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Abstract: The article examines some features of the real estate market in terms of its specifics as an object of study. 
The necessity and possibility to study the real estate market with the means of the new institutionalism and the 
evolutionary economics are discussed. Some possibilities for ideological limitations in the analysis of the real estate 
market are considered. The author proposes a general research scheme that takes into account possible ideological 
limitations. 
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Увод 
Успешното решаване на който и да е познава-

телен проблем изисква гаранции за някаква сте-
пен на надеждност на получените крайни резул-
тати. Това предполага проблемът да се разглежда 
в своя естествен контекст и да се проследят ло-
гическите връзки с други значими проблеми, 
имащи отношение към решавания. Необходимо е 
да се отчита, че всяка теория е по същността си 
субективно отражение на сложната и многоас-
пектна реалност. Всеки субект (индивидуален 
или колективен) възприема ограничена част от 
неизчерпаемото богатство на заобикалящия ни 
свят. По правило, тази възприемана част се опре-
деля от потребностите и ценностите на субекта 
(при колективните от възприетите цели), при то-
ва е в зависимост от степента, в която ги осъзна-
ва и разбира. За да се преодолее такъв значим су-
бективен момент в процеса на познание е необ-
ходимо да се използват исторически доказали се 
в практиката инструменти. Методологията е точ-
но такъв инструмент. 

Понятието идва от древногръцки език 
(μεθοδολογία – учение за начините и подходите; 
μέθοδος – път за постигане на нещо и λόγος – 
мисъл, причина, учение), т.е. учение за методи-
те или пътищата, подходите и стратегиите за из-
следване на дадена предметна област. 

Методологията може да се разглежда в два ас-
пекта. Първият е общотеоретичен и е насочен към 
философията на човешкото познание (т.нар. гно-
сеология). Целта е да се достигне до модела на 
идеалното знание. Вторият е с практическа ориен-
тация и по същността си е програма (алгоритъм) 
за постигане на желана практическа цел. Основава 

се на определен набор от подходи и начини за 
действие, които осигуряват постигането на целта 
без да се накърнява обективната истина. Качест-
вото на метода, което се изразява в неговата ефек-
тивност, трябва да се провери в практиката, т.е. 
практиката е критерий за истината. 

В търсенето на методология, подходяща за ре-
шаването на даден проблем или кръг проблеми, 
изследователят неминуемо се сблъсква с необхо-
димостта от опростен начин на представяне на 
сложната заобикаляща среда. Възприятията за нея 
са субективни и такова представяне е възможно 
само от позициите на определена група субекти. В 
този случай на помощ идва идеологията (от ста-
рогръцки ιδεολογία; ιδεα – образ, идея; и на гръц-
ки: λογος – мисъл, причина, учение). Идеологията 
може да се разглежда като системно организирана 
съвкупност от възгледи и идеи, характерна за оп-
ределена социална група. 

Нашата цел ще бъде да намерим адекватна 
методология за изучаване на пазара на недви-
жими имоти, която е всеобщо приложима и не 
зависи пряко от определена идеология. Особено 
сложна задача е рационалният избор на подхо-
дяща методология. 

1. Пазар на недвижими имоти и 
интердисциплинарен подход 
Пазарът на недвижими имоти е сложно явле-

ние независимо на каквото равнище на абстрак-
ция и в какъв териториален или времеви обхват се 
разглежда. По тази причина всяка несложна тео-
ретична рамка е добра изходна точка. Напр., може 
да се използва рамката, предложена от Киоф 
(Keogh, 1994), която е подобна на тази на Цолакос 
и съавторите му (Tsolacos et al., 1998). При такъв 
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подход пазарът се разделя на три основни части: 
пазар на потребителите или ползвателите, инвес-
тиционен пазар и пазар на дивелъпърите. Тези па-
зари, разглеждани като отделни обособени сег-
менти на цялостен интегрален пазар са анализи-
рани също от автори като ДиПаскуале и Уитън 
(DiPasquale and Wheaton, 1992), Бол и др. (Ball et 
al., 1998), Джоузи (Jowsey, 2011, ch. 17) и Пируна-
кис (Pirounakis, 2013). Всеки един от посочените 
сегменти се характеризира със специфични набо-
ри от данни. Спецификата се проявява по отно-
шение на методологията на събиране, източници, 
свойства на самите данни и др. Обобщен поглед 
върху подобен подход към пазара на недвижими 
имоти е представен в Таблица 1. 

