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Ró¿ne modele socjologii gospodarki
Different models of sociology of economy

Problem relacji pomiêdzy funkcjonowaniem systemu gospodarczego a ¿yciem spo³ecznym jest obecny ju¿ w pierwszych rozprawach socjologicznych. Pocz¹tkowe badania, czêsto fragmentaryczne, wraz z rozwojem socjologii przybra³y
kszta³t analiz kompleksowych. Ich teoretyczna interpretacja sta³a siê podstaw¹
kszta³towania siê subdyscyplin socjologicznych, takich jak: socjologia pracy, socjologia organizacji, socjologia zawodów, socjologia przemys³u itd. Socjologia
gospodarki na etapie spo³eczeñstwa przemys³owego podejmowa³a przede wszystkim zagadnienia zwi¹zane z procesami produkcji i wytwarzania. Uformowanie
siê spo³eczeñstwa postindustrialnego spowodowa³o, ¿e akcenty socjologii gospodarki zosta³y przeniesione na takie zagadnienia, jak: rynek, pieni¹dz, w³asnoæ,
konsumpcja, reklama, marketing itp. Punkt ciê¿koci opisu socjologicznego gospodarki zosta³ przeniesiony ze sfery wytwórczoci na p³aszczyznê dzia³añ dystrybutywnych.
Socjologia polska staje wobec zadania ukszta³towania socjologii gospodarki,
która umo¿liwi opis i interpretacjê powi¹zañ ¿ycia gospodarczego i spo³ecznego
realizowanych na bazie mechaniki rynku. Oznacza to koniecznoæ uwzglêdnienia
przez now¹ socjologiê gospodarcz¹ procesów transformacji systemowej realizowanej w Polsce. Od roku 1989 zmienia siê system organizacji ¿ycia spo³ecznego;
stosowane s¹ inne regu³y gry gospodarczej, przekszta³cone zosta³y struktury w³adzy, budowane s¹ nowe instytucje.
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W latach dziewiêædziesi¹tych Polska stanê³a wobec historycznego zadania
budowy nowego ³adu spo³ecznego. Nieefektywny system monocentryczny jest
zastêpowany ³adem policentrycznym, którego podstawy s¹ wyznaczone przez zasady gospodarki rynkowej. Oznacza to nie tylko przebudowê porz¹dku ekonomicznego, ale tak¿e przekszta³cenia w zasadzie we wszystkich obszarach ¿ycia
spo³ecznego. Porz¹dek, którego wyznacznikiem by³a koncentracja w³adzy w jednym orodku, mia³ przede wszystkim charakter polityczny. Reperkusj¹ tego zjawiska by³o zdominowanie przez czynnik ideologiczny wszystkich sfer aktywnoci spo³ecznej cz³owieka. Realnosocjologiczny monocentryzm ogranicza³ wprawdzie niepewnoæ w sferze celów, ale generowa³ nieprzewidywalnoæ w procedurach dzia³ania praktycznego. Plan, nawet najszerzej rozbudowany, nie by³ w stanie obj¹æ wszystkich aspektów koordynacji i kooperacji zwi¹zanych z produkcj¹
i dystrybucj¹ dóbr gospodarczych. Komunikacjê pomiêdzy podmiotami gospodarczymi utrudnia³a przyjêta forma pieni¹dza, który w warunkach dominacji czynnika politycznego nad gospodarczym nie by³ w stanie pe³niæ wszystkich swoich
funkcji. Plan, bez wsparcia jego dzia³añ koordynacyjnych funkcjonowaniem pieni¹dza, prowadzi³ w warunkach monocentryzmu politycznego do nieprzewidywalnoci, dwuznacznoci i ostatecznie chaosu gospodarczego.
£ad policentryczny, którego wyznacznikiem jest wolny rynek, sprawia, ¿e te
procedury s¹ jasne i one redukuj¹ niepewnoæ, a rezultaty ich s¹ niejako pozostawione w³asnemu biegowi1. Mechanizm porz¹dkowania dzia³a odwrotnie ni¿ w warunkach ³adu monocentrycznego. Dzia³ania podmiotów gospodarczych s¹ stymulowane prawami rynku, których obligatoryjnoæ gwarantuj¹ mechanizmy rynku
oraz obowi¹zuj¹cy w pañstwie system prawny. Przejrzystoæ gry rynkowej jest
czynnikiem ograniczaj¹cym poziom niepewnoci. Natomiast stopieñ niepewnoci jest pochodn¹ rezultatów dzia³alnoci gospodarczej, które weryfikowane s¹
przez rynek i opisane w kategoriach ekonomicznych zysku b¹d straty. Odejcie
od systemu monocentrycznego, a wiêc rozstanie siê z realnym socjalizmem nie
oznacza w istocie przejcia od pewnoci do niepewnoci, lecz raczej zmianê typów tej niepewnoci i sposobów radzenia sobie z ni¹ przez system2.
