
Владан Видицки UDK: 316.2 :930
Филозофски факултет 338
Универзитет у Новом Саду1 330.1

Прегледни научни рад
Рад примљен: 10.10.2016.

НАСТАНАК, РАЗВОЈ И ОБНОВА 
ЕКОНОМСКЕ СОцИОЛОГИЈЕ

Сажетак: У овом раду приказан је кратак историјат дисциплине еко-
номске социологије. Издвојена су три историјска периода која су означена
као преткласични, класични и савремени период, која уједно представљају
три важна процеса ове дисциплине – настанак, развој и обнову. Посебна
пажња у раду је посвећена друштвено-историјском и интелектуалном кон-
тексту сваког периода, због тога што се претпоставља да су ови чиниоци
одиграли значајан утицај на карактер историјског тока економске социоло-
гије. Познавање историје ове социолошке дисциплине важно је због схвата-
ња разлога њене маргинализације све до осамдесетих година двадесетог
века, као и због разумевања због чега је до њене обнове у тим осамдесетим
годинама дошло.

Кључне речи: економска социологија, нова економска социологија, исто-
ријски развој, политичка економија, економска акција

* * *
Економска социологија је једна од социолошких дисциплина која је у

последњих неколико деценија доживела раст популарности у социолошкој
академској заједници. О овоме сведочи појава многобројних страних (нпр.
Swedberg, 2006; Swedberg and Smelser, 2005) и домаћих (нпр. Cvejić, 2011)
уџбеника, као и теоријских и емпиријских студија, затим оснивање научно-
истраживачких центара и покретање научних часописа посвећених овој про-
блематици. Оваква ситуација није изненађујућа уколико се узме у обзир
чињеница да је до „отварања“ предметног подручја економске социологије
дошло релативно скоро, негде средином осамдесетих година двадесетог
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века. Један од главних протагониста овог подухвата био је, амерички социо-
лог, Марк Грановетер (Mark Granovetter) који је представљањем истраживач-
ког приступа који је назвао „нова економска социологија“ започео обнову ове
дисциплине у социолошкој традицији. Напор Грановетера и социолога окуп-
љених око овог приступа допринео је покретању економске социологије са
периферије система социолошких дисциплина и њеном постављању у сам
центар савремене социологије. Последице дуготрајне запостављености ове
дисциплине и проблема који припадају њеном предмету проучавања учини-
ле су не само да она остане у самом центру социологије до данашњих дана,
већ и то да своју централну позицију временом све више учврсти.

Предмет овог рада представља покушај реконструкције историјског
развоја економске социологије, чији ће се ток објашњавати посредством
друштвених чинилаца који су на њега битно утицали. Рад је подељен на
три историјска периода који су означени као преткласични (1700-1890),
класични (1890-1960) и савремени период (1980- ) економске социологије,
а током којих је долазило до покушаја заснивања ове дисциплине.
Преткласични период економске социологије посвећен је идејама о проуча-
вању економских појава од тренутка издвајања политичке економије као
науке па све до настанка неокласичне политичке економије, због тога што
је тада постојао потенцијал за развој једне шире друштвене науке која би
проучавала економску сферу. Настанак неокласичне политичке економије и
појава социологије узети су за почетак класичног периода економске
социологије који је у раду подељен на три традиције: немачку традицију
Wirtschaftsociologie, француску традицију sociologie économique и америч-
ку традицију economy and society. Класификација доприноса класичног
периода у националне традиције направљена је из разлога што овакав вид
представљања историјског тока економске социологије нуди једну богатију
слику друштвено-историјског и интелектуалног контекста у којем се одре-
ђен поглед на социолошко проучавање економије обликовао. У свакој од
традиција пажња је посвећена прво друштвено-историјском контексту и
интелектуалној клими у којој је она настајала, друго особеном схватању
социолошког проучавања економије и евентуално покушају развоја еко-
номске социологије уколико је до њега дошло и на крају главним представ-
ницима и најважнијим теоријским доприносима. На исти начин организо-
вана је и последња тематска целина рада која приказује савремени период
економске социологије, започет Грановетеровом формулацијом истражи-
вачког приступа нове економске социологије, средином осамдесетих годи-
на двадесетог века.
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Преткласични период економске социологије (1700-1890)

Први теоријски доприноси економској социологији вероватно су наста-
ли са појавом првих филозофских разматрања економског живота људи.
Јозеф Шумпетер (Joseph Schumpeter) у Историји економске анализе
(Šumpeter, 1975) као почетну тачку за своју реконструкцију узима
Аристотела и доприносе античке филозофије. Неки други аутори, попут
Ричарда Сведберга (Richard Swedberg), сматрају да нема потребе да се иде
толико далеко у историју социјалне мисли, те да први озбиљнији теоријски
доприноси овој дисциплини датирају из 18. и 19. века, у делима Монтескјеа
(Montesquieu), Токвила (de Tocqueville) и Маркса (Marx) (Swedberg, 2009;
Swedberg and Smelser, 2005).

Чињеница да се теоријски доприноси економској социологији могу про-
наћи и пре настанка социологије, не представља неку посебну карактеристи-
ку ове дисциплине. Готово све врсте социолошких појава, па самим тим и
економија, анализиране су од стране других наука, пре него се социологија
позабавила њима. Међутим, економска социологија се издваја по томе што је
можда једина социолошка дисциплина чији је процес појмовне разраде и
предметног одређења започет и пре настанка саме социологије. Овај подух-
ват учињен је у периоду који се може означити као преткласични период еко-
номске социологије, од стране економиста класичне и неокласичне политич-
ке економије, који су директно или индиректно писали о потреби за овом
дисциплином. 

Допринос класичне политичке економије

Први трагови економске социологије могу се пронаћи у радовима раних
економиста. Реч је, пре свега, о припадницима класичне школе економије,
који су стварајући политичку економију као науку, у одређеној мери “при-
премили терен” за конституисање економске социологије као посебне дис-
циплине (Trigilia, 2002). Због још увек неодређеног домена нове друштвене
науке, рани економисти своје анализе нису ограничавали само на економску
теорију (Šumpeter, 2012), већ су се у највећем броју случајева бавили и нееко-
номском, друштвеном сфером у којој економија функционише. У складу са
тим, они су покушавали да одреде везу између друштва и економије, као и
науку која би те проблеме требала да проучава. Иако су мишљења била раз-
личита, интересантно је да се одређени број њих сложио у томе да је потре-
бан један шири приступ (или наука) за проучавање економске сфере (привре-
де).
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Први међу класичарима, Адам Смит (Adam Smith), је у Богатству
народа (Smit, 1998), поред чисте економије, односно теорије тржишта,
понудио и анализу “друштвених поставки економског живота” и на тај
начин своје економске анализе сместио у шири друштвени контекст.
Шумпетер тврди се може говорити о “економској социологији Адама
Смита”, због тога што Смит несумњиво анализира “друштвени оквир при-
вредног тока догађаја” говорећи о подели рада, пореклу приватног влас-
ништва над земљом, растућој контроли над природом, економској слободи
и правној сигурности (Šumpeter, 2012: 70f). На овај начин Смит имплицира
важност неекономског домена у проучавању чисто економских појава, због
чега се могу разумети његове идеје о потреби за једном широм друштвеном
или политичком науком, чији би (политичка) економија требала да буде део
(Zafirovski, 2013).

Следећи њега, француски економиста, Жан Баптиста Сеј (Jean-Baptiste
Say) развија идеју о друштвеној или политичкој науци, коју је замислио као
“општу науку о организацији друштава”, која би, баш као код Смита,
инкорпорирала политичку економију као своју субдисциплину (Zafirovski,
2013). Међутим, за разлику од Смита, Сеј критикује употребу термина
политичка економија за исту - “[п]роучавање природе и функција различи-
тих делова друштвеног тела . . . створило је скуп идеја, науку којој је дато
име политичка економија, али коју је боље назвати друштвеном еконо-
мијом” (Say наведено према Forget, 2002:6 курзив у оригиналу). Његов при-
говор постаје јаснији, уколико се узме у обзир да је као предмет политичке
економије он одредио “економију друштва”, односно проучавање ствара-
ња, расподеле и потрошње богатства које задовољава “потребе друштва”.
Како “организација друштава” укључује у себе и “економију друштава”,
долази се до закључка да је Сеј сматрао да економија може да постоји и да
функционише једино унутар друштва (Zafirovski, 2013; Forget, 2002).
Другим речима, економски актери, акције и интереси припадају “друштве-
ном телу” и само унутар њега могу да постоје, а оно је предмет шире
друштвене науке.

