятен творчески патент на биолуминесценция, при което се произвежда „студена“ 
светлина. При този биохимичен процес специалното химично вещество луциферин се подлага 
на окисление от ензима луцифераза. Количеството на окислените луциферинови молекули е 
равно на излъчените светлинни фотони. Този механизъм дава възможност на светулката да 
регулира излъчваната светлина, а тази т.нар. „студена“ светлина не води до никаква загуба на 
топлинна енергия. Явно на човека е необходима още интелигентност, за да достигне 
елементарния природен процес на 100% полезно действие, учейки се от едно примитивно 
безгръбначно животно, което в еволюционно отношение е много, много по-ниско от него! А 
каква интелигентност е била необходима на този, който е създал тази светулка? (http://evoliucia-
ili-satvorenie.hit.bg/EvolSatv.doc 
http://www.veren.org/files/DOWNLOAD/D70_evolution_bg.pdf, посетен но 17.02.2017 г.) 

В етологията (науката за човешкото поведение) понятието инстинкт е дефинирано като 
"съвкупност от вродени потребности и вродени програми за действие". К.Лоренц, един от най-
известните етолози, нарича тази програма за действие "фиксиран модел от действия" – (fixed 
action patterns – FAP). Формулата на инстинкта е: инстинкт = вродени потребности + ключов 
стимул + фиксиран модел от действия. Вродената програма за действие включва ключов 
стимул, общ за всички представители на този вид, който винаги да предизвиква един и същ 
фиксиран модел за действия (FAP). Уместно е да се уточни, че колкото по-сложна е 
организацията на животното, толкова по-малък е делът на вродените компоненти в поведението 
му и те не са програмирани толкова строго. Е.Виноградова твърди, че човекът като 
биосоциален вид е най-сложно организиран и няма инстинкти, има рефлекси. Има един 
единствен инстинкт – повдигане на веждата. Според авторката, усещането на болка при допир 
до гореща печка и отдръпването на ръката това не е инстинкт, а просто рефлекс (безусловен) – 
реакция на болезнени дразнения. Човек има много защитни безусловни рефлекси, като мигане, 
кашлица, кихане, повръщане, но това са прости стандартни рефлекси, а не инстинкти. Според 
изследователите на инстинктивните действия, поведението за удовлетворяване на 
потребностите (т.нар. апетентно поведение) е типично за всеки вид, но при човека то се оказва 
изменчиво и адаптиращо се към променящите се условия на околната среда. Човек има 
съответните потребности, но не и вродени програми за тяхното постигане, нито ключов стимул, 
няма фиксиран модел за действия (FAP). Това по никакъв начин не отрича факта, че е 
биосоциално същество. По този начин у човека няма инстинкт в тесния смисъл на понятието, 
но има безусловни рефлекси. Това прави поведението му гъвкаво (например, обучава се как да 
задоволи потребностите си). Дори бебето трябва първо да се научи да суче, за да може да 
задоволи потребността си от храна. Липсата на твърди вродени програми не отрича факта, че 
човекът е биосоциално същество и че съществуват чисто биологични фактори, които определят 
много аспекти на човешкото поведение. 
(http://nauka.offnews.bg/news/a_3/a_52556.html?preview=ok, посетен на 16.02.2017) 
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Обобщени определения за инстинкта: 
-   начин на поведение при животните и човека, затвърден еволюционно от биологичната 

наследственост; 
-   вродена способност у човека и животните да извършват несъзнателно целесъобразни 

действия; 
-   "нещо" генетично заложено, не изискващо допълнително обучение, еднакво е при 

всички индивиди от даден вид, т.е. типично е за вида, оптимално съответства на физиологията 
на животните; 

-   съвкупност от вродени потребности и вродена програма за действие, известна като 
"фиксиран модел от действия". Формулата на инстинкта е: инстинкт = вродени потребности + 
ключов стимул + фиксиран модел от действия; 

-   сложни биологични феномени, създадени от бога; 
-   всяка от непридобити, наследствени тенденции, които както се предполага, изпълняват 

функции на мотивационни сили в сложните модели на човешкото поведение”; 
-   вродени предразположености на даден жив организъм да следва определено поведение. 

Те не се заучават, а са унаследени фиксирани модели на действие (ФМД), активизирани от 
повече или по-малко конкретен набор от вътрешни или външни стимули; 

-   сложни безусловни рефлекси, обезпечаващи осъществяването на жизненоважните 
функции на организма; 

-   инстинктът е другото название на подсъзнателното; човешките действия се основават 
на вродени в човешкото подсъзнание поведенчески схеми. 

Обобщено определение: инстинктът е "нещо" генетично заложено при човека и 
животните, възприема се като вроден поведенчески модел .  

 
Инстинктите на човека в икономиката. Необходимост от изучаване 
Необходимостта от изучаване на темата за инстинктите на човека в икономиката може да 

се разглежда по две линии: първата – по линия на изследователския интерес на науките, а 
втората – по линия на увеличаване и задълбочаване на изследователските й полета.  

От гледна точка на изследователския интерес на науките е важно да се подчертае 
следното – съществуват различни теоретични възгледи за инстинктите, които разкриват тяхната 
значима роля за стимулиране на човека към активност. За традиционната икономика те не 
представляват изследователски интерес, но за съвременната икономическа наука – да. 
Например скоро се появи и набира скорост ново направление в икономическата наука – 
невроикономика (Neuroeconomics), която изследва невробиологичната основа на човешкото 
поведение. От социологическа гледна точка, изучаването на инстинктите и влиянието им върху 
поведението на човека в икономиката е необходимо, тъй като образът на човека не би бил 
завършен и няма да е възможно човекът да бъде изучаван в неговата цялост – като субект и 
обект на/в икономиката и най-общо казано в целия ансамбъл от социални роли, които 
изпълнява.  

От гледна точка на увеличаване и задълбочаване на изследователските полета – това 
се осъществява. Въпреки, че според Ж.Атали и М. Гийом приносът на Фройд и етнолозите още 
очаква своето интегриране в икономическия анализ (Атали, Гийом 1994:11), темата за човека в 
икономиката вече се разработва в икономически и социологически аспект. В публикациите на 
автори като Р.Докинс, В.Долник, Д.Златева, П.Лън и др. се подчертава, че човекът в 
икономиката е носител на инстинкти и е подчинен на инстинктивни сили. Инстинктивното 
поведение на човека в икономиката е генетически програмирано, но вродените програми 
подлежат на промени под въздействието на различни фактори, като разума, обкръжаващата 
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среда и пр. Тези факторни влияния водят до ограничаване и/или до увеличаване на 
въздействията на човешките инстинкти върху протичащите процеси в икономиката. 
Изследователите са на мнение, че икономическите инстинкти се намесват в „управлението” на 
човешкото поведение, без да информират никого. Те са „силни и надеждни”, в някои случаи са 
решаващ фактор за вземането на важни икономически решения, от значение и за бъдещето. 
(Лън 2013:20). Д.Златева посочва, че „нищо в  човешкото  поведение  не може да бъде  
независимо от инстинктите, доколкото  човекът е биологичен… Разумът култивира 
инстинктите, придава им придобити характеристики и положително променя човешката 
природа… Не рядко обаче, модифицирайки ги я деформира и  покварява… Това може би 
потвърждава за пореден път, че модерният човек се е откъснал от природата и не осъзнава 
особено единодействието с нея. Потвърждава още, че  разумът, в резултат на  външната среда и 
особено на обучението, има по-голямо влияние върху поведението на  човека и икономиката, 
променяйки  генетически  наследеното” (Златева 2016:218-219). Да се намери границата, да се 
докаже преливането  „разум –инстинкт” и обратно е трудно, както в теоретичен така и в   
практически аспект. Маслоу е убеден, че „грешката, както на  инстинктивистите, така и на 
техните опоненти бе, че мислеха в светлината на черно-бялото противопоставяне, вместо  в 
светлината на  степените… В обикновената  дихотомия или контраст между инстинкти и разум 
имаме зле дефиниран инстинкт и зле дефиниран разум, които се противопоставят един на 
друг…те са по-скоро идентични, а не антагонистични”(Маслоу 2001:130-134). Пред науките за 
човека стои сериозно предизвикателство, свързано с многопластовото изучаване (в широчина и 
в дълбочина), както на инстинктите и на разума сами по себе си, така и на взаимодействието 
инстинкти - разумна човека и влиянието им върху неговото поведение в икономиката и 
обществото.  

Класификация на инстинктите 
Класификацията на инстинктите на човека в икономиката е направена по критерия 

живот-икономика. За основен (основополагащ) инстинкт е определен инстинктът за живот. 
Класификацията е представена в схема №2.  

 
Схема №2. Класификация на инстинктите на човека в икономиката 
(по П.Лън, Д.Златева) 
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Инстинкт за живот

Инстинкт за самосъхранение

Икономия на енергияОцеляване Адаптация

1. Предубеденост към 
промените, 
предпочитание към 
познатото

2. Предпазливост в 
решенията

3. Събирателство, да има 
повече

Природни

Комуникация, 
консолидация

1. Идентичност, 
егоизъм, 
алтруизъм

Вътрешно-видова 
експлоатация

Социални

1. Вертикални 
(власт над 
другите, 
подчиненост)

2. Хоризонтални 
(подражание, 
групова 
идентичност, 
съгласуваност, 
сътрудничество)

 
Еволюционното развитие на човека потвърждава, че инстинктът за живот е основен. 

Човекът се стреми да живее добре, да съхранява собствения си живота и живота на другите, 
както и да го възпроизвежда чрез инстинкта за продължаване на рода. Икономиката е онази 
жизнена сфера, която материално и биологично гарантира (осигурява, съхранява и 
възпроизвежда) човешкия живот. Следователно тя самата е живот. В разработката, съгласно 
използвания методологически подход, икономиката се разглежда като икономика-живот и има 
следния най-общ смисъл: първо, човекът е този, който прави икономиката (дава й живот); 
второ, икономиката дава на човека това, което другите не могат – легитимно да придобива 
пари и да удовлетворява жизнено важните си потребности (гарантира му живота); трето, в 
икономиката човекът преодолява своята несамодостатъчност, съвместява се с другите и се 
превръща в социален човек (осигурява си живот вграден в обществото).  

Инстинктът за живот, като категория на всеобщото се проявява чрез инстинкта за 
самосъхранеине. В този смисъл жизнената среда за материалното и биологичното съхраняване 
на живота на човека е присвояващото стопанство в приматния период на първобитния човек и 
произвеждащото стопанство в периода на Homo habilis и Homo erectus. Базисните инстинкти за 
самосъхранение се изграждат в процеса на еволюционното развитие на човека. Икономиката е 
сферата, в която се създават инстинктите за самосъхранение на човека изобщо и, в която тези 
инстинкти се проявяват най-силно. Изследователите приемат, че инстинктите за 
самосъхранение са приоритетни в икономическото поведение на човека. Затова както 
икономиката, така и бизнеса не могат да бъдат изследвани без съобразяване с инстинктите и 
инстинктивното поведение на човека.  
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Производните на инстинкта за самосъхранение са следните три групи инстинкти – за 
оцеляване, за икономия на енергия и за адаптация. 

Инстинктът за оцеляване се проявява чрез три вида инстинкти – предубеденост към 
промените, предпочитание към съществуващи състояния, уважаване на статуквото (да се вярва 
и цени познатото); предпазливост в собствените решения, повишено внимание при сделките, 
избягване на измамите, недопускане на корупция, спазване на законите; събирателство, да има 
повече; спестяване; трупане на резерви. 

Инстинктът за оцеляване е еволюционно изграден в резултат на тежката борба на човека 
със заобикалящата го външна и вътрешна среда. Този инстинкт изгражда способността му не 
само да се противопоставя на неблагоприятните условия на живот, но и да ги подобрява. 
Генетичната памет на човека е съхранила инстинкта за оцеляване, а животът е изградил 
жизнения опит за това. За оцеляването си, още примитивният човек е приготвял запас от храна 
и оръдия на труда (кожи, топори, копия и т.н., струпани в пещерата), предназначени да 
гарантират задоволяването на потребностите, независимо от възникналите 
трудности/препятствия. По този начин се развива един от базовите инстинкти за 
събирателството. Тъй като задоволяването на една потребност дава път на следващата, 
човекът развива и проявява инстинкта да има повече (а по-късно да натрупа богатство). 
Желанието за правене на бизнес, за търгуване, за печалба, за богатство са инстинкти, стари 
колкото света (Мийнс 2001:20).  

В обществото доминира разбирането, че икономиката е в основата на оцеляването на 
човешкия род. Инстинктът за оцеляване се проявява не само при възникнали неблагоприятни 
условия (или очаквани такива), но и при устойчиви състояния. Това е инстинкт за оцеляване 
на човека, но и за оцеляване на бизнеса. Инстинктът да има повече днес, означава да се 
печели повече. Мотивът за печалба съдържа инстинкта да има повече.  

Неизвестното, неопределеността в икономиката са условия, които стимулират инстинкта 
за самосъхранение и оцеляване. Оцеляването на човека в икономиката проявява 
инстинктите за предпазливост при вземане на решения, засилено внимание при сключване на 
сделки, избягване на измамите, съобразяване с условията при управляване на риска и т.н. 
Според П.Лън инстинктивни са също предубедеността към промените, предпочитанието към 
съществуващото състояние, доверието (да се вярва и цени) познатото. Обяснението е, че човек 
цени повече онова, което вече притежава и може да се откаже от привидно изгодни размени 
(например „ефекта на даряването”, изследван в поведенческата икономика). (Лън 2013:97,103-
7). Предпазливостта идва и от това, че човек може да бъде подведен от асиметричната 
икономическата информация (Акерлоф), да започне нов бизнес, да изразходи много финансови 
ресурси, физическа и нервно-психическа енергия, без да постигне очакваните положителни 
резултати. Затова човекът в икономиката е по-малко склонен да сключва сделки с висок риск, 
по-скоро се стреми към по-сигурни сделки, които имат ясна прогноза за осъществяването им. 
Инстинктът за оцеляване при непредсказуема икономика принуждава човека да поема 
непремерен риск – да рискува малката печалба, за сметка на евентуално бъдеща голяма печалба 
или обратно. Практиката показва, че при вземане на икономически решения е възможно 
човекът импулсивно да следва инстинктите си или да проявява склонност към стереотипно 
поведение (запазване на статуквото). 

Инстинкт за икономия на енергия – проявява се чрез инстинкта за икономия на 
физическа енергия и инстинкта за икономия на нервно-психическа енергия. Всяко действие да 
се осъществява с най-малък разход на сили, на енергия. Този инстинкт е в основата на 
техническия прогрес на човека. Например, стремежът на първобитния човек да предпази 
силите и енергията си при овладяването на природата го е подтикнал да удължи ръката си с 
прът, за да обрули плодовете от дърветата, да подостри кола, за да засее семената и т.н. Този 
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инстинкт е в основата на производството на оръдия на труда и е показател за човешкото 
развитие (самоосъзнаване на човека, развиване на човешкия капитал) и икономическия 
напредък (икономически растеж, благосъстояние). Инстинктът за икономия на енергия е в 
основата на целия технологичен прогрес на човечеството като цяло – по-висока 
производителност на труда, икономия на време, по-висока ефективност (по-големи ползи с по-
малко разходи) и т.н.   

Инстинкт за адаптация – еволюцията доказва, че човекът притежава вродена 
способност да се приспособява към променящите се условия на живот. Икономическият живот 
е динамичен, непредвидимо променящ се. Именно това поддържа жив/активен вродения 
инстинкт на човека да се адаптира и да показва, че икономическите инстинкти взаимодействат 
с икономическите обстоятелства. Човекът в икономиката се приспособява в зависимост от 
конкретната ситуация. Не винаги определящ мотив за адаптация е максималната печалба, 
високото заплащане на труда, а по-скоро стремежът към самоидентификация с  групата, 
колектива, себеутвръждаване, самоактуализация. Следователно, човекът в икономиката се 
адаптира както чрез извършване на активни икономически дейности (полагане на труд), така и 
чрезсъвместяване с групата/колектива(постигане на групова идентичност). 

Инстинктът за адаптация се класифицира на природен и социален. 
Природният инстинкт за адаптация се изяснява чрез инстинктите за идентичност, 

егоизъм, алтруизъм. Природните индивидуални инстинкти се групират върху биологичната 
определеност на човека. Отнасят се до природата на човека като индивидуалност. В този 
смисъл човекът в икономиката има инстинкт за идентичност. Инстинктът за идентичност се 
свързва със самоидентификацията на човека в икономиката със социалния статус, с 
принадлежност към социална или професионална група, отъждествяване със заемана позиция 
(директор, маркетолог), изпълнявана роля в обществото (родител, инженер, художник, 
икономист, социолог) и т.н. Човекът в икономиката работи за утвърждаването на собственото 
си име, за авторитет и признание в обществото и пр. Егоистичният инстинкт е свързан с 
поставяне на личните интереси пред интересите на другите (себелюбие). Алтруистичният 
инстинкт се проявява тогава, когато човек извършва дейности в полза на другите, 
пренебрегвайки себе си. Единият се характеризира с понижаване на разхода на човешка 
енергия, а другият с повишаване. В контекста на човешката природа егоизмът, както и 
алтруизмът са генетично заложено проявление на инстинкта за самосъхранение. 
Взаимозависимостта между егоизъм и алтруизъм не винаги разграничава кога икономическите 
жертви са чист алтруизъм или в основата отново стои егоизмът. 

Социалният инстинкт за адаптация се обяснява чрез следните две групи инстинкти – 
за комуникация и консолидация и за вътрешно-видова експлоатация. Инстинктите за 
комуникация и консолидация са вертикални и хоризонтални. Биолозите считат, че в 
социалните инстинкти са заложени така наречените огледални неврони. В тях отново се 
проявява природата на човека, но вече като социално същество. Л.Харви заявява, че „в 
социалния свят на човешките същества има много повече от природата, отколкото някой от нас 
си дава сметка” (Какво следва след парите 2012:164). Човекът и някои животни инстинктивно 
се стремят към социалност, проявявайки инстинкти за общуване, за комуникация. Той има 
естествена потребност от общуване. Човекът в икономиката работи и взаимодейства с другите в 
общност, в група – фирми организации, клубове, цехове и т.н. В тези условия се осъществява 
инстинктът за консолидация. Консолидация в целите, в организацията и механизмите за 
постигането им и т.н. способност за съвместни съгласувани действия, при което интересите на 
човека и групата са във взаимна зависимост и съподчинение. 
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В аналитичен контекст инстинктите за консолидация и комуникация се проявяват 
вертикално (йерархично) и хоризонтално, осъществяват се едновременно и не винаги са ясно 
разграничими. 

Вертикалните инстинкти на комуникация и консолидация се проявяват чрез 
инстинкт за власт над другите и подчиненост. Инстинктът власт над другите включва 
инстинктите за себедоказване, самоутвърждаване, лидерство, израстване. Към инстинкта 
подчиненост се отнасят – инстинкт за лоялност, поддръжка, умиротворение, конформизъм, 
групиране. Вертикалната консолидация изразява инстинкта за власт над другите, 
проявяващ се в отношенията на управление, на работодател- работник, отношения между 
йерархически структурираните членове на трудовия колектив и др. Стимулира инстинкта за 
себедоказване, за самоутвърждаване, за израстване, за лидерство. Вертикалната 
консолидация осъществява също инстинкта за подчиненост на групата или на даден неин 
член чрез лоялност, поддръжка, умиротворение, конформизъм, групиране. 

Хоризонталните инстинкти за комуникация и консолидация са подражание, групова 
идентичност, съгласуваност, сътрудничество, справедливост, доверие, взаимоизгодност, 
взаимопомощ, алтруизъм, користен инстинкт, егоизъм. Конкуренцията, съревнованието също 
са инстинктивно определени, осъществяващи инстинкта за самосъхранение и оцеляване. Ако 
пазарът е пример за хоризонтална консолидация, в пазарната конкуренция, както убеждава 
А.Смит, удовлетворението на интересите на едни, означава да не се удовлетворят интересите на 
други. Инстинктът за консолидация се проявява в редица други инстинкти. Животът с другите 
намалява нивото на себични инстинктивни действия на човека в икономиката. По тази логика 
П.Лън разграничава инстинкт, свързан със справедливата подялба („задръж си ги”), 
инстинкт на икономическото сътрудничество („всички сме в кюпа”) и инстинкт за 
груповата идентичност (Лън 2013:144 и сл.). Изучаването на тези инстинкти е от особена 
важност за информационната  икономика, в която хоризонталните структури 
(нейерархизираните отношения) са основни, доминиращи вавтономните колективи (екипи). 