Krystalizuj¹ca siê socjologia gospodarki musi uwzglêdniaæ specyfikê przejcia od ³adu monocentrycznego do policentrycznego. Uwzglêdniaæ musi tak¿e
fakt, i¿ w warunkach Polski nowy ³ad spo³eczny nie zosta³ wczeniej zaprojektowany, ale wy³ania³ siê oddolnie, powstawa³ ¿ywio³owo, jako reakcja na funkcjonowanie ³adu monocentrycznego i jego skutki w sferze politycznej, gospodarczej
i spo³ecznej. Tocz¹ca siê dyskusja na temat paradygmatów socjologii gospodarki
jest niejako odbiciem ¿ywio³owoci procesów transformacji. W chwili obecnej
nie ma zgodnoci wród socjologów, co do nazwy krystalizuj¹cej siê nowej sub1
2

H. Domañski, A. Rychard [red.],Elementy nowego ³adu, Warszawa 1997, s. 14.
Tam¿e, s. 11.
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dyscypliny socjologicznej. W literaturze problematyka relacji pomiêdzy ¿yciem
gospodarczym a spo³ecznym wystêpuje pod ró¿nymi nazwami: socjologii industrialnej, socjologii ekonomicznej, socjologii gospodarczej, socjologii gospodarki. Ró¿norodnoæ stosowanych nazw nowej subdyscypliny socjologicznej oznacza z jednej strony jej dzieciêcy wiek, a z drugiej jest reperkusj¹ pewnych za³o¿eñ
ideowych oraz jej kszta³tu i sposobów ich aplikacji. Socjologia gospodarki jest t¹
dyscyplin¹ naukow¹, w ramach której zwi¹zek pomiêdzy jej funkcjami poznawczymi a aplikacyjnymi jest bardzo cis³y. Jej rezultaty badañ wspó³uczestnicz¹ nie
tylko w poznaniu i objanianiu rzeczywistoci spo³eczno-gospodarczej, ale s¹ tak¿e
wyznacznikiem aktywnego jej kszta³towania.
Sporadycznie u¿ywa siê nazwy socjologii industrialnej do opisu relacji pomiêdzy ¿yciem gospodarczym a spo³ecznym. Termin ten u¿ywany przez niektórych socjologów amerykañskich mo¿e byæ kojarzony w warunkach polskich z domen¹ w³aciw¹ socjologii przemys³u. Zakres badawczy socjologii przemys³u obejmuje obszar zale¿noci pomiêdzy produkcj¹ przemys³ow¹ a ¿yciem spo³ecznym.
Socjologia gospodarki nie mo¿e byæ uto¿samiana ze spo³ecznymi aspektami produkcji przemys³owej; jej obszar badawczy jest bowiem szerszy, obejmuj¹cy swoim zakresem wytwórczoæ, ale tak¿e dystrybucjê i konsumpcjê. W warunkach
socjologii polskiej termin socjologia industrialna wype³niony zosta³ problematyk¹ badawcz¹ zwi¹zan¹ z funkcjonowaniem przemys³u; uzupe³nianie jej o zagadnienia szeroko rozumianej dzia³alnoci gospodarczej wydaje siê niecelowe i mo¿e prowadziæ do metodologicznych niejasnoci.
Niektórzy socjologowie krystalizuj¹c¹ siê subdyscyplinê okrelaj¹ mianem
socjologii ekonomicznej (W. Morawski, A. Rychard, L. Gilejko). Nazwa ta jest
coraz powszechniej u¿ywana w socjologii polskiej. Jej struktura semantyczna
wskazuje na pokrywanie siê pól badawczych socjologii i ekonomii. Po³¹czenie
socjologii i ekonomii nawi¹zuje do wczeniejszej koniunkcji socjologii i psychologii w ramach psychologii spo³ecznej. Socjologia zajmuje siê przede wszystkim
zjawiskami zachodz¹cymi w zbiorowociach, natomiast psychologia akcentuje
indywidualne procesy psychiczne i zachowania jednostek w spo³eczeñstwie. Rozró¿nienie materii badawczej pomiêdzy socjologi¹ i psychologi¹ oraz wytyczenie
ram dla psychologii spo³ecznej jest pewnym drogowskazem dla kszta³tuj¹cej siê
socjologii ekonomicznej. L. Gilejko definicjê socjologii ekonomicznej buduje,
pos³uguj¹c siê form¹ wyliczeniow¹. Socjologia ekonomiczna podejmuje relacje
pomiêdzy spo³eczeñstwem a gospodark¹, stosunki pomiêdzy g³ównymi aktorami
dzia³alnoci w sferze ekonomicznej, spo³eczne uwarunkowania zmian strukturalnych, mentalnoci i zachowañ grup spo³ecznych i jednostek3 . Przedmiot socjologii obejmuje wachlarz zagadnieñ odnosz¹cych siê zarówno do skali makro, jak
i mikro. Definicja wyliczaj¹ca okrela wyznaczniki socjologii ekonomicznej, ale
3