Смитове и Сејове идеје, под снажним утицајем Контове (Comte) теорије
и метода (Kont, 1989), даље је наставио да развија Џон Стјуарт Мил (John
Stuart Mill). Према појединим изворима, када је започео своје Принципе поли-
тичке економије (Mill, 2004), Мил је имао намеру да напише чисту, апстракт-
ну економску теорију, међутим под утицајем Конта он напушта ову идеју и
проширује домен (политичке) економије (Bladen, 1941). Он, заправо, развија
идеју о “науци друштвене економије” која треба да проучава “законе друшт-
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ва”, “законе људске природе”, “понашање човека у друштву” и “природну
историју друштва”.2 Њена важна грана била би политичка економија, коју
дефинише као проучавање “стицања и потрошње богатства” (Mill, 2000).3
Дакле, Мил попут Сеја јасно разликује различите нивое научне анализе
друштва – најопштији и разумевајући ниво, који покрива социологија или
“друштвена економија”, и специфичан и ограничен ниво (политичке) еконо-
мије.4

Управо ово Смитово, Сејово и Милово идентификовање потребе за јед-
ним ширим (друштвеним) приступом у изучавању економских појава чини
највећи допринос економској социологији који је понудила класична школа
економије. Међутим, иако њихове теорије садрже елементе економске социо-
логије, они ипак нису успели да је развију на начин на који су то учинили
социолози у класичном периоду. За овакав исход Шумпетер највише криви
негативан утицај филозофије утилитаризма – “[ш]то се тиче економске
социологије, утилитаризам се може описати само као потпун промашај, јер
је његова рационалистичка концепција индивидуалног понашања и друштве-
них институција очигледно и корјенито погрешна” (Šumpeter, 1975: 341).
Претпоставке класичара о државној (не)интервенцији и слободној конкурен-
цији, учиниле су да улогу економских институција класичари схвате здраво
за готово, изузев Мила који једини институционалне норме повезује са дис-
трибуцијом богатства у друштву и тиме антиципира идеје Карла Маркса.
Поред овога, класичарима се може замерити и то што нису развили социо-
лошку категорију класе, а самим тим и анализу њиховог утицаја на еконо-
мију (Swedberg, 1991).5 Ипак, чињеница да су политичку економију посмат-
рали као јединствену друштвену науку, која поред економске обухвата и
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2 На овом месту се види како Мил „науку друштвене економије“ замишља на готово исти
начин као и Конт „науку о друштву“, односно социологију. 

3 Овде је такође уз Сеја, очигледан утицај Конта јер је у Контовом систему економија пос-
матрана као део социологије. Поред овога, Мил преузима његову идеју о друштвеној статици
и друштвеној динамици и уводи је у политичку економију, говорећи о „економској статици“ и
„економској динамици“ (Zafirovski, 2013).

4 Правећи ову разлику Мил антиципира идеје, неокласичног економисте, Леона Валраса
(Léon Walras) о којем ће бити речи касније. 

5 Шумпетер наводи како су класичари “напросто претворили, с малим модификацијама,
социјалне групације које су опћепознате у категорије економске анаизе” и на тај начин нису
учинили никакав аналитички напор да развију категорију класе у социолошком смислу. Према
његовом мишљењу, они “нису поступали на логичан начин, тј. нису изградили теорију друшт-
вених класа, укључили је у своју економску социологију, а затим конструирали економске кате-
горије . . . тај поступак би захтијевао свијест о садржаним проблемима од којих су они били
јако удаљени” (Šumpeter, 1975: 456-7).



неекономску сферу, доказује да су они учинили први корак у размишљању о
економској социологији.

У нешто каснијем периоду класичне политичке економије “повољна
клима” за развој економске социологије постепено је почела да се нарушава.
Ово се десило већ са радовима Томаса Малтуса (Thomas Malthus) и Дејвида
Рикарда (David Ricardo) који политичку економију постепено лишавају исто-
ријске и друштвене компоненте. Као реакција на ово долази до оштрих кри-
тика из два правца. Прва од стране теоретичара немачке историјске школе,
који трагању за законима функционисања економије, као основном задатку
политичке економије према класичарима, супротстављају потребу за потпу-
ним описом “живе стварности”, као и за анализом институција у историјској
перспективи (Trigilia, 2002).6 Друга критика пак, долази из њихових редова,
од стране Карла Маркса, који истиче како класичари греше када у својим
анализама полазе од издвојеног појединца. Маркс подсећа на чињеницу да је
човек увек повезан са другим људима и због тога он поједине категорије
попут рада и интереса не посматра на индивидуалном нивоу, већ сматра да
је рад по природи друштвен, а да најважнији интерес није индивидуални, већ
колективни (класни) (Swedberg, 2006).7

Међутим, покушај Маркса, заједно са покушајем економиста немачке
историјске школе да врате неекономски, пре свега институционални домен,
у економску анализу показаће се као неуспешан. Шта више, теоријска непре-
цизност и историјски опис појава довешће до све већих тенденција за изба-
цивањем друштвеног и историјског из економске анализе, ради изградње
што егзактније економске науке. Ово ће се у потпуности остварити у наред-
ном, неокласичном периоду политичке економије, који је због тога веома
неповољан по даљи развој економске социологије.

Допринос неокласичне политичке економије

Након маргиналистичке револуције и настанка неокласичне или марги-
налистичке школе економије, догодило се мало тога значајног када је реч о
даљем развоју економске социологије. Најбољи опис стања стагнације у
којем се нашла ова дисциплина дао је Шумпетер:
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6 Представници немачке историјске школе били су Вилхелм Рошер (Wilhelm Roscher),
Карл Книс (Karl Knies), Бруно Хилдебранд (Bruno Hildebrand), а касније и Густав фон Шмолер
(Gustav fon Schmoller) итд. О њима ће још бити речи у делу рада који се односи на немачку тра-
дицију економске социологије.

7 Због тога је Маркс у својим делима често користио израз „друштвени појединац“.



[И]нституционални оквири [су] остали практично недирнути, што ће рећи
да је [економска социологија] остала у облику који су јој дали енглески
“класици”, а нарочито Џ. С. Мил. Нације су и даље биле безличне гомиле
појединаца. Друштвене класе нису биле живе и борбене јединице, већ само
пуке етикете придодане економским функцијама (или функционалним
категоријама). Ни сами појединци нису били живи борци: они су и даље
били пуке вјешалице на које су се вјешале поставке економске логике. А
будући да се повећавала строгост приказивања, те су вјешалице биле чак и
видљивије него у радовима претходног раздобља (Šumpeter, 1975: 742-3).

Дакле, све је остало исто, с тим што су економију маргиналисти одвели
и даље од друштва, фокусирајући се на појединца и на појединачни интерес.8
Међутим, баш у овом периоду, догодила се једна значајна ствар. Заговорник
чисте економије, Вилијам Џевонс (William Jevons), први пут у историји
социјалне мисли употребио је термин “економска социологија”, дефинишу-
ћи је као науку о еволуцији друштвених односа у контексту њихових ефеката
на економију, а посебно на тржиште (Zafirovski, 2013).9 Он је сматрао како
би она као економска дисциплина могла да “спасе” чисту економију од
сопствене конфузије и да ову науку доведе у ред. Џевонсов следбеник,
Филип Викстид (Philip Wicksteed), радикализовао је његове ставове смат-
рајући да “[е]кономија мора да буде слушкиња социологији” (Wicksteed,
1914: 12).