Действително принадлежността към икономическата общност проявява инстинкт за 
груповата идентичност, за съгласуваност и сътрудничество, за справедливост, доверие и 
взаимоизгодност. Разбира се, взаимоизгодността невинаги присъства в съвместния 
икономически живот. Определя се от това кой е по-силен, егоистичният инстинкт или 
инстинктите за сътрудничество и справедливост. Важно е да се подчертае, че човекът в 
икономиката и съответно фирмите реализират ползата, печалбата и т.н. в сътрудничество с 
другите. Социалният инстинкт се проявява като инстинкт за сътрудничество. 

Социалните инстинкти, осъзнати от човека чрез разума му позволяват да създава общи 
правила и да действа в съответствие с тях. Икономическото поведение на човека (мотивите, 
целите, дейността) безспорно се влияе и регулира от културни, социални, етични норми. 

В икономическата общност, в групата, се проявява инстинктът на подражание. Най-
често той се нарича „стаден инстинкт”. В поведението на човека в икономиката той е 
безусловно разпознаваем. В много икономически ситуации – на пазара, на борсите, по време на 
икономически кризи, с ясно изразени инфлационни състояния и др. нерядко решението, което 
човек взема е повлияно от това какво правят другите.  

Елемент на социалните инстинкти, който предполага икономическо взаимодействие е 
инстинктът за вътрешно-видовата експлоатация. Той се проявява чрез измамата, кражбата, 
лъжата, насилието, престъпността и може да се сбърка с вътрешно-видовата конкуренция. 
Проявява се чрез злоупотреба със статуси, с власт, търговия с влияние и т.н. В егоцентризма, 
който поставя собствения интерес в центъра може да се допусне спекулиране с човешките 
отношения, не зачитане интересите на другите, злоупотреба с власт и доверие и т.н. (Петрунов 
2015:325-361;Петрунов 2016:226-237; Панайотов 20167:205-213). 
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Следователно, всички явления в икономиката се осъществяват и върху основата на 
базисни за човека (и обществото) инстинкти, а не единствено върху основата на разума и 
рационалността. Тяхното структуриране и задълбочено изследване изисква съобразяване с 
реалностите на икономическите явления и преодоляване на парадигмата за икономическия 
човек. Необходим е трансдисциплинарен подход при изучаването на човека в икономиката. 
Социологическият подход е подходящ за тази цел. 

 
2. РАЗУМЕН  
Втората основна характеристика на човека в икономиката е разумен. Разглеждан като 

част от света, човекът се възприема в едновременността на инстинкти и разум. Разумът почти 
никога не се „бори” с инстинкта, а инстинктът не потиска ума, „те си сътрудничат” (Долник 
2004). Човекът в икономиката живее и действа съгласно природната си същност – с разум и 
инстинкти. В своята цялост, той е едновременно рационален и ирационален, икономически и 
неикономически. Според традиционната икономика разумът на човека е двигателят на неговата 
икономическа активност, той е ресурс, защото самият човек е ресурс, основен фактор на 
производството наред със земята и капитала. Икономическата наука само предпоставя разума, 
без да го обособява, изучава и анализира. За разлика от икономическата наука, социологията 
изучава човека в единство на разума и инстинктите му. Самостоятелното им разглеждане има 
познавателен характер. В социологически аспект понятието разум (разумен човек), може да се 
изследва с индикатори като рационалност, свобода и избор/и.  

Понятието рационалност (от лат. rationalis – разумен, целесъобразен, обоснован, 
смислен) стои в основата на икономическата наука. Темата за рационалността на човека в 
икономиката и въобще на рационалността на икономическите субекти/актьори/агенти е 
дискусионна. Във връзка с целите на настоящата разработка интерес представляват гледните 
точки на представителите на класическата и неокласическата теория (традиционалистите, 
мейнстрийм икономистите) и на австрийската субективна школа (австрийците).  

Традиционалистите свързват понятието „рационалност“ с решенията, които човекът в 
икономиката взема, основани на желязна логика, подчинена на егоизъм и максимизация 
на печалбите (доходите). Те не се интересуват и не търсят обяснение за правилността или 
погрешността на взетите решения. Защитават модела на икономическия човек (homo 
oeconomicus) – индивидуален, егоистичен, рационален, максимизиращ. 

За австрийските икономисти понятието „рационалност“ означава, човек целенасочено 
да избира едно действие пред друго. Австрийците не изключват морала и етиката, като 
мотиви за дадено действие и защитават идеята за социалният човек - морален, алтруистичен и 
подчинен на етичните норми в обществото. Икономиката не дава отговор на въпросите защо 
човек взема дадено решение или какви трябва да бъдат решенията на човек, защото навлиза в 
сферата на психологията и етиката. Икономиката, според метода на австрийците има за задача 
да обясни последствията от това, как човекът използва определени средства, за да постигне 
целите си. Ето един пример за анализиране на субективните скали на Благовест и Александър, 
посочен в таблица 1. 

 
Таблица 1. Разпределение на ограничени ресурси за удовлетворяване на  

потребности 
 

Ресурси/ 
потребности 

Потребности на Благовест Потребности на Александър 

200  лева 1.100 лв.дарение за болница 1.100 лв. за инструменти за работа 
 2.50 лв. дарение за  Център за  2.50 лв.за фитнес  
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добротворчество 
 3. Хляб 3.Хляб 
 4.9 бутилки бира 4. 5 бутилки вино 
 5.5 кутии натурален сок 5. 10 бутилки минерална вода  

 
Очевидно алтруистичният индивид в случая е Благовест, но на практика икономиката не 

се интересува от това какъв е Благовест, защо предпочитанията му са такива, дали са 
рационални или не. Икономиката се интересува от това как Благовест и Александър могат да 
използват оскъдните ресурси (200 лева) така, че да удовлетворят потребностите си. В случая 
субективните скали на двамата са само отправна точка за икономическия анализ, нищо повече.  

Социологическият подход изисква при изучаването и обясняването на понятието 
„рационалност“, да се съчетаватедновременно елементи от рационалното (икономическото) с 
елементи от ирационалното (социалното, неикономическото), т.е. от разума и инстинкта. 
Необходимо е, защото в икономиката рационалността и нерационалността се преплитат в един 
сложен жизнен цикъл, а човекът в икономиката е неотделим от този цикъл. (Герджиков 
1984:71).  

В този контекст, рационален може да се нарече този човек в икономиката, който:  
-  осъзнава икономическите обстоятелства, в които живее и изгражда адекватен на тях 

модел на поведение;  
- притежава способността да мисли самостоятелно, без да се влияе от внушаваните 

универсални правила и модели; (манипулации); 
-  може зад икономическите факти да навлиза в същността на нещата; (да вижда зад 

фактите); 
- притежава способност за открояване на актуалните процеси и тяхната перспектива, за да 

определя задачите и намира решения;  
-  има способността да открива нови иновативни възможности за реализиране на 

собствените си цели;  
-  има потребността да открива в икономическия си живот ценности и желание за 

самоактуализация;  
-  умее да мисли глобално;  
-  притежава умението да контролира емоциите и ирационалните си действия;  
-  се стреми към истината;  
-  разбира, че печалбата не е самоцел, тя е и средство за постигане на целта, тя е начало и 

резултат;  
-  осъзнава съществуването с другите и на стремежа за синхронизиране на своя  интерес с 

интереса на другите;  
-  търси осъзнато балансираност и оптимизираност в икономическите отношения, 

резултат на съгласуване и договаряне;  
-  има способност да осъзнава не отделните икономически явления и процеси, а тяхната 

цялост и взаимна зависимост;  
-   изпитва чувство за необходимост да определя смисъла на икономическия си живот в 

контекста на собствения си живот изобщо и пр. 
Посочените характеристики позволяват да се направи обобщение, че в рационалността на 

човека в икономиката се съдържат елементи на ирационалност и на социалност. Не винаги 
икономическата целесъобразност е социално оправдана (магистрали и здравето на човека) и 
обратно. 

Разумният човек в икономиката е и свободен. Какво представлява свободата? Под 
свобода (от латински libertas) се разбира способността на съзнанието да мисли и действа в 
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съответствие с волята на самия човек, но във връзка с по-висши закони и порядък. Това е 
способността човек да действа безпрепятствено и без ограничения според своите желания. В 
Оксфордския речник понятието свобода има следните определения. Във философията идеята 
за свобода включва свободната воля, която контрастира с детерминизма. В политиката 
свобода е свободата от правителствена принуда. В теологията - свобода е свободата от 
робството на греха. В известен смисъл думата свобода се явява синоним на право. Така 
например свободата на изразяване или свободата на словото е една от най-важните граждански 
свободи. 

Според Бастиа свободата е „съвкупност от всички свободи … всички хора да упражняват 
свободно способностите си, ако не вредят на другите” (Бастиа 2000:50-51). Поради това 
свободата и отговорността се допълват, или свободата е отговорност. Ж.П.Сартр пише, че 
„стремейки се към свобода ние забелязваме, че тя изцяло зависи от свободата на други хора и, 
че свободата на другите зависи от нашата свобода” (Сартр, 1989).  

Свободата е целеполагаща избирателна активност на човека, осъществявана върху 
основата на познанието за обективната необходимост. В научните публикации свободата се 
определя като свобода за живот,  свобода за мислене, свобода за решаване и свобода за 
действие. (Стамболийски 2011:77; Рамчев 2015:289-329) Свободата за живот означава 
премахване на всички прегради за разкриване на творческите сили на човека, създаване на 
условия за неговото биологическо и социално съществуване. Понятието включва 
възможностите за трудова дейност, задоволяване на материалните потребности на човека, 
ролята на частната собственост, наличието на свободно време и възможности за пълноценно 
физическо и психическо развитие. Свобода за мислене – тя изразява възможностите за 
духовно развитие, за духовна свобода. Хегел казва: „Невежата не е свободен”. Всички форми 
на социализация на обществото трябва да са насочени към създаване на хора, способни да се 
трудят и да творят. Интелектуалното развитие е ключ към просперитета на икономиката и 
обществото, затова усилията на образователните и на всички останали институции и 
организации трябва да бъдат насочени към създаването на високообразовани, свободомислещи 
и социално активни личности. Свобода за решаване – става въпрос за свободата на волята и 
ролята на морала в живота на човека и обществото. Волята определя психическата насоченост 
на личността към една или друга цел. Свободен е човек, който без външна намеса или принуда 
определя своите цели и действия. Това важи и за ролята на морала – самоопределянето на 
човека спрямо моралните норми и доброволното приемане или отхвърляне на обществените 
„правила”. Последните изразяват личната позиция, автономността човека. Елементи на 
свободата сасвободната волеизява и свободното морално самоопределение. Свободата на 
действие – отнася се за  политическата свобода като външна изява на човека, като най-важната 
съставка на социалната, в т.ч. и на икономическата свобода. Законът е важна гаранция за 
свободата на човека. 

Във философски, морално-етичен и аксеологичен аспект свободата е универсална 
ценност и ценностен принцип с фундаментално значение за развитието на човека. В 
институционален аспект понятието свобода е регламентирано в редица документи, които имат 
общовалиден характер за човека и социалната практика. В речта си за „Четирите свободи” 
президентът Ф.Рузвелт заявява: 1.„свобода от лишения или осигуряване на всеки народ на 
мирен и здравословен начин на живот; 2. свобода от страха или намаляване в световен мащаб 
на въоръженията до степен, която да не позволява на никоя нация да извършва агресия срещу 
съседни нации; 3. Свобода на словото и изразяването; 4. Свобода на всеки човек да почита Бога 
по свой начин”. 

Във Всеобщата декларация за правата на човека на ООН (1948 г.) е провъзгласено, че 
„всеки човек има право на свобода на мисълта, съвестта и религията; свобода на убеждение и 
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на изразяването му; свобода на мирни събрания и сдружения; свободен избор на работа, на 
справедливи и благоприятни условия на труда, както и на закрила срещу безработица; свободно 
да участва в културния живот на обществото, да се наслаждава на изкуствата, да участва в 
научния напредък и да се ползва от неговите постижения; свободно и цялостно развитие на 
неговата личност”. Следователно, свободата се определя като възможност човек да прави 
това, което не нанася вреда или щета на друг човек. 

Европейският съюз е изграден на принципа на 4 свободи: свободно движение на стоки; 
свободно движение на капитали; свободно движение на услуги; свободно движение на хора и 
трудови  ресурси. 

Представените официални документи, показват, че свободата, освен всичко друго 
посочено по-горе е и фундаментално, неотменимо право на човека, унаследено от 
„естествените закони” на Просвещението и от съвременното право. 

В антропогенезисен аспект свободата на човека се свързва със следните характеристики: 
 - Индивидуалност и автономност (културно обусловени). Свободата е продукт на 

мисълта и съзнанието. Разумът осъзнава човека като свободен. Но усещането за свобода на 
първобитния и съвременния човек, на човека в развитите и неразвитите икономики, на човека в 
християнството и исляма е различно; 

- Свободата на човека е относителна. Във взаимозависимия свят абсолютна свобода 
няма. Свободата свършва там, където започва свободата на другия. В света и в живота човекът 
е ограничен. Ограниченията идват от неговият жизнен свят, от законите, природата и 
обществото. Следователно ограничеността на свободата е самоограничение и външно 
ограничение. Абсолютна свобода не съществува: съществува само свободата да изберем нещо и 
от този миг насетне, да се чувстваме обвързани от собственото си решение. (Паулу Куелю); 

- Свободата се проявява като свобода на духа и личността и свобода на действията. 
Свободата на духа и личността традиционно се нарича вътрешна свобода. Човекът е свободен 
да осъзнава своите потребности, интереси, цели, да формира своите идеи, ценности и т.н. 
Върху тази свобода влияние оказват природата и обществото, затова е относителна. 
Вътрешната свобода се проявява чрез дейността на човека. Свободата на действието не може да 
бъде осъществена напълно и се проявява ограничено. Свободата в действието на един 
възпрепятства свободата в действието на друг. 

В съвременното общество свободата се възприема повече като презумпция, отколкото 
като осъзната работеща концепция. Повече е стремеж, отколкото реалност, желана цел, 
отколкото действителност. В голяма степен обсъждането на свободата е балансирано чрез езика 
на свободолюбието и не винаги в доказани действия за защита на свободата. Повече се говори 
за свободата като идея, като кауза, като вечен човешки стремеж. Всеки човек има свое 
разбиране за свободата. Едни се стремят към пари, към финансова свобода; за други, свободата 
е власт, възможност свободно да вземат решения, да влияят върху съдбата на хората и 
държавите, съдбата на света; за трети – главното е известността и популярността, които им 
обезпечава свободата на творчеството и себеизразяването; има и такива, за които телевизията и 
чашата бира са най-свободното състояние, което въобще може да съществува. 

Икономическата свобода, в общия контекст на свободата е висша ценност и 
неотменимо право на човека. Най-често е разбирана като естествена принадлежност - свободно 
разпореждане със собствеността, труда и т.н. Признаването обаче не означава свобода в 
действителност. Дори и правото не гарантира това. Частната собственост не предоставя 
автоматично свобода. 

В икономиката, по-конкретно на пазара, във фирмата и пр. човекът проявява жизнените 
си интереси, свободен е да реализира човешкия и социалния си капитал. В този смисъл 
икономиката е реалност, осъществяваща висшата ценност на човешката природа – свободата. 
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Но тази свобода е свобода на действието, а не на възгледа. Икономиката е живот и 
следователно следва философията на живота. Като живот, като взаимодействие между 
природата, човека и обществото свободата едновременно съдейства, но и възпрепятства 
свободата на човека – неговите възможности да реализира собствените си интереси. 
Следователно, свободата е ограничена в степента, в която икономиката я осъществява или 
възпрепятства. Човекът в икономиката е толкова по-свободен, колкото по-успешно преодолява 
пречките при свободата. Икономиката дава свобода да се преследват целите, но и ограничава 
тези възможности, тъй като свободата на едни означава ограничаване на свободата на други. 
Ограничението на свободата в пазарната икономика е самоограничение. Никой не може да бъде 
абсолютно свободен, щом за осъществяване на собствената си свобода има необходимост от 
свободата на другия. Хайек отбелязва, че хората доброволно се подчиняват на правилата в 
отношенията помежду си и свързва индивидуалната свобода с различието в собствеността 
(Хайек 1997: 43,123).  

Поведението на човека в икономиката не е негова лична работа. Дихотомиите свобода и 
собственост, свобода и пазар, свобода и труд и т.н. са такива характеристики. В подкрепа 
на такава логика добре звучи Д.С.Мил: „Единствената свобода, която си заслужава да се нарича 
„свобода” е тази, която ни позволява да се стремим към собственото си благо по свой начин, 
при условие, че не лишаваме другите от подобно правило или не пречим на усилията им да го 
добият” (Мил 1993:22). Някои автори разглеждат ограничението на свободата като 
справедливост (Д.Златева, Я.Киш). Според Я.Киш, справедливостта е ограничение на целите, 
които членовете на това общество е допустимо да преследват (Киш 1998:20.). В този логически 
контекст човекът в икономиката е свободен да осъществява своите цели в рамките на 
справедливостта. Икономическите отношения показват какво човек не може да направи. 
Теразкривят предела на действие на свободната инициатива, на личния интерес. Именно този 
предел е справедливостта. Затова проявата на икономически индивидуализъм и егоизъм, 
неограничавани от нищо, са невъзможни..  

Икономиката, в цялото си  многообразие отговаря на природата на човека, на базисната 
човешка характеристика и изначална битийна раздвоеност, на които е еднакво присъщо 
индивидуално и колективно съществуване, чувството за свобода и справедливост. Но както 
човешката природа е далеч от хармоничното единство на тези свои качества, така и в пазарната 
система няма достатъчни доказателства за единството и хармонията на свободата и 
справедливостта. Основното твърдение в този анализ е, че проблемът за свободата и съответно 
справедливостта е проблем на границата. Тя защитава възможностите на други хора. Става 
дума за свобода и справедливост, определени от икономиката, за потенциала на свободата и 
справедливостта, съдържащ се в икономическите отношения. Осъзнаването на справедливостта 
като граница на интересите формира индивидуалния морал на човека в икономиката, чувството 
за съпричастност и взаимозависимост, както и удовлетвореност от общите изгоди. 

Третата характеристика на понятието разумен човек е свързана със способността му да 
прави избор/и. Икономиката като живот определя избора на човека и самата тя е резултат от 
неговия избор и поведение. Според Маслоу икономическият човек избира, този избор има 
свойства на конституция на индивида и определя неговия избор по отношение на себе си, на 
цивилизацията, на света, т..е. създава ценности (Маслоу 1997). Човекът е такъв, каквито 
решения и избори прави. Сартр пише, че човекът е осъден да избира, той е свободен да избира.  

Логиката за индикатора свобода е валидна и за избора. Свободата на избора среща 
границата на свободата на избор на другия. Изборът е в ситуацията на взаимозависимостта на 
икономическите субекти. Човекът в икономиката е самоограничен и ограничен в избора си – от 
държавата, работодателя, избора на другия, контрагента и т.н. Изборът на едни среща избора на 
други. Самоограничението и ограничението в избора могат да бъдат свързани с различния 
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икономически статус на човека - работодател, работник, институционалната среда, пазарната 
структура, властта, собствеността и парите, финансови и политически зависимости и т.н. 

Икономическата наука се определя като наука за рационалния избор. Изучава 
алтернативния избор, който човекът е принуден да прави в ситуация на ограничени ресурси. 
Х.Саймън уточнява, че „икономическата теория се занимава основно с резултатите на 
рационален избор, а не с процеса на избора. Но доколкото икономическият анализ все повече 
включва в орбитата на своите интереси динамичните аспекти на избора в условията на 
неопределеност, нарастващо значение придобива изучаването на процесите на избора” (Саймън, 
1993, с. 18). Затова на базата на когнитивната психология и изкуствения интелект анализира 
процедурна, динамична рационалност. В полето на социологията намират място, както 
изборите, които прави човекът, така и причините и последиците от тях. 

