
Ηλεκτρονική οχλοσοφία και µακροοικονοµικές 
προβλέψεις 
 
Θα έχετε ακούσει σίγουρα περί της «σοφίας του όχλου». Πρόκειται για µια 
«αλήθεια της στατιστικής». Το 1906 ο Francis Galton, στατιστικολόγος, έκανε το 
εξής πείραµα σε µια εµποροπανήγυρη στο Plymouth της Αγγλίας: Ζήτησε από 
οκτακόσια περίπου άτοµα να µαντέψουν το ακριβές βάρος ενός σφαγµένου 
βοδιού, και κατέγραψε σε µια κόλλα χαρτί την εκτίµηση του καθενός. Κατόπιν 
υπολόγισε τον µέσο όρο αυτών των προβλέψεων και διαπίστωσε ότι ο µέσος 
όρος των προβλέψεών τους ήταν πιο κοντά στο πραγµατικό βάρος του βοδιού 
από κάθε µία πρόβλεψη ξεχωριστά. Με απλά λόγια, ο «όχλος», κατά µέσον όρο, 
κατάφερε να προβλέψει καλύτερα το ζητούµενο µέγεθος από ότι το οποιοδήποτε 
µέλος του όχλου αυτού. Το συµπέρασµα του Galton ήταν ότι το πλήθος, ο όχλος,  
µπορεί να γνωρίζει την αλήθεια καλύτερα από οποιοδήποτε άτοµο που το 
αποτελεί. Ουσιαστικά, επρόκειτο για έναν ύµνο στην δηµοκρατία και µια 
απάντηση σε όσους, π.χ. ο Πλάτων, την στηλιτεύουν ως... οχλοκρατία. 
 
Το εύρηµα του Galton επαληθεύεται συχνά-πυκνά. Πάρτε για παράδειγµα το 
πρόσφατο αποτέλεσµα των Προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ. Οι υποτιθέµενοι 
«ειδικοί» µας έλεγαν συνεχώς ότι επρόκειτο για µια τιτανοµαχία, µε τους δύο 
υποψήφιους να µοιράζονται σχεδόν 50-50 τις ψήφους. Την ίδια περίοδο, οι 
προβλέψεις του «όχλου» έδιναν πιθανότητα νίκης στον Οµπάµα 94%. Όπως 
απεδείχθη από το τελικό αποτέλεσµα ο «όχλος» είχε δίκιο, καθώς ο Πρόεδρος 
των ΗΠΑ κέρδισε τις εκλογές µε µεγάλη ευκολία, ανατρέποντας τα προγνωστικά 
των «επαγγελµατιών» δηµοσκόπων που ήθελαν τον αγώνα να κρίνεται στο 
νήµα.  
 
Από τότε που ξέσπασε η Κρίση, στην Ευρώπη, στην Αµερική και, βεβαίως στην 
Ελλάδα, οι «ειδικοί» διαφωνούµε ως προς όλες τις σηµαντικές µεταβλητές: 
πληθωρισµό, χρέος, ρυθµό µεγέθυνσης της οικονοµίας. Οι επίσηµες αρχές 
(υπουργείο οικονοµικών, ΔΝΤ, ΕΕ κλπ) συστηµατικά σφάλουν στις προβλέψεις 
τους την ώρα που ακόµα και η «κουτσή Μαρία» προβλέπει καλύτερα από τους 
«ειδικούς» την φορά των αριθµών.  
 
Το ερώτηµα είναι: Μήπως κι εδώ οι προβλέψεις του «όχλου» είναι ακριβέστερες 
από εκείνες των επίσηµων θεσµών; Ή από προβλέψεις «τύπων» όπως ο 
υπογράφων (που µπορεί να σφάλουµε προς την αντίθετη κατεύθυνση); Η 
µεγάλη διαφορά µεταξύ της περίπτωσης του Galton και της προκείµενης είναι ότι 
άλλο το να εκτιµάς το βάρος ενός ψόφιου βοδιού και άλλο µε προβλέπεις το 
ποσοστό χρέους της χώρας. Στην πρώτη περίτπωση, δεν υπεισέρχεται 
ιδεολογική διάσταση – απλά, προσπαθείς να προβλέψεις το βάρος ενός νεκρού 
ζώου. Στην περίπτωση όµως του ελληνικού δηµόσιου χρέους, ή του ρυθµού 
µεγέθυνσης (ή συρρίκνωσης) του ΑΕΠ της χώρας, η ιδεολογική τοποθέτηση του 
καθενός µας δηµιουργεί προβλήµατα. Π.χ. όσοι πιστεύουν ότι η σηµερινή 
κυβέρνηση ακολουθεί το πιο βατό µονοπάτι που υπάρχει, έχουν την τάση να 
συµφωνούν µε τις προβλέψεις της κυβέρνησης για το δηµόσιο χρέος κλπ. 