Поред ова два теоретичара, вредан помена је и Леон Валрас који међу
маргиналистима једини износи експлицитну концепцију економске социоло-
гије. Наиме, Валрас сматра да “чиста економија” треба да представља “тео-
рију друштвеног богатства”, “примењена економија” теорију о његовом ства-
рању, док би “друштвена економија” представљала теорију о његовој распод-
ели. У том контексту, може се разумети и његово разликовање “тржишно-
економских” од “друштвених закона”. “Тржишно-економски” или закони
који управљају економским односима између људи јесу материјална корист
или интерес, док су “закони друштва” опште добро или правда (Zafirovski,
2013). На основу тога може се закључити да “расподелу друштвеног богатст-
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8 Због тога су их марксисти критиковали за психологизовање економије. Теоретичари
марксизма су сматрали како су маргиналисти у потпуности погрешили проблем економије, те
да су анализу објективних чињеница друштвеног процеса производње као прави предмет ове
науке, заменили другоразредним проблемима психолошких реакција или субјективних ставова
појединаца (Šumpeter, 1975).

Више о доприносу неокласичних економиста избацивању друштвеног и историјског из
економске анализе види Golubović i dr., 2011.

9 Џевонсова замисао економске социологије представља оно што ће се касније назвати
“економском социологијом тржишта”.



ва” ставља у домен економске социологије, јер она познаје добро “друштвене
законе”, односно обрнуто када је реч о чистој економији.

Поред Џевонса, Викстида и Валраса, маргиналистички период више
није имао шта да понуди економској социологији. Међутим, баш у том
периоду долази до наглог развоја социологије, која ће покушати да преузме
замисли о економској социологији и да их развије на начин на који то нису
учинили економисти. Ово ће представљати класични период економске
социологије, о којем ће бити речи у наставку рада.

Класични период економске социологије (1890-1960)

Током класичног периода економске социологије, бригу о овој дисцип-
лини од незаинтересованих економиста преузели су социолози. Они су поку-
шали да је поставе на чврсте основе, односно да доврше посао који су еко-
номисти започели, па напустили. Тако је у наредних седамдесет година
дошло до три озбиљна покушаја развоја ове дисциплине у социолошкој тра-
дицији, прво у Немачкој и Француској, а касније и у Америци.

Макс Вебер и немачка традиција Wirtschaftssoziologie
Повољна интелектуална клима и друштвени контекст Немачке крајем

19. века учинили су да класични период економске социологије започне баш
на овом подручју. Овоме је у великој мери допринела немачка идеалистичка
филозофија, која је заслужна за две кључне ствари. Прво, она је економију
усмерила ка историзму, што је резултирало појавом историјске школе еконо-
мије.10 Друго, социологију је удаљила од позитивизма присутног у
Британији и Француској, а који је заступањем идеје о социологији као опш-
тој науци о друштву, у потпуности обесхрабрио афирмацију економске
социологије као специфичног и дистинктивног поља проучавања (Trigilia,
2002).11

Први значајнији корак ка удаљавању економије од британске верзије,
учинио је Вилхелм Рошер, тврдећи да економија треба да се служи исто-
ријским методом и компаративним приступом (Swedberg, 2000). Овај став
прихватили су економисти попут Карла Книса и Бруна Хилдебранда, који
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10 Почетак овог процеса назирао се у ставовима немачких филозофа, посебно Вилхелма
Дилтаја (Wilhelm Dilthey), о економија као хуманистичкој или културној науци (Mekkreel and
Luft, 2010), која за анализу економских феномена треба да користити разумевање (Verstehen).

11 У том периоду, у Енглеској и Француској, социологија је развијана као посебна друшт-
вена наука, базирана на строгим начелима позитивизма, чији основни циљ треба да буде тра-
гање за законима и принципима функционисања друштва.



заједно са Рошером представљају осниваче историјске школе економије.
Припадници ове школе, у највећем броју случајева, понудили се теорије о
“фазама економског развоја”, на који су гледали као на резултат, пре свега,
економских и институционалних фактора (види Hershlag, 1969). Њихове
идеје, у “млађој историјској школи економије”, наставиће да развија Густав
фон Шмолер, који ће 1880-их своје методолошке ставове сукобити са про-
тивничком струјом неокласичних економиста на челу са Карлом Менгером
(Carl Menger), а овај догађај у историји друштвених наука познат је као
Methodenstreit, односно битка око метода.12 Такав контекст био је погодан за
појаву немачке традиције Wirtschaftssoziologie, која је према Сведберговом
мишљењу, настала управо као покушај да се превазиђе раскорак између
сукобљених страна Methodenstreit -а. Другим речима, она је требала да пос-
лужи као мост између историјски оријентисаних и теоријски оријентисаних
економиста, тако што ће подразумевати и историјско истраживање и ствара-
ње аналитичких теорија (Swedberg, 1991).

Оснивач и главни представник немачке традиције економске социоло-
гије је Макс Вебер (Мax Weber), а о важности његових доприноса говори и
општи став да је реч о најважнијем и најутицајнијем теоретичару целокупног
класичног периода економске социологије. Његов допринос овој дисципли-
ни углавном долази посредно, преко истраживања појединих неекономских
појава, међутим, међу његовим делима могу се пронаћи и поједини радови
који припадају предметном подручју економске социологије. Ово је случај са
његова два рана рада, први у којем је посматрао улогу коју берзе имају у
модерној економији (Weber, 2000) и други, у којем је вршио истраживање на
индустријским радницима.13 Поред овога, највећа заслуга свакако иде њего-
вом озбиљном покушају развоја економске социологије као дисциплине,
током којег је мењао своје виђење социолошког проучавања економије.

Први приступ препознаје се у његовим ранијим делима, а посебно у
раду “Објективност у друштвеним наукама и друштвеној политици” (Weber,
1949). У њему Вебер пише о нужности једног ширег приступа у економској
науци, који не би обухватао само анализу економских појава, већ би поред
тога водио рачуна и о економски релевантним и економски условљеним
појавама. Економски релевантне појаве су неекономске појаве које могу да
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12 Више о друштвеном контексту, теоријским разликама и расправама током „битке за
метод“ види нпр. De Soto, 1998; Barkai, 1996.

13 У Немачкој је 1873. године основано удружење економиста под називом Друштво за
социјалну политику (Verein für Socialpolitik), чији је и Вебер био члан. У оквиру овог удружења
он је са сарадницима спровео истраживање о животу и условима под којим раде индустријски
радници (Мüller-Jentsch, 2002).



имају утицај на економске појаве, а најбољи пример за њих јесте аскетски
протестантизам који је он анализирао у Протестантској етици (Weber,
2001). Економски условљене појаве су такође неекономске појаве које су под
утицајем економских фактора. Како економске појаве могу да се анализирају
само помоћу економске теорије, а економски релевантне и економски услов-
љене појаве помоћу економске историје и социологије, Вебер истиче да адек-
ватнија економска анализа треба да представља комбинацију ове три науке.
Наука која би била у стању да обухвати одређену економску појаву, затим да
је повеже са историјским чињеницама и на крају да утврди њен културни
значај, према његовом мишљењу, јесте Sozialökonomie, односно друштвена
економија (Swedberg, 1987).

Дакле, Веберов рани приступ социолошком проучавању економије гово-
ри о нужности укључивања социологије и историјске економије у економску
анализу, посредством дистинктивне науке друштвене економије. Овај при-
ступ је настао као резултат његовог незадовољства исходом Methodenstreit-а.
Он је сматрао да (неокласична) економска теорија није довољна за објашње-
ње комплексне економске сфере и да јој у томе морају помоћи економска
историја и економска социологија.

Током живота Вебер је наставио да развија своје идеје о друштвеној еко-
номији, међутим у раду “Социолошке категорије економске акције” који је
објављен у виду другог поглавља Привреде и друштва (Wеber, 1978), он
мења свој приступ и експлицитно покушава да развије економску социоло-
гију као засебну дисциплину.14 Ово представља први озбиљнији покушај да
се у оквиру социолошке традиције развије дисциплина економске социоло-
гије и у оквиру ње, како сам наводи, “социолошка теорија економије” (Weber,
1978). Тај задатак он започиње тако што дефинише економску акцију из
чисто социолошке перспективе, уводећи појам друштвено економске акције.
Док економисти проучавају чисто економску акцију коју покрећу искључиво
економски интереси, економски социолози треба да проучавају друштвено
економску акцију коју поред економских интереса покрећу и традиције и
емоције. За разлику од економске, друштвено економска акција је увек усме-
рена према другим актерима (Swedberg, 2006).
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14 О социолошким категоријама економског понашања, Вебер је током 1910-их година
држао предавања својим студентима, који су често сматрали како су ове његове идеје исувише
апстрактне. Због тога, он одлучује да одржи курс о економској историји како би након њега,
студенти могли лакше да схвате и усвоје његове концепте из економске социологије (Swedberg,
1991). Касније су предавања са овог курса објављена у књизи Општа економска историја
(Weber, 2007).