 
3. СОЦИАЛЕН 
Да припомним, че основните характеристика на човека в икономиката са три – 

инстинктивен, разумен и социален. Тук предстои да бъде обяснена третата – социален. 
Понятието социален произлиза от думата „социално” (лат. дума socius) със значение на 

събеседник, съдружник. В тълковния речник смисловото значение на понятието социално се 
отнася до съвместния живот на хората в група, в общество; до отделните групи в обществото 
(класа, обществен); до общуване между хората (социални контакти, социални клубове). 
Синоним е на обществено, общностно, свързаност между хората; обществено положение, общо 
полезно, общозначимо; грижа за другите, действия в посока подобряване условията на живот 
на хора, намиращи се в затруднено икономическо положение (хора с увреждания, временно 
нетрудоспособни, безработни и др.).  

Човекът не може нито да произведе, нито да получи от природата в готов вид 
необходимите му материални блага (и не само материални), за да живее. Причините  за  това се 
крият в ограничеността на физическите и психическите възможности на човека, в 
ограничеността на неговите знания, умения и опит, както и от влиянието  на редица външни 
фактори (административно-управленски, законодателни, обкръжаваща бизнес и социална среда 
и пр.). От друга страна, човек осъзнава, че неговите потребности за разнородни и многообразни. 
Освен от материални блага, той се нуждае още и от общуване, любов, приятелство, признание, 
уважение, които също може да получи само от другите. Осъзнаването на тази 
несамодостатъчност поставя пред човека проблема за търсене на решение – как да получи 
онова, от което има нужда, но сам не може да си произведе? Единствената инстинктивна и 
разумна възможност за него е свързването му с другите като него в някаква форма на 
обединение (общност) – семейство, трудова общност, професионална група, организация, 
фирма и пр. С включването си, вграждането си в  някакво обединение от хора, той се превръща 
в социален човек. 

Социален човек – това е човекът вграден в някакво обединение от хора, взаимосвързани 
и взаимозависими помежду си (група, общност, общество), изгражда живота си с тях, извършва 
дейности, които обединението му позволява и удовлетворява потребностите си. 

 Към определението могат да се добавят още следните важни моменти: човекът - от 
изолиран се превръща в социален; включва се в икономиката - полага труд, получава доходи 
(пари), задоволява потребностите си и преодолява своята несамодостатъчност. По този начин 
природното и социалното в човека се съвместяват. 

Споделеното за социалността на съвременния човек е естествена основа за изследване на 
социалните характеристики на човека в икономиката. Защото извън социалните рамки няма 
икономика, човекът е този, който създава/прави икономиката. Икономиката осигурява 
основните жизнени потребности на хората, което й определя доминираща роля в обществото. В 
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този смисъл икономиката и човекът са взаимозависими. Икономиката е такава, какъвто е 
човекът.  

 
2. ИКОНОМИКА И ЧОВЕШКИ ПОТРЕБНОСТИ 

 
Във втората част се търсят отговори на въпроса Защо му е необходима на човека 

икономиката? За целта икономиката е изследвана в социален контекст, като свят, живот и 
жизнен свят, а човекът в икономиката като субект и обект на отношения и взаимодействия. 
Разгледани са човешките потребности като фактор за съществуването на човека. Поставен е 
акцент върху социализацията, човешкия и социалния капитал като фактори за развитието на 
човека в икономиката. 

 
1. Икономиката в социален контекст – свят, живот, жизнен свят  
Сред изследователите на човека и на реалната икономика доминира схващането, че 

икономиката съществува, откакто съществува човека и това е напълно основателно. Генезисът 
на човека и генезисът на икономиката е естествен, взаимозависим, еволюционен процес. За 
икономика може да се говори от времето на пригодените и произведени оръдия на труда. За да 
гарантира своето съществуване, човек насочва усилията си към присвояване на блага от 
природата и към създаване на блага чрез труд. Производството на оръдия на труда е показател 
не само за развитие на икономиката, но и за човешкото развитие - знак, че човекът осъзнава 
откъсването си от природата.  

Традиционно, понятието икономика се свързва с древните гърци – Ксенофонт и 
Аристотел и тяхното oikonomikeq ойкономия. Независимо от различията, които се срещат в 
различните парадигми, икономиката най-често се дефинира като производство на блага за 
задоволяване на потребностите на хората. Така е в производителното стопанство на 
първобитната икономика. Така е в земеделието, занаятчийството, манифактурните предприятия, 
фабриките и т.н.  

В съвременната епоха под икономика се разбират дейност/дейности, чрез които се 
гарантира съществуването на човека (човешкия живот). Съвременната икономическа теория (в 
неокласически контекст) определя като икономика всяка дейност, която попада в схемата 
вложени ограничени ресурси – получени резултати – присвоени резултати. Икономиката 
преобразява ресурси в продукти. В този смисъл тя се простира в материалното производство, 
образованието, културата и т.н. В икономика от този тип, човекът е в ролята на средство за 
достигане на икономическите цели – висок икономически растеж, максимизиране на печалбите, 
ниска инфлация, голям пазарен дял, висока доходност и т.н. Намира се зад, а не в центъра на 
икономиката. Тази теза се споделя от редица автори като Ж.Атали, М.Гийом, В.Вернадски, 
У.Бек, Д.Филипов, Д.Златева, Д.Порязов и др. Порязов пише „получава се така, че човекът 
сякаш е дошъл на този свят, за да служи на икономиката, а не тя на него. Всичко се прави така, 
че икономиката, а не човекът да върви напред. Човекът е изоставен на заден план. Неговата 
фигура се мярка някъде далеч в периферията. Човешкият дух като най-висше създание на 
природата изисква икономиката да бъде поставена в негова служба. Икономиката да бъде за 
човека, а не човекът за икономиката” (Порязов 2012:122). Ж.Атали и М.Гийом са критични към 
икономическата наука, където „човекът се явява като затворена, надарена с универсална 
„природа” система, без връзка с околната обществена и природна среда” (Атали, Гийом 
1994:23). Не напразно У.Бек констатира, че „икономиката е забравила обществото, което е неин 
предмет”. (Бек 2012:10). Създателят на теорията за ноосферата В.Вернадски подчертава, че в 
съвременния сложен живот, човекът забравя, че той и цялото човечество са неразривно 
свързани с биосферата – с определена част от планетата, на която живеят. Приема, че 
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еволюцията създава нова геологическа сила – научната мисъл на социалното човечество. „Под 
влияние на научната мисъл и човешкия труд биосферата преминава в ново състояние – 
ноосфера” (Вернадский 1991а). Икономиката, според него би трябвало да бъде изследвана като 
елемент на ноосферата, в която човекът чрез своя разум насочва труда си към промяна на 
природата, обществото и себе си. 

Съществуват и други разбирания за икономиката, в които човекът е изведен на централно 
място – хуманизирана икономика, социална икономика, поведенческа икономика, 
икономическа социология, социология. Икономиката съществува, за да се осигури живота на 
човека, природата и обществото, т.е. за да съществува света. Д.Златева, в книгата си посветена 
на човека в икономиката прилага концептуален подход, базиран на взаимовръзката природа – 
общество – човек и дефинира икономиката като „свят“, „живот“, „жизнен свят“. Прилагането 
на този подход позволява да се постави човека в центъра на икономиката, да се разглежда 
едновременно като цел и средство, като субект и обект, в неговата цялостност. (Златева 
2016:139-159).Този подход е релевантен на социологическото разбиране за човека и неговото 
място и роля в икономиката. Социологическият подход предполага (изисква, налага) изучаване 
на икономиката като част от света, като живот и жизнен свят, а човекът в икономиката като 
биосоциално същество, като обект и субект, като средство и цел.  

Свят-икономика. Икономиката е хилядолетно човешко дело. Тя е част от света, в който 
човекът живее (труди, твори, произвежда, купува, продава, спестява, харчи, инвестира, строи, 
образова, обработва земеделската земя, грижи се за околната среда и пр.). Осъзнаването на 
икономиката всъщност е осъзнаване и разбиране на света. В настоящата разработката светът е 
възприет като концептуална предпоставка за изследване на човека в икономиката. Понятието 
„свят” включваприродата, обществото и човека. Между природата, обществото и човека 
съществува взаимопроникващо, взаимосвързано и неразделимо онтологично единство. В 
човека се съдържат характеристики от природата и обществото. Природата получава типичност 
от влиянието на човека и обществото. Обществото придобива свойства от природата и човека. 
В света, човекът е основно действащо лице и затова светът е човешки, има форма 
(С.Герджиков). В научните публикации се защитава тезата, че светът е такъв, какъвто го 
сътвори (изгради) човекът, а от начина на ставането (правенето, осъществяването) на света се 
разпознава (разбира) какъв е човекът. Още древните гърци са оценявали смисъла на човешкия 
живот, определяйки мястото на човека в света. Перефразирано по Кант, човекът е компедиум 
на света, в него органически се обединяват всички характеристики на света.  

Икономиката е неразделна част от този свят, а човекът в нея не е само икономически. 
Социологическият подход изисква да се изучава цялостността на човека (а не отделни негови 
характеристики, например само икономическата). В случая теоретично и емпирично това е 
възможно само при отчитане единството и взаимосвързаността на реалния човешки свят. 
Приложен към икономиката като цяло, социологическият подход помага за преразглеждане на 
предназначението на икономиката, а именно не само да задоволява потребностите на човека, а 
да осигурява живота на човека, на природата, на обществото. Разбира се, тази осигуреност 
следва да се постига при спазване на определени етични принципи (както съветва Т.Хобс), а 
именно: на първо място, удовлетворяването на нито една потребност да не бъде за сметка на 
друга потребност; на второ, удовлетворяването на потребностите на един човек да не бъде за 
сметка на потребностите на друг и на трето, удовлетворението на човешките потребности като 
цяло да не бъде за сметка на нито една друга част от света. (Какво следва след парите 2012:221).  

Взаимозависимостта на свят, свят-икономика и човек в икономиката са представени на 
схема №1. (по Златева 2016:148) 

 
Схема 1 
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С В Я Т

С В Я Т  –  И К О Н О М И К А

Ч О В Е К Ъ Т  В  
И К О Н О М И К А Т А

 
 
 
Живот-икономика – това е второто понятие за изучаване на човека в икономиката в 

социологически аспект.Светът има форма и това е формата на живота (С.Герджиков). 
А.Витгенщайн твърди, че светът и животът са едно и също (Витгенщейн). Няма разбиране 
извън живота, извън живота няма опорна точка (Ницше). Действително светът се проявява чрез 
живота. Животът разглеждан като природа, се подчинява на природни закони, адаптация и 
подбор (Морен). Човешката форма на живота поставя човека и обществото в неразделна връзка 
с природата. Всичко е живот – природата, обществото, човекът, културата, икономиката. В този 
контекст икономиката е обособена структура, определена като „живот-икономика”. Целта 
е да се „оживотвори” икономиката. От позицията на понятийната прецизност следва да се 
поясни, че икономически живот и „живот-икономика” са различни понятия. В първия случай 
става дума за конкретна характеристика (свойство) на понятието живот. Във втория – 
понятието „живот-икономика” е елемент на живота, а човекът осъществява живота. В този 
смисъл човекът в икономиката е субект на живот-икономика. Благодарение на него 
икономиката е жива (функционира) и я има.  

Икономиката е създадена от човека и функционира (работи) за човека. Човекът дава 
смисъл на живот-икономика и чрез нея на живота изобщо. Икономиката представлява 
материалния живот на хората, задоволява техните материални потребности. Всяко влошаване 
състоянието на икономиката се отразява негативно върху останалите сфери на обществото – 
културата, науката, образованието, изкуството и съответно върху живота на хората в 
обществото. В този контекст, икономическият живот на хората е основен, той осигурява 
тяхното самосъхраняване и самоусъвършенстване. „Животът е процес от действия, насочени 
към самосъхранение и самоусъвършенстване” (Ранд 2006:20). Икономическият живот, според 
Малтус е борба за оцеляване, идея споделена и от Ницше: „Ние наричаме „живот” определено 
количество сили, свързани от общия процес на изхранването”. (Ницше 2009:456)              

Човекът в икономиката не може да бъде обсъждан, изучаван и осъзнаван извън живота, 
при това в единството на човешкия и икономическия живот. Живот в икономиката означава 
производството, пазара, парите, инфлацията, кризите и т.н. Човешкият живот е тяхно 
отражение. Човекът живее чрез тях. Според Е.Фром начинът на живот на човека, детерминиран 
от специфичните особености на конкретна икономическа система се превръща в главен фактор 
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за формиране на цялата структура на характера му. Това е така, защото „императивната нужда 
от самосъхранение го принуждава да приеме условията, при които трябва да живее”. (Фром, 
1992, с. 21) 

Взаимозависимостта между човека в икономиката с живот-икономика и живот е 
представена на схема №2. (по Златева 2016:154) 

 
Схема 2 

Ж И В О Т

Ж И В О Т  –  И К О Н О М И К А

Ч О В Е К Ъ Т  В  
И К О Н О М И К А Т А

 
 
 
Жизнен свят – икономика  
Понятието „жизнен свят” обединява човека, живота, света. В научната  литература е 

дефинирано предимно от представители на  феноменологичната философия и социология. 
Социологическият смисъл на  понятието „жизнен свят” е: „общо поле на различните възможни 
реалности- на науката, на сънищата, на изкуството и т.н.”(Енциклопедичен речник по 
социология 1996:134). Икономиката е една от тези възможни реалности. Смисълът, влаган в 
понятието жизнен свят-икономика е с акцент върху жизнената дееспособност и многообразните 
активностиначовека в икономиката, ефектите от икономическото поведение и влиянието им 
върху развитието на икономиката и обществото като цяло. Икономиката като живот на човека 
прибавя икономически особености на човешките характеристики. Затова изучаването на човека 
в икономиката присъединява определеност на човешкия живот изобщо.  

Д.Филипов е убеден, че икономическата теория трябва „да погледне на живота в неговата 
цялост. Тя трябва да придобие характер на икономическа теория на живота” (Филипов 
2003:174). Интерес представляват неговите трудове по социална  икономия, в които понятието 
жизнен свят е дефинирано като жизнена дейност (общество). Според авторажизнената 
дейност е самото функциониране на обществото, самата същност на живота в динамизма на 
развитието. Понятията общество, обществен (социален) живот и жизнена дейност са 
идентични от гл.т. на  историческата действителност. Въпреки това, между тях съществуват и 
известни различия. (Филипов 2003:172 и сл.). 

Обществото е социалната форма на съществуване на природата. По особени закони и със 
собствени сили то се развива над другите форми на биологическия живот. Обществото излиза 
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(изпълзява) от лоното на природата чрез своя представител – човека. В началната си фаза 
обществото е съставено от несвързани помежду си и разпилени по територията групи и/или 
общности от хора. Взаимосвързаността и/или реалната връзка помежду им осигурява тяхното 
развитие и социално обогатяване. Съществуват вътрешни двигатели и механизми, които 
тласкат напред и нагоре примитивния, първобитния човек. Тези механизми са свързани с 
висшата способност на човешкото съзнаниеи мислене. В съзнанието се съдържат мотивите  и 
възможностите за непрекъснато развитие на човека, продължило векове. Крайният резултат 
(още от времето на хомосапиенс) е впечатляващ и революционен. Най-голямата революция в 
еволюцията на вселената е раждането на мислещ човек и социално активно общество. 
Развитието на обществото разнообразява и обогатява човека с все нови качества и форми. Все 
още науката не е дала убедително обяснение на въпроса, коя е онази социална сила, приемана 
като космическа константа или като гравитация, която тласка развитието на човека и 
обществото. 

Социалният (обществен) живот – това е начинът  на  функциониране на обществото. 
Осъществява се  чрез съвкупност от дейности. Тези дейности изразяват социално 
необходимите действия на човека и обществото за постигане на определени цели и за 
удовлетворяване на потребности. Жизнените дейности се проявяват в непрекъснато 
възобновяващ се цикъл, който разкрива целта и смисъла на  живота. Жизненият цикъл може да 
се представи чрез две релации (в лексиката на Д.Филипов- формули): „жизнена дейност-
потребности-жизнена дейност” и „потребности-жизнена дейност-потребности”. В този 
контекст жизнената дейност представлява историческата активност на обществото. 

Жизнените дейности могат да бъдат класифицирани по следните  критерии:     формите 
на живота (основни сфери на обществото), в които се извършват;  стопанските и социални  
субекти, които ги осъществяват и крайните резултати, които се получават. 

От гл.т. на първия критерий, това са дейности в икономиката, политиката, 
образованието, науката, културата, свободното време, развитието на способностите на човека, 
семейството и бита, опазването на  околната среда и т.н. Специално място заемат дейностите, 
свързани с религията, традициите и обичаите. В епохата на  информационното общество се 
появяват нови дейности като – информационна, комуникационна, медии, рекламна, 
екологичнаи др. Всяка една от тези дейности е със самостоятелно значение и следва да бъде 
обект на специален икономически и социален анализ. 

От аспекта на стопанските и социалните субекти, дейностите се  класифицират като 
дейности на държавата; на социалните групи, общностите, класите, нациите; дейностите на 
стопанските субекти (бизнеса) – бизнес организации (еднолични търговци и търговски 
дружества); предприятия (държавни и общински), организации с нестопанска цел, 
неправителствени организации и пр. и дейности на отделни индивиди извън стопанската сфера 
(здравеопазването, образованието, културата, политиката, религията).   

От гл.т. на резултатите от жизнените дейности– създават се блага и продукти. Те са 
идентични по съдържанието си, но акцентират върху различни качества. Благата подчертават 
социалните качества да задоволяват  определени потребности. Те се подразделят на материални 
(блага-вещи) и на нематериални (блага-услуги). В теорията на обществения сектор се прилага  
класификацията на  частни, публични  и смесени. Частните блага,се създават в частния сектор и 
се осигуряват от пазара. Публичните – това са благата, от чиито полезни ефекти се ползват 
всички индивиди  в една общност, без значение дали са заплатили или не  са заплатили за 
тяхното  създаване. Предоставят се на обществото от държавата за различни цели (например 
социални, инфраструктура, национално сигурност) и се финансират наосноватана данъците. 
(Йотова 2011:221-222). Смесените блага имат предназначение да задоволяват потребностите на 
отделни хора или на определени  социални групи (деца,  хора с увреждания), потреблението им 
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има индивидуален характер. В макроикономическата теория и анализи се използват 
понятиятастока (осезаем материален продукт) и услуга (неосезаем продукт). Понятието 
продукт изтъква връзката с труда  или с обществено необходимата  полезна дейност (например 
БВП). Стоката е продукт на труда или благо, предназначено за пазара. В размяната се 
включват и парите, като особена стока с предназначение на посредник. Икономическият 
оборот се изразява чрез релацията стока-пари-стока. В резултат на функцията си еквивалент 
на стоковите стойности, парите постепенно придобиват  качеството  не само на абсолютен 
измерител, но и на  абсолютна форма  на богатството. Стоката всъщност се превръща в 
посредник на нов тип  икономически оборот: пари-стока-пари. Парите  придобиват напълно 
автономно значение и стават средство за извличане на печалба. Постепенно се превръщат в 
капитал (те самонарастват). Релацията пари-стока-пари се трансформира в  капитал-капитал, а 
самата жизнена дейност става капитал-жизнена дейност-капитал. 

Важно е да се отбележи, че досега  икономическата теория се занимава предимно с  
материалното производство и по-точно с индустрията.  Останалите  форми на жизнената 
дейност са разглеждани в съпътстваща (второстепенна) връзка. Тъй като жизнената дейност не 
е нещо  хаотично (разпиляно множество от действия), не е и механична съвкупност на хора и 
техните дейности на обществото, а едно органично единство и взаимодействие на 
индивидуалности и общности, икономическата теория би следвало да се занимава не само с 
една, а с всички форми на жизнена дейност. Следователно изследването на икономиката като 
жизнен свят/жизнена  дейност и на мястото на човека в него надхвърля/надскача обхвата на 
икономическата наука в досегашния й формат. Съществува изследователска ниша, в която 
прилагането на социологическия подход е необходимо и перспективно.  

Изводи: разглеждането на икономиката като „свят, живот и в обобщение „жизнен свят” 
позволява да се акцентира върху човека и неговото централно място в икономиката. Без човека 
икономиката губи смисъл. Полезността на използваната концептуална логика се състои в това, 
че дава възможност за прилагане на социологическия подход при изучаването на човека в 
икономиката, разглеждан като субект и обект на икономиката в неговата цялост, в неговата 
взаимосвързаност с природата и обществото. Важно е да се сподели, че понятията свят, живот и 
жизнен свят, приложени за изучаване на икономиката и на човека в икономиката не са широко 
използвани, а там където са използвани (в научни изследвания и публикации) определенията за 
тях са противоречиви. „Но след като явлението го има, науката не може да бяга от понятието. 
Задачата й е да го обясни” – пише Д.Златева. (Златева 2016). В този контекст социологията е 
необходима за изследването и за обясняването на явленията и на процесите.  