L. Gilejko, Spo³eczeñstwo a gospodarka. Socjologia ekonomiczna, Warszawa 1994.

#&

S³awomir Partycki

nie precyzuje jej funkcji oraz relacji pomiêdzy obszarem badawczym ekonomii
i socjologii. Nazwa socjologia ekonomiczna mo¿e oznaczaæ równie¿ pewne
przyporz¹dkowanie socjologii ekonomii. Nauki ekonomiczne bowiem legitymuj¹ siê dynamicznym rozwojem w ostatnim okresie, ponadto nomotetyczny charakter ekonomii ukszta³towa³ siê du¿o wczeniej ni¿ socjologii. Termin socjologia
ekonomiczna mo¿e byæ swoist¹ kolonizacj¹ socjologii przez prê¿niejsze, bardziej rozbudowane nauki ekonomiczne. Wymogi wspó³czesnoci przemawiaj¹ za
zachowaniem suwerennoci ekonomii i socjologii. Procesy gospodarcze ³¹czone
ze zjawiskami spo³ecznymi wyznaczaj¹ pole badawcze dla nowej subdyscypliny
socjologicznej, która odwo³uje siê przede wszystkim do analizy socjologicznej.
F. Krzyka³a zaznacza, ¿e socjologia gospodarcza (socjologia ekonomiczna) jest
czêci¹ socjologii ogólnej4. Oznacza to przeniesienie i zastosowanie socjologicznych metod, pojêæ i teorii do ekonomicznej wiedzy, struktur i zale¿noci zachodz¹cych w gospodarce i jej instytucjach5.
Coraz powszechniej u¿ywa siê nazwy socjologia gospodarki do okrelenia
nowej subdyscypliny socjologicznej. Termin ten zosta³ wypracowany na gruncie
socjologii niemieckiej. W tym kraju jest tak¿e wyk³adany na uniwersytetach jako
samodzielna dyscyplina naukowa. Na grunt polski termin ten jest przenoszony
przez F. Komickiego i W. Janika6. K. Doktór proponuje natomiast u¿ywaæ terminu socjologia gospodarcza, okrelaj¹c go jako termin neutralny7.
Socjologia gospodarki rozwija³a siê w Niemczech równolegle do kszta³towania siê systemu spo³ecznej gospodarki rynkowej. E. Buß definiuje socjologiê
gospodarki jako dyscyplinê naukow¹, która obejmuje wszystkie zachowania,
pojêcia, kategorie, prawid³owoci i modele wyjaniaj¹ce zale¿noci pomiêdzy
ekonomicznymi a spo³ecznymi procesami8. Jednoczenie wyró¿nia najbardziej
istotne zespo³y problemów, aktualnie bêd¹ce przedmiotem jej zainteresowañ:
 okrela zale¿noci pomiêdzy decyzjami gospodarczymi a ich uwarunkowaniami spo³ecznymi,
 bada wp³yw procesów ekonomicznych na struktury spo³eczne,
 ukazuje spo³eczny wymiar gospodarczych zachowañ,
 dokonuje porównañ pomiêdzy ró¿nymi spo³eczeñstwami,
 interpretuje zale¿noci pomiêdzy gospodarczymi a spo³ecznymi zmianami.
T. Pierenkemper podkrela, ¿e socjologia gospodarki bada zale¿noci pomiêdzy ekonomicznymi i pozaekonomicznymi aspektami spo³eczeñstwa, ich wza4
F. Krzyka³a, Socjologia gospodarcza  wybrane zagadnienia [w:] Krytyka rozumu socjologicznego, red. S. Kozyr-Kowalski, Poznañ 1997, s. 410.
5
Tam¿e, s. 409.
6
F. Komicki, W. Janik, Socjologia gospodarki. Wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne,
Poznañ 1995.
7
K. Doktór [red.], Socjologia: teoria i dzia³anie, Warszawa 1997, s. 69.
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E. Buß, Lehrbuch der Wirtschaftssoziologie, Berlin 1985, s. 2.
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jemne krzy¿owanie siê oraz obopólne oddzia³ywanie9. Natomiast N. Smelser
socjologiê gospodarki okrela jako zastosowanie ogólnych praw, zmiennych i modeli socjologicznych w zakresie aktywnego oddzia³ywania na produkcjê, podzia³,
wymianê i konsumpcjê rzadkich dóbr i us³ug10. Jednoczenie zakrela dwie p³aszczyzny badawcze dla socjologii gospodarki. Pierwsza akcentuje socjologiczno-gospodarcze uwarunkowania ekonomicznej aktywnoci. Druga natomiast koncentruje siê na analizie socjologicznych zmiennych w okrelonych warunkach gospodarczych i pozagospodarczych11. Uwzglêdnione s¹ dwa przedzia³y badawcze:
wewnêtrzny  odnosz¹cy siê do konkretnego systemu gospodarczego oraz zewnêtrzny  obejmuj¹cy analizê zale¿noci pomiêdzy systemem gospodarczym
a jego spo³ecznym rodowiskiem. Wed³ug N. Smelsera, socjologia gospodarcza
drug¹ p³aszczyzn¹ badawcz¹ obejmuje zagadnienia polityki spo³ecznej, konfliktów pomiêdzy pracodawcami a pracobiorcami oraz stosunków spo³ecznych.