Таблица 1.  
Сегменти на пазара за недвижими имоти 

Сегмент Описание 
Пазар на пот-
ребителите/ 
ползвателите 

Тук се използват данни, свързани с 
наематели и наемодатели. Ключо-
вите показатели са свързани с тър-
сене, свободна площ (жилищна или 
за специализирани бизнес цели) и 
равнища на наемите. 

Дивелъпърски 
пазар 

Обхваща новото строителство и ос-
новни ремонтни дейности. Използ-
ват се данни за настоящото строи-
телство и строителните разрешения. 
Създава се нова жилищна площ за 
потребителския пазар и за инвести-
ционния пазар. 

Инвестицио-
нен пазар 

Отразява тенденциите на другите 
два пазара, общото състояние на 
икономиката и влиянието на паза-
рите на други активи. 

Източник: Авторски обобщения 

Всяка класификация е условна и зависи от 
целите, които си поставя изследователят. В на-
шия случай се търси пълният обхват на пазара 
на недвижими имоти. По тази причина се мар-
кират и посочените три сегмента. Ако поставим 
за цел изследването на връзките между различ-
ните пазари в националната икономика, разгле-
даните три сегмента могат условно да се разши-
рят. В този случай пазарът на ползвателите се 
явява част от локалния потребителски пазар, 
дивелъпърският пазар е част от пазара на собст-
веност и инвестиционният пазар е част от капи-
таловия пазар. 

На пръв поглед, условното абстрактно раз-
ширяване на изследователския обхват сякаш 

омаловажава ролята на пазара на недвижими 
имоти в икономиката на страната, като предста-
вя наличието на редица други бизнес дейности. 
Ако отчетем, обаче, относителния дял на опера-
циите с недвижими имоти на трите широко 
очертани пазара, разглежданият сектор безапе-
лационно поема водещата си роля. Не само от-
носителният дял на този пазар е най-голям, но и 
абсолютният му размер устойчиво нараства. 

Размерът на професионално управлявания 
глобален пазар за инвестиции в недвижими 
имоти се е увеличил със 7,8% от 8,9 трилиона 
долара през 2018 г. на 9,6 трилиона долара през 
2019 г. Ръстът е по-висок в сравнение с 2018 г., 
когато пазарът е нараснал с 4,1%. Посоченият 
тренд се наблюдава в САЩ, Великобритания, 
Япония, Германия и Китай (в които страни е 
измерван индивидуално), както и във всички ос-
танали страни (измерван общо) (Teuben & 
Neshat, 2020). 

Резултатите от развитието на пазара на нед-
вижими имоти съдържат усилията на професио-
налисти от различни области. Всяка професио-
нална област се характеризира със специфични 
изследователски инструменти и работна терми-
нология. 

Още от средата на миналия век изследовате-
лите от различни области на науката и практи-
ката осъзнават, че най-сериозните конфликти, в 
които човечеството е въвлечено, се явяват ре-
зултат на взаимодействието на сили от различен 
характер – социални, икономически, техноло-
гични, политически, психологически и много 
други. Тези конфликти са сложни и не могат да 
бъдат разрешени чрез фрагментираните подхо-
ди на отделните дисциплини. Назад в историята 
е времето, когато икономическият растеж е мо-
жел да се разглежда без да се вземат предвид 
социалните последици или когато технологиите 
са могли да се развиват, без да се отчитат соци-
алните промени. 

Желанието да се изследват социално-иконо-
мическите явления в цялата им сложност и мно-
гообразие допринася за появата на различни из-
следователски подходи към средата на 70-те го-
дини на ХХ век. Различните характеристики на 
тези подходи, както и принципите, залегнали в 
основата им, ни дават основания да ги наричаме 
интердисциплинарни, полидисциплинарни, плу-
ридисциплинарни, мултидисциплинарни и т.н. 
Само изреждането им подсказва, че класифика-
цията им е сложна задача. Някои автори предла-
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гат за целта да се използва системен анализ 
(Мокий, Лукъянова и Мокий, 2016). 