Αντίθετα, όσοι από εµάς δφιαφωνούµε µε τις κυβερνητικές επιλογές, τείνουµε να 
προβλέπουµε µεγαλύτερο ποσοστό χρέους για το 2013, µεγαλύτερη ύφεση κλπ. 
Έτσι είναι: οι προβλέψεις µας επιρρεάζονται από τις πεποιθήσεις µας. Οπότε, η 
«σοφία του όχλου» υπονοµεύεται από το γεγονός ότι ο όχλος είναι διχασµένος, 
στην περίτπωση της Ελλάδας σήµερα, µεταξύ µνηµονιακών και 
αντιµνηµονιακών. Όσο µεγαλύτερο το ποσοστό των πρώτων, τόσο πιο µικρός ο 
µέσος όρος προβλέψεων του «όχλου» για το δηµόσιο χρέος. Κ.ο.κ. 
 
Αναρωτιέµαι αν η «σοφία του όχλου» επανακάµψει στην περίπτωση που 
εισάγουµε τα εξής δύο διαδικαστικά βήµατα: Πρώτον, οι προβλέψεις του καθενός 
µας (του κάθε µέλους του όχλου που καλείται να καταθέσει τις προβλέψεις του) 
να ανταµείβονται µε ένα χρηµατικό ποσό που µεγαλώνει όσο πιο ακριβής 
αποδεικνύεται η πρόβλεψή του. Δεύτερον, η πρόβλεψη του κάθε ατόµου να 
κατατίθεται ανώνυµα. Η ιδέα εδώ είναι ότι, όταν ανταµείβεσαι χρηµατικά για την 
ακρίβεια της πρόβλεψής σου, και η πρόβλεψή σου δεν αποτελεί δηµόσια 
τοποθέτηση, τότε ο καθένας από εµάς ίσως να νιώθει πιο «ελεύθερος» να 
σκεφτεί άνευ προκατάληψης και να προβλέψει αυτό που πραγµατικά πιστεύει ότι 
θα προκύψει (και όχι αυτό στο οποίο είναι ταγµένος ιδεολογικά πως «πρέπει» να 
προκύψει).  
 
Δεν πρόκειται για ένα θεωρητικό ερώτηµα. Αυτές τις αράδες τις γράφω επειδή 
στους επόµενους µήνες, σε συνεργασία µε τον Gabe Newell (τον πρόεδρο της 
εταιρείας βιντεοπαιχνιδιών Valve) αποφασίσαµε να δώσουµε την δυνατότητα σε 
εκατοµµύρια άτοµα, ανά τον κόσµο, να καταθέτουν τις προσδοκίες τους για µια 
σειρά από µακροοικονοµικές µεταβλητές υπό την µοφή ενός µικρού χρηµατικού 
στοιχήµατος. Π.χ. µπορεί κάποιος να στοιχηµατίσει ένα δολάριο ότι ο ρυθµός 
αύξησης του ρυθµού ανάπτυξης των ΗΠΑ το τρίτο εξάµηνο του 2014 θα είναι 
2,4% ή δύο ευρώ ότι το ελληνικό ΑΕΠ το τέταρτο εξάµηνο του 2013 θα είναι 176 
δις ευρώ. Τα στοιχήµατα αυτά (δηλαδή οι προβλέψεις που κάποιος πληρώνει για 
να υποστηρίξει) θα κατατίθενται µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας Steam (που 
ίδρυσε και λειτουργεί η Valve εδώ και καιρό) και όλα τα έσοδα θα µοιράζονται 
στους συµµετέχοντες σε αυτό το πείραµα (δηλαδή στον όχλο) ανάλογα µε το 
πόσο ακριβείς ήταν οι προβλέψεις τους (δηλαδή η Valve δεν πρόκειται να 
κερδίσει από αυτή την «αγορά προβλέψεων»). 
 
Στόχος αυτού του πειράµατος είναι να δούµε αν, τελικά, και στον χώρο της 
µακροοικονοµικής επιβεβαίωνεται το εύρηµα του Galton ότι ο όχλος, κατά µέσον 
όρο, γνωρίζει καλύτερα. Στους επόµενους µήνες θα γνωρίζουµε. Ποιος ξέρει; 
Μπορεί το επόµενο Μνηµόνιο να χρησιµοποιεί προβλέψεις που θα προκύπτουν 
από µικρο-στοιχήµατα που θα βάζουν εκατοµµύρια άτοµα σε µια πλατφόρµα 
που σχεδιάστηκε για το εµπόριο βιντεοπαιχνιδιών. Εκεί που φτάσαµε, 
τουλάχιστον θα χαρούµε την ειρωνία µιας τέτοιας εξέλιξης. 
 
 