Przytoczone definicje socjologii gospodarczej zakrelaj¹ szerokie spektrum
problemów badawczych. Punktem wyjcia socjologiczno-gospodarczych analiz
jest teza, ¿e zasady funkcjonowania i dzia³ania systemu gospodarczego nie s¹
uwarunkowane jedynie prawami natury ekonomicznej, ale tak¿e s¹ zale¿ne od
form ¿ycia spo³ecznego. Przy czym wymiar spo³eczny nie mo¿e byæ ograniczany
do kategorii zewnêtrznego rodowiska spo³ecznego. Czynnik spo³eczny jest immanentn¹ czêci¹ wspó³czesnego systemu gospodarczego. Jego analiza jest prowadzona implicite z badaniem systemu gospodarczego.
Narastaj¹ce problemy funkcjonowania gospodarki rynkowej s¹ przedmiotem
zainteresowania nauk spo³ecznych, wród których nale¿y podkreliæ znaczenie
analizy socjologicznej, a szczególnie jej nowo formu³uj¹cej siê subdyscypliny, jak¹
jest socjologia gospodarki. W swoich podstawach buduje ona pomost pomiêdzy
sfer¹ gospodarcz¹ a spo³eczn¹ ¿ycia. Dla zakresu problemów podejmowanych przez
socjologiê gospodarki istotne znaczenie ma ich analiza dokonywana na gruncie
nauk ekonomicznych. Wynika to z przes³anek nie tylko merytorycznych, ale i historycznych. Ukszta³towanie siê nauki o gospodarowaniu wyprzedza³o w czasie
powstanie socjologii jako nauki nomotetycznej. Analiza ekonomiczna koncentruje siê przede wszystkim na modelach gospodarczych, pomijaj¹c czêsto b¹d traktuj¹c w sposób marginalny zagadnienia spo³eczne. Ekonomiczny opis zjawisk
spo³ecznych, czêsto wyrywkowy i niepe³ny, nie mo¿e byæ pomijany przez socjologa. Socjologiczna analiza zale¿noci pomiêdzy ¿yciem gospodarczym a spo³ecznym uwzglêdniaæ musi równie¿ wyniki badañ ekonomistów. Konkluzje spo³eczne ekonomistów by³y i s¹ inspiracj¹ do badañ socjologicznych. Na pe³ny obraz zjawiska sk³adaj¹ siê wiêc zarówno wyniki badañ ekonomistów, którzy g³ówT. Pierenkemper, Wirtschaftssoziologie, Köln 1980, s. 15.
N. Smelser, Soziologie der Wirtschaft, München 1968, s. 63.
11
Tam¿e, s. 64.
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ny akcent k³ad¹ na analizê zjawisk rynkowych, jak i socjologów, uwzglêdniaj¹cych przede wszystkim w swoich badaniach przestrzeñ spo³eczn¹. W realiach
wspó³czesnego wiata wystêpuj¹ procesy z jednej strony ekonomizacji ¿ycia spo³ecznego, a z drugiej odekonomizowania gospodarki, co oznacza, ¿e gospodarka, w tym rynek, poddana jest coraz wiêkszej presji celów spo³ecznych. Natomiast ¿ycie spo³eczne, jego treæ i forma, uzale¿nia siê w stopniu rosn¹cym od
wymogów rynku i systemu gospodarczego. Wspó³czesne formy komunikacji spo³ecznej na rynku kszta³tuj¹ system sprzê¿eñ zwrotnych pomiêdzy gospodark¹ a ¿yciem spo³ecznym.
F. Krzyka³a zaznacza, ¿e socjologia gospodarki jest czêci¹ socjologii i zajmuje siê gospodark¹ jako procesem spo³ecznym12. Z pierwsz¹ czêci¹ stwierdzenia nale¿y siê zgodziæ, socjologia gospodarki jest bowiem subdyscyplin¹ socjologiczn¹. Natomiast interpretacja ¿ycia gospodarczego jedynie w kategoriach procesu spo³ecznego jest zawê¿eniem problematyki badawczej nowo krystalizuj¹cej
siê dziedziny socjologicznej. Ograniczana jest w sposób sztuczny mo¿liwoæ korzystania z metod badawczych i wyników analiz stosowanych na gruncie nauk
ekonomicznych. Wspó³czesna specyfika spo³eczno-gospodarcza sprawia, ¿e obecnie tylko na wysokim poziomie teoretycznym mo¿liwe jest wyrane rozgraniczenie pomiêdzy obszarami badawczymi poszczególnych nauk. Gospodarka jest przyk³adem nak³adania siê pól badawczych socjologii, psychologii, polityki gospodarczej i spo³ecznej itd. Socjologia gospodarki w swoich badaniach siêga do ró¿nych róde³. Z jednej strony jest to socjologia udostêpniaj¹ca oprzyrz¹dowanie
naukowe, na bazie którego mo¿liwa jest ocena zjawiska. Natomiast z drugiej strony niezbêdne s¹ materia³y do analizy ocenianego zjawiska z uwzglêdnieniem jego
historyczno-spo³ecznego kontekstu. W tej p³aszczynie socjologia gospodarki
bazuje na wynikach badañ nauk zajmuj¹cych siê zjawiskami gospodarczymi,
a zw³aszcza na szeroko pojêtych naukach spo³ecznych.