Након одређења друштвено економске акције Вебер ствара много сложе-
није социолошке категорије, те расправља на социолошки начин о чисто еко-
номским појавама попут “тржишта”, “трговине”, “новца”, “занимања” итд.
Он примећује како велики број ових економских процеса не може да се раз-
уме уколико се у обзир не узме улога коју моћ игра у њима. Управо моћ,
поред рационалности, представља један од елемената на основу којег се пер-
спектива економске социологије разликује од перспективе коју нуди економ-
ска теорија. Како Сведберг наводи, Вебер је имао позитиван однос према еко-
номској теорији и сматрао је да је основна функција економске социологије
да допуни економску теорију (Swedberg, 1987).

Још један од разлога због којег је перспектива економске социологије
другачија јесте њен интерпретативан карактер. Вебер је сматрао како ова
дисциплина мора да буде интерпретативна и у Привреди и друштву он пише
како су сви економски процеси и објекти у потпуности испуњени значењем
које имају за људску акцију. У делима која представљају класике у области
социологије религије, а међу које спадају Протестантска етика (Weber,
2001), “Протестантске секте и дух капитализма” (Weber, 1946), Религија Кине
(Weber, 1951), Религија Индије (Weber, 1958) и Античко Јеврејство (Weber,
1952), он нуди веома интересантне социолошке анализе економског понаша-
ња у различитим цивилизацијама, које показују какво значење одређени еко-
номски обрасци имају у различитим културама. Најпознатија таква анализа
јесте она из Протестантске етике, у којој Вебер анализира капитализам.

На основу свега наведеног, јасно је да је Вебер учинио један озбиљан
покушај развоја економске социологије у Немачкој. Његова замисао ове дис-
циплине, нажалост, остала је у почетној фази. Пројекат развоја економске
социологије заустављен је Веберовом прераном смрћу и он никада није
завршен. Ипак, Вебер је понудио велики допринос економској социологији и
то не само покушајем заснивања исте, већ и својим теоријским доприноси-
ма.

Поред Вебера и други немачки теоретичари овог периода бавили су се
сличним (економским) проблемима, а због приближно истог погледа на про-
учавање економских појава може се говорити о постојању јединствене тра-
диције Wirtschaftssoziologie у Немачкој. Под утицајем друштвеног контекста
индустријализације у Немачкој, заједничка карактеристика аутора који су
писали у овој традицији био је фокус на два проблема. Први је био капита-
лизам, који се наметнуо као изузетно погодан проблем за анализу у овој тра-
дицији. Разлог томе била је сама природа овог проблема – капитализам је био
просторно и временски ограничен, тако да је на основу историјског истражи-
вања пружао могућност за стварање генерализација (Trigilia, 2002). Овој

Социолошки преглед, vol. L (2016), no. 4, стр. 571–600 

581



теми је, поред Вебера, велики допринос дао и Вернер Зомбарт (Werner
Sombart) чије дело Савремени капитализам (Sombart, 2001), такође покуша-
ва да открије узрок настанка овог облика привредног система. Поред “савре-
меног капитализма” припадници ове традиције бавили су се и привредним
системима који су функционисали пре настанка капитализма. Најбољи при-
мер анализе овог проблема представља студија Карла Бухера (Кarl Bücher)
Индустријска еволуција (Bücher, 1901), која се бави историјским развојем
привредне и индустријске организације, тј. преласком из домаће производње
у фабричку, као и успоном синдикализма, миграцијом људи у градове и свим
оним што је прелазак на индустријску производњу са собом носио. Други
проблем који је у оквиру ове традиције био популаран јесте улога државе у
економији, а њим се посебно бавио Ото Хинце (Otto Hintze) анализирајући
меркантилистичку политику деветнаестовековне Прусије (Swedberg, 1991).

Интересантан и потпуно другачији допринос економској социологији
понудио је Георг Зимел (Georg Simmel), који у Филозофији новца (Simmel,
2004) нуди алтернативан приступ економским проблемима тако што комби-
нује филозофију, социологију, естетику и историју. Ставом да новац пред-
ставља потпуно “социолошку појаву, форму људске интеракције” (Simmel,
2004: 171), као и препознавањем улоге коју “поверење” игра у економском
животу, овај теоретичар такође заслужује место међу класицима економске
социологије.

Након ове генерације социолога, у периоду после Првог светског рата за
економску социологију посебно се заинтересовао, немачки економиста,
Јозеф Шумпетер. Он је представљао прави изузетак међу тадашњим еконо-
мистима, јер је експлицитно говорио о економској социологији, покуша-
вајући да јој обезбеди место поред економске теорије и економске историје.15

Његово залагање за одређено отварање економије ка другим друштвеним
наукама, у великој мери било је надахнуто Веберовим идејама (Swedberg,
1987), а његова дела често су представљала праву мешавину друштвених
наука (нпр. Schumpeter, 2003).

После Шумпетера немачка традиција економске социологије престаје да
постоји. центар социологије у том периоду сели се за Сједињене Америчке
Државе (у које се преселио и сам Шумпетер), а економска социологија по
други пут ће морати да сачека боља времена за свој развој. Међутим, пре
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15 Шумпетер ипак није једини економиста који је допринео социолошком проучавању
економије. Поред њега, у литератури се посебно истичу доприноси Алфреда Маршала (Alfred
Marshall), Вилфреда Парета (Vilfredo Pareto) и Торстена Веблена (Thorstein Veblen) (види
Aspers, 1999; Аspers, 2001; Swedberg, 1987: 38-41).



објашњења ситуације у којој се ова дисциплина нашла на америчком конти-
ненту, потребно је одређену пажњу посветити и њеној француској верзији
која настаје готово симултано са немачком традицијом Wirtschaftssoziologie и
која се такође завршава неславно.

Емил Диркем и француска традиција sociologie économique
По интензитету и карактеристикама, sociologie économique је била знат-

но слабија, што представља резултат интелектуалне климе унутар које се она
развијала. Први велики утицај на француску економску социологију
извршио је Сен-Симон (Saint-Simon) тако што је, анализирајући транзицију
из феудалног у индустријског друштво, сам проблем “индустријског друшт-
ва” сместио у центар друштвене анализе.16 Развијајући даље његове идеје,
Конт је сматрао да феномен “индустријског друштва” не може да се објасни
помоћу економске теорије, јер се она односи само на један његов сегмент –
економски – који, узгред, ни сама не анализира на адекватан начин. У Курсу
позитивне филозофије (Kont, 1989), он износи веома оштре критике на рачун
тадашње политичке економије, сматрајући да су њени налази у потпуности
одвојени од стварности, као и да од периода Адама Смита ова наука уопште
није напредовала.17 Због тога Конт предлаже да се уместо економије, “индус-
тријско друштво” анализира помоћу једне опште теорије о друштву, односно
социологије, а овакав поглед на проучавање економских појава представљаће
једну од најважнијих одлика француске традиције економске социологије,
која ће бити посебно изражена у делу њеног оснивача Емила Диркема (Émile
Durkheim).18
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16 Сматра се да је Сен-Симон и сковао сам термин „индустријско друштво“ (Watson and
Korczunski, 2012).

17 На једном месту Конт пише: „Ако су наши економисти, заиста научни сљедбеници
Адама Смита, нека нам, онда, покажу у чему су стварно усавршили и допунили доктрину тог
бесмртног учитеља, која су заиста нова открића додали његовим срећним првим погледима
који су, напротив, битно унакажени бескорисним и незрелим излагањима научних форми.“
(Kont, 1989: 116). Његов позитиван став према Адаму Смиту, постаје јасан уколико узмемо у
обзир Смитове идеје о широј друштвеној науци која би проучавала економију.