Междудисциплинарните подходи обогатяват 
класическите дисциплинарни като се фокусират 
не върху придобиването на класически дисцип-
линарни знания, а върху синтеза на нови знания 
за изследваните обекти чрез търсене на подобни 
предметни области в тях. Това позволява използ-
ването на методологията на една дисциплина за 
решаване на проблемите на друга дисциплина. В 
същото време се осъществява взаимно обогатя-
ване на езика на тези дисциплини, както и се 
усъвършенства тяхната дисциплинарна методо-
логия. Напр., статистиката се използва в сферата 
на икономиката. Търсенето на подобни предмет-
ни области в различни научни дисциплини е до-
вело до формирането на много междудисципли-
нарни подходи като икономическа статистика, 
икономическа география, биофизика, геофизика 
и т.н. Главна идентификационна характеристика 
на междудисциплинарните подходи е установя-
ването на отношения на съподчинение между 
взаимодействащите дисциплини. „Водеща“ е 
дисциплината, от позицията на която се интерп-
ретират резултатите от междудисциплинарното 
научно изследване. „Водената“ дисциплина учас-
тва в изследването само със свой собствен мето-
дологичен апарат (Мокий, 2009, с. 29). 

Друга разновидност на взаимодействие меж-
ду различни дисциплини са мултидисциплинар-
ните подходи. При тях се извършва търсене на 
комбинация не само от подобни предметни об-
ласти, но и от такива, при които няма сходства, 
но могат да бъдат значими за опознаването и 
разбирането на даден изследван обект. Следова-
телно, по своята същност мултидисциплинарни-
те подходи са метод на експертни оценки или 
метод на експертни групи. За да се прилагат ус-
пешно тези методи е необходим консенсус в 
мненията на изследователите, специалисти по 
различни дисциплини. При успешни изследва-
ния експертите стигат до компромис в рамките 
на професионалната и делова етика. 

Анализът на принципите, които се прилагат 
при полидисциплинарния, интердисциплинар-
ния и плуридисциплинарния подход показва, че 
те по същество са идентични с мултидисципли-
нарния подход. 

Четвъртият вид взаимодействия между обо-
собени дисциплини е трансдисциплинарният 
подход. Този подход представлява нова област 
на знание, различна от мултидисциплинарност-

та. Отличителна черта на трансдисциплинарния 
подход е желанието на изследователите да пос-
тавят дисциплинарни знания за света, за обекта 
на изследване и техните предметни области в 
рамките на някаква глобална система при която 
няма строги граници между дисциплините 
(Jantsch, 1969, p. 528). 

Прилагането на системния подход към от-
делните дисциплини и междудисциплинарните 
взаимодействия води до резултати, които ус-
ловно можем да наречем системно-дисципли-
нарни, системно-междудисциплинарни, систем-
но-мултидисциплинарни и системно-трансдис-
циплинарни подходи. За всички тях е характер-
но комплексното възприемане на изучавания 
обект и стремежът той да бъде изследван в ця-
лостното му многообразие. При това трябва да 
се определят причинно-следствените връзки, 
които обуславят многообразието. Не трябва да 
се пренебрегват и връзките между обекта и зна-
чимите за функционирането му външни обекти, 
т.е. от заобикалящата среда. Всичко това са ха-
рактеристики на системния подход, който изис-
ква използване на системен анализ. Съвсем за-
кономерно, на първите етапи на изучаването на 
даден обект е удачно да се използва системно-
дисциплинарен подход. Това позволява фокус 
на изследването и генериране на знания за обек-
та на линеен принцип – всички негови компо-
ненти и характеристики на връзките между тях 
се изучават с конкретни дисциплини. Последо-
вателно се изучават структурите и функциите на 
всеки компонент и знанията за обекта линейно 
нарастват. На определен етап този подход се из-
черпва и се налага използването на форми за 
междудисциплинарно взаимодействие. Започва 
се с класически научни подходи, които използ-
ват линейната логика на систематизиране на 
знания и се преминава към подходи, които це-
лят системно изграждане на цялостен и единен 
образ на изследвания обект. 

Изведените общи закономерности на изслед-
ване на сложни научни области трябва да се от-
читат при изследване и анализ на пазара на нед-
вижими имоти. 