Efektywnoæ wspó³czesnych systemów gospodarczych jest uzale¿niona zarówno od czynników socjoekonomicznych, jak i od sfery psychospo³ecznej jednostek. Ramy systemu s¹ stymulatorem aktywnoci ró¿nych podmiotów dzia³aj¹cych w sferze gospodarczej i spo³ecznej. Obecnie motywacje i zachowania jednostek s¹ jednym z wyznaczników sprawnoci systemu gospodarczego. Elementy
psychospo³eczne le¿¹ u podstaw systemowej spójnoci oraz rzutuj¹ na jego dynamikê, strukturê i skutki13. Analiza funkcjonowania systemu gospodarczego nie
mo¿e pomijaæ motywacji, osobowoci i postawy cz³owieka. Poszukiwanie zwi¹zków pomiêdzy jednostk¹ a funkcjonowaniem systemu gospodarczego nale¿y do
podstawowych problemów badawczych socjologii gospodarki. Analiza badawcza
relacji jednostki z ¿yciem spo³ecznym jest jednym z podstawowych problemów
12
13

F. Krzyka³a, Socjologia gospodarcza , s. 415.
L. Balcerowicz, Systemy gospodarcze. Elementy analizy porównawczej, Warszawa 1993, s. 50.
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badawczych socjologii. Badanie zale¿noci pomiêdzy jednostk¹ a ¿yciem spo³ecznym jest osnow¹ nomotetycznej psychologii spo³ecznej. Nak³adaj¹ce siê pola badawcze socjologii i psychologii spo³ecznej wyró¿nia podmiot badawczy. Socjologia zajmuje siê przede wszystkim zjawiskami zachodz¹cymi w zbiorowociach,
a nastêpnie procesami psychicznymi i zachowaniami jednostek, cz³onków zbiorowoci. Natomiast psychologia spo³eczna akcentuje indywidualne procesy psychiczne i zachowania jednostek w spo³eczeñstwie. Dokonane rozró¿nienie ukazuje dwie mo¿liwe cie¿ki badawcze relacji cz³owieksystem gospodarczy. Jedna
przyjmuje formê socjoekonomiczn¹, natomiast druga odwo³uje siê do przes³anek
psychospo³ecznych. Oba podejcia znajduj¹ zastosowania przy opisie zwi¹zków
pomiêdzy funkcjonowaniem systemu gospodarczego a sfer¹ aktywnoci jednostki i s¹ podstaw¹ analiz mikrostrukturalnych.
Metodologiczna orientacja na jednostkê oznacza z jednej strony przyjêcie za
punkt wyjcia aspektów przyrodzonej natury cz³owieka, a z drugiej ustalenie jego
zwi¹zków z ¿yciem gospodarczym i spo³ecznym. Analiza funkcjonowania systemu spo³eczno-gospodarczego powinna odwo³ywaæ siê do przes³anek psychospo³ecznych. W wymiarze praktycznym jest czêsto sprowadzana do aspektów wiadomego wyboru na rynku. Proces ten sterowany jest przyjêt¹ form¹ racjonalnoci.
Procesy racjonalnoci s¹ nonikiem rozstrzygniêæ, form¹ decyzji odwo³uj¹cej siê
do przyjêtych preferencji. Gospodarka narzuca specyficzne formy racjonalnoci,
których wyznacznikiem s¹ obowi¹zuj¹ce regu³y gry rynkowej. Racjonalnoæ gospodarcza to wybieranie rodków, które umo¿liwi¹ osi¹gniêcie za³o¿onego celu.
Logika rynku wprowadza tak¹ formê racjonalnoci gospodarczej, która umo¿liwia osi¹gniêcie zamierzonego celu przy minimalnym wk³adzie czynników produkcji. Racjonalnoæ rynku narzuca procesom gospodarczym warunki maksymalizowania dochodów przy jednoczesnym minimalizowaniu jego kosztów. Proces
gospodarczy determinowany jest z jednej strony minimalizacj¹, a z drugiej maksymalizacj¹. W wymiarze ekonomicznym kryterium u¿ytecznoci pozwala wyró¿niæ formaln¹ i subiektywn¹ racjonalnoæ. Racjonalnoæ formalna jest wyznacznikiem celu dzia³ania gospodarczego i oznacza maksymalizowanie u¿ytecznoci
z podjêtych decyzji. Kryterium maksymalnych korzyci jest parametrem precyzyjnie okrelaj¹cym racjonalnoæ formaln¹. Natomiast wyznacznikiem racjonalnoci subiektywnej jest d¹¿enie do maksymalizacji oczekiwanej u¿ytecznoci.
Racjonalnoæ subiektywna odwo³uje siê do porównania wystêpuj¹cej i oczekiwanej u¿ytecznoci dokonanego wyboru.