 
2. Човекът и/в икономиката 
Кой е човекът в икономиката?  Социологическият поглед върху човека в икономиката 

изисква неговото многопластово изучаване в статичен и в динамичен аспект. В статичен 
аспект се разкрива неговата същност и основни характеристики като индивид и личност – 
инстинктивен (ирационален), разумен (рационален, свободен, способен да прави избори), 
социален. Този аспект е разгледан в част 1.). Динамичният аспект разкрива човека в 
икономиката като носител на  активност – дееспособен,; извършващ различни жизнени 
дейности, създаващ блага и потребяващ  блага. В икономиката се проявява цялостността на 
човека. В този контекст човекът в икономиката е анализиран в настоящата и в следващата част 
на книгата.  

Като цяло, икономиката реализира жизнените цели на човека. В този смисъл 
икономиката е необходима на човека, за да живее (потребност да се труди, да си осигурява 
доходи, да задоволява потребностите си) и да се развива (потребност от постижения, от 
нравственост, от справедливост, от самореализация, от признание). Извън икономиката 
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съществуването на човека е невъзможно. Изучавана в този смисъл, икономиката става 
антропоцентрична, а не интересоцентрична. Икономическият живот протича като процес на 
взаимодействие, чрез който всеки човек, всеки пазарен субект удовлетворява своите 
потребности. Икономическият живот като пазарно взаимодействие възниква на този етап от 
развитието на човешката цивилизация, когато хората сами не могат да удовлетворяват своите 
потребности. Или в основата на икономическия обмен лежи разделението на труда, а то на свой 
ред възниква в резултат на развитието на човечеството и разрастване на човешките 
потребности. 

Разбира се, всичко това се разглежда/изследва в контекста на отношенията природа – 
общество – човек.  

2.1. Удовлетворяване на човешките потребности  
Що е потребност? 
Потребността изразява субективното чувство, осъзнатото състояние на 

неудовлетвореност на човека, предизвикана от липсата на определени блага (или услуга) и 
стремежът тя да бъде преодоляна.  

Потребностите са свързани с индивидуалния човешки живот. Те разкриват цялостната 
същност на човека, но и на обществото в което той живее. Това е така, защото потребностите се 
формират в конкретна социално-икономическа и културно-историческа среда и са зависими от 
нея.  Същността на  живота  на човека може да бъде представена чрез релацията жизнена 
дейност-потребности – развитие на човека – жизнена дейност. Смисълът на задоволяването 
на потребностите е в развитието на способностите на човека, които отново да се използват за 
осъществяване на дейности. По този начин социалният живот се превръща в непрекъснато 
възобновяващ се, възпроизвеждащ се процес. Потребностите имат доминираща роля в този 
процес. Те определят целите на живота и изразяват неговото  качествено  равнище. Те са и 
двигателят на развитието. Могат да бъдат представени с релацията: потребност – жизнена 
дейност -  потребност. 

Потребностите се изучават от различни науки. Създадени са не малко теории за 
изясняване на тяхната същност, структура и механизми на проявление и на въздействие върху 
човека и обществото. За целите на разработката интерес представляват теоретичните идеи за 
потребностите в икономическото и психологическото направление на науката като цяло.  

Потребностите в икономически аспект 
Икономическата теория анализира потребностите от гледна точка на тяхното 

формиране и задоволяване и неограниченост. Приема, че необходимостите на човешката 
природа са безкрайно много и те се увеличават, усложняват и усъвършенстват, заедно с 
развитието на самия човек. Затова се формира количествено неограничена съвкупност (система) 
от потребности. При извършването на индивидуалния избор всеки човек (потребител) отдава 
предпочитания при задоволяването на една пред друга потребност. Този избор е субективен и 
взема под внимание обособяването и значението на различни групи видове потребители. 
Икономическата теория класифицира потребностите, като родови, първични, вторични, преки и 
непреки, материални и нематериални, общи и индивидуални. Обясненията са, че на всеки човек 
са присъщи родови потребности (от въздух, светлина, слънце, вода) и първични потребности 
(от храни и облекло), без непрекъснатото задоволяване на които човешкото съществуване е 
обречено. Тези две групи потребности се определят още като нееластични (твърди), 
задоволяват с предимство, защото не могат да бъдат отлагани във времето, не могат да се 
заменят една с друга. За разлика от тях, вторичните потребности (от култура и развлечения) 
са еластични (гъвкави), защото се отличават с алтернативност при избора и са заменяеми една с 
друга. В много случаи първичните потребности са материални, а вторичните – 
нематериални, което означава, че за задоволяването им се използва съответно материално 
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благо или услуга. Голяма част от първичните потребности са преки – имат директно 
отношение към благосъстоянието на хората. Наред с тях се формират и косвени потребности, 
които не осигуряват самостоятелен полезен ефект за потребителя и изразяват потребността от 
отделните компоненти на дадено по-сложно крайно благо. В по-широк смисъл, преките 
потребности се свързват с необходимостта от блага (потребителски блага), с които се 
осигуряват потреблението и живота на хората, докато косвените потребности – с блага, 
необходими за осъществяване на производството (производствени, инвестиционни блага). 
Някои потребности са общи (колективни), отнасят се до всички хора, докато други са 
индивидуални (лични) – образуват се за всеки човек поотделно. Когато определени 
потребности са едновременно общи и колективни, предлагането и ценообразуването на 
благата за тяхното задоволяване се организират на по-особен принцип, какъвто е случаят с 
обществените блага. (Пиримова 2014:150- 151). 

Потребностите в психологически аспект   
В психологически аспект, изучаването на потребностите се извършва чрез т.нар. 

мотивационни теории. В тези теории основни и общи са две понятия – мотиви и мотивация. 
Мотивът е осъзната подбуда за действие за задоволяване на някаква потребност на човека и се 
явява нейно отражение. Мотивът свързва потребността с външния свят, контролира я и води 
към конкретно действие, с конкретна цел. Мотивите се явяват основният фактор, който 
придвижва развитието на човека напред. Мотивацията е събирателно понятие и включва в 
себе си мотивите, целите постоянството и интензивността на поведението на човека. 
Мотивацията на човека в икономиката е функция на човека и средата (условията), в която той 
живее.  

Мотивационните теории за обясняване на потребностите и дейностите на човека в 
икономиката са два типа – мотивационни теории за съдържанието и процесуални 
мотивационни теории. Мотивационните теории за съдържанието търсят отговор на въпроса 
Какво подбужда човешката дейност? Тези теории изучават мотивите, свързани с 
удовлетворяването на човешките потребности. Този род мотиви са анализирани като фактор 
за съществуването на човека (за живота на човека). Удовлетворяването на човешките 
потребности са свързани с инстинкта за живот и неговото съхранение (оцеляване, икономия на 
енергия и адаптация).  

Вторият вид мотивационни теории се наричат процесуални мотивационни теории. Те 
търсят отговор на въпроса Защо хората избират определени действия? Отговорът е следният 
– за да постигнат очаквани резултати. Следователно, процесуалните мотивационни теории 
изучават социалните мотиви, които според Маслоу се отнасят до потребност от принадлежност 
и любов; потребност от уважение- (достигане на успех, одобрение, признание); познавателна 
потребност (знание, умение, изследване); естетическа потребност (хармония, порядък, красота); 
потребности от самоактуализация (реализация на своите цели, способности, развитие на 
собствената личност).   

Разглеждането на потребностите от гл.т. на тяхното формиране и задоволяване попада в 
т.нар. мотивационни теории за съдържанието – кои са потребностите, мотивиращи 
човешкото поведение.  

Потребностите, от гл.т. на тяхното формиране и задоволяване, се изучават от автори 
като: Е.Маслоу и неговата теория за йерархия на потребностите (физиологически, 
екзистенцилни и социални); К. Алдерфер и теорията му за трите базови потребности 
(съществуване, отношения, ръст); Ф.Хърцбърг – за вътрешните и външните фактори (вътрешни 
– подбуждащи към работа и външни – задържащи на работа); Д. Макклилънд – за 
потребностите на по-висше ниво (съпричастност, власт и успех); Х.Мърей – за системата 
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разнородни потребности (постижение, уважение, противодействие и т.н.). (Панайотов 
2014:270-317) 

Представените потребности, структурирани и йерархизирани по различен начин, влияят 
различно върху поведението на човека. Това може да се проследи в мотивационната теория на 
Е. Маслоу, т.нар. „Пирамида на човешките потребности”. Представена е на схема №3. 

 
Схема № 3. Йерархия на човешките потребности (по Е.Маслоу) 

 
Пирамидата на Маслоу е изградена в йерархична последователност и се състои от 5 

последователни фази. Важно е да се подчертае, че ако дадена потребност от по-ниските нива 
не бъде удовлетворена, няма как да се премине в следващата по-горна фаза от потребности. 
Кои са тези потребности? На първото, базисното ниво се намират т.нар. физиологични нужди 
– въздух, вода, храна, секс, сън, хомеостаза, без които човек не може да съществува (Всеки 
ден ние имаме потребност да утоляваме глада и жаждата си, да спим, за да се справяме с 
ежедневните си задължения, както и да поддържаме добро здраве, за да сме бодри и жизнени 
хора. Без удовлетворяването на тези потребности ние не можем да съществуваме.) На второ 
място са потребностите, гарантиращи сигурност. Това са човешките екзистенциални нужди – 
подслон, лична безопасност, здраве, сигурност за семейството и собствеността. На трето място 
идват социалните потребности, свързани с любовта, привързаността и принадлежността на 
човека – приятелство, семейство, любим човек, да обичаш и да бъдеш обичан. Когато нуждите 
от безопасност и физиологическо благополучие бъдат задоволени, се засилва потребността от 
даване и получаване на любов като средство за преодоляване на чувството за самота и 
отчуждение. Четвъртото ниво е за потребността ни отуважение и самоуважение – увереност в 
себе си, уважение към другите, уважение от другите. Когато първите три нива на потребности 
са удовлетворени, тази нужда може да стане доминираща. Хората имат нужда от високо ниво 
на себеуважение и уважение от другите, защото това ги прави самоуверени и ценени като 
личности. Когато тези потребности са незадоволени, човек се чувства безпомощен и 
безполезен. На най-високото пето ниво е нуждата от самоусъвършенстване – реализиране 
на лични качества, способности и цели, спонтанност, творчество, духовност. Маслоу описва 
тази потребност като коренно различна от останалите четири. Най-сложният вид потребност се 
свързва с усъвършенстване на способностите и развитието на талантите. Те се изразяват чрез 
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самореализация, самоизразяване и постигане на поставените цели или 
самоактуализация.(Маслоу 1997). 

В нашата съвременност човешките потребности, човешките мисли и грижи и човешкия 
опит са новото ядро в изследователските търсения на науките за човека. Това изисква 
трансдисциплинарност при тяхното изучаване, защото нито само икономическата наука, нито 
само психологическата са в състояние да обяснят сложната природа на човека в икономиката и 
неговите потребности, за да живее и да се развива. Например Е.Маслоу отправя критика на 
икономическата теория за потребностите, сведена до удовлетворяване само на материални 
потребности – предмети, вещи, имущества, пари, дрехи, автомобили и т.н. Тези вещи не могат 
да удовлетворят основните физиологични, екзистенциални и социални потребности. Той вижда 
необходимост „…в класическата икономическа теория /…/ да се извърши революция, 
признавайки биологическата реалност на висшите човешки потребности, в т.ч. такива като 
импулса към самоактуализация и любов към висшите ценности”(Маслоу 1997). 

Авторите Ф.Тромпенаарс и Ч.Хампдън-Търнър отправят критика към теорията за 
потребностите на Маслоу, независимо че тя е широко разпространена и добре приемана в САЩ 
и Европа. Според тях постепенното достигане до най-висшата потребност от себеактуализация 
на върха на йерархията, като се тръгва от най-нисшата (физиологичната) е дълъг, 
продължителен процес на индивидуално развитие на хората, още повече че не може да се 
преминава към по-висша потребност, ако преди това не са задоволени по-нисшите. Авторите 
посочват, че Японската идея за най-висшето добро е – постигане на хармонични 
взаимоотношения в и с моделите на природата. Основната ориентация е към околните и 
природата” (Тромпенаарс, Ф., Ч.Хампдън-Търнър 2004:87). 

От социологическа гледна точка, човекът в икономиката е индивидуално-обществен и 
интерес представляват и така наречените просоциални мотиви – сътрудничество, оценка, 
съперничество, търсене на идентичност, осъзнаване на социалните връзки и др. В този 
смисъл е добре да се познава теорията на Е.Фром за потребностите. Класификацията на Е. 
Фром е следната: на първо място поставя потребността от общуване. Реалната форма за 
реализацията на тази потребност е любовта. Тя дава възможност на човека да разгърне своя 
духовен потенциал, чрез любовта става приобщаването му към вечното. (Фром 1992:9-59). На 
второ - потребността за творчество. Творчеството е израз на човешкия стремеж да се търси 
промяна, идеални образци, ценности. Особено значение за проявление на творческите 
способности на човека са въображението, емоционалността и т.н. На трето – необходимостта 
от осъзнаване на дълбоките социални връзки, които създават сигурност и безопасност на 
човешкото битие. Например родителската обич. Противопоставянето на любовта и дълга има 
универсален характер. Майчината любов – естествена и необусловена, противостои на 
бащината, която се отъждествява с дълга, законите, йерархията. Принципите на матриархат и 
патриархат съществуват не само в първобитното общество, но и в съвременността – в 
трансформиран вид. Според Фром естествената майчина обич възникват идеите за демокрация, 
свобода, солидарност, докато бащината обич е основата, която ражда авторитаризма, 
тоталитаризма, расовите теории. Бъдещото общество ще се основава на солидарността и 
справедливостта, смята Фром, а духовната близост между хората ще създава стабилност, 
сигурност, увереност. На четвърто – потребност от търсене на идентичност. Човешкото 
съществуване в едни свят без ориентири, без указания налага определена съотнесеност на 
индивида към някакъв признат авторитет, модел, еталон. В миналото това са идентификациите 
на индивида с ордата, клана, племето, в съвременното общество – с нациите, класите, 
професиите. За Е.Фром съществуват и илюзорни форми на идентификация – това е 
конформизмът, при който става идентифициране с тълпата. На пето, стремежът към познание, 
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към усвояване на света. Търсенето на логиката на Вселената, докосването до тайните на 
Мирозданието са естествените цели на всеки индивид. 

Реализацията на всички потребности не винаги е възможна, твърде често потребностите 
се осъществяват деформирано или като своята противоположност – например невъзможността 
да се твори поражда стремеж към разрушаване, липсата на обич често поражда омраза и 
насилие, липсата на стремеж към познание води до лентяйство, консуматорско поведение, 
девиантност - наркомания, проституция, престъпност, социална апатия, отчуждение и т.н. 

От социологическа гледна точка е важно да се изучават потребностите от власт, успех, 
отговорност, творчество, справедливост, солидарност, оценка, участие и т.н. Добре е човекът в 
икономиката да бъде разглеждан и анализиран в контекста на „потребност от постижения”, 
„потребност от принадлежност”, „потребност от нравственост”, както и негативното им 
проявление и т.н. Тези потребности се срещат в антропологията, психологията, мениджмънта, 
социологията и др. Налага се, защото човешкото действие е единност и съдържа ценностни, 
нравствени, емоционални и други характеристики. Например, дейността на предприемача е 
преследване на печалба, според икономистите, но в същото време е дейност за постигане на 
удовлетвореност, реализация, власт, престиж и др., които икономическата наука не отчита и не 
изучава. Като се има предвид, че човекът в икономиката съдържа и неикономически 
характеристики, тясно икономическият анализ на мотивите, потребностите на икономическата 
дейност е недостатъчен. Потребността от постижения (Х. Мъри, Д. Макклелънд и др.), от 
самореализация, от самоактуализация (Е. Маслоу) е присъща на човека в икономиката – на 
бизнесмена, на работника, на банкера и т.н. И още – икономическият човек действа в 
икономическа общност – фирма, колективи и т.н., в резултат на което могат да се обособят 
просоциални мотиви. В социалните обстоятелства, мотивираща дейността може да бъде 
потребността от принадлежност, сътрудничество (Х.Мъри, С.Милър, К.Нардини и др.), от 
постижение и оценка (Хърцбърг), от стремеж към власт, слава, величие (Макиавели, Ницше), 
от участие и др.  

 
2.2. Социално развитие на човека в икономиката 
Икономиката е необходима на човека  да удовлетворява неговите потребности и  да се 

развива като личност. Социалното развитие на човека в икономиката се свързва с процеса на 
социализация, на повишаване на нематериалния капитал (човешки и социален) и с правене на 
кариера (практическата реализация). 

Социализация 
Социализацията е процес, в който човекът се обучава, научава и усвоява знания, умения, 

ценности и модели на поведение. В този процес той се подготвя за изпълняване на различни 
роли и заемане на различни позиции в икономиката и обществото – икономически 
(предприемач, работник), социални (родител), политически (властови), научни (преподавател, 
изследовател, учен) и пр. Разгледана в по-широк аспект, социализацията на човека е процес на 
усвояване на и вграждане в обществото. Всеки човек изгражда собствен начин за съвместяване 
и за взаимодействие с другите в семейството, във фирмата, в университета, в социалната среда. 
Индивидуалното поведение е функция на сложно съчетаване на личностните характеристики на 
човека - физически дадености, способности, отношение към труда, вярвания, ценности, навици. 
Съвкупността от посочените качествени характеристики изграждат трудовите възможности на 
личността.  

Според Ериксън, чрез социализацията се осъществява социалното развитие на човека, 
което преминава през осем етапа (от ранно детство до края на зрялата възраст) (Ериксън 1950). 
Влиянието на социализационния процес през различните етапи от развитието е различно. 
Детството е период на интензивна обща социализация с основополагащо за човека значение. 
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Детето усвоява знания, опит, умения, ценности и модели на поведение, които му позволяват да 
се справя с относително елементарни социални ситуации в условията на висока степен на 
зависимост от социалната среда. Юношество е етап от живота на човека между пубертета и 
зрелостта, който се характеризира с интензивна и все още зависима целева социализация. През 
този период доминират три фактора, които влияят върху неговото развитие - образование, 
работа, стремеж към интимност. Зрелостта на човека преминава през различни етапи - ранна, 
средна и късна. На всеки етап от развитието си човек се сблъсква със и разрешава различни 
проблеми. Ако проблемите, възникнали на по-ранните етапи не са решени успешно, се очаква 
те са се появят отново в по-късните етапи от живота на човека.  

Важно е да се отбележи, че в процеса на социализацията се изгражда личността на човека, 
формира се нейния човешки и социален капитал, създават се умения и се придобива 
практически опит. Според теорията за личностните типове на Дж. Холанд, съществуват шест 
типа личности: реалистичен, социален, изследователски, артистичен, предприемачески и 
конвенционален. Въпреки, че във всеки човек съжителстват всичките шест вида, обикновено 
един от тях е доминиращ. Повечето хора носят у себе си до три от шестте основни типа 
личност ( Холанд 1994). 

 
Повишаване на нематериалния капитал (човешки и социален) 
Човешки капитал 
В социологически аспект – капиталът представлява възможност на неговия притежател 

(човека) да предприеме такива действия, които като крайна цел да доведат до неговото 
самонарастване (добавена стойност). Да си припомним релацията, с която се обяснява 
самонарастването на капитала: капитал - жизнена дейност – капитал. В научен оборот са 
понятия като човешки, социален, културен, организационен, символен капитал, които говорят 
за промяна само на спецификата на капитала, докато същностната му характеристика се 
запазва. 

Човешкият капитал представлявасъвкупността от знания и умения (способности за 
труд) на човека, придобити чрез образование, обучение и опит и допринасящи за увеличаване 
на неговата производителна сила.  