18 Испрва је Контов Курс позитивне филозофије заокупио врло мало пажње у британској
интелектуалној заједници. Први значајнији интелектуалац који је обратио пажњу на ово дело
био је Џон Стјуарт Мил, који je са Контом ступио у контакт и са њим се дописивао у периоду
од 1841. до 1847. године. Међутим, иако се у почетку дивио његовим идејама, убрзо је променио
мишљење, па им се касније чак и супротставио у делу Огист Конт и позитивизам (Мill, 1866).
Врло брзо су се и други економисти придружили Миловим критикама, попут Џона Елиота
Карнеса (John Elliot Cairnes), Алфреда Маршала и Џона Невила Кејнса (John Neville Keynes), а
ово је, према наводима Сведберга, представљао прави „мини Methodenstreit“ између социоло-
гије и политичке економије (Swedberg, 1987: 15). Победу су однели економисти, а коначан



У својим раним радовима о моралу из 1887. године (види Trigilia, 2002: 77-
78), Диркем износи одређене критике на рачун политичке економије које се у
великој мери слажу са критикама које су економистима упутили теоретичари
немачке историјске школе. Попут њих, он је сматрао да се економске појаве
једино могу разумети уколико се у обзир узме историјски контекст у којем су
оне настале и у којем постоје. Међутим, за Диркема је историјски контекст био
важан због моралних норми и правила која се временом мењају, а која према
његовом мишљењу имају утицај на економско понашање. Као институционал-
ни фактори, моралне норме и правила, утичу на економски развој, али исто тако
и сам економски развој може да утиче на њих и због те чињенице економија не
може да се проучава апстрахована из друштвено-историјског контекста. Ово
представља основни темељ Диркемове критике политичке економије, којој је
највише замерао управо то што је створила “изоловани свет, потпуно једноли-
чан, у којем сукоб индивудуалних сила бива решен једино законима економије”
(Durkheim and Fauconnet, 1982).

Методолошке поставке (економске) социологије које је понудио Диркем
доминирале су француском традицијом sociologie économique, која је по овом
основу имала неколико сличности са немачком традицијом
Wirtschaftssoziologie. Прво, она је преко Диркемових ставова о утицају морал-
них норми и правила на економску сферу, наглашавала потребу за анализом
институционалног домена у економији и самим тим заговарала употребу ком-
паративног и историјског метода.19 Попут немачког концепта “разумевања”,
француском социологијом влада Диркемов појам “колективних представа”,
који на исти начин означава одређену културно-симболичку димензију појава,
у овом случају економских. Међутим, за разлику од немачке, француска тради-
ција sociologie économique проучавање економских појава у потпуности доде-
љује социологији. Другим речима, она није гледала на економску социологију
као на посебну социолошку дисциплину, већ је сматрала да економске појаве
треба да проучава сама социологија као општа наука о друштву, што је практич-
но значило и “укидање” економије као науке (Swedberg, 1991).

Када је реч о теоријским доприносима економској социологији, фран-
цуска традиција није имала пуно тога да понуди. Сам Диркем није се много
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закључак ове дебате био је став економиста да је социологија бескорисна наука, која економију
не може ни чему да научи. Ово је имало озбиљне последице по каснији (неповољан) третман
социологије од стране економиста, а у водећем економском уџбенику тог доба, Џон Н. Кејнс
поставља питање које доказује овакве ставове: „Конт је оптужио политичку економију да је
неспособна када треба да понуди неке резултате. Али које је резултате социологија, замишљена
као наука која се бави људским друштвеним животом као целином, до сада показала?“ (Keynes,
2011: 134).

19 Због овога Диркем постаје један од зачетника институционалне анализе у социологији. 



интересовао за економске проблеме, шта више ни један његов рад не може се
сврстати у литературу из економске социологије. Економијом се више бавио
успутно, као на пример у студији О подели друштвеног рада (Durkheim,
1984), у којој у једном делу расправља о могућности дерегулације економије,
што опет представља његов напад на идеје политичке економије. Поред
овога, посебно су интересантне поједине његове анализе еволуције одређе-
них економских институција, попут оних о настанку уговора и приватног
власништва о којима пише у студији Професионална етика и грађански
морал (Durkheim, 2003). Дакле, Диркем је поред методолошког, понудио и
одређен теоријски допринос овој дисциплини, чију је важност препознао, а
о чему сведочи и чињеница да је први број L’Année sociologique садржао оде-
љак под називом sociologie économique (Swedberg, 1987).

Поред Диркема, ову традицију представљају углавном његови сарадни-
ци попут Марсела Моса (Marcel Mauss), аутора чувене студију о улози еко-
номије у прединдустријским друштвима под називом Оглед о дару (Mauss,
2002), Франсоа Симијана (François Simiand), уредника рубрике sociologie
économique у Диркемовом часопису и заговорника тзв. “позитивног метода”
у економији, Мориса Албвакса (Maurice Halbwachs), браће Борџин (Bourgin)
и других. Сви они писали су о економским темама на веома сличан методо-
лошки начин, због чега се може говорити о посебној традицији француске
економске социологије која је функционисала у периоду од 1890. до 1920.
године.

Међутим, након првобитног повољног таласа, већ у следећој генерацији
француских социолога развој економске социологије нагло стаје. Иако након
Првог светског рата у социологији долази до формирања посебних социо-
лошких дисциплина, из одређених разлога не долази до појаве економске
социологије. Поставља се питање због чега развој (француске) економске
социологије престаје током 1920-тих година? Зашто, уколико је баш у том
периоду социологија стварала своје посебне дисциплине, то није учинила и
са економском социологијом? Једно од објашњења понудио је Сведберг
(Swedberg, 1987) тврдећи да француски социолози нису били довољно упоз-
нати са економском теоријом, чије познавање је веома битно за бављење еко-
номском социологијом. Они чак нису имали ни времена да је упознају, јер се
пред њима нашао много значајнији задатак – изградња сопствене науке.

Иако нису развили економску социологију важно је да се нагласи да су
се француски социолози, у одређеном виду, ипак бавили економским појава-
ма. Велику популарност у периоду након Другог светског рата доживљава
француска верзија индустријске социологије, Sociologie du travail, која пос-
редством радова Жоржа Фридмана (Georges Friedmann) (нпр. Friedmann,
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1992), Алена Турена (Alain Touraine) (нпр.Тоuraine, 1971) и Михела Крозера
(Michel Crozier) (нпр. Crozier, 2010) доминира периодом након Другог светс-
ког рата. До сличног процеса фрагментације, али из другачијих разлога,
долази и у Сједињеним Америчким Државама, које у 20. веку постају центар
социологије и које преузимају у том периоду бригу о економској социологији
и социолошком проучавању економије уопште.

Талкот Парсонс и америчка традиција economy and society
Током периода у којем су се већ увелико развијале традиције немачке и

француске економске социологије, на америчком континенту ситуација у
вези са самом социологијом је нешто другачија, за шта је и у овом случају
заслужан друштвени контекст. Крај 19. века, био је период универзитетске
револуције у америчком друштву, односно трансформације дотадашњих уни-
верзитета и оснивања нових, који су били мотивисани да понуде модерне и
практично употребљиве образовне програме. Већина њих подстакла је и у
своје програме уврстила најразличитије верзије друштвених наука, прво
историју и право, затим социологију, и на крају антропологију и политичке
науке. Међутим, институционализација није текла лако, поготово када је реч
о социологији, која је као нова наука требала да покаже да постоји научно
поље за које је она надлежна, а које није већ под ингеренцијом неке друге
науке. Та чињеница представљала је велики проблем за социолошко проуча-
вање економије, јер је економија у том периоду већ имала дугу и развијену
традицију. Пре свих, економисти су били забринути за развој социологије,
јер је она тежила да постане општа наука о друштву, која би самим тим про-
учавала и економију. Због тога, средином 1890-тих долази до оштрих сукоба
између социолога и економиста, који се завршавају тако што социолози
попуштају зарад институционализације своје дисциплине.20 Тако социоло-
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20 Као одговор на нападе економиста, убрзо су се у америчкој социолошкој заједници иск-
ристалисале три струје виђења односа између ове две науке. Прва, на челу са Лестером Ф.
Вардом (Lester F. Ward) и Албионом Смолом (Albion Small), је заступала изворне Контове
идеје, да је задатак социологије да управља свим друштвеним наукама, па самим тим и еконо-
мијом. За разлику од њих, друга струја, предвођена Френклином Гидингсом (Franklin H.
Giddings), сматрала је да социологија треба подједнако са економијом да проучава економске
појаве, али из другачије перспективе. Ову идеју Гидингс касније разрађује тако што ипак под-
ређује политичку економију социологији. Две наведене струје наишле су на још већу критику
економиста предвођених Сајмоном Патеном (Simon N. Patten), који је тврдио да је економија, а
не социологија основна друштвена наука и да „добар“ социолог треба да се клони економских
тема, што представља трећу струју, која је зарад институционализације прихваћена. Више о
овим сукобима може се пронаћи у кључним радовима из тог периода, види Giddings, 1894;
Small, 1895; Patten, 1895.