2. Новата институционална икономика 
като методологична рамка 
Много съществен момент в изучаването на 

обекти с висока степен на теоретична абстракция 
е използването на подходяща методологична 
рамка. Отчитайки приложния характер на търсе-
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ните резултати, както и необходимостта от съв-
местна работа на изследователи с различни на-
учни специалности (като юристи и икономисти, 
напр.), може да се използва неоинституционал-
ната икономическа теория. За качествения анализ 
на високо равнище на абстракция успешно могат 
да се прилагат методи, подобни на предложения 
от проф. Ганчев метод на плуралистическия диа-
лектически монизъм или на монистическия диа-
лектически плурализъм (Ганчев, 2007). Това 
предполага при опити за обективен анализ на го-
леми социални системи да се отчита действието 
на водещите фактори като диалектическа систе-
ма, които в определен момент са задействани от 
един, ключов фактор. Като резултат историчес-
кото събитие или процес се реализира с нараст-
ващ синергетичен и мултиплициращ ефект. По 
своята същност, това е приложение на теорията 
на хаоса с всички произтичащи положителни и 
отрицателни ефекти. Силна страна на подобен 
подход е всеобщата му валидност, но ограниче-
нията пред формализирането на социалните про-
цеси го лимитират до анализ на високо абстракт-
но-теоретично равнище. 

Качественият анализ на високо равнище, 
обаче, винаги е неразривно свързан с личните и 
професионални качества на изследователя и е 
под влиянието на политическите му и идеоло-
гически пристрастия. Чисто методологическите 
проблеми, свързани с присъствието на по-явни 
или скрити елементи на идеология не трябва да 
се пренебрегват. 

От тези разсъждения, както и от изложеното 
по-горе, можем да заключим, че изследванията 
в теоретичната рамка на новата институционал-
на икономика са по същността си междудис-
циплинарни изследвания. В тях се използват 
методологични инструменти, взаимствани от 
социологията, психологията, социалната психо-
логия, културната антропология, статистиката, 
приложната математика и др. Подчертано во-
деща, обаче, е ролята на икономическата тео-
рия. Институциите в този контекст са правила, 
които се приемат като даденост, която е външна 
за системата. Социалните и поведенческите на-
уки са ги формулирали, а изследователят под-
бира онези от тях, с помощта на които може да 
формулира интересуващата го икономическа 
задача. По-нататък, използвайки абстрактно-
логическо мислене и количествени методи за 
анализ, изследователят решава задачата. Оче-
видно, този подход е много силен, но има свои-

те ограничения. На първо място, икономически-
те изследвания се оказват ограничени в рамките 
на осъществените вече изследвания от поведен-
ческите науки. На второ, фокусът върху чисто 
икономическата проблематика може да отклони 
вниманието от значими социални проблеми. 
Следователно, удачно е да се потърсят възмож-
ности за интердисциплинарни изследвания. 

Исторически новата институционална ико-
номика възниква като подход в САЩ в контекс-
та на изследвания на политическите науки, ико-
номиката, организационното поведение и соци-
ологията. Във фокуса на внимание е как инсти-
туционалните структури, правила, норми и кул-
турни явления ограничават избора и действията 
на лица, когато са част от политическа институ-
ция. Тази методология добива популярност през 
80-те години сред учени, изследващи в амери-
канската политика. Този така наречен нов инс-
титуционализъм успява да съчетае подходите на 
традиционните изследвания, които се фокусират 
върху изучаването на формални институцио-
нални правила и структури, с бихевиористични 
идеи, насочени към изследване действията на 
отделни участници в сложни процеси с полити-
чески, икономически и социални компоненти. 

Една от причините да няма единно и всеоб-
що прието определение за политическа инсти-
туция, е, че неоинституционалният подход обх-
ваща голямо разнообразие от допълващи се, но 
доста различни методологии. Съществуват поне 
три главни направления на неоинституциона-
лизма: институционализъм на рационалния из-
бор, социологически институционализъм и ис-
торически институционализъм. 