Обобщените характеристики на човешкия капитал се отнасят до следното: 
1. човешкия капитал е съвкупност от способности (вродени и придобити) на човека за 

трудова дейност, които могат да бъдат усъвършенствани чрез подходящи инвестиции; 
2. в зависимост от полето на неговата приложимост, човешкия капитал се проявяват като: 

1. знание с широка приложимост в множество сфери и дейности (генерично знание); 2. знание, 
което е приложимо в определен отрасъл (специфично за отрасъла знание); 3. знание, което е 
приложимо в определена професия (специфично за професията знание); и 4. знание, което е 
приложимо в определена организация, фирма (специфично знание); 

3. развитието на човешките ресурси, чрез усъвършенстване на знанията, уменията, опита, 
нагласите, поведението на заетите, се разглежда като фактор за акумулиране на човешки 
капитал; 

4. човешкият капитал е собственост на индивида. Човекът като обект на инвестиционния 
процес за знания умения и опит става собственик на ефектите и натрупванията от него, 
независимо от това кой е източникът на средствата;  

5. индивидуалните способности – знания, умения и опит на заетите (работници, 
мениджъри) са предпоставка за повишаване на производителната им сила (за получаване на 
добавена стойност). (Лулански 2012:7-11; Дулевски 2012:11-61; Атанасова 2012:139-195; 
Владимирова 2012:95-13; Панайотов 2014:19-25). 
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Следователно, човешкият капитал включва знанията, уменията, опита и потенциала на 
хората. Той е собственост на индивидите, а не на фирмата и държавата, (респективно нейните 
институции), въпреки че всички те могат да инвестират и да използват този капитал. Това е 
единственият ресурс, чиято ефективност нараства с инвестициите в него, но и със създадената 
мотивация да се реализират човешките възможности.  

Научният интерес към темата за човешкия капитал датира от началото на 60 г. на 20 в. За 
първи път термина „човешки капитал” е използван от Т.Шулц. Той посочва, разходите които се 
правят по отношения на този капитал следва да се разглеждат като инвестиция. (T.Schultz,1961). 
Г.Бекер изказва хипотезата, че всички дейности които оказват влияние на бъдещия доход чрез 
влагането на ресурси в хората се наричат „инвестиране в човешки капитал”. По-късно 
„раздробява” термина на две съставни части – „човешки капитал от общо значение” (може да се 
ползва от всички) и „човешки капитал със специфично значение”(може да се използва само от 
текущия работодател”. (G.Becker,1964) Друго, по-съвременно определение на понятието е на 
Боулс, Гинтис и Озбърн, които го представят като „индивидуалните способности на хората да 
подпомагат производствения процес”. (Bowles, Gintis. Osborne, 2001). Разработването на 
понятийния апарат се осъществява във времето. Принос имат различни изследователи, които 
добавят по-специфични и измерими критерии по отношение на човешкия капитал. Например, Б. 
Вайсброд уточнява, че инвестиции в човешкия капитал са „разходите по образоване, обучение, 
здраве, информиране и трудова мобилност” (B. Weisbrod, 1966 ) В допълнение се развиват два 
основни клона за оценка на човешкия капитал: първата според разходите, направени за 
производството и/или според увеличаването на потенциалните доходи на даден индивид във 
времето ( B. Kiker,1966). Няколко години по-късно Хели (W.Haley) дава нов израз на двете 
основни направления. От една страна се разглеждат индивидуалните инвестиции в човешки 
капитал, като се взима предвид т.н. „вътрешна норма на възвращаемост”, а от друга се 
разглеждат доходите на даден човек през целия му живот според зададени предварително 
таблици на смъртността и преживяването (актюерни таблици). През 1992 г. моделът за 
индивидуално инвестиране на Г.Бекер получава Нобелова награда. В него е уточнено какви 
точно разходи включват инвестициите за натрупване на човешки капитал – това са разходите 
за обучение (пряко плащане на учебни такси, пропуснати възможности за реализиране на 
доходи и/или намалено възнаграждение, докато продължава периода на обучение).През 2002 г., 
след провеждане на едно голяма проучване свързано с възвращаемостта в 
образованието,Т.Рефан посочва, че основни детерминанти, които формират индивидуалните 
ползи (възвращаемостта) от инвестирането в човешкия капитал са две: стойността на 
образованието и възможностите за работа след завършване на образованието.(цит. по Владиков 
2009:19-26). 

Социален капитал 
Темата за социалния капитал представлява голям познавателен интерес за 

представителите на науките за човека. Известни авторитети в тази област са Бурдийо, Кулеман, 
Путнъм, Фром. Български социолози и икономисти, които работят в тази област по са Е. 
Тодорова, Т.Ракаджийска, В.Стоилова, М.Христова, М.Атанасова, П.Лулански и др.   

За първи път понятието „социален капитал” е използвано през 20 г. на ХХ в. (Hanifan 
1920:78). След 20 години е въведено в социологията от Джакобс, по повод негово изследване по 
социология на града. (Jacobs 1961:138). Определя го като специфично „производство” на 
чувство за общност и мрежи от отношения, което хората изграждат помежду си. 
Утвърждаването на понятието социален капитал в научната, а впоследствие и в ежедневната 
лексика се свързва най-вече с Бурдийо, Кулеман и Путнъм. Путнъм подчертава, че социалният 
капитал е „физиономията” на социалното. Изгражда се от мрежи, норми и доверие, 
благодарение на които хората, свързани помежду си могат да действат заедно за постигане 
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определени цели. „Социалният капитал е обществено благо, което изразява споделеността на 
интегриращи обществото норми като солидарност и генерализирано доверие и ангажираността 
на хората към решаването на обществени проблеми. В този смисъл той произвежда обществена 
идентичност” (Putnam 1995:664). 

Понятието придобива публичност заради използването му в официални документи на 
международни организации като например Световната банка и Организацията за икономическо 
развитие и сътрудничество. 

В документите на Световната банка под социален капитал се разбират всички институции, 
връзки и норми, които създават качеството и количеството на социалните взаимодействия. 
Световната банка вижда възможностите на социалния капитал най-вече в областите възпитание, 
образование и достъп до работни места. (www.worldbank.org/poverty/scapital). 

Според Организацията за икономическо сътрудничество и развитие социалният капитал – 
това са отношенията между хората в мрежите, заедно с нормите, ценностите и убежденията им, 
които улесняват дейността на групите и осъществяват връзките между различните групи в 
обществото. Социалният капитал трябва да се произвежда непрекъснато, тъй като той е, който 
поддържа социалността. Въпросът е на основата на какви норми и за какви цели може да се 
мобилизира тази социална енергия. От гл.т. на обществото е важно социалният капитал да 
допринася за икономическия растеж, за подобряване качеството на живота и да предотвратява 
конфликти, агресия и престъпност (http://wwwI.oecd.org). 

В най-обобщен вид, под социален капитал се разбира съвкупност от ресурси, върху 
които отделният човек няма права на собственост, но от които може да се възползва, 
благодарение на отношенията си с другите хора.  

Кратко обобщение на определенията за социалния капитал, В.Стоилова, извежда няколко 
основни негови характеристики. Социалният капитал:  

1. изразява отношения между актьори, изградени на принципа на реципрочността - „за да 
получиш – трябва да дадеш”, независимо от формата на съвместност (семейство, род, 
приятелски кръг и т.н.);  

2. притежава качеството на капитала – осигурява прираст над предишното състояние;  
3. продукт е на социализацията, на способността да се изпълняват социални роли, да се 

създават трайни отношения между актьорите за постигане на определени техни цели. Като 
умение на актьора да взаимодейства с другите, социалният капитал е свързан с човешкия 
капитал; 

4. не може да се сведе до права на собственост, не може да придобие материализирана 
форма и фактически е непродаваем, неотчуждаем; възниква и „живее”само чрез отношенията 
на актьорите в тяхната съвместност, не е единичен като останалите видове капитал – 
икономически, човешки, културен и символен. . 

Тези основни същности характеристики на социалния капитал се проявяват по различен 
начин на микро, мезо и макроравнище. На микроравнище социалният капитал е способността 
на социализирания актьор – преминал от състояние на изолираност в състояние на свързаност – 
да удовлетворява своите потребности, да извършва дейност и да решава проблема на своята 
несамодостатъчност в рамките на различни форми на съвместност. На мезоравнище е 
показател за междуличностна кооперираност, ориентирана към постигане целите на определена 
съвместност. На макроравнище изразява достигнатата степен на интеграция и стабилност в 
обществото чрез степента на доверието към хората и институции и споделеността на общите 
норми и ценности, върху които е изграден институционалният ред на обществото. (Стоилова 
2012:195-221; Т.Ракаджийска, М.Христова, М.Мишева 2015:179-235; Лулански 2012:7-11; 
Тодорова 2015:47-89; Радев 2016:120-120;  Миленкова 2016:112-120). 

Развитие на кариерата  
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Кариерата се свързва с практическата реализация на човека в икономиката и за това, че 
социализационния процес продължава и в процеса на създаване на блага.  

Под кариера най-общо се разбира процес на професионално израстване, който изисква 
натрупване на нови знания, умения и опит, както и мотивация за непрекъсната 
самоактуализация. За да се постигне кариерно развитие е необходимо добро планиране и 
управление на социалното развитие на човека, като се отчитат такива важни фактори каквито 
са социализацията (знания и умения), желанията, стремежите, мечтите, таланта, както и 
външната заобикаляща среда.  

Теорията за жизнения обхват на Д.Супер представя модел за развитие на човека, който 
отчита факторните влияния при изпълнение на социалните му роли в живота. Някои от 
основните канони на Супер са следните: 1. Всяко лице има потенциал. Хората имат умения и 
талант, които да развиват чрез техните роли в живота, благодарение на различните задачи, 
които изпълняват чрез многобройните си професии. 2. Избирайки професия, човек изразява 
своето разбиране за себе си и си прави самооценка. Хората търсят удовлетворение от 
кариерата чрез работните роли, в които те могат да изразят себе си. Управлението на 
собствените знания е ключ към избора на кариера и към постигането на удовлетвореност т 
работата. 3. Кариерното развитие продължава цял живот и преминава през пет основни 
жизнени етапа: 1. Растеж, 2. Проучване, 3. Изграждане, 4. Поддръжка и 5 Вършене на работата 
с лекота. Тези пет етапа не са хронологични. Хората преминават през всеки един от тях, когато 
сменят работата си. (Супер 1980). В теорията за избор на кариера според социалния опит 
(А.Митчел 1996) се посочва, че вземането на решение за кариерно развитие се основава на 
социалния опит. Основните фактора, които влияят върху избора на кариера са четири: 
генетичните влияния, условията на околната среда и събития, обучението и уменията за 
решаване на определени задачи (например учене чрез самостоятелно наблюдение на важни 
модели за поведение (на родители, учители, герои) оказва положително влияние върху 
решенията за избора на кариера), благодарение на тях някои професии изглеждат по-
привлекателни, отколкото други. Теорията на конструктивизма на Р. Кларк е подход, базиран 
на планирането на живота. Търсенето на смислена работа е свързано с конструктивния акцент 
върху значението, произтичащо от личния опит. (Кларк 2006). В съвременната динамична 
икономическа и социална среда се налага потребността човек да поема лична отговорност за 
избора на собствената професия(и) и кариера, тъй като нараства не само скоростта, но и 
мобилността (честа смяна на работното място), както и обема на знанията и уменията, от които 
се нуждаем, за изпълняване на работните си задължения. Стълбиците на кариерата бързо се 
свиват или изчезват, поради реорганизация на компаниите, което налага всеки да учи повече, да 
се развива по-бързо, за да е адекватен на новите реалности в икономиката. Интерес 
представлява теорията на Нелсън и Кунк за парадигмите на  кариерата. Авторите правят 
паралел между новата и старата  парадигма за кариерата. Идеите са представени в  таблица 2. 
(Панайотов 2013:407-410) 

 
Таблица 2. Новата срещу  старата  парадигма закариерата 
 

Нова парадигма Стара парадигма 
Неограничена обмяна 
1.Експлицитна (ясно определена  обмяна на 
специфични възнаграждения в замяна на  
изпълнение на  задачи 
2.Базира се на възнаграждения въз основа на 
текущата  пазарна  стойност  за изпълняваната  
работа; 

Договор за  взаимна лоялност 
1.имплицитно (косвено) договаряне  за 
съгласието  на служителите в замяна на 
сигурността на работното  място; 
2.възможности, които позволяват работните  
възнаграждения постоянно  да се  разсрочват в 
бъдещето; 
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3.Привличане, разкриване на работни места и 
предоговаряне на  двете страни при пълна 
откритост на  взаимоотношенията; 
4.Прилагане на  гъвкавост съобразно 
интересите на  всяка  страна  и промяната на  
пазарните  обстоятелства. 

3. пренебрегването на изискванията  за 
взаимна лоялност се разглежда като  
политическа  бариера при предоговарянето; 
4.предлаганите  възможности за заетост и 
кариера са  стандартизирани и  предписани  от  
фирмата. 

Професионално  съвършенство 
1.изпълнение на текуща работа в замяна за 
развитие  на нови  професионални  познания; 
2.служителите идентифицират и фокусират  
какво е необходимо за професионалното им 
развитие;  
3.развитието на  професионалните  умения е 
над локалните  изисквания на  която  и да е 
отделно взета  фирма; 
4. обучение в  очаквани  бъдещи  лидерски  
роли и възможности за работа. 

Фокус към работодателя 
1.Формата  определя спецификата  на  
работата  и съответните  основни  
професионални  умения; 
2.Служителите  идентифицират и фокусират  
какво  е необходимо за тяхното  участие във  
фирмата.; 
3.Участието във фирменото обучение е с 
предимство пред развиитет о на  персонални  
компетентности; 
4.Работата изисква определн тип тренинг или 
ново обучение. 

Организационно овластяване 
1.стратегическото позициониране е 
разпръснато в отделни  бизнес единици; 
2.всеки  е отговорен за  обогатяване н а 
ценностите  и развиитет она конкурентността; 
3.Бизнес единиците  са свободни  д а 
култивират собствени пазари; 
4.новите инициативи съпътстващите 
резултати и изгражданет он а съюзи са широко  
стимулирани.  

Фирма „отгоре –надолу” 
1.стратегическите насоки се определят  от 
„корпоративната  централа”; 
2.за конкурентността и обогатяване на  
ценностите  са отговорни  корпоративните  
експерти; 
3.Бизнесът се свързва с  маркетинговите  
изисквания на корпорацията; 
4.Самостоятелната  инициатива не се 
стимулира, по-вероятно  е да  счита за проява  
в нелоялност. 

Проектни задължения 
1.Споделена ангажираност  а работодателя и 
служителите за постигане основната  цел на 
проекта; 
2.Успешните  резултати по проектите  са по-
важни  от поддържането  на съвместни  
обединения; 
3.Финансовите и престижните 
възнаграждения директно  произтичат  от 
резултатите  на  проекта; 
4.При завършване на  проекта 
организационните и представителните  
споразумения се прекратяват. 

Корпоративни задължения 
1.Целите  на проектите  са подчинени  на  
корпоративната  политика и организационни  
ограничения; 
2.Показването  на  лоялност към  работната 
група може да  бъде  по-важно, отколкото  
самият  проект; 
3.Финансовите и престижните  
възнаграждения произтичат от това да бъдеш 
„добър войник” независимо от  резултата; 
4.Активно се стимулират социалните  
взаимоотношения  в рамките на  
корпорацията. 

 
Изводи: Икономиката е живот и такава я прави човекът. Икономиката е необходима на 

човека, за да живее, като удовлетворява потребностите си и за да се развива – като се 
социализира, прави кариера и се самоактуализира. Социализацията е реална предпоставка за 
създаване, както на човешкия, така и на социалния капитал в обществото. Социализацията, 
човешкият капитал и социалният капитал са взаимозависими, взаимопроникващи се явления. 
Човешкият капитал е резултат от социализацията, а социалният капитал не би могъл да 
съществува без човешкия. Социализацията, човешкият капитал и социалният капитал заедно 
допринасят за социалното и за кариерното развитие на човека в икономиката, за превръщането 
му в цел и средство (а не само средство) на икономическия живот.  
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От притежаването на един или друг човешки и социален капитал зависи статусно-
ролевия профил (образ) на човека в съвременната икономика на знанието, на информационните 
и комуникационните технологии, на индустрия версия 4.0, на нанотехнологиите и 
възобновяемите енергийни източници до квантовите компютри. Новите предизвикателства към 
човека в икономиката на 21 век са представени в следващата трета част на книгата. 

 
3. ЧОВЕК, ДЕЙСТВИЕ, ИКОНОМИКА 

 
Тази част на разработката търси отговори на въпроса „Какво прави човекът в 

икономиката?”.Отговорите са:човекът в икономиката действа, извършва продуктивна 
дейност; изпълнява различни социални роли; подготвя се за предизвикателствата на четвъртата 
индустриална революция.  

 
1. Човекът в действие  
Човекът в икономиката е действащ. Извършването на дейност е негова същностна 

характеристика. Нужно е да се припомни, че според традиционната икономическа 
наука човекът е ресурс, един от основните фактори на производството (другите са 
земята и капиталът). От социологическа гл.т., човекът не е само обект (ресурс), но и 
субект на икономиката, който дава живот на икономиката и обратно, търпи нейното 
въздействие в посока към развитие и самоактуализация. Крайната цел на икономиката е 
човекът. Човекът е средство за самопостигане на целта – съществуване и развитие на 
самия човек.  

Същностни характеристики на дейността  
Смисълът на живота в Средновековието е съзерцанието, а в новото време е действието 

(дейността на човека). Ортега и Гасет вижда човека в действието. Да се действа означава да 
се постъпва с обкръжаващите неща или хора в съответствие с предварителен план или 
договорености. ( Ортега и Гасет 1997).    

Що е действие и дейност? 
Под действие се разбира проява на сила (или енергия), на въздействие от страна на 

човека. Действието е целенасочено за преобразуване на ресурси в някакъв резултат. Например 
произведено благо, сключена сделка или съглашение, разработен проект, написана книга, 
построена/разрушена сграда и т.н. (Морен 2005:189). Най-често понятието действие се 
възприема като синоним на дейност. 

Дейността е събирателно понятие – съвкупност от действия или най-общо казано 
дейността е взаимодействие. Дейността е онова, което човек върши в някоя област на живота – 
неговата работа, занятие. Да извършва дейност означава, че човек има необходимите качества 
за това. Той притежава трудови възможности – способности (знания, умения и опит), има 
талант, физическа и психическа годност, мотивиран е да се труди и да се стреми към 
самоусъвършенстване в работата си, търси съвместяване с другите (става социален), стреми се 
към признание и удовлетворение от полагания труд и от извършваната работа. Хайдегер е 
убеден, че „съществото на дейността е в осъществяването” (Хайдегер 1993:192).  

Човекът в икономиката проявява човешката си същност чрез дейността, която извършва. 
За Бейкън, Мил, Конт и др. идейният образ на човека е Homo faber. Работещият човек е общото 
философско основание на неговата антропология (Шелер 1993:140-142). Според Дилтай 
„Характерът на човека е тайна, която отчасти се преоткрива в начина на неговото действие” 
(Дильтей 2000:338). Сартр пише, че екзистенциализмът не отблъсква човека от действието, а 
обратното – именно действието на човека е надеждата му за живот: „единственото, което 
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позволява на човека да живее – това е действието” (Сартр 1989) . Следователно няма да е 
пресилено да се обобщи, че същността на човешкия живот е дейността. 

Икономическата теория за продуктивната дейност на човека  
Икономиката е сфера на социалния живот, в която човекът реализира своята 

продуктивна дейност – създаване на материални, духовни блага, услуги. А смисълът, 
целта, предназначението на продуктивната дейност на човека е да осигури 
удовлетворяване на своите потребности, които са в основата на материалния живот и 
духовния свят на всеки индивид. Затова и равностойността на човешката продуктивна 
дейност – да произвежда, да създава блага и услуги, които чрез пазарния механизъм 
удовлетворяват потребностите на другите, е основен източник на доходи на 
домакинствата, респективно на неговите членове.  

Само човекът притежава потенциал да реализира продуктивна дейност, реализирана 
чрез трудова и предприемаческа активност. Затова  икономическата теория разглежда 
домакинствата, респективно индивидите като притежатели на производствените фактори (труд, 
земя, капитал), докато фирмите са субектите, които използват тези фактори за производство на 
стоки и услуги. Срещу производителната употреба на производствените фактори техните 
притежатели реализират доходи – от труд и капитал, които доходи се формират на факторните 
пазари – пазара на труда, пазара на акции и др.  