Racjonalnoæ formalna kieruj¹ca procesami gospodarczymi pomija subiektywne cele jednostek gospodaruj¹cych. Racjonalnoæ subiektywna d¹¿y do maksymalizacji oczekiwanej przez podmioty u¿ytecznoci. Racjonalnoæ formalna
rzutuje przede wszystkim na kszta³t spo³eczeñstwa przemys³owego. Racjonalnoæ
subiektywna jest nonikiem narastania procesów konsumpcyjnych w ¿yciu spo³ecznym. Tradycyjny rynek podporz¹dkowany by³ produkcji, natomiast wspó³-
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czesny preferuje konsumpcjê. Rynek nie kieruje siê wy³¹cznie racjonalnoci¹ formaln¹ i zale¿n¹ od sytuacji racjonalnoci¹ subiektywn¹. Kierunek dzia³añ rynkowych wyznacza tak¿e racjonalnoæ strategiczna formowana w procesie spo³ecznego uczenia siê. Kszta³tuje j¹ proces wielu dowiadczeñ rynkowych; uogólnienie
procesu ich przebiegu i skutków stanowi ramy racjonalnoci strategicznej. Respektowanie jej wymogów oznacza, w rozumieniu podmiotów gospodarczych, w³aciwe zachowanie siê w warunkach rynku. Wspó³czenie wymienione trzy formy
racjonalnoci budowanej na bazie ¿ycia gospodarczego uzupe³niane s¹ form¹ racjonalnoci komunikacyjnej. Jej istota jest pochodn¹ nie interesu jednostkowego,
ale dobra zbiorowego. Racjonalnoæ komunikacyjna jest budowana na bazie porozumienia siê grup spo³ecznych, uczestnicz¹cych w ¿yciu gospodarczym. Celem
racjonalnoci komunikacyjnej jest spo³eczna integracja i osi¹gniêcie stanu zgody
spo³ecznej. W warunkach wspó³czesnej gospodarki nastêpuje zderzenie dwóch
ró¿nych sposobów interpretowania racjonalnoci. Z jednej strony racjonalnoæ
odwo³uje siê do przes³anek rynkowych, takich jak celrodki czy dochodykoszty, a z drugiej strony do racjonalnoci d¹¿¹cej do spo³ecznej integralnoci, która
uwzglêdnia normy reguluj¹ce ¿ycie spo³eczne.
Analiza racjonalnoci oznacza dla socjologa gospodarki korzystanie nie tylko z aparatury badawczej w³aciwej socjologii, ale tak¿e odwo³anie siê do metod
stosowanych w psychologii, a szczególnie psychologii spo³ecznej oraz ekonomii.
Z metodologicznego punktu widzenia problematyka badawcza poszczególnych
dyscyplin naukowych wzajemnie siê krzy¿uje, tu tak¿e wystêpuje zjawisko wzajemnego uzupe³niania siê, czego rezultatem s¹ nowe metody badawcze w³aciwe
formu³uj¹cej siê socjologii gospodarki. Ukazuje ona nowe zagadnienia, a tak¿e
buduje specyficzne jej paradygmaty badawcze oraz pos³uguje siê wypracowanymi w jej ramach metodami badawczymi. Praktyczny wymiar socjologii gospodarki oznacza odwo³anie siê do syntezy wyników badañ wielu dyscyplin naukowych.
Wspó³czesna gospodarka jest kombinacj¹ czynników ekonomicznych i spo³ecznych na ró¿nych p³aszczyznach jej funkcjonowania. Socjologia gospodarki wykorzystuje ró¿ne aspekty badawcze. S¹ to zarówno analizy natury socjologicznej,
jak i ekonomicznej, psychologicznej i politycznej.
Podstawowymi kategoriami badawczymi socjologii gospodarki s¹ rynek i pieni¹dz. Wspó³czesny rynek jest kombinacj¹ czynników ekonomicznych i spo³ecznych na ró¿nych p³aszczyznach jego funkcjonowania. Rynek poprzez swoje zasady konstytucyjne oddzia³uje na jednostki, grupy i struktury spo³eczne. Przyjêta
forma ³adu spo³ecznego odciska równie¿ swoje piêtno na funkcjonowaniu rynku.
Funkcjonowanie i dzia³anie systemu gospodarczego nie jest warunkowane jedynie prawami natury ekonomicznej, ale tak¿e jest zale¿ne od form ¿ycia spo³ecznego. Wzajemne krzy¿owanie siê czynników gospodarczych i spo³ecznych rzutuje
na zachowanie podmiotów gospodarczych. Zadaniem trudnym jest rozró¿nienie
zakresu oddzia³ywania na zachowanie odpowiednio czynnika ekonomicznego
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i spo³ecznego. Na morfologiê zachowañ gospodarczych rzutuje bowiem wypadkowa dzia³ania dwóch czynników. W systemie gospodarczym nonikiem czynników ekonomicznych i spo³ecznych jest proces wymiany, realizowany poprzez pieni¹dz na bazie mechanizmów rynku.
Ekonomiczna interpretacja rynku ukazuje ró¿ne jego wizje. S¹ one nie tylko
reperkusj¹ przyjêtych przes³anek ideowych, ale tak¿e wynikaj¹ z dynamicznego
charakteru procesów rynkowych, ich uwarunkowañ kulturowych i spo³ecznych.