Институционализмът на рационален избор се 
корени в икономическата наука и теорията на 
организацията. Той разглежда институциите ка-
то системи от правила, норми и стимули. Пра-
вилата и нормите могат да бъдат оспорвани и 
променяни и така една група политически ак-
тьори могат да получат превес и дори домина-
ция над друга. Вземането на политически реше-
ния се обяснява с помощта на рационални коли-
чествени модели (най-често от теорията на иг-
рите), тъй като претендентите и носителите на 
политическа власт се изправят един срещу друг. 
Макар и да не е задължително, най-често се раз-
глежда конкретна ситуация към даден момент и 
анализът на процеси, развиващи се във времето 
и променящи институциите в динамика не са 
приоритет. 
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Както личи и от наименованието му, социо-
логическият институционализъм се корени в 
социологията, теорията на организацията, ант-
ропологията и културните изследвания. Водеща 
при него е идеята за институционалните култу-
ри. Учените от това направление гледат на инс-
титуционалните правила, норми и структури не 
като на рационални инструменти или средства 
за постигане на ефективност, а като на културно 
изградени явления. Интересни за тях са ролята 
на мита и церемонията в създаването на дадена 
институционална култура, както и ролята на оп-
ределени символни системи, когнитивни сцена-
рии, морални еталони и др. Понякога при такъв 
подход може да се размият границите между 
институции и култура. Често фокус в изследва-
нията са въпроси за социалната и културна ле-
гитимност на организацията и нейните членове. 

От трите разглеждани направления истори-
ческият институционализъм е най-труден за де-
финиране. Той обхваща изследванията на мно-
гобройни изследователи и различни методоло-
гични подходи. Водещо е допускането, че инс-
титуционалните правила, ограничения и норми, 
както и предизвиканите от тях познавателни ре-
акции, в дългосрочен план насочват поведение-
то на политическите участници в процеса на 
вземане на решения от тях. Историческият инс-
титуционализъм съчетава подходите на коли-
чествения анализ на направлението на рацио-
налния избор с акцента върху културологичния 
анализ на социологическото направление. Тук 
се наблюдава еклектично многообразие на изс-
ледователски идеи и теории. 

Въпреки посочените различия, в този тип из-
следвания има някои общи моменти. Истори-
ческите институционалисти се стремят да дефи-
нират и обяснят конкретни явления в реалния 
свят, като резултатите от избори, напр. За целта 
използват документални исторически източни-
ци, както и всякакви форми на обратна връзка, 
достъпни в рамките на дадено конкретно изс-
ледване. И тук действията на играчите се разг-
леждат като съревнование за оскъдни ресурси и 
се подчертават различията във възможностите 
за действие на различните институции (напр. 
между съдебната и законодателната власт). Ис-
торическите институционалисти отбелязват, че 
институциите не работят с перфектна ефектив-
ност. Причините за това са комплексни, но ос-
новните са, че институциите са били проектира-
ни в друго време и при други условия и инсти-

туционалните правила се променят сравнително 
бавно. Всичко това налага при всеки конкретен 
анализ да се подхожда индивидуално. 

Към настоящия момент новият институцио-
нализъм се е утвърдил като доминираща мето-
дология не само при анализа на пазара на нед-
вижими имоти, но и при основната част от ана-
лизите в сектора като цяло. Причина за това е 
специфичният изследователски и терминологи-
чен апарат на неоинституционализма. Основни-
те характеристики на пазара на недвижими имо-
ти и на осъществяваните на него сделки са ви-
сокото равнище на транзакционните разходи и 
разгърнатата сложна институционална структу-
ра на многобройните участници (респективно 
сложните отношения между тях). Новият инсти-
туционализъм като методология разполага с не-
обходимите изследователски инструменти за 
задълбочено изследване както на пазара на нед-
вижими имоти, така и на сектора като цяло. 

3. Еволюционната икономика като 
методологична рамка 
Въпреки явните си предимства и възможнос-

ти, новият институционализъм се характеризира 
и с ограничения. Едно от основните е, че инсти-
туционалният анализ е насочен към ефективно 
функциониране в бъдеще, на основата на анализ 
на настоящия момент. Причините за текущото 
състояние и кои са причините за тях са извън 
фокуса на внимание дори и на историческите 
институционалисти. Действително, те използват 
исторически анализ, но той е насочен към най-
близкото минало и е с много прагматичен ха-
рактер. Търсят се документи, но не за анализ в 
исторически план, а най-вече като доказателст-
во за актуалното състояние на нещата към опре-
делен момент. 