Организацията на икономическия живот предопределя и формите на реализация на 
икономическата активност на човека. Две са основните, типичните форми на икономическа 
активност: предприемачеството и трудовата заетост. Основната, масовата форма на 
икономическа активност и основен източник на доходи на домакинствата (над 50%) е трудовата 
дейност, реализирана на основата на наемането и самонаемането.  

Икономиката е сфeра, в която човек показва и доказва своите способности – природни и 
придобити (знания и умения, т.е. своя професионален капацитет). Ето защо в икономиката 
човекът търси и намира материална и/или монетарна оценка на своята продуктивна дейност. 
Именно доходът, който реализира чрез своята икономическа дейност, носи или дава тази 
икономическа оценка.  

Икономиката е сфера, в която човекът проявява своите качества на целенасоченост, 
устременост, рационалност. Чрез икономическата си активност всеки се стреми да 
максимизира своите ползи и неслучайно теоретичните концепции и възгледи за 
функционирането на пазарната икономика се основават на представите за рационалния човек, 
устремен към извличане на максимална полза.  

Под въздействие на съвременните рискове и заплахи, човек променя и своите възгледи, и 
своето поведение. Неговият интерес вече е ориентиран не толкова към максимизиране, а по-
скоро към оптимизиране на своите ползи. И неслучайно се появява и новата концепция на 
Х.Саймън за „административния човек“, която цели на мястото на „рационалния човек“ да 
представи  и обясни появата на „административния човек“, който в своите действия и 
поведение в икономиката и обществения живот се съобразява с правила, норми, ограничения.  

Характерът, обхватът на продуктивната дейност на човека определя неговото място не 
само в икономическия живот, в мрежата от икономически отношения, но тя определя и 
неговото място, неговия статус в обществото, т.е. неговата социална идентичност. Човекът е 
това, коетоправи, това, което създава и с което допринася  за икономическото и общественото 
развитие. Затова и продуктивната дейност на човека има и своите морални измерения. Чрез 
своята дейност всеки търси и очаква оценка на своите способности, признание от другите за 
това, което създава. В този смисъл забележително е прозрението на протестантството за 
моралната оценка на продуктивната дейност на хората. Според протестантската религия 
трудолюбивите, предприемчивите хора са богоизбрани.  
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Икономическата активност на хората стои в основата не само на индивидуалното 
материално благосъстояние или благоденствие, но и на духовното изживяване и 
удовлетворение. Материалната нищета ражда и духовна бедност. Освен своите индивидуални 
измерения, материални и нематериални ползи, икономическата активност на всеки е двигател 
за икономическия възход на обществата и на човешката цивилизация. Не е случаен фактът, че 
един от критериите за разграничаване на епохите в човешкото развитие е начинът на 
производство и технологиите, чрез които се реализира продуктивната дейност на хората.  

Човешките способности са продукт не само на образованието и науката, но и на 
продуктивната дейност на хората. Осъществяването на тази дейност, провокира 
креативността на човека в икономиката, тласка образованието към нови технологии, бизнеса 
към иновативност и инвестиционна активност. 

Социологическо разбиране за икономиката като живот и действие (дейност) 
Възприетият подход за изучаване и обясняване на икономиката като свят, живот и 

жизнен свят позволява обобщението, че икономиката е човешки живот, а той (човешкият живот) 
е действие. Икономиката възниква и се осъществява като човешка дейност, пряко свързана с 
жизнените потребности на човека и тяхното удовлетворяване. Този подход допуска 
разграничаването на човека в икономиката като същност и като дейност. В книгата акцентът 
е поставен върху човешката дейност и нейните въздействия върху човека и обществото. 
Човекът в икономиката се изследва чрез действието (дейността), защото той е действащ, 
работещ (homo faber), функционален. Акцентът пада върху поведението на човека в 
икономиката. Поведението на човека се определя от ролите (функциите), които изпълнява и 
позициите (статусите), които заема.В живота ролевият репертоар на човека е голям (Т.Кинева) 
– родител, ученик, бизнесмен, работник, клиент, търговец и т.н. Ролите определят 
взаимоотношенията между работодателя и работника, търговеца и клиента, кредитора и 
кредитополучателя и т.н. В логиката на социологическото мислене, човекът изпълнява 
разнообразни, взаимозависими роли в икономиката и в обществото, които го възпроизвеждат 
едновременно като човек и като личност (в неговата цялостност).  

Следователно, за разлика от традиционната икономическа теория, която идентифицира 
човека с ролята му да осъществява продуктивна дейност (носеща печалба), социологията 
изучава човека цялостно – като индивид, с неговите типични човешки характеристики 
(човешкото в човека) и като личност, с нейните мотиви, цели, социални роли и статуси в 
обществото. 

2. Мотиви, цели, роли на човека в икономиката 
При разглеждането на човешката дейност, в т.ч. и на икономическата като процес се 

включват следните елементи: мотиви, цел/и, средства и резултат. Те са взаимозависими.  
Мотивите (английски: motivation) – представляват вътрешната подбудителна сила (повод, 

подтик, основание), която предизвиква човека към действие за удовлетворяване на неговите 
потребности.  

Мотивацията е движещата сила към постигането на определени цели. Включва 
съвкупността от мотиви, постоянството, желанието и готовността на човека да извършва 
дейност. Проявява се като вътрешна и външна. Вътрешната мотивация е тази, при която 
човекът е вътрешно мотивиран да създаде нещо, което го удовлетворява. Външната мотивация 
е предизвикана от външни фактори, например власт, пари, търговия с влияние, оценки от други 
личности и др. 

Мотивите са адекватно отражение на потребностите. Те имат важна роля при оценката 
на действията на човека. Мотивите са това, което свързва потребностите с външния свят, 
контролира ги и води към конкретно действие с конкретна цел. Мотивите са основният фактор, 
който придвижва човека напред в неговото развитие. Потребностите могат да бъдат 
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асоциирани с инстинктите на човека. Докато при животните инстинктите са водещи в 
поведението, при човека се налага да бъдат строго контролирани и не рядко възпирани. Човек 
следва да проверява всяка своя подбуда с помощта на разума, за да прецени дали няма да е в 
противоречие с обществените норми. Затова основна функция на мотивите е да регулират 
човешките инстинкти за действие и за удовлетворяване на потребностите. Основен 
конфликт в човека е да реши как и кога да действа и защо да го прави по този начин, а в 
последствие да понесе и отговорността за тези свои решения и действия. 

Познавателният интерес към мотивите е нестихващ сред философи, психолози, 
социолози, антрополози, защото чрез тях се търсят причините за човешката дейност, или Какво 
стои в основата на дейността на човека?. Най-често мотивите за икономическата дейност 
се свързват с вътрешни човешки характеристики (потребности, желания, интереси) и с 
външни обстоятелства на човешката дейност (създалите се условия за живот, при това не 
само икономически). Следователно мотивите на човека в икономиката намират своя източник в 
съдържанието на човешката личност и в практическите обстоятелства. Те са функция на човека 
и средата, в която той живее.  

Между дейността и мотивационната сфера на човека съществува взаимодействие. 
Мотивите определят дейността и дейността влияе върху мотивите. Дилтай казва, „в пълна 
степен може да бъде проучвана само връзката между мотивите и действието; мотивите сами по 
себе си са съвършено загадъчни” (Дилтай 2000:338). Мотивите са в началото, те определят 
посоката и формата на икономическата дейност, на икономическото поведение.  

За изучаването на дейността на човека в икономиката, интерес представляват процесните 
мотивационни теории, които обясняватзащо хората избират определено действие. Според 
теорията на очакването на В.Врум, хората се стремят чрез дейността си да постигнат 
очакваните резултати – власт, пари, статус. Теорията на утвърждаването на Б. Скинър обяснява, 
че мотивацията за извършване на дейност се определя от последващите награди – повишаване 
на възнаграждението, израстване в кариерата. Теорията на справедливостта на С.Адамс посочва, 
че сравнението с другите е важно – за себеактуализация, за престиж, за признание, за доверие и 
уважение в обществото и пр. Комплексната теория за мотивацията на Л.Портер и Е.Лоулер 
разкрива, че действието е резултат на цяла верига от причинно-следствени връзки – социално-
икономически, политически, културни, народопсихологически, управленски и т.н. Например, 
бизнесменът, работникът, банкерът и т.н. се нуждаят от оценка на постиженията на тяхната 
дейност (Ф.Хърцбърг); стремежът към власт, слава, величие (Макиавели, Ницше) съвсем не е 
чужда на съвременния човек; стремежът към самореализация, самоактуализация (Е.Маслоу) са 
основа за кариерното развитие на човека в икономиката и т.н. (Панайотов 2014:270-300). 

Целите. По принцип действието е целево (интенционално). Мотивът, действието и целта 
си взаимодействат и взаимно се предполагат. Целта предполага бъдещето, а нея няма да я има 
ако го няма мотивът (мотивът е миналото). Действието е настоящето, но то не би се случило, 
ако ги няма мотивът и целта. В човешката дейност мотивът се превръща в цел. Ако приемем 
потребностите като мотив – те са изходната точка, а тяхното задоволяване е цел на 
икономическата дейност на човека. В този смисъл икономическата дейност е целесъобразна. 
„Това, което привежда в движение дейността на човека се явява неговата воля, а мотивът на 
неговото действие е целесъобразността (целите)” (Маслоу, 1997). 

 Целта несъмнено се определя от човека и е начало на неговата дейност. Ролята на човека 
в икономиката и ролята на бизнеса се детерминират от целите. Целите на човека в икономиката 
не са резултат само на рационализъм. Те се определят от цялостната човешка същност, т.е. 
съдържат най-общо казано и нерационализъм. Целите на човека в икономиката отразяват 
неговите нравствени характеристики. Затова в императива на Кант целта произтича от морала. 
Целите са определени, както от обществената съпричастност, така и обществената отговорност 
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на човека в икономиката. Вероятно Ницше е прав, че определянето на целта съдържа оценка. 
Следователно целите отразяват ценностната система на човека в икономиката. 

Най-общо целите могат да се разграничат на икономически, социални, морални; на 
краткосрочни и дългосрочни и др. Разнообразните икономически дейности имат 
разнообразни конкретни цели, например получаване на възнаграждение за извършената 
работата, полезност от потреблението на продукта, удовлетвореност от развитието на 
колектива, кариерно развитие и др. 

Печалбата като цел и средство. Възприето е, че културна, жизнена ценност на 
западното общество е създаване на богатство. В много икономически направления така се 
определя предметът на икономическата теория, а най-общото внушение е, че целта в 
икономиката е печалбата, при това максимална печалба. Традиционната икономическа 
наука разглежда печалбата като цел. За модерната икономическа теория тя е инструмент 
(средство) на растежа. (С. Статев, С. Радева, Л.Йотова, Е.Сотирова, В.Пиримова). Например, 
растежът като цел на фирмата се свързва с печалбата, тя е неговото средство. 
Противопоставянето на печалбата като цел и средство е неестествено, теоретически и 
практически неуместно. Печалбата като преследване на цел и очакван резултат е двигател 
на стопанската дейност. Тя е най-мотивиращият фактор за ефективното използване на капитала 
и рационалното му разпределение в различните сфери, за предприемаческа инициативност и т.н. 
Като реализирана цел и постигнат резултат тя е най-гарантиращото средство за стопанската 
дейност, за натрупване на капитала и технологична иновативност, за икономически растеж. Тя 
е средството за разширяване и обновяване на бизнеса. Чрез нея се осъществяват целите на 
бизнеса – да се спечели клиента, да се наложи фирмата на пазара, да се правят иновации и т.н. 
Според П. Дракър „Печалбата е условие за оцеляване. Тя е цената на бъдещето, цената да 
останеш в бизнеса” (Дракър 2004:47). 

Човекът като цел и средство. В съвременната икономическа наука човекът в 
икономиката е средство (ресурс, фактор на производството, на растежа) за постигане на 
целта – печалбата. Социологията разглежда икономиката като свят и живот, което 
позволява човекът да се разглежда едновременно като средство и цел. Целта на 
икономическата дейност е човекът. Тъй като икономиката се осъществява от човека, следва 
извода, че човекът е средство и цел. Средство за самопостигане на себе си, чрез 
икономическата дейност, а не средство за постигане на чужди цели (експлоатация). Човекът 
действително е единствената цел, най-висшата ценност на живота и в частност на 
икономическия живот. Малтус определя общата цел на икономиката като оцеляване, а Маслоу 
като самооктуализация. Предпочитанието на Маслоу не поражда съмнение. То насочва 
вниманието към определяне на икономиката като антропоцентрична. В антропоцентричната 
икономика основната цел е човекът - при реализиране на печалба; при определяне на заплата; 
при произвеждане и продаване на благата и т.н. Този тип икономика е икономика на 
взаимозависимите интереси, в която мярката за човека е неговото достойнство. 

Под социална роля се разбира съвкупността от поведения, външен образ, проявен и 
представен пред общността, или предложен, наложен от нея, като обикновено та се проявява в 
ситуационен контекст. Социалната роля може да е свързана с определен социален статус или 
социална, или служебна позиция (Кинева 2015:217-219). Понятието роля може да се дефинира 
като нормативно одобрения начин на поведение, което се очаква от всеки, който заема дадено 
социално положение (статус). Ролите съществуват вън от индивида, независимо от хората, 
които ги играят и могат да се разглеждат като мост между индивида и обществото. Една от 
класификациите разделя ролите на 2 вида: инструментални – насочени към определена цел и 
нейното изпълнение и решаване и експресивни – насочени към защита и контролиране на 
негативните емоции. Р.Линтънразглежда социалните роли като динамичен аспект на социалния 
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статус на индивида, т.е социалната роля се разбира като реализация на изпълнението на 
правилата и задълженията, съобразно социалния статус. Според Biddle и Thomas исоциалната 
роля е позиция, заемана от личността в социалните отношения. Ролите изискват и изграждат 
поведение, свързано с конкретна роля, знания и ценности, нужни за изпълняването им, както и 
съответен ранг, който заема личността в обществото. Първоначалната употреба на понятието 
„роля“ от Мийд се разбира в емпатиен смисъл, като възможността човек да се постави на 
мястото на другия, да погледне през неговите очи. С цел да предизвика най-благоприятното 
възможно впечатление и последващо извличане на полза, човек би могъл да коригира 
поведението си спрямо очакванията на другите и по този начин да създаде една илюзорна 
привидност (маска). Във възгледите на Юнг се откриват идеи относно архетипната поява на 
личността. Той говори за „персона“ – маската на актьорите, с която играят определена роля. 
Личността е разбирана като персона с маската, която слага човек, за да се представи по 
определен начин (желан) пред другите, показва „външна 
личност“.(https://valentinboyadzhiev.com/2015/12/19/socialnite-roli-na-lichnostta/, посетен на 
12.02.2017) 

 
Видове роли. Класификацията на ролите се извършва по различни критерии. Съгласно 

критерия основа на средствата за тяхното заемане, ролите биват придобити (професия, 
близки взаимоотношения) и приписани (пол, роднински връзки). Според характера си –
биологични; полубиологични (класова принадлежност) и институционални роли (професия, 
религия, политика). В зависимост отпродължителността: дълговременни и кратковременни. 
Подразделени по важност се разделят на по-важни и по-маловажни.  

Със социалните роли се свързва ипонятието социални норми. Социалните норми 
представляват очакван набор от поведения за личности, изпълняващи роля и имащи статус. 
Ролевите норми са регулатор на поведението на човека. Двете понятия – роли и норми (и 
техните концепции) са в тясна взаимовръзка.  

Човек реализира множество роли. Това множество от роли се дефинира като ролеви 
репертоар. Ролевият репертоар е предпоставка за напрежения и конфликти. Разпознаваеми са 
два ролеви конфликта: първият – междуролеви конфликт (налице са противоречиви 
очаквания за ролите, които изпълнява човек); вторият – вътрешноролеви конфликт 
(индивидът, който трябва да изпълнява ролята получава информация за противоречиви 
очаквания). 

Освен конфликтност, съществува и т.нар. хармоничност на ролите. Това е състояние, 
при което ролите се допълват, което позволява на партньорите във взаимоотношенията да 
идентифицират себе си и другите коректно, прецизно да встъпват в очакваните роли и да ги 
играят по подходящ начин. Например такава хармоничност на ролите се наблюдава, когато 
екип разработва проект; алпинисти извършват спасителна операция и пр. Съществува и 
понятието ролеви сектор. Тойизразявавзаимодействието между взаимнодопълващи се роли. 
Взаимодействието включва типичното и очаквано съгласуване на ролевите позиции, като 
например родител – дете, служител-клиент, професор-студент, предприемач-работник, 
кредитор - кредитополучател и т.н. За да е възможно изпълнението на едната роля, трябва да е 
налице и предпоставка  за съществуването й (т.е. да е налице  друга роля). Например, не може 
да има работник, ако няма предприемач. 

Във всяко общество съществува структуриране на позициите. Всяка роля се играе 
(изпълнява) от определена позиция в обществото. Тази позиция се детерминира от ролевия 
статус. Сам по себе си той не зависи от ролята и личността, която я заема. Социалният статус 
определя мястото на човека в социума и сбора от права и задължения, които той изпълнява, 
заемайки опреден статус.  
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Функции на ролята. В публикациите най-често се среща следната класификация на 
основните функции на ролята: социална, личностна и трудова. Социалната е насочена към 
поддържане на междуличностните отношения в групата. Личностната се имплицира в Аз-
концепцията на индивида, влиза в неговата идентичност, взаимодейства с потребностите и 
мотивите му. По този начин „работейки за ролята, индивида работи за своето Аз“ (Джонев 
2000).  Трудовата е свързана с организацията и управлението на труда. 

Ролевата теория разкрива динамичния жизнен път на човека, в т.ч. и на човека в 
икономиката, както и неизбежната му взаимовръзка с другите в социума. Чрез ролите човек 
получава достъп до ресурси, чувство за собствена адекватност и чувство за включеност в 
социалния живот. В същото време той носи и своята доза риск за здравето си, разбиран в 
биологичен и в социален аспект.   

 
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ: предизвикателства пред човека през 21 в. 

Социологическият подход изучава човека в неговата цялостност (като част от света), 
взаимосвързан с природата и обществото - социален и природен, рационален и ирационален, 
икономически и неикономически, примитивен и нов - практически вечен. В икономиката, 
разглеждана като свят и живот, вечното е човекът, защото той е нейният субект и обект. Той е в 
нейното минало, настояще и бъдеще.  

Човекът през 21 век е изправен пред редица предизвикателства, породени от Четвъртата 
индустриална революция. Нека си припомним, че в хода на историята революциите възникват, 
когато новите технологии и новите начини на възприемане на света предизвикат 
фундаментална промяна в живота на човека, на икономическите системи и социалните 
структури. Първата революционна промяна е аграрната и възниква преди около 10 хил. 
години. Свързана е с прехода от дивачество към уседнал начин на живот. Аграрната революция 
обединява възможностите на животните с усилията на хората за целите на производството, 
транспорта и комуникациите. Това предизвиква увеличаване на населението, създаване на по-
големи селища, а по-късно и на градовете. Аграрната революция е последвана от четири 
индустриални революции, които започват през втората половина на 18 в. и бележат прехода 
от мускулната сила към механична енергия. Първата (около 1760-1840 г.) поставя началото на 
механичното производство, задвижена е от строителството на железопътни линии и 
изобретяването на парната машина. По време на втората (от края на 19 в. и зората на 20 в.) се 
появява електричеството и изобретяването на поточната линия и става възможно масовото 
производство. Третата (от 60-те г. на 20 в.) е известна като„информационна”, „компютърна” 
или „цифрова” революция, катализирана от развитието на полупроводниците, големите 
електронноизчислителни машини от 60-те (мейнфрейм компютрите), персоналните компютри 
от 70-те и 80-те г. и интернета от 90-те г. (А.Тофлър 1991).  

