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Резюме. Наред с обективната полезност, която дадено икономическо решение носи на индивида,
съществено значение за него има и субективното възприятие на постигнатия резултат. Поради
тяхната важност, процесите на вземане на решения и свързаните с тях емоции и възприятия в
наши дни често се изследват с интердисциплинарни методи от психологията, икономиката, математиката и компютърната наука. Настоящата статия обобщава перцепциите на 131 изследвани лица за икономическия успех, постигнат от тях в лабораторен икономико-психологически
експеримент. Емпиричният материал е изследван посредством модифициран вариант на концептуалния клъстерен анализ – хибриден метод, съчетаващ клъстерния анализ и контент анализа, и
приложим за обработка на данни с качествен характер.
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Увод
Икономическата наука е възприела опростения възглед, че решенията, които човек
взима, винаги имат за цел да му донесат
максимална полезност в материален смисъл. Върху тази идея се гради най-влиятелната теоретична рамка, господстваща в
наши дни в микро- и макроикономиката.
Най-общо, това е теорията на очакваната
полезност на Джон Фон Нойман и Оскар
Моргенщерн (von Neumann & Morgenstern,
1944). През втората половина на ХХ век
бяха намерени достатъчно доказателства,
че това опростяване води до неадекватно
описание на икономическото поведение.
Още през 1952 г. френският икономист
Морис Але показа, че реалните решения
на човека в ролята му на икономически
агент нарушават постулатите на теория-

та дори в сравнително прости ситуации
(Allais, 1953). Теорията на перспективите
(Kahneman & Tversky, 1979) предложи попълноценна картина на икономическата
мотивация, но в методологичен смисъл
остана изцяло феноменологична, а в последствие бяха открити редица явления,
които подкопаха нейния доминиращ статут. В по-ново време се появиха теориите на Стивън Гросбърг, които преместиха
ударението от търсенето на материална
полезност към стремежа за постигане на
емоционален баланс (���������������
Grossberg & Gutowski, 1987; Grossberg & Schmajuk, 1987).
В настоящата статия се анализира богатството от мотиви, с които се характеризира
човешкият избор в лабораторна икономическа ситуация, близка до реалния пазар.
Проведен е икономико-психологически
експеримент (Mengov, 2014; 2015), с който