В случаите, когато е необходимо по-задълбо-
чено вникване не просто към фактологията, а 
към дълбинните причини за наблюдаваните на 
пазара и в цялата икономика явления, институ-
ционалният подход не е достатъчен. Тогава се 
налага използването на подходите на еволюци-
онната икономика. 

 Според теоретичните възгледи на еволюци-
онната икономика икономическите процеси се 
развиват и икономическото поведение се опре-
деля както от отделните индивиди, така и от 
обществото като цяло. В противовес на теорията 
за рационалния избор на традиционната иконо-
мика, в еволюционната психологическите фак-
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тори са основните двигатели за икономическо 
развитие. Еволюционните икономисти смятат, 
че икономиката е динамична, непрекъснато се 
променя и е по същността си хаотична, а не се 
стреми постоянно към състояние на равновесие. 
Производствените процеси са сложни и много-
образни и се променят с развитието на техноло-
гиите. Съответно, организациите също трябва 
да се променят заедно с промяната на техноло-
гиите и поведението на потребителите. 

Еволюционната икономика изследва как чо-
вешкото поведение и познавателни структури 
(напр. чувството за справедливост) влияят върху 
икономиката. Едно от направленията на изслед-
ване е каква е връзката между икономическото 
поведение и еволюцията на такива човешки ин-
стинкти като хищничество, стремеж към сърев-
нование, любопитство и др. На свободния пазар 
оцеляването на най-подходящия модел в даден 
исторически контекст е широко разпространено. 
Потребителите имат много възможности за из-
бор, и на брой малко фирми могат напълно да 
отговорят на техните нужди. Всичко това пре-
дизвиква състояние на постоянно съревнование 
и отпадане на множество конкуренти. 

Една от най-интересните постановки на ево-
люционната икономика е, че провалът е неми-
нуем и необходим. Той е също толкова важен, 
колкото и успехът, защото проправя път към 
икономически просперитет, насърчавайки по-
голяма ефективност и разработване на по-добри 
продукти и услуги. Чрез него се вижда как пот-
ребностите на обществото се развиват с течение 
на времето. 

Може да се обобщи, че еволюционната ико-
номика е течение в икономическата наука, което 
се фокусира върху промените във времето в 
съвкупния възпроизводствен процес (производ-
ство, разпределение, размяна и потребление) и в 
социалните институции, които предопределят и 
насочват този процес. Анализите на еволюци-
онната икономика често се основават на изслед-
вания в други социални науки като икономичес-
ка социология, икономическа антропология, 
международна политическа икономия и др. От 
своя страна, постановките на еволюционната 
икономика също често се използват от други те-
оретични направления (напр. теории за иконо-
мическия растеж, за цикличното развитие и др.). 

Еволюционните икономисти често използват 
концепции от еволюционната биология, за да 
обяснят механизмите на икономическата ево-

люция. Редица еволюционни икономисти гледат 
на икономическата еволюция като на хаотичен 
процес, който няма конкретна цел или предва-
рително определена крайна точка. Това доста 
наподобява модела за еволюция на видовете на 
Дарвин. Освен това много еволюционни иконо-
мисти приемат, че редица човешки познавател-
ни, поведенчески и социални нагласи са резул-
тат от генетичната еволюция. Използват се ико-
номически аналози на понятията изменчивост, 
наследственост и естествен подбор, въведени от 
Дарвин. 

Докато при институционалната икономика 
ключовият въпрос за икономическите процеси и 
явления е „как“, то за еволюционната икономи-
ка този въпрос е „защо“. Това се отнася с пълна 
сила за пазара на недвижими имоти и за сектора 
на имотите като цяло. 

4. Методология и идеология 
Разгръщането на методологията предполага 

ясна представа за заобикалящата среда. Дори и 
разглеждан в национални рамки, пазарът на 
недвижими имоти е свързан и изпитва въздейс-
твия от близки и по-далечни влияещи фактори. 
На пръв поглед геополитиката е сфера, която е 
много встрани от чисто пазарните анализи. Дос-
татъчно е да погледнем фактите отблизо, обаче, 
за да видим преки отношения. Напр. спирането 
на полетите на руските граждани до България 
преди няколко месеца повлия както на туризма 
у нас, така и на пазара на недвижими имоти. 
Близо 300 000 собственици на имоти бяха възп-
репятствани да ги ползват нормално. Общата 
политика на ЕС към Руската Федерация и ней-
ните граждани оказва силно влияние върху па-
зарните тенденции в сферата на ваканционните 
имоти. Нещо подобно, макар и в по-малък ма-
щаб, се наблюдава и по отношение поданиците 
на Великобритания след Брекзит. 

