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Ευθύνη: Μια έννοια παντελώς ξένη για τους οικονοµολόγους 
 
7η Μαΐου 2013 
 
Οι φοιτητές οικονοµικών ακούν συνεχώς τους καθηγητές τους να τους 
περηφανεύονται ότι τα οικονοµικά είναι «η επιστήµη των ορθολογικών επιλογών 
υπό συνθήκες σπανιότητας». Δεν υπάρχει µάθηµα, από την Μικροοικονοµική 
µέχρι και το Διεθνές Εµπόριο, που να µην βασίζεται σε κάποιο µαθηµατικό 
υπόδειγµα «ορθολογικών» επιλογών. Ας δούµε ένα παράδειγµα. 
 
Περπατάς στο δρόµο και βλέπεις ένα άδειο κουτάκι µπύρας στο πεζοδρόµιο. 
Έχεις τις εξής επιλογές: (α) να κάνεις τον κόπο να το σηκώσεις, να το µεταφέρεις 
για περίπου 500 µέτρα, και να το πετάξεις στον πλησιέστερο κάδο 
απορριµµάτων. Ή (β) να το αγνοήσεις. Τι θα αποφασίσεις; Τα εγχειρίδια  
«εξηγούν» ότι, σε αυτές τις περιπτώσεις, οι ορθολογιστές αξιολογούν τα (α) και 
(β) ανάλογα µε την καθαρή τους ωφέλεια - π.χ. την ψυχολογική ωφέλεια της 
σκέψης ότι έπραξες το «σωστό» µείον την απώλεια που σου προκαλεί η 
κούραση του να πετάξεις το κουτάκι στον κάδο. Η απόφαση µεταξύ (α) και (β), 
καταλήγουν οι οικονοµολόγοι, θα εξαρτάται από το ποια επιλογή προσφέρει 
µεγαλύτερη καθαρή ωφέλεια στο συγκεκριµένο άτοµο. 
 
Προσέξτε τον µεγάλο απόντα από αυτή την ανάλυση: Το ιστορικό της υπόθεσης! 
Το αν το κουτάκι βρίσκεται εκεί διότι κάποιος ανώνυµος ασυνείδητος το πέταξε ή 
επειδή το πέταξες εσύ, ή το παιδί σου, δεν επιρρεάζει τον υπολογισµό της 
καθαρής ωφέλειας των επιλογών (α) και (β). Δεν έχει σηµασία ο λόγος που το 
κουτάκι βρίσκεται στο πεζοδρόµιο κι εσύ από πάνω του. Τα περασµένα είναι… 
ξεχασµένα όταν πρόκειται να υπολογιστεί, σύµφωνα µε την οικονοµική θεωρία, η 
καθαρή ωφέλεια από τις εναλλακτικές µας. Μας ενδιαφέρει αποκλειστικά η 
τρέχουσα και η µελλοντική ωφέλεια. Σύµφωνα µε την οικονοµική θεωρία, αν είσαι 
«ορθολογίστρια/στής»,  θα επιλέξεις την εναλλακτική (α) εφόσον αξιολογείς ως 
σηµαντικότερο για σένα ένα καθαρό πεζοδρόµιο από το να µην σκύψεις και 
κουραστείς. Και θα επιλέξεις την (β) αν ο χρόνος σου είναι πολυτιµότερος, για 
σένα, από την ψυχολογική αξία της συνεισφοράς σου στον καθαρισµό του 
πεζοδροµίου.  
 
Πράγµατι, η οικονοµική θεωρία που διδάσκεται στα σχολειά και στα 
πανεπιστήµια αποτελεί µέρος της οικογένειας των θεωριών που αναφέρεται από 
τους φιλόσοφους ως συνεπειοκρατία (consequentialism)˙ δηλαδή µια θεωρία 
δράσης και επιλογής που βασίζεται στις συνέπειες των δράσεων (και όχι στο 
ιστορικό τους ή στον συµβολισµό τους). Όταν διδάσκουµε στους φοιτητές µας 
αυτές τις ιδέες (ιδιαίτερα όταν το κάνουµε χωρίς κριτική διάθεση), ουσιαστικά 
είναι σαν να τους λέµε ότι η έννοια της ευθύνης δεν υφίσταται. Ότι δεν έχει καµιά 
σηµασία αν εµείς οι ίδιοι έχουµε πετάξει σκουπίδια από το παράθυρο του 
αυτοκινήτου, έχουµε µολύνει τον ποταµό ή την παραλία, έχουµε συνεισφέρει στο 
νέφος της πόλης µας αµελώντας να αλλάξουµε τον καταλύτη του αυτοκινήτου 
µας ή να συντηρήσουµε το καλοριφέρ της πολυκατοικίας µας: αυτές οι επιλογές 
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µας πρέπει να εξαρτώνται αποκλειστικά από το πόση καθαρή ωφέλεια 
συνεπάγονται οι πράξεις µας.  
 