гија постаје “наука остатака” (science of leftovers), осуђена да се клони еко-
номских тема и да се бави проблемима попут породице, образовања, крими-
нала, моћи итд (Swedberg, 1987).

На основу наведеног, не чуди што у Америци није дошло до покушаја
развоја економске социологије као посебне социолошке дисциплине.
Амерички социолози као да су у потпуности игнорисали напоре својих
европских колега, шта више, и сам термин “економска социологија” код њих
никада није био употребљаван. У чувеној студији Увод у науку социологије
(Park and Burgess, 1921), Роберт Е. Парк (Robert E. Park) и Ернест Берџес
(Ernest Burgess) једва помињу и саму економију, а о односу ове две науке
уопште нема речи. Социолози Чикашке школе социологије су се једноставно
придржавали “договора” постигнутог са економистима и држали се даље од
њихове сфере, о чему сведочи избор проблема о којима су тада писали.
Једини изузетак представљају радови Вилијама Ф. Огбурна (William F.
Ogburn) и Еверета Хјуза (Everett Hughes) који су на одређени начин дотицали
економску сферу. Огбурн је написао низ радова о утицају технологије на
друштво и, између осталог, сматра се оснивачем социологије иновација
(Ogburn, 1923), док је Хјуз велики допринос остварио на подручју социоло-
гије професија, пишући радове “Добри људи и лоши послови” (Hughes,
1962), “Испреплетеност расних група у индустрији” (Hughes, 1946) и др.

Пишући “изокола” о економским темама, Огбурн и Хјуз започели су
фрагментацију онога што би требало да представља економску социологију,
на мање делове, конкретно на социологију иновација и социологију профе-
сија. Овај процес, са крајем доминације Чикашке школе средином 1930-тих
година, у потпуности је довршен и појавио се низ дисциплина које су се
бавиле одређеним сегментом економских појава.21 Међутим, баш због тога
што су занемаривале целину, оне нису на адекватан начин могле да се изборе
са економским проблемима и имале су низ мањкавости и недостатака. На
пример, индустријска социологија је само делимично анализирала производ-
ни процес и то из перспективе која се бавила тиме како раднике учинити
задовољним, структуром интеракције унутар радне групе итд, односно врло
мало се бавила односом између рада и капитала и производним фун-
кцијама.22 Студије модернизације су биле превише социјално психолошке и
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21 Подсећања ради, до истог процеса фрагментације долази и у Француској, али тек након
Другог светског рата. Ово указује на чињеницу да је већ тада Америка постала центар социо-
логије, а индустријска социологија модел за француску верзију sociologie du travail.

22 Ипак, појава индустријске социологије је уливала наду социолозима да социологија
неће остати “наука остатака”, већ да ће се бавити и једним посебним сегментом економије –
индустријским радом. У овом периоду, она доживљава велики успон, излази први уџеник под



игнорисале су утицај империјализма и међународних односа размене.
Стратификационе студије су се превише фокусирале на мобилност поједин-
ца, на којег су гледале као на у потпуности апстрахованог из економске
друштвене структуре. На крају, теорије о индустријској револуцији из 1950-
тих и 1960-тих година су биле превише под утицајем технолошког детерми-
низма (Swedberg, 1987).

На основу свега наведеног, јасно је да о економској социологији у овој
традицији није било речи, а као замена за њу у америчкој социологији среди-
ном 1950их формирао се приступ “привреде и друштва” (economy and socie-
ty).23 Ово представља својеврсну традицију америчке економске социоло-
гије, која је почела да се развија знатно касније од њених европских варијан-
ти, односно од 1950. до 1970. године. Најважнији представници америчке
традиције привреде и друштва били су Талкот Парсонс (Talcott Parsons), Нил
Смелсер (Neil Smelser), Вилберт Е. Мур (Wilbert E. Moore) и Карл Полањи
(Кarl Polanyi). 

Први допринос који је потребно поменути, када је реч о америчкој тра-
дицији економске социологије јесте онај који је понудио Карл Полањи.
Његово дело Велика трансформација (Polanyi, 2001) представља почетак
његове критике економске теорије, којој највише замера то што се бави само
формалним облицима економије који се темеље на логици, уместо да узме у
обзир и онај садржајни, утемељен у стварности. Потпуна разрада ових идеја,
догодиће се у књизи Трговина и тржишта у раним царствима (Polanyi et al.,
1957), а посебно њеном поднаслову под називом “Економија као институ-
ционализовани процес”. Основни став који Полањи заступа јесте тај да еко-
номија представља есенцијално друштвени процес, а ово објашњава чиње-
ницом да је “економија . . . укорењена и уплетена у институције, економске
и неекономске” (Polanyi et al., 1957).

Поред Полањија, други највећи допринос америчкој традицији економ-
ске социологије дали су Парсонс и Смелсер са студијом Привреда и друштво
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називом Индустријска социологија (Милер и Форм, 1966) који пишу Делберт Милер (Delbert
C. Miller) и Вилијам Форм (William H. Form), али исто тако и прве студије из ове области попут
Људи који управљају (Dalton, 2013), аутора Мелвина Далтона (Мelvin Dalton) итд.

23 Основни циљ овог “пројекта” било је враћање економије у предметно подручје социо-
логије, али на један другачији начин. Као што се може претпоставити, употребом назива eco-
nomy and society, амерички социолози су желели да укажу на две ствари: прво, да поштују
чињеницу да је реч о два аутономна научна поља и да економисти не морају да брину за своју
дисциплину; и друго, да постоји потреба за испитивањем односа између ова два подручја. До
1950-тих година, постојала је већ дуга традиција учења друштвених научника да „друштво“ и
„економија“ припадају различитим наукама. Због тога је овакав приступ био логичан.



(Parsons and Smelser, 2005). У њој они говоре о томе како су економија и
социологија две науке које су врло удаљене и да је то стање које се мора исп-
равити. Као решење за то, они предлажу да ове две науке постану делови
једне опште теорије у друштвеним системима, тиме практично примењујући
Парсонсову теорију о друштвеним системима на економију (Parsons, 1991).
Поглед на економију као на дистинктиван систем, који је подређен друштве-
ном систему, представљао је у том периоду један велики корак ка поновној
обнови економске социологије у социолошкој традицији. Поред овога, садр-
жај књиге Привреда и друштво показује да су њени аутори били упознати са
економском теоријом тог периода и радовима Кејнса (Keynes), Домара
(Domar), Самјуелсона (Samuelson) и др. (Swedberg, 1987). То представља још
један доказ да је пројекат који су започели Парсонс и Смелсер био веома
озбиљан.

Међутим, напори Парсонса и Смелсера, као и Полањија нису уродили
плодом. После ових дела није се догодило ништа битно на пољу развоја еко-
номске социологије у САД-у. Економисти нису добро прихватили идеје из
Привреде и друштва, а социолози се нису заинтересовали за даљи развој еко-
номске социологије. Једино је Смелсер даље покушавао да уради нешто по
овом питању (нпр. Smelser, 1976), али и то се завршило неуспешно.
Економска социологија доживала је велики застој после 1920. године из којег
није могла да се покрене, упркос покушајима у 1950-тим годинама. Поновно
оживљавање ове дисциплине мораће да сачека нову генерацију социолога,
која ће 1980-тих година почети да ради на озбиљној изградњи једне нове еко-
номске социологије.