Следователно, анализите на високо равнище 
на абстракция предполагат отчитане на систем-
ни взаимодействия между структури с иконо-
мически, политически и социален характер. За 
нуждите на рутинното ежедневие не е необхо-
димо тези системи и структури да се разглеждат 
и осмислят като взаимодействащи си. Това се 
налага само когато се правят анализи на високо 
равнище на абстракция за целите на национал-
ното и наднационално управление. Освен това, 
не трябва да се забравя, че действията на значи-
мите държави нямат случаен характер, а са це-
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ленасочени усилия за реализация на геополити-
ческите им интереси. Тези действия силно влия-
ят върху останалите страни, при това, много 
често с т. нар. „мека сила“, т.е. без оповестяване 
на истинските крайни цели. (Коев, 2015) Едно 
от оръжията на „меката сила“ са различни по 
характера си идеологии (Начев, 2018). В случая 
под „идеология“ се разбира система от възгле-
ди, обясняващи света, които съответстват на ин-
тересите и представите на определена социална 
група или прослойка. По-точно, според опреде-
лението на Карл Манхайм, идеологията е пре-
дубедено отражение на социалната действител-
ност, изразяващо интересите на определени 
групи или класи, които са на власт, и които чрез 
идеологията се стремят да запазят статуквото. 
(Remmling, 1961) Т.е. става дума не за адекват-
на, а за полезна на някого система за обяснение 
на света. „Функцията на идеологията не се със-
тои в това да ни предложи начин за бягство от 
реалността, а в това да ни представи самата со-
циална действителност като убежище от дадена 
травмираща реална същност“ (Жижек, 1999, с. 
52). В този смисъл всеки проблем при взаимо-
действията между различни интеграционни 
структури се явява свързан и повлиян по нео-
чакван (на пръв поглед) начин с проблеми и яв-
ления, които в общия случай не се отчитат от 
традиционния икономически анализ. Много е 
лесно неусетно за изследователя изводите да 
напуснат полето на обективността и да се ока-
жат неадекватни на реалността. Разбира се, този 
риск съществува във всяко изследване. Всъщ-
ност, още от времето на Просвещението, разг-
раничаването от идеологията е сърцевината на 
научния подход. В случая, обаче, когато инсти-
туции на публичната власт са непосредствени и 
социално приети играчи на пазара, степента на 
описания риск нараства значително. Това прави 
сложна задачата на изследователя, без значение 
за кой точно сектор от икономиката или сегмент 
от пазара става дума и за кой точно етап от ця-
лостния жизнен цикъл на даден продукт. Единс-
твеното оръжие е безпристрастно изследване, 
стремеж да се разграничат (до колкото е въз-
можно) икономическите проблеми от всички 
останали и, отново до колкото е възможно, да се 
използват предимно утвърдени в практиката ин-
струменти за икономически анализ. Може би 
най-коварната характеристика на идеологичес-
ките влияния е фактът, че най-лесно се преодо-
лява една идеология, като се замени с друга. 

Коварството произтича от възможността това да 
се случи и несъзнателно за изследователя. 

Към настоящия момент съществуват мно-
жество различни идеологии и научни системи за 
тяхната класификация. Всичко това не е във фо-
куса на обсъждането и е необходимо да се на-
мери колкото се може по-компактна класифика-
ция, която в достатъчна степен позволява отчи-
тане на съществуващото многообразие. Много 
интересна в това отношение е класификацията, 
предложена от руския социолог и геополитик 
Александър Дугин (Дугин, 2015). Според този 
автор всички съществуващи до сега идеологи-
чески течения могат да се сведат до три основ-
ни, които съдържат в себе си цялото съвременно 
многообразие. Всяка има в основата си опреде-
лен субект и това я определя същностно. Това 
са индивидът при либерализма, класата при ко-
мунизма и нацията/ държавата при национализ-
ма и фашизма. Високата степен на опростяване 
е аргументирана с исторически примери и дъл-
боки социологически разсъждения. 