От началото на 21 в. започва ерата на Четвъртата индустриална революция (К.Шваб). В 
едноименната си книга председателят на Световния икономически форум Клаус Шваб посочва: 
„като се имат предвид различните определения и академичните аргументи, които се използват 
за описание на първите три индустриални революции, то днес се намираме в началото на 
Четвъртата индустриална революция” (Клаус 2016:20).Тя сехарактеризира с далеч по-
повсеместно разпространен и мобилен интернет, с по-малки и по-мощни сензори, а също и с 
изкуствения интелект и машинното обучение. В академичните среди е наричана „втората 
машинна епоха” (понятие  въведено от Е. Бриньолсфон, А.Макафи през 2014 в едноименната 
им книга). Въпреки, че цифровите технологии не са нови (в основата им са компютърния 
хардуер, софтуер и мрежи), но откъсвайки се от Третата индустриална революция, те стават все 
по-сложни и интегрирани, в резултат на което трансформират човешкото общество и 
глобалната икономика. Четвъртата индустриална революция не се изчерпва само с 
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интелигентните и свързани помежду си машини и системи. Нейният обхват е много по-широк – 
от областите на генното секвениране до нанотехнологиите и от възобновяемите енергийни 
източници до квантовите компютри. Сливането на тези технологии и тяхното взаимодействие 
във физическата, цифровата и биологичната сфера прави Четвъртата индустриална революция 
коренно различна от предишните. При нея нововъзникващите технологии и широкообхватни 
иновации се разпространяват и проникват много по-бързо и по-широко, отколкото при 
предходните три индустриални революции. В някои части на света те продължават да се 
разгръщат и до днес – втората индустриална революция все още не е усетена от 17% от 
световното население, при третата – повече от половината от населението на планетата (4 млрд. 
души), мнозинството от които живеят в развиващите се страни – нямат достъп до интернет. На 
предачната машина, символ на Първата индустриална революция, са били необходими почти 
120 г., за да се разпространи извън Европа, докато интернет прониква в целия свят за по-малко 
от десетилетие. (Шваб 2016:22-3) 

Положителните последици от първите три индустриални революции показват, че 
технологичните иновации са основен фактор на прогреса. К.Шваб посочва, че „технологията 
и цифровизацията ще революционизират всичко”, но според него те ще продължават да са 
основен фактор на прогреса единствено, ако носят дългосрочни ползи на човека и човечеството. 
Затова правителствата и държавните институции, както и частния сектор трябва да изиграят 
своята роля в хода на Четвъртата индустриална революция, която вероятно ще породи в 
еднаква степен огромни ползи и големи проблеми.  

По отношение на ползите – Четвъртата  индустриална  революция предизвиква ускорено 
развитие на икономиката, повишаване на  благосъстоянието и стандарта на живот на човека. 
Например, при днешните развития потребителят печели много. Създават се нови продукти и 
услуги, които увеличават (при почти нулеви разходи) ефективността на личния живот като 
потребители. Развива се т.нар. „икономика на поискване” (извършване на работа от разстояние 
– поръчване на такси, намиране на изгоден самолетен билет, купуване на продукт, извършване 
на плащане и пр.), която му спестява време и финансови средства. Ползите от технологиите за 
всички, които ги потребяват са неоспорими – интернет, смартфоните, и хилядите приложения 
правят живота по-лесен и като цяло по-продуктивен. Например, едно просто устройство като 
таблета, който съвременният човек използва за четене, сърфиране в мрежата и общуване, 
притежава процесорна мощност, равна на 5 000 настолни компютъра отпреди 30 години, докато 
разходите за съхраняване на информация клонят към нула. 

Четвъртата  индустриална  революция очертава следните мегатенденции в развитието на 
съвременните нанотехнологии. (Шваб 2016:31-35) Шваб посочва, че според  изследване на  
Световния  икономически форум и работата на  няколко  от  Съветите  по глобалния дневен ред 
на Форума ключовите технологии са обособени в  три групи -– физически, цифрови и 
биологични, които накратко са представени в този параграф. При физическите се проявяват 
четири основни проявления натехнологичните  мегатенденции, които имат материален 
характер. Първата еавтономни  автомобили (лек автомобил без шофьор, камиони, дронове, 
самолети и плавателни съдове). Втората, наричана „адитивно производство”,е 3Dпечатът.Той 
представлява създаване на реален предмет чрез печатане на слой след слой въз основа на 
цифров 3Д чертеж или модел. Създава се  триизмерен  предмет с  помощта на цифров  шаблон. 
Приложим е при големи вятърни  турбини, до малки  медицински импланти). Третата  
мегатенденция е роботиката. Доскоро използването на роботи  се ограничава дострого  
контролирани задачи в специфични индустрии инай-вече в автомобилостроенето. Днес  
навлизат във всички сектори и в най-различни  дейности. – от прецизно селско стопанство до 
медицински  грижи. Четвъртата се отнася до  т.нар. нови материали. Това са материалис нови 
качества – по-леки, по-здрави, рециклируеми и адаптивни. Например, усъвършенстваните  
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наноматериали, като графена, който  е около 200 пъти по-як от стоманата, милион пъти по-
тънък от  човешкия косъм и същевременно  ефективен проводник на топлина и електричество.  
Цената на 1 микрометър на графена струва повече от 1000 долара. Неотдавнашното  
Откритието на  нови класове  рециклируеми термоактивни полимери е важна стъпка към  
създаването на „кръгова икономика”, която  е регенеративна по замисъла си и функционира  
като  прекъсва  зависимостта между растеж и потребност от ресурси. 

Мегатенденциите при цифровите  технологии се отнасят до т.нар. „интернет на нещата”. 
Тази система означава  връзка между всички „неща” (продукти, услуги, места и т.н.) и хората, а 
тя стана възможна  чрез  свързани  технологии и различни  платформи. Цифровата революция 
създава радикално нови подходи на комуникация между хората и институциите. Например 
„блоковата верига” (наричана „разпределителна счетоводна  книга”) представлява защитен  
протокол, чрез който свързани  в  мрежа компютри заедно проверяват трансакцията, преди тя 
да бъде  записана и одобрена. Най-известното приложение на блоковата верига в момента е 
„виртуалната валута” биткойн. В някои държави се извършват проучвания на  възможностите 
на блоковата  верига, а в други тя вече се прилага. Пример в това отношение е правителството 
на Хондурас, което прилага технологията за обработка на поземлени документи. Пилотно 
проучване за регистрация на фирми се извършва на остров Ман. С цифровите технологии е 
свързана и съвременната „икономика на поискване” („икономикана  споделянето”) е 
изградена върху основата на различнитехнологични платформи.Тези платформи са лесно 
използваеми (от личния си  смартфон) имат  тези предимства, че събират на едно място хора, 
активи и данни, създавайки изцяло нови  начини за потребление на стоки и услуги. Това 
намалява бариерите, пред които фирмите и отделните хора са изправени в ежедневните си 
производствени или трудови ангажименти.  

По отношение на биологичните технологии е важно да се подчертае, че през последните 
години те имат значителен напредък в генетичното секвениране и за активиране или изменение 
(„редактиране”) на гени. В книгата „Четвъртата индустриална  революция” се посочва, че 
завършването на проекта за човешкия геном отнема повече от 10 г. и струва над 2,7 млрд. 
долара. Днес геномът може да  бъде секвениран в рамките на няколко часа. Следващата стъпка 
е синтетичната  биология – създаване на нови организми, чрез проектиране „написване” на 
тяхната ДНК. Промяна на биологичните характеристики, може да се прави на всеки  тип  
клетка, а като резултат това означава създаване нагенно модифицирани растения или животни, 
както и изменение на  клетките на  възрастни  организми (вкл. и  на човешкия), както и 
създаването на нови организми, т.нар. „дизайнерски бебета”. 

Представени в този вид, мегатенденциите изглеждат по-скоро абстрактни, но реално от 
тях произтичат много практически приложения и разработки.  В доклада на Световния 
икономически форум, публикуван през  м. септември 2015 г. са идентифицирани 21 „повратни 
точки”, т.е. моментите, когато  конкретни технологични промени ще стигат до масовата 
общественост и ще предизвикат многомащабни и многопластови промени в социалния и 
икономическия живот на човека и обществото като  цяло. (Шваб 2016:47). 

В този контекст в публичното  пространство се дискутира въпроса за социалните ефекти 
(ползи и проблеми) от въздействията на съвременните нанотехнологии.Съществуват известни  
спорове, относно разбирането дали нанотехнологиите трябва да преследват икономически  или 
хуманни цели, като преобладаващо вече е разбирането, че нанотехнологиите следва да  
допринесат за изграждане  на едно общество на познанието, за улесняването на  транспорта и 
създаване на машини, които  да служат на общите интереси. 

По отношение на ползите. На първо място става дума за повишаване на  човешките 
възможности. Например, при днешните развития потребителят печели много. Създават се нови 
продукти и услуги, които увеличават (при почти нулеви разходи) ефективността на личния 
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живот като потребители. Развива се т.нар. „икономика на поискване” (извършване на работа от 
разстояние – поръчване на такси, намиране на изгоден самолетен билет, купуване на продукт, 
извършване на плащане и пр.), която му спестява време и финансови средства. Ползите от 
технологиите за всички, които ги потребяват са неоспорими – интернет, смартфоните, и 
хилядите приложения правят живота по-лесен и като цяло по-продуктивен. Например, едно 
просто устройство като таблета, който съвременният човек използва за четене, сърфиране в 
мрежата и общуване, притежава процесорна мощност, равна на 5 000 настолни компютъра 
отпреди 30 години, докато разходите за съхраняване на информация клонят към нула. 

На второ място, нанотехнологиите очертават перспективи за развитието на 
промишлеността, селското стопанство, биологията, екологията, кибернетиката, медицината, 
космоса. В промишлеността се очаква да се заменят традиционните методи за производство 
чрез изобретяването на молекулярни роботи, които ще създават предметите  за потребление 
непосредствено от атоми и молекули. Това силно  ще повиши тяхното качество, ще се увеличи 
ефектът от използването им и ще създаде  една  нова  представа  на потребителите  за стоките, 
за качество и ценност.В селското стопанство ще се  заменят природните производители на  
храна (растения и  животни) с аналогични такива, съставени от молекулярни роботи. Тези 
роботи ще възпроизвеждат същите  химически процеси,  които стават в живите  организми, но  
за много  по-кратко време и много по-ефективно. Това селско стопанство вече няма  да зависи  
от природните  условия, а неговата  висока производителност ще преодолее глада завинаги. В 
областта на  биологията – ще стане възможно да се  внедрят наноелементи  на ниво  атоми в 
живия организъм. Последствията  могат да бъдат  най-различни – от възстановяване на измрели  
животни („Джурасик парк” не е химера) до създаването на  нови видове живи същества  - 
биороботи. В екологичен план ще се  реши въпросът  с вредното  влияние  начовека върху  
обкръжаващата  среда  - екосферата ще има молекулярно роботи санитари, които ще се  грижат 
за екологичната  чистота, а както отбелязахме, промишлеността  и селското стопанство ще 
работят на  безотпадъчен принцип. В кибернетиката  ще се премине  на  обемни  микросхеми, 
като размерите н а активните  елементи ще бъдат  с големината   на молекула. Работните  
честоти на компютрите ще достигнат до терахерцове, паметта ще се основава на белтъчни  
молекули, чиято вместимост ще се измерва с терабайтове. Човешкият интелект”ще живее” в 
компютъра. В областта на медицината ще се  създадат  молекулярни  роботи  лекари, които  
ще се  намират  вътре в човешкия организъм с цел  отстраняване  или преодоляване  на  всички  
увреждания, включително и генетическите. Това поставя на  преден план въпроса  за т.нар. 
„лично безсмъртие” на базата на  внедряването в организма  на молекулярни  роботи, които  ще 
предотвратяват стареенето на клетките, ще преустройват и подобряват тъканите  на човешкия 
организъм. Вече се говори за възможност човек  да живее 1000-1200 г. Последно, в областта на  
усвояването на космическото пространство – наноробоитте  ще са  първите  посланици на 
новите  планети, те ще  създават годни  за живот места „от подръчни  средства”. Всичко това 
ще бъде  по-евтино и по-безопасно (Стамболийски 2011:187-188). 

По отношение на проблемите. Според И.Стамболийски, изследователските търсения на  
различни автори  в тази област разкриват, че проблемите са многостранни и многообхватни, 
някои от които се отнасят до следното. На първо място изследователите поставят 
медицинските проблеми. Свързани сас това, че поради своя размер наночастиците могат да се 
разнесат по цялото тяло и чрез кръвта да достигнат и до човешкия  мозък. Според учените все 
още е трудно да се предвиди отрицателното  въздействие на това върху организма на човека, но 
те определено смятат че такива отрицателни въздействия ще има. Нанопродуктите могат да 
имат силно токсично действие. Това, което е известно сега произведените въглеродни 
нанотръби,подобно на азбестовите  влакна,могат да проникват в белодробните алвеоли и да 
причинят рак. На второ място - засилват се социалните недоволства и протести  срещу  
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възможността  човечеството да се превърне в изследователски обект и научен  продукт. Това са 
проблеми, свързани с генното  инженерство – с „редактирането” на човешкото  ДНК, с появата 
на „дизайнерски  бебета”, с изключване на стареенето и пр.  Тези проблемни полета поставят 
множество въпроси,  свързани с това, дали няма по този начин да се наруши естествената 
хармония на света, няма ли да се стигне до застой в развитието на  обществото, по какъв начин 
може да се осигури спазването на принципа на „поддържащо” общество спрямо бъдещите 
поколения (за гарантиране на нормален, пълноценен живот) и прТук се сблъскват медицински, 
юридически и етически проблеми. Основната теза за автономността и суверенността на 
личността, за правата на човека се оказва силно накърнена. Например, много важен е въпросът 
за това, доколко  информация за генотипа на човека трябва (не трябва) да бъде достъпна при 
сключването на определени застраховки, при постъпването на  работа и пр. Явно е, че 
генетичната предопределеност към определено заболяване би накарала застрахователните 
компании и работодатели да се въздържат от застрахователни  или  трудови договори. Но това 
влиза в противоречие с международно утвърдените  права на  човека. На трето  място, това е 
използването на  мощта на  нанотехнологиите за създаване на военна мощ. Молекулярните 
нанотехнологии  притежават, както градивна, така и разрушителна сила. Това изисква стриктен 
контрол за целесъобразното им използване. На четвърто място, друга опасност се очертава от 
непредсказуемото поведение на наносистемите, доколкото тяхната дейност може да излезе 
извън контрола на човека. Има стотици разкази на тема бунт на  компютъра срещу  човека. 
Сега компютърните системи са  много стриктно ограничени от  алгоритмичните  програми. По-
сложно ще стане, ако  системата осъзнае  сама  себе си и може да си  поставя собствени 
цели.(Стамболийски 2011:188-189). 

По отношение на проблемите К.Шваб посочва и други аспекти. Според него, най-
сериозният проблем е задълбочаващото се социално неравенство и поляризация в обществото. 
Технологичното обновяване увеличава производителността на труда, значително намалява дела 
на труда като процент от БВП, променя качеството на труда (съдържанието и характера), 
намалява броя на заетите, води до изчезване на професии и поява на нови (но не в същата 
степен) и до ускорено нарастване на безработицата. Със сигурност може да се каже, че новите 
технологии драстично ще променят естеството на труда във всички отрасли и професии. 
Въпреки, че страховете от „технологична безработица” не са нови. Още Дж.М.Кейнс през 1931 
г. отправя прочутото си предупреждение за това явление. Причините, поради които 
революцията в новите технологии, ще провокира повече социални вълнения, в сравнение с 
предходните, са свързани със скоростта (всичко се случва с много по-бързи темпове от когато 
и да било в миналото), мащабът, обхватът (множество радикални промени, настъпват 
едновременно) и с пълната трансформация на цели системи. Основната несигурност се крие 
в степента, до която автоматизацията може да замени/измести човешката работна сила, както и 
в това колко продължителен ще е този процес и колко далеч може да стигне. Според 
изследвания на К.Бенедикт и М.Озбърн от Оксфордския университет (2013 г.), още през 
следващото десетилетие 47% от общата заетост в САЩ е изложена риск от много по-широкия 
размах при закриването на работни места и с много по-бързи темпове, отколкото промените на 
пазара на труда. Тенденцията е към по-голяма поляризация на пазара на труда. Заетостта ще 
нараства във високодоходните професии на умствения труд и творчеството, както и в 
нискодоходния физически труд, но значително ще намалее за професиите, които изискват 
рутинни и повтарящи се операции и които носят средни доходи. Като най-податливи на 
автоматизация са следните професии – телемаркетъри; съставители на данъчни декларации; 
застрахователни оценители, автомобилни щети; арбитри, съдии и други спортни длъжности; 
съдебни секретари; сервитьори, работещи в ресторанти, салони, кафенета; брокери на 
недвижим имоти; наемащи работници в селското стопанство; секретари и административни 
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асистенти с изключение на юридически, медицински секретари и секретари на ръководството. 
Най-неподатливи на автоматизация са професиите – социални работници по психично 
здраве и зависимости; хореографи; лекари и хирурзи; психолози; мениджъри „Човешки 
ресурси”, анализатори на компютърни системи; антрополози и археолози; корабни механици и 
корабни инженери; мениджъри по продажбите; главни изпълнителни директори. Въпреки 
потенциалното положително влияние на технологиите върху икономическия растеж расте, все 
пак е особено важно да се предприемат мерки заради отрицателното му въздействие върху 
пазара на труда. (Шваб, 2016:59-68). 

Концентрацията на ползите и капитала се засилва и от така наречения „ефект на 
платформата”. Организации, които оперират в цифрова среда създават мрежи, в тях свързват 
купувачите и продавачите на най-различни продукти и услуги. По този начин се възползват от 
все по-висока възвращаемост от мащаба. Последствието от ефекта на платформата е 
концентрацията на малко на брой, но изключително мощни платформи, които доминират в 
съответните пазари. Предимствата са очевидни, особено по отношение на потребителите – по-
висока стойност, по-голямо удобство и по-ниски разходи, но същевременно са очевидни и 
социалните рискове. Най-печеливши в случая са доставчиците на интелектуален или физически 
капитал – новаторите, инвеститорите и акционерите. Това обяснява поляризацията в 
обществото (между тези, които зависят от труда си и тези, които притежават капитала). От 
друга страна, с поляризацията - богати и бедни се обяснява разочарованието сред огромен брой 
работещи, убедени че реалните им доходи може да не се повишават до края на трудовия им път, 
а също и че децата им не биха могли да се радват на по-добър живот от техния собствен. С цел 
да не се допусне разрастване на социалната поляризация трябва правителствата, институциите 
и бизнеса да търсят начини за балансиране на ползите и рисковете от цифровите платформи 
(включително и индустриалните платформи), като се осигури откритост и възможност за 
съвместно участие на всички заинтересовани страни в иновациите.  

Следователно, нанотехнологиите са  най-многобещаващото  направление за развитие  на  
науката и техниката  през 21 в. Те имат възможности, които надхвърлят и най-фантастичните 
мечти, предизвикват много опасения, дори страхове. Тяхното бъдещо развитие ще изисква 
постигане на разумен баланс между съзиданието и разрушаването, конструктивното и 
деструктивното. Чрез тях светът се променя с непозната до сега  скорост. Той е хиперсвързан, 
все по-комплексен и става все по-фрагментиран. Въпреки това и заради всичко 
това,човечеството трябва да гради бъдещето си по начин, който да е от полза за всички. Старта 
на  този процес трябва да започне час по-скоро, днес и сега. Изследователите на тези скоростни 
нанотехнологични процеси са на  мнение, че  отговорностите за бъдещето на човечеството 
следва да се поемат от всички заинтересовани страни – от световните  елити (политически, 
икономически, културни, религиозни и пр.)и ототделния човек. 

К.Шваб очертава няколко перспективи (Шваб 2016:143-145).На първо място, 
отговорностите на съвременния световен елит е да създаде общи ценности, общоприети и 
всеобхватни послания за това как Четвъртата индустриална революция може да се превърне в 
полезна за сегашните и бъдещите поколения. Да се разработят политики и да сеизвършват 
реални промени, които да превръщатдостиженията на Четвъртата индустриална революция във 
възможност за всички хора на планетата. 

На второ място,  отговорностите на всеки човек е сам, споделено и критично да приемаи 
участва в промените, да следва правилата (но не безкритично), да се адаптира към зараждащата 
се нова среда, за да постигаиндивидуално и социално развитие. 