Савремени период економске социологије (1980 – )
Изложена полувековној континуираној деструкцији, у потпуности рас-

парчана, економска социологија доживела је свој коначан крах седамдесетих
година двадесетог века. До тада је захваљујући напорима појединих социо-
лога и одређених дисциплина социолошко проучавање економије, на неки
начин, одржавано у животу. Ипак, као и за све догађаје у друштву, и за про-
мену оваквог стања, било је потребно да се појаве повољни друштвени усло-
ви, што се догодило током осамдесетих година.

Прва важна ствар која се десила на друштвеном плану, јесте раст попу-
ларности неолибералне политике у Великој Британији и САД-у.24
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24 Према мишљењу Дејвида Харвија (David Harvey), у овом периоду функционисало је
неколико епицентара из којих су се појављивали револуционарни импулси који су покушавали
да измене свет и усмере га у сасвим новом правцу који даназ називамо неолиберализам. Поред



Неолиберална идеологија, као један облик “тржишног фундаментализма”
(Hejvud, 2005), економију смешта у центар друштва, а самим тим и у његове
неекономске сфере.25 Због тога је постало јасно да изучавање осталих делова
друштва, нужно мора да обухвати и разумевање економских процеса који на
њих утичу. Ово је довело до тога да економисти постепено мењају своје тра-
диционално виђење односа између економије и социологије, што представља
другу значајну ствар која се догодила у овом периоду. Поједини економисти,
од којих се посебно издвајао Гари Бекер (Gary Becker), почињу да својим
радовима задиру у научно поље социологије, што је можда, према
Сведберговом мишљењу (Swedberg, 2006), социолозима дало идеју да и они
могу да узврате истом мером.26 У социологији је ионако у том периоду нас-
тала одређена празнина, која је представљала резултат неуспеха Парсонса и
Смелсера, пропадања индустријске социологије и пада марксизма. Ови дога-
ђаји отворили су простор дуго очекиваној промени у друштвеним наукама,
која ће званично започети 1985. године, а коју ће предводити амерички
социолог Марк Грановетер.

Нова економска социологија: критика перспективе економије и
друштва и индустријске социологије

Оно што је Грановетер учинио средином осамдесетих година двадесетог
века, обично се сматра једним од најозбиљнијих покушаја формулације спе-
цифичног истраживачког програма названог нова економска социологија. За
почетак овог подухвата, узима се година објављивања његовог рада
“Економска акција и друштвена структура: проблем укорењености”
(Granovetter, 1985), а исте године он држи и говор пред Америчким социо-
лошким друштвом у којем представља свој нови приступ. Термин нова еко-
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Кине, у којој је 1978. отпочела либерализација комунистичке привреде и Велике Британије, у
којој је 1979. године Маргарет Тачер (Margaret Thatcher) дошла на власт, трећи епицентар пред-
стављале су САД, у којима 1980. године на власт долази Роналд Реган (Ronald Reagan) (Harvi,
2012).

25 Неолиберализам покушава да максимизира улогу приватног сектора у детерминисању
политичких и економских приоритета државе. Другим речима, тржиште се сматрало морално
и практички супериорним у односу на владу и било који облик политичке контроле.

26 Гари Бекер је покушао да примени економску методологију на проблеме који су тради-
ционално припадали другим друштвеним наукама, а пре свега социологији. У студији
Расправа о породици (Becker, 1993), он примењује економску теорију на доношење одлука у
вези са избором партнера, рађањем деце, расподелом породичних обавеза итд. За проширење
домена микроекономске анализе на широки спектар људских понашања и интеракција (укљу-
чујући и она невезана за тржиште), Бекер је 1992. године добио Нобелову награду за економију.



номска социологија Грановетер употребљава како би направио разлику у
односу на оно што он сматра “старом” економском социологијом, под којом
подразумева индустријску социологију и Парсонсову и Смелсерову перспек-
тиву “економије и друштва”. За разлику од њих, нова социологија економ-
ског живота треба да буде другачија по својој природи и да почива на другим
теоријским претпоставкама.

Прва разлика међу њима тиче се односа према економској теорији, тј. чиње-
нице да “стара” економска социологија није довела у питање валидност неокла-
сичне теорије, што мора да се промени. Док се индустријска социологија крета-
ла само по маргинама оних тема на којима су радили економисти, Парсонс и
Смелсер су тврдили да је економска теорија адекватна и да она треба да пред-
ставља модел који би требало да следе све науке. У оба случаја оне су показале
поштовање према класичној и неокласичној економској теорији, док према
Грановетеровом мишљењу нова економска социологија треба практично да
“напада неокласичне тврдње из основа”.27 Савремени економски социолози
треба да буду спремни да истражују проблематику која је у самој сржи еконо-
мије, а уз то и довољно одважни да истакну како социолошка перспектива може
да допринесе објашњењу ових феномена (Swedberg and Granovetter, 1992).

Друга разлика је у томе што се нова економска социологија ослања на
став да је економска акција укорењена у друштвеним односима. Основна
идеја од које Грановетер полази јесте та да је економска акција укорењена у
друштвеној акцији, а сама укорењеност за њега представља чињеницу да на
економско делање индивидуа, као и на веће економске обрасце (економске
институције, детерминисање цена на тржишту итд.) утичу мреже друштве-
них односа (Granovetter, 1985).28 Наиме, једно од централних питања друшт-
вене теорије односи се на то како на понашање и институције утичу друшт-
вени односи, самим тим према Грановетеру, социологија која хоће да се бави
економским појавама треба да се бави укорењеношћу економске акције у
структурама друштвених односа у модерном друштву. Другим речима, све
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27 Ове идеје Грановетер је изнео у говору који је одржао пред Америчким социолошким
друштвом 1985. године (цитирано према наводима Swedberg, 2006: 33).

28 Идеје о укорењености, Грановетер преузима од Полањија. Међутим, док Полањи уко-
рењеност везује за преткапиталистичке економије, Грановетер тврди и доказује да су све еко-
номије укорењене (Swedberg, 2006).

29 На пример,тржиште се схвата као друштвено-културни производ због тога што је сам
процес размене омогућен и знатно олакшан друштвено-културним процесима који су актерима
на тржишту (преко заједничких вредности, норми и симбола) пружили међусобно разумевање
(Guillén еt аl., 2002).



економске активности су укорењене у друштву, а њиме су практично и омо-
гућене (Granovetter, 2002).29

Овакву Грановетерову формулацију новог истраживачког приступа аме-
рички социолози су добро прихватили. Убрзо су у оквиру њега почеле да се
појављују прве теоријске (види Swedberg and Granovetter, 1992), а посебно, и
емпиријске студије, јер према овом становишту основна карактеристика
социолошког проучавања економије треба да буде и склоност ка емпи-
ријским истраживањима, а не само ка изградњи апстрактних теорија.30

Појавили су се и први уџбеници (нпр. Swedberg and Smelser, 2005), а 2001.
године је отворена Секција за економску социологију у оквиру Америчког
социолошког друштва, другим речима, дошло је до стварања одређене нове
теоријске групе унутар социологије која је у наредном прериоду дала изузет-
но значајне доприносе.

Примена претходних и стварање нових социолошких теорија

Грановетеров истраживачки програм нове економске социологије убрзо
су прихватили социолози који су се интересовали за изучавање економских
појава. Они су готово одмах почели да користе и примењују поједина сазна-
ња, пре свега из теорије друштвених мрежа (Burt, 1995), теорије организа-
ција (нпр. Fligstein, 1993) и културе (Zelizer, 1997), до којих је социологија до
тада дошла.