Посочените основни идеологии са абстракт-
ни научни понятия, които в живота се конкрети-
зират в различни социални конструкции. Напр. 
едно от проявленията на либерализма е т.нар. 
неолиберализъм, който стига до някои крайнос-
ти при реализацията на либералната идея. 

В момента, макар да е силна и да присъства в 
много значими институции (особено в ЕС), иде-
ологията на неолиберализма видимо ерозира. 
Без да навлизаме в безплодни за обсъждането 
идеологически спорове, можем да приемам фак-
та, че към настоящия момент неолиберализмът 
не работи така добре, както в първите години от 
появата си. Произтичащите от него подходи не 
просто не разрешават, а често задълбочават се-
риозните противоречия на нашето време. Може 
би в следващ момент, при друго разположение 
на силите, ще изживее някаква форма на рене-
санс и ще отразява адекватно ситуацията в све-
та. Днес, обаче, това е просто една идеология, 
използвана в сферата на геополитиката. Била е 
много ефикасна като „мека сила“ в определена 
геополитическа обстановка, поради което дълго 
време е считана за безалтернативна. Определени 
политически кръгове я разглеждат като такава и 
днес, но това, което наблюдаваме в света (осо-
бено в САЩ) е индикатор, че ситуацията вече се 
е променила и подобно схващане е неадекватно. 
Не е нужно да се поддаваме на изкушението да 
предлагаме виждания какво предстои да се слу-
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чи в бъдещето. Най-вероятно те биха били иде-
ологически повлияни (напр. от други идеоло-
гии, различни от неолиберализма). Достатъчно е 
да отбележим факта: макар и все още преобла-
даващ като начин на мислене в структурите на 
ЕС (Lütz & Kranke, 2010), неолиберализмът не е 
добра основа за осмисляне на икономическите 
процеси както в ЕС, така и у нас. Да го форму-
лираме по този начин: времето на т.нар. Вашин-
гтонски консенсус (Williamson, 1990, 1999) от-
мина и историята продължава. (Rodrik, 2006) 
Краят, оповестен от Фукуяма (Fukuyama, 1992), 
не беше край, а само кратък застой. Светът про-
дължава да се развива и това е в сила за всички 
негови компоненти, включително националните 
държави и наднационални обединения като ЕС, 
световната икономика, националните икономи-
ки, икономическите интеграционни структури, 
и, накрая, но не и по значение, пазарите на нед-
вижими имоти. 

Заключение 
Пазарът на недвижими имоти е сложна за 

изучаване структура, тъй като съдържа в себе си 
резултатите от взаимодействието на много и 
сложни социално-икономически процеси, явле-
ния и институции. Той е неразделна част от жи-
вота на всяка национална икономика и при гло-
бализацията устойчиво се оформя като сложна 
глобална система, свързана с глобалната иконо-
мика чрез световните стокови и капиталови па-
зари. При това, при конкретните си проявления, 
продължава да бъде феномен със силно локален 
характер. Това налага използването на утвърде-
ни методологични подходи. Направеният обзор 
разкрива два ключови (от методологична гледна 
точка) подхода за анализ на пазара на недвижи-
ми имоти при различни териториален и времеви 
обхват, равнище на абстракция и връзка с други 
значими икономически структури. На първо 
място, това е подходът на новия институциона-
лизъм. Той е подходящ при по-висока степен на 
конкретика и необходимост от извеждане на ко-
личествени зависимости за нормативни цели. 
При потребност от извеждане на по-дълбоки 
причинно-следствени връзки подходящи са 
подходите на еволюционната икономика. 

Двата подхода могат да се прилагат съвмест-
но, като трябва да се избягва попадането в иде-
ологически капани. Към настоящия момент е 
прибързано кризата в неолиберализма да се 
приема като крах на либералната идеология. 

Напротив, от времето на Просвещението насам 
свободите за личността непрекъснато се разши-
ряват по обхват и съдържание. По-скоро, бурно-
то развитие на технологиите поставя предизви-
кателства, които са били непознати преди и с 
които днес трябва да се справяме. Теоретичният 
анализ на равнище индивид не е загубил и скоро 
няма да загуби значението си за икономическата 
наука като цяло и при анализ на пазара на нед-
вижими имоти в частност. 
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