Wspó³czesna socjologia okrela rynek jako specyficzn¹ formê racjonalnoci, której wyznacznikiem jest zestaw obowi¹zuj¹cych regu³ gry rynkowej. W innej perspektywie socjologicznej rynek przedstawiany jest jako instytucja b¹d swoista
kombinacja ró¿nych instytucji. Instytucjonalna analiza rynku koncentruje siê zarówno na badaniach integralnoci rynku, jak i na indywidualnych zachowaniach
i ich konsekwencjach. Pierwsza perspektywa badawcza ma przede wszystkim
wymiar teoretyczny, natomiast druga bazuje na analizie empirycznej.
Inne koncepcje analizuj¹ rynek w kategoriach systemu. Interpretacja rynku
w kategoriach ca³oci odwo³uje siê przede wszystkim do jego mechanizmów, takich jak: konkurencja, wymiana, kooperacja itd. Rynek w ujêciu systemowym to
ca³ociowa organizacja wymiany, ale tak¿e pojedyncze role porednicz¹ce pomiêdzy producentem a konsumentem. Rynek, staj¹c siê organizacj¹ rozdzielcz¹, stymuluje wysi³ki konkurentów, których celem jest zwiêkszenie szans zbytu towarów.
Wspó³czesne formy poszukiwania zwi¹zków pomiêdzy rynkiem a ¿yciem
spo³ecznym odwo³uj¹ siê do komunikacji spo³ecznej. Relacje pomiêdzy rynkiem
a ¿yciem spo³ecznym s¹ regulowane nie tylko mechanik¹ rynku, ale tak¿e s¹ kszta³towane poprzez wiadome oddzia³ywanie wielkich przedsiêbiorstw na ¿ycie spo³eczne. Obecne przedsiêbiorstwa przesta³y byæ jedynie zak³adami gospodarczymi, sta³y siê bowiem równie¿ instytucjami spo³ecznymi. W imiê odpowiedzialnoci spo³ecznej przyjmuj¹ one pewne funkcje pozaekonomiczne. Jednoczenie, kieruj¹c siê przes³ankami merkantylnymi, buduj¹ kana³y informacyjne z klientami
i kontrahentami.
Rozbudowany system komunikacji spo³ecznej na rynku oznacza, ¿e procesy
gospodarcze nie s¹ jedynie wyznacznikiem racjonalnoci kreowanej na bazie konkurencji, równie¿ istotny wp³yw na ich przebieg maj¹ normy spo³eczne. Wspó³czesny rynek poddany jest wielu pozaekonomicznym ograniczeniom. Mo¿na odró¿niæ reguluj¹ce i kontrolne dzia³anie komunikacji spo³ecznej od wp³ywu zasady
konkurencji, systemu wymiany b¹d oddzia³ywania w³adz na rynek. Strategia
dzia³ania na obecnym rynku koncentruje siê przede wszystkim na relacjach pomiêdzy przedsiêbiorstwem a rodowiskiem spo³ecznym. Podstawowym celem tego
rodzaju dzia³añ jest budowa zaufania do przedsiêbiorstwa i jego produktów.
Pieni¹dz, obok rynku, jest jedn¹ z podstawowych kategorii badawczych socjologii gospodarki. Pieni¹dz sta³ siê symbolem wzajemnego oddzia³ywania nie
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tylko w sferze gospodarczej, ale równie¿ spo³ecznej. Jest czynnikiem uczestnicz¹cym w procesie wymiany, wykraczaj¹cym poza obszar ¿ycia gospodarczego.
Socjologiczn¹ analizê pieni¹dza zapocz¹tkowa³ G. Simmel swoj¹ prac¹ Filozofia
pieni¹dza. Opublikowana w ostatniej dekadzie XIX wieku ksi¹¿ka ukazuje funkcje spo³eczne pieni¹dza zarówno w spo³eczeñstwach pierwotnych, jak i wspó³czesnych.
Socjolog niemiecki, badaj¹c pieni¹dz, wyró¿ni³ jego formê i treæ. Rozwój
pieni¹dza spowodowa³, ¿e istota jego zosta³a przeniesiona z substancji na funkcje.
Na przestrzeni wieków substancjalna wartoæ pieni¹dza jest zastêpowana symboliczn¹, czyli funkcjonaln¹ jego rol¹. W obecnym stadium rozwoju istota pieni¹dza
tkwi w zawartej w nim treci wewnêtrznej, której jest symbolem. Wspó³czesny
pieni¹dz bankowy rozumiany jako zapis w ksiêgach bankowych14 b¹d pieni¹dz
elektroniczny, bêd¹cy zespo³em znaków na karcie magnetycznej15, nie posiadaj¹ formy materialnej. S¹ jedynie treci¹, tj. zespo³em abstrakcyjnych symboli.
Procesy te G. Simmel ³¹czy z ogóln¹ tendencj¹ rozwoju kulturalnego cz³owieka.
Wed³ug niemieckiego socjologa, pieni¹dz jest nie tylko symbolem i wyrazem, lecz
tak¿e nonikiem przemian spo³ecznych.