Теорија друштвених мрежа прва је наишла на примену у оквиру нове
економске социологије, због тога што је и сама изграђена на основу претпос-
тавки које заступа ова теорија. Грановетер је био надахнут структуралистич-
ком и мрежном теоријом Харисона Вајта (Harrison White), што је јасно већ у
његовим раним радовима о слабим и јаким везама (Granovetter, 1973) и о
начину долажења до посла (Granovetter, 1995). Овај приступ он користи и у
програму нове економске социологије, због чега он постаје популаран у
оквиру ње и долази до стварања различитих студија о везама између органи-
зација и унутар њих (нпр. Uzzi, 1996), као и о друштвеним везама које ства-
рају индустријске округе и сл. Међу њима, највише успеха доживела је
књига Роналда Барта (Ronald Burt) под називом Структуралне рупе: друшт-
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30 Овакав став представља још једну критику Парсонсове економске социологије –
Парсонсове категорије нису стимулисале емпиријска истраживања, док нова економска социо-
логија жели да понуди објашњења свакодневних економских активности.



вена структура компетиције (Burt, 1995), која анализира конкуренцију,
ослањајући се на одређене Зимелове идеје (види Scott, 2009).

Поред теорије друштвених мрежа, нова економска социологија успешно
је применила и теорију организација.31 Прва теорија која је искоришћена
јесте теорија ресурсне зависности (Pfeffer and Salancik, 2003) која је приме-
њена на анализу понашања компанија (за преглед види Davis and Powell,
1992), а након ње исто је учињено и са еколошком теоријом организација
(Hannan and Freeman, 1977; Hannan and Carroll, 1992). Поред њих, примена
неоинституционалистичке теорије организација (Powell and DiMaggio,
1991), настале под утицајем идеја Џона Мејера (John Meyer), дала је један од
највећих доприноса новој економској социологији, а кључна студија која је
настала применом ове теорије носи назив Трансформација корпоративне
контроле (Fligstein, 1993), америчког социолога Нила Флигстина (Neil
Fligstein) и бави се настанком великих корпорација у САД-у. 

Нова економска социологија своје доприносе остварила је и на подручју
које није у блиској вези са структуралном социологијом и теоријом органи-
зација. Шта више, како су се популарност и примена структуралног приступа
унутар овог истраживачког програма шириле, социолози који су заговарали
културни приступ реаговали су против овог “друштвено структурног апсолу-
тизма” (Zelizer, 1988: 629). Највећи представници културног приступа су
Вивијана Зелајзер (Viviana Zelizer) и Пол Димађио (Paul DiMaggio), а најпоз-
натије студије написала је управо Зелајзер и оне носе назив Морали и
тржишта (Zelizer, 1979), Одређивање цене непроцењивом детету (Zelizer,
1985) и Друштвено значење новца (Zelizer, 1997) итд.32 Такође, у новој еко-
номској социологији дошло је и до покушаја обнове веберовске традиције
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31 Током шездесетих година, социологија организација доживала је велики успон и у том
периоду произвела је велики број теорија (нпр. Blau and Scott, 2003; Etzioni, 1964; Thompson,
2011; Lawrence and Lorsch, 1967). Међутим, током седамдесетих година проучавање организа-
ција почело је полако да се одваја од социологије и у теоријском и у академском смислу –
“[н]ова социологија организација постала је позната као организациона теорија, а социолози
организација су са департмана за социологију прешли у пословне школе” (Guillén еt аl., 2002:
3). Ово одвајање значило је и губљење друштва из анализе, те фокус на организацију и њене
интерне проблеме. До промене долази са новом економском социологијом, када група социо-
лога окупљена око овог приступа покушава да организациону теорију поново реинтегрише у
социологију.

32 На пример, у студији Морали и тржишта (Zelizer, 1979), Зелајзер испитује нееконом-
ске идеолошке факторе и њихов утицај на јавни став према животном осигурању. Она се посеб-
но фокусира на промену која се одиграва на културном плану, која од тога да се људи противе
претварању вредности људског живота у новчане цифре, води ка његовом прихватању. Посебан
нагласак у овом и другим делима она придаје утицају културе и културних услова на економску
сферу.



историјско-компаративних истраживања (нпр. Granovetter and McGuire,
1998; Dobbin, 1994), као и до разраде социолошке интересне анализе од стра-
не социолога Џејмса Колмана (James Coleman) у студији под називом Основе
друштвене теорије (Coleman, 1994).

Након свега наведеног, јасно је да је обнова економске социологије под
окриљем Грановетеровог истраживачког приступа у великој мери значајна за
савремену социологију. Прво, она је, на одређени начин, вратила проучавање
економских појава социологији. Дефинишући изнова економску акцију, на
микро нивоу, и економске институције, на мезо нивоу, Грановетер је покушао
да понуди једно социолошко разумевање економије, истовремено крити-
кујући савремену економску теорију. Друго, нагласила је потребу проучава-
ња економије у целини, односно понудила је критику појединих дициплина
које су проучавале само поједине сегменте економије. Истовремено при-
знајући важност сазнања до којих су дошле социологија рада, организација
и професија, нова економска социологија указала је на важност њихове
интеграције у објашњењу економских појава и због тога она представља
важан допринос савременој социологији.

Закључак: о важности познавања историјског тока 
економске социологије

Након кратког прегледа историјског тока економске социологије постаје
јасно да је једна од основних карактеристика њеног развоја дисконтинуи-
тет, који је у највећој мери заслужан за њено позиционирање на периферији
система социолошких дисциплина. Један од најпознатијих економских
социолога данашњице, Ричард Сведберг, сматра да разлоге дисконтинуитета
треба тражити у нетрпељивом односу између економиста и социолога
(Swedberg, 1987). Снажан антагонизам међу представницима две науке може
да се препозна у прва два развојна периода економске социологије. У пре-
ткласичном периоду сукоб је био концентрисан око питања метода проучава-
ња економских појава, као и око употребе вредности у науци, док је у класич-
ном периоду дошло до појаве институционалног сукоба.33 Другим речима,
резултат снажне критике и одбојности економиста према дисциплини еко-
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33 Једна од највећих последица институционалног сукоба био је консензус о интелектуал-
ној подели рада према којој је проучавање економског понашања припало економији, док је
социологија била ограничена на проучавање друштвеног понашања. Све до 1980. године
социолози и економисти интелектуалну поделу рада нису доводили у питање – према њој еко-
номисти објашњавају економско понашање користећи се дедуктивним моделима, а социолози
објашњавају све врсте друштвеног понашања служећи се индуктивним моделима (Dobbin,
2004).



номске социологије и социолошком проучавању економије уопште, један је
од најважнијих разлога због чега се ова дисциплина сусрела са толико про-
блема приликом свог развоја, као и због чега до њега толико дуго није дошло.
Из тог разлога је значајно познавање историјског тока ове дисциплине – оно
најбоље може да појасни положај и данашњи статус економске социологије
и социолошког проучавања економије уопште.

Поред тога, познавање историјског развоја економске социологије
важно је и због једног другог разлога. Тај разлог огледа се у чињеници да оно
може помоћи у њеној институционализацији на факултетима, а с обзиром да
је у нашој социологији економска социологија још увек недовољно препоз-
ната као важна дисциплина, овај разлог чини се веома оправданим. У облас-
ти друштвених наука једна аналитичка перспектива додатно се оснажује уко-
лико постоји препознатљив “корпус знања” који се може даље преносити,
као и допуњавати новим сазнањима и прилагођавати новим проблемима који
се јављају услед константне промене која се дешава у друштву (Trigilia,
2002). Веома је важно новим истраживачима показати како постоји једна
дуготрајна и кохерентна традиција и у методолошком и у теоријском смислу.
Због тога је познавање историјског развоја економске социологије од изузет-
ног значаја.
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OCCURRENCE, DEVELOPMENT AND RENEWAL 
OF ECONOMIC SOCIOLOGY

Summary: This paper presents a brief history of the discipline of economic sociology.
Three historical periods are extracted: pre-classical, classical, and modern. These are the
three main processes of this sociological discipline and they represent its occurrence, deve-
lopment and its renewal. With special attention we deal with socio-historical and intellec-
tual factors of each period because we believe that they have had main influence in deve-
lopment of economic sociology. In order to understand its intellectual marginalization till
almost 80’s it is important to know its history of development as well as reasons why the
renewal happened in the first place.
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