На трето, към новите предизвикателства на нанотехнологиите следва да се подходи по 
смислен начин, като се подхранят и приложат четири различни типа интелигентност: 
контекстуална (умствена – как  разбираме и прилагаме новите познания);емоционална 
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(сърдечна- как да обработваме и вграждаме своите мисли и чувства; как да се отнасяме към  
себе си и един към друг); вдъхновена (душевна/духовна– как да използваме чувството за 
индивидуална  и споделена  цел, чувството за доверие и други добродетели, за да предизвикаме 
промяна и да действаме за общото благо); последната физическа емоционалност (свързана с 
тялото – как  да се грижим и поддържаме личното си здраве и благополучие, както и това на 
хората  около нас, за да притежаваме необходимата ни енергията, за индивидуалната и 
системната  ни  трансформация). На четвърто, да се повишава информираността и  насърчава 
познанието  на  всички  обществени  групи. Да се изгражда системно мислене, а не мислене „на 
парче”, защото предизвикателствата са сложни и взаимно  преплетени. Необходимо е да се 
формира цялостен научен и практико-приложен подход, който може да доведе до 
необходимото ниво на  познание, за да  е възможно справянето с многото проблеми, 
повдигнати от Четвъртата индустриална революция. Това ще изисква интегрирани усилия на 
всички заинтересовани участници от публичния и частния сектор, както и най-просветените  
умове на планетата от всички  възможни  науки. На пето, на  базата на  повишената 
информираност и споделеин послания да се започне преструктурирането  на  икономическите, 
социалните и политическите системи, позволявайки им да  се  възползват  напълно от 
открилите се  възможности. Съществуващите модели за  вземане  на решения, за начините на  
създаване на богатство изградени  по време на  първите три индустриални революции вече не 
са достатъчно ефективни за нуждите на сегашните и още по-важно – за бъдещите  поколения в 
контекста на  Четвъртата индустриална  революция. Очевидно  ще бъдат нужни  системни  
иновации, извършванина национално и наднационално ниво, като се чува гласът на всички 
заинтересовани страни.Трябва да се съсредоточим върху осигуряването на базови условия, 
преди всичко условия на сътрудничество, защото чрез сътрудничеството  ще е възможно дасе 
извършват промени и да се осъществява  политическо, икономическо и социално сближаване, 
за да се постига значим напредък/ прогрес на обществата. 

 
References: 

1. Antichna  filosofska  hristomatia, 1977: Sofia: Universitetsko izd.- SU „Kl. Ohridski” 
2. Atanasova, M. Razvitie na choveshkite resursi v organizatsiyata - teoretichni osnovi i 

izsledovatelski podhodi. // Godishnik  na  UNSS 
3. Atali, Zh., M.Giyom., 1994: Ikonomika na  svobodata. Sofia: UI - Sv.Kliment Ohridski. 
4. Balkanska, V., 2015: Samoupravlenie na bolestta na bolni ot  diabet  tip2 v Bulgaria: analiz na  

biografichni  intervyuta.V:Nauchni trudove, t.2-3/2015, chast vtora. Sofia: Izdatelski kompleks-
UNSS 

5. Bek, U., 2013: Riskovoto obshtestvo. Po patya kam edna  druga  modernost. Sofia: Izd. kashta 
Kritika i humanizam.  

6. Boyadzhiev, V., Sotsialnite roli na lichnostta. 
https://valentinboyadzhiev.com/2015/12/19/socialnite-roli-na-lichnostta/posetena na 12.02.2017 

7. Borisova, M., 2016: Ikonomicheskata sotsiologia i politicheskata  ikonomia –aspekti otnosno 
vrazkite  mezhdu naukite. V: Ikonomicheska sotsiologia 4.0. Sofia: Izdatelski  kompleks - 
UNSS     

8. Budzhulov, A., 2015: Politiko-ikonomicheski simbiozi – za edna politicheska ikonomia na  
balgarskia prehod V:Nauchni trudove, t.2-3/2015, chast parva. Sofia: Izdatelski  kompleks - 
UNSS     

9. Vernadskiy, V., 1991:  Neskolyko slov o noosfere. 1944 V: Nauchnaya mыsly kak planetarnoe 
yavlenie, Moskva: Nauka. 

10. Vinogradova, E. Chovek nyama instinkti. (http://nauka.offnews.bg/news/Skeptik_3/Chovekat- 
niama-instinkti_52556.html, poseten na 16.02.2017g.) 

JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM 
PUBLISHER: VESELINA NIKOLAEVA ILIEVA, BULGARIA 

63 

http://www.sociobrains.com/


ISSUE 31, MARCH 2017 
 

MAN IN THE ECONOMY - SOCIOLOGICAL VIEW. Study. MARIYA STOYANOVA 12-67    
 

11. Vladikov, A., 2009: Osnovni momenti v  genezisa i evolyutsiyata na  teoriyata za choveshkia  
kapital. V: Pazarna  otsenka na publichnite i chastnite  investitsii v choveshki kapital, formiran  
v stepenite na  vissheto obrazovanie. Sofia: Izd. „Trud i pravo” 

12. Vladimirova, K., 2012:  Upravlenie na  choveshkite  resursi: politiki  za resursi ili za  potentsial 
za razvitie i sotsialen  progres. // Godishnik  na  UNSS 

13. Gerdzhikov, S., 2000: Nauchnoto  obyasnenie na  sveta. Sofia: Univ. Izd. Sv.Kliment Ohridski 
14. Grigoriev, O., 2016: Epoha na  rastezha. Lektsii po neoikonomika. Raztsveti upadak na 

svetovnata  ikonomicheska sistema. Sofia: izd. „Iztok-Zapad”. 
15. Grigoryan, B.T., 1973: Filosofia o sushtnosti  cheloveka. Moskva 
16. Dzhonev, S., 1996: Sotsialna psihologia. Obshtuvane. Lichnost. Tom 2.Sofia: Izd. „Sofi-R”.  
17. Dinev, V., 1995, 1997: Filosofska antropologia. 1 chast,1995.; 2 chast , 1997;  
18. Dokins, R., 1998: Sebichniyat  gen. Sofia: Univ. Izd. Sv.Kliment Ohridski 
19. Drakar, P., 2000: Menidzhmant predizvikatelstva prez  21 vek. Sofia: Klasika  i Stil. 
20. Dulevski, L., 2012: Otsenyavane na  choveshkia kapital:podhodi i reshenia. // Godishnik  na  

UNSS 
21. Entsiklopedichen rechnik po sotsiologia, 1996: Sofia:M-8-M 134-6 
22. Zlateva, D., 2016: Chovekat v ikonomikata. Veliko  Tarnovo: izd. „Faber” 
23. Yotova, L., 2011: Publichno blago. V:  Osnovni termini izpolzvani v uchebnia protses. Tom 2. 

Sofia: Izdatelski kompleks - UNSS   
24. Yotova, L., 2013: Sotsialni izmerenia na ustoychivoto razvitie. V: Ustoychivo razvitie  i 

konkurentosposobnost na  balgarskata ikonomika. Sofia: Izdatelski kompleks - UNSS   
25. Kakvo sledva sled parite?, 2012: Pod red na D. Pinchbek, K. Dzhordan. Sofia: NSM Media  
26. Kaletski, Dzh., 2013: Kapitalizam 4.0. Razhdaneto na novata  ikonomika  sled krizata. Sofia: 

„Klasika i Stil”. 
27. Kant, I., 1992: Antropologia ot pragmatichno gledishte. Sofia: Universitetsko izd.- SU „Kl. 

Ohridski” 
28. Kasirer, 1996: Ese za choveka. Sofia: Universitetsko izd.- SU „Kl. Ohridski” 
29. Kirov, D., 2001: Trite aspekta na  etikata. 1 Antropologia. Sofia.  
30. Kosh, R., 2001: Tretata revolyutsia. Kak da sazdadem bezpretsedentno bogatstvo i shtastie za 

vsichki prez novoto  hilyadoletie. Sofia. Izd. „Ekslibris tm” 
31. Kolev, B., 2012: Ikonomicheska kultura. Sofia: Izdatelski kompleks –UNSS 
32. Kineva, T., 2015: Savremennata  balgarka i koliziyata „semeystvo-rabota”.V:Nauchni trudove, 

t.2-3/2015, chast vtora. Sofia: Izdatelski kompleks-UNSS 
33. Klark, R., 2004: Tsivilizatsiyata. Edno lichno gledishte. Sofia: „Bard, Rata”. 
34. Kuigin, Dzh., 2013: Zombi ikonomiks. Sofia:  Izd.”Iztok-Zapad” 
35. Lametri, 1981: Chovekat  - mashina. Sofia: Universitetsko izd.- SU „Kl. Ohridski” 
36. Lulanski, P., 2012: Sotsialniyat i choveshkiyat kapital – izsledovatelski fokusi. // Godishnik  na  

UNSS 
37. Lan, P., 2013: Parvichni instinkti. Choveshkata priroda i novata  ikonomika. Sofia: Iztok-Zapad 
38. Maslou, E., 2001: Motivatsia i lichnost. Sofia: „Kibea” 
39. Milenkova, V., 2016: Obrazovanie i sotsialen kapital v konteksta na „Kapitalizam 4.0.”. V: 

Ikonomicheska  sotsiologia 4.0.Sofia:Izdatelski kompleks-UNSS 
40. Mihaylova, K., 2014: Politicheska ikonomia na mediite: teoretiko-metodologicheska 

perspektiva i predizvikatelstva na  praktikata  vav vreme  na prehod i kriza. V:Politicheska 
ikonomia i ikonomicheska teoria. Sofia:Izdatelski kompleks-UNSS 

41. Naydenov, G., K.Haralampiev. (2015) Istoricheskiyat „pohod” na balgarskata  ikonomika v 
prostranstvoto na liberalnia i darzhavnia kapitalizam. V:Nauchni trudove, t.2-3/2015, chast 
parva. Sofia: Izdatelski kompleks-UNSS 

JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM 
PUBLISHER: VESELINA NIKOLAEVA ILIEVA, BULGARIA 

64 

http://www.sociobrains.com/


ISSUE 31, MARCH 2017 
 

MAN IN THE ECONOMY - SOCIOLOGICAL VIEW. Study. MARIYA STOYANOVA 12-67    
 

42. Nikova, D., 2015: Obshtuvaneto  kato vzaimodeystvie v ikonomicheskata deynost (kratak 
analiz). V:Nauchni trudove, t.2-3/2015, chast vtora. Sofia: Izdatelski kompleks-UNSS 

43. Nitsshe, 2009: Volya za vlast.  Sofia: Zahari  Stoyanov 
44. Nonchev, A., M. Misheva, Y. Hristov, 2016: Sotsialni mrezhi na imigrantskite obshtnosti v 

Bulgaria i otsenka na politikite za integratsia. Sofia: Izdatelski kompleks –UNSS 
45. Nonchev, N., 2016: Nauchnoto pole na  ikonomicheskata sotsiologia: identichnost, 

transformatsii, predizvikatelstva. V:Ikonomicheska sotsiologia 4.0. Sofia: Izdatelski  kompleks - 
UNSS    

46. Nonchev, N., 2015: Novata ikonomicheska sotsiologia: teoretichni dostizhenia i savremenni  
predizvikatelstva.V:Nauchni trudove, t.2-3/2015, chast parva. Sofia: Izdatelski kompleks-UNSS 

47. Ortega i Gaset,1997: Chelovek i lyudi.Moskva: Vesy Mir 
48. Panayotov, D., 2013: Organizatsionno  povedenie. Novite paradigmi na choveshki razvitie. 

Sofia. Izd. Nov  balgarski  universitet. 
49. Panayotov, D., 2014:  Izgrazhdane na sistema za motivatsia v organizatsiyata. V: Upravlenie na  

choveshkite  resursi, Sofia: Izd.Nov balgarski  universitet 
50. Panayotov, P., 2015: Choveshkiyat  kapital – kontseptsia  za  smisala  i vazmozhen indeks za 

lichnostno, organizatsionno i obshtestveno razvitie. V: Choveshkiyat kapital .  Metodologia, 
izmerenia, praktiki. Sofia: Izd.Nov balgarski  universitet 

51. Panayotov, A., 2016: Razprostranenie na  narkomaniite v Bulgaria- transformatsionen protses  
v savremennoto  balgarsko obshtestvo. V: Ikonomicheska sotsiologia 4.0. Sofia: Izdatelski 
kompleks – UNSS 

52. Paunov, M., 2012:  Choveshkata  emotsionalnost v povedencheskite nauki i praktikata na  
upravlenieto. // Godishnik  na  UNSS 

53. Petrunov, G., 2015: Sotsialno mrezhovi analiz na prestapnite strukturi. V:Nauchni trudove, t.2-
3/2015, chast parva. Sofia: Izdatelski kompleks-UNSS 

54. Petrunov, G., 2016: Vazmozhni efekti ot  publichnite  politiki v sveta na  prostitutsiyata v 
Bulgaria. V: Ikonomicheska sotsiologia 4.0.Sofia: Izdatelski  kompleks - UNSS     

55. Pirimova, V., 2011: Potrebnosti. V:  Osnovni termini, izpolzvani v uchebnia protses. Tom 1. 
Sofia: Izdatelski  kompleks - UNSS     

56. Radev, N., 2016: Sotsialen kapital: opit za definitsia i izmervane.V: Ikonomicheska sotsiologia 
4.0. Sofia: Izdatelski  kompleks - UNSS     

57. Rakadzhiyska, T., M. Hristova, 2015: Sotsialniyat kapital kato lichnostno dostoyanie v 
mrezhovata  struktura. (Balgarskiyat  sluchay). V: Nauchni trudove. Tom 2-3/2015. Chast parva. 
Sofia: Izdatelski kompleks -UNSS 

58. Rakadzhiyska, T., 2014: Politicheska ikonomia, ikonomiks, ikonomicheska sotsiologia – 
predefinirane  ili (i) trangresia/konvergentsia na granitsite. V:Politicheska ikonomia i 
ikonomicheskata teoria.Sofia: Izdatelski kompleks -UNSS 

59. Raleva, S., 2013: Inflatsia i ikonomicheski rastezh. Sofia: Izdatelski kompleks - UNSS     
60. Ramchev, K., 2015: Svoboda i prinuda v povedenieto na lichnostta. V: Nauchni trudove. Tom 

2-3/2015. Chast vtora. Sofia: Izdatelski kompleks -UNSS 
61. Rusev, P., 1988: Antropologizmat v  savremennata  nemska  burzhoazna  filosofia. Sofia  
62. Rusev, P., 1984: Filosofski shvashtania za choveka v antichnostta. S., 1984.;  
63. Radaev, R., 1980: Sokrat. Sofia: Universitetsko izd.- SU „Kl. Ohridski” 
64. Rand, A., 2006: Kapitalizmat  nepoznatiyat  ideal. Sofia: Iztok-Zapad 
65. Sayman, H.,1993: Ratsionalynosty kak protsess i produkt  mыshlenia. //THESIS,1993, vыp.3. 
66. Svilenov, D., P. Shtuder, 2009: Evolyutsia ili satvorenie. S. 2016. internet 

http://evoliucia-ili-satvorenie.hit.bg/EvolSatv.doc 
http://www.veren.org/files/DOWNLOAD/D70_evolution_bg.pdf, poseten na  17.02.2017 g. 

JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM 
PUBLISHER: VESELINA NIKOLAEVA ILIEVA, BULGARIA 

65 

http://www.sociobrains.com/


ISSUE 31, MARCH 2017 
 

MAN IN THE ECONOMY - SOCIOLOGICAL VIEW. Study. MARIYA STOYANOVA 12-67    
 

67. Sotirova, M., P. Dimitrov, 2016:  Pazarnata otsenka na  truda.  Sofia: IK „Trud i pravo” 
68. Stamboliyski, I., 2011: Kakvo e tova  chovekat? Varna:Universitetsko izdatelstvo VSU 

„Chernorizets Hrabar”  
69. Stamboliyski, I., 1999: Ideyata za choveka: Maks Sheler  kato sazdatel na savremennata  FA.// 

Godishnik  na VSU, god.V, t. 1, Varna: Izd. Varnenski svoboden universitet  
70. Statev, S., 2011: Ikonomicheski izbor. V: Osnovni termini, izpolzvani v uchebnia protses. Tom 

1. Sofia: Izdatelski  kompleks - UNSS     
71. Statev,S.,P.Iliev., 2014: Ikonomika i publichen sektor. Izdatelski kompleks  – UNSS.  
72. Stiglits, Dzh., 2014: Tsenata na  neravenstvoto. Kak dneshnoto  razdeleno obshtestvo 

zastrashava  badeshteto ni. Sofia: Izd.”Iztok-Zapad” 
73. Stiglits, Dzh., 2016:  Evroto. Kak  edna obshta  valuta zastrashava badeshteto na  Evropa.Sofia: 

Izd . „Iztok-Zapad” 
74. Stoilova, V., 2012: Chovekat i negoviyat sotsialen kapital.// Godishnik  na  UNSS 
75. Stoyanov, V., 2014: Chovekat i negovoto  badeshte prez prizmata na  pazara, taynite obshtestva 

i  energiynata  ikonomika. Sofia: Izdatelski kompleks - UNSS 
76. Stoyanov, A., 2015: Sotsiologicheski analiz na ikonomicheskite neravenstva: problemi na 

metodologiyata. V: Nauchni trudove tom 2-3/2015. Chast parva. Sofia: Izdatelski kompleks –
UNSS 

77. Stoyanova, G., 2016: Evropeyskata  finansova pomosht za Bulgaria prez perioda 2013-2017 g. 
– za i protiv. V: Ikonomicheska sotsiologia 4.0. Sofia: Izdatelski kompleks - UNSS 

78. Stoyanova, M., 2010: Profesionalnata  realizatsia na  spetsialistite  s visshe obrazovanie: 
konkurentni predimstva i pazarni  deformatsii.V: Konkurentni pozitsii na universitetite  i 
visshite uchilishta na pazara na  truda v Bulgaria.  

79. Todorov, D., 2004: Chovekat v evropeyskata  filosofia. Sofia 
80. Todorova, E., 2015: Sotsialen kapital zdrave: analiz na  sotsialnite mrezhi na  horata s 

hronichno zabolyavane ot diabet tip 2 v Bulgaria. V:Nauchni trudove, t.2-3/2015, chast vtora. 
Sofia: Izdatelski kompleks-UNSS 

81. Todorova,S., 2009: Sotsiologicheski aspekti na tehnologichnoto obnovlenie i negovoto 
otrazhenie varhu individualnite  polzi. V: Pazarna otsenka na  publichnite i chastnite investitsii. 
Sofia: IK „Trud i pravo”. 

81. Toflar, A., 1991: Tretata valna. Sofia: Izd. kashta „Peyo Yavorov” 
82. Trompenaars, F., Ch.Hampdan-Tarnar, 2004: Da se nosish po valnata na kulturata. 

Razbirane  na kulturnoto  raznoobrazie v biznesa. Sofia: „Klasika i Stil”. 
83. Filipov, D., 2003: Sotsialna  ikonomia. Ikonomicheska teoria na zhivota. Kniga  parva. 

Ikonomicheski  osnovi na zhivota.  Varna: Universitetsko izdatelstvo - VSU”Chernorizets 
Hrabar” 

84. Filipov, D., 2004: Teoria za sotsialnia zhivot. Ikonomicheska teoria na zhivota. Kniga  vtora. 
Sadbata na kapitalizma.Varna: Universitetsko izdatelstvo - VSU”Chernorizets Hrabar” 

85. Filipov, D., 2005: Teoria za sotsialnia zhivot. Ikonomicheska teoria na zhivota.Kniga  treta. 
Sotsializmat i badeshteto na sveta. Varna: Universitetsko izdatelstvo - VSU”Chernorizets 
Hrabar” 

86. Fotev, G., 2016: Choveshkata  nesigurnost. Sofia: Izd. „Iztok-Zapad” 
87. Froyd, Z., 1997: Az i To: Prirodata na nesaznavanoto, Izd. „Evrazia” 
88. From, E., 2005: Chovekat za samia  sebe si. Sofia: Izd. „Zahari  Stoyanov”. 
89. From, E., 1992: Byagstvo ot svobodata. Sofia: Izd. „Hristo Botev” 
90. Helvetsiy, K., 1979: Za  uma. Sofia: Universitetsko izd.- SU „Kl. Ohridski” 
91. Haydeger, 1993: Sashtnosti. Sofia: „Gal-Iko” 
92. Shvab, K., 2016: Chetvartata  industrialna valna. Sofia: Izd. kashta „Hermes” 

JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM 
PUBLISHER: VESELINA NIKOLAEVA ILIEVA, BULGARIA 

66 

http://www.sociobrains.com/


ISSUE 31, MARCH 2017 
 

MAN IN THE ECONOMY - SOCIOLOGICAL VIEW. Study. MARIYA STOYANOVA 12-67    
 

 

JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM 
PUBLISHER: VESELINA NIKOLAEVA ILIEVA, BULGARIA 

67 

http://www.sociobrains.com/