W literaturze lat dwudziestych XX wieku do okrelenia istoty pieni¹dza u¿ywaæ zaczêto pojêæ: formy i medium (K. Weick, T. Mammsen, F. Heider). Medium
oznacza, ¿e pieni¹dz niesie w sobie pewien zestaw znaków. Szczególn¹ cech¹ pieni¹dza jest nie tylko to, ¿e pe³ni on rolê nonika zakodowanych informacji, ale ¿e
sta³ siê form¹ porozumiewania w spo³eczeñstwie. Medium pieni¹dza przybra³o
postaæ tej samej natury co mowa. N. Luhmann, interpretuj¹c pieni¹dz w kategoriach medium, dodaje jednoczenie, ¿e jest on wzmocnieniem komunikacyjnym
dla mowy.
Znaki, których nonikiem jest pieni¹dz, s¹ odbiciem zjawisk i procesów ¿ycia
gospodarczego. Znaczenie znaku zmienia siê wraz ze zmian¹ sposobu u¿ycia pieni¹dza. Relatywizm jest tak¿e jego odpowiedzi¹ na wieloæ ró¿norodnych zdarzeñ, a szczególnie na zawirowania w ¿yciu gospodarczym, spo³ecznym i politycznym. Medium pieni¹dza ma charakter zmienny. Natomiast forma zawiera elementy niezmienne. W wietle tej koncepcji istota pieni¹dza obejmuje elementy
zmienne i elementy sta³e.
T. Parsons twierdzi³, ¿e ka¿da wymiana anga¿uje zgeneralizowane rodki
wymiany. Charakterystyczn¹ cech¹ uogólnionych rodków wymiany jest to, ¿e
s¹ one symbolicznym rodkiem komunikacji. Tak wiêc pieni¹dz, którym pos³ugujemy siê w ¿yciu gospodarczym, jako taki nie posiada wartoci. Jego wartoæ zale¿y od tego, co w danym wymiarze symbolicznym mówi nam konkretna relacja
wymiany.
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Wed³ug T. Parsonsa, powi¹zanie pomiêdzy podmiotami dzia³ania ma ostatecznie charakter informacyjny. Oznacza to, ¿e transakcje dokonuj¹ siê za porednictwem symboli. Pieni¹dz jest jedn¹ z form symbolicznego medium wymiany16. W procesie instytucjonalizacji ten symboliczny charakter pieni¹dza przyj¹³
postaæ prawnego rodka zap³aty.
K. Heinemann zaznacza, ¿e pieni¹dz jest czynnikiem aktu komunikacji, umo¿liwiaj¹cym sterowanie i dopasowanie systemu spo³ecznego17. Proces sterowania
poprzez pieni¹dz jest mo¿liwy w dwóch p³aszczyznach oddzia³ywania: zewnêtrznej i wewnêtrznej. Pieni¹dz usytuowany zewnêtrznie umo¿liwia koordynacjê dzia³alnoci podmiotów gospodarczych. Natomiast oddzia³ywanie wewnêtrzne pieni¹dza sprowadza siê do czynnoci integruj¹cych. W konkretnych bowiem warunkach umo¿liwia dostosowanie sfery potrzeb cz³owieka do mo¿liwoci ich zaspokojenia.
Krystalizuj¹ca siê w Polsce socjologia gospodarki jako nowa subdyscyplina
naukowa napotyka szereg trudnoci metodologicznych, teoretycznych i instytucjonalnych. Z jednej strony, powinna byæ kontynuacj¹ dorobku teoretycznego wielu
pokoleñ polskich socjologów, a z drugiej cechowaæ j¹ powinna otwartoæ na paradygmaty naukowe zbudowane w warunkach wolnej gospodarki rynkowej. Umiejêtne korzystanie z aparatury badawczej, rozwijanej przez wiele dziesi¹tków lat
w Europie Zachodniej i Ameryce Pó³nocnej, mo¿e byæ stymulatorem jej szybkiego rozwoju w Polsce. Takie s¹ bowiem potrzeby ¿ycia spo³ecznego i gospodarczego, trudnego okresu transformacji systemowej, budowania nowego porz¹dku
spo³ecznego. Dynamiczny rozwój socjologii gospodarki jest stymulowany zapotrzebowaniem na ten rodzaj wiedzy naukowej ze strony orodków politycznych,
krêgów gospodarczych oraz wymogami wspó³czesnego ¿ycia spo³ecznego. Wzrastaj¹ce zapotrzebowanie na wyniki jej badañ tworzy dobre przes³anki dalszego jej
dynamicznego rozwoju.
SUMMARY
In the 1990s a new subdiscipline of sociology has been developing, whose basic
research categories are: market, money, ownership and consumption. The present-day
market is a combination of economic and social factors on different levels of its functioning. Polish literature on the subject terms this new discipline in a variety of ways: sociology of economy, economic sociology, economics sociology, or industrial sociology. The
paper shows the ways of defining and the range of research of this new sociological
subdiscipline. At the same time the study points out a number of theoretical, methodological and institutional difficulties related to the development of sociology that investigates economic life.
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