Το παράδειγµα µε το άδειο κουτί µπύρας που κείται στο πεζοδρόµιο έχει πολλές 
σοβαρές προεκτάσεις. Πάρτε για παράδειγµα τον δηµόσιο διάλογο για τους 
ρύπους που µεγεθύνουν το φαινόµενο του θερµοκηπίου και δηλητηριάζουν τις 
θάλασσες και τους ωκεανούς. Οι οικονοµολόγοι, στην συντριπτική τους 
πλειοψηφία, προτείνουν την δηµιουργία αγορών ρύπων όπου οι ρυπογόνες 
βιοµηχανίες να αγοράζουν και να πωλούν το δικαίωµα στην ρύπανση. Δεν θα 
υπεισέλθω στις τεχνικές λεπτοµέρειες. Θα αναφέρω µόνο ένα χαρακτηριστικό 
αυτής της προσέγγισης: όπως και στο παράδεγιµα µε το κουτάκι µπύρας, 
ουσιαστικά αποτελεί µια «λύση» που ακυρώνει την οποιαδήποτε ευθύνη εκείνου 
που ρυπαίνει καθώς επικεντρώνεται αποκλειστικά στα µελλοντικά οφέλη και τα 
κόστη των επιχειρήσεων, ισοπεδώνοντας την διαφορά µεταξύ εκείνου που 
ευθύνεται για την ρύπανση και εκείνου που δεν ευθύνεται. Το ότι αυτές οι 
αγοραίες «λύσεις» στο πρόβληµα της περιβαντολλογικής καταστροφής 
αποτυγχάνουν (π.χ. το ETS της Ευρωπαϊκής Ένωσης) οφείλεται λιγότερο στον 
κακό τους σχεδιασµό και περισσότερο στην ηθική τους πενία. 
 
Μάλιστα, το κακό που επιτελεί η ριζική ακύρωση της έννοιας της κοινωνικής 
ευθύνης από τους οικονοµολόγους επεκτείνεται παντού – ιδίως στην περίοδο της 
Κρίσης και της γενικευµένης Φτώχειας. Φαντάσου έναν φτωχό άνθρωπο που 
δυστυχεί. Θα τον βοηθήσουµε; Ναι, είναι η απάντηση του οικονοµολόγου, αν η 
ωφέλεια από αυτή µας την «καλή» πράξη υπερβαίνει την ωφέλεια που θα 
χάσουµε από την µεταφορά των χρηµάτων µας στην τσέπη του. Ωστόσο, 
σύµφωνα µε αυτή την συνεπειοκρατική λογική της οικονοµικής ψευδο-επιστήµης 
δεν πρέπει να µας ενδιαφέρει ο λόγος που ο άνθρωπος αυτός βρέθηκε σε άθλια 
κατάσταση. Δεν έχει σηµασία αν είναι φτωχός λόγω εξωγενών παραγόντων (π.χ. 
επειδή καταστράφηκε το σπίτι του από σεισµό) ή αν βρίσκεται στην άθλια αυτή 
κατάσταση λόγω πολιτικών και επιχειρηµατικών αποφάσεων που πάρθηκαν από 
άτοµα που δρούσαν στο όνοµά µας. 
 
Συµπερασµατικά, η άποψη ότι κάποιος πρέπει να µαζέψει τα σκουπίδια που 
εκείνος δηµιούργησε διότι είναι καθήκον του να το κάνει, είναι µια ιδέα εντελώς 
ξένη στους οικονοµολόγους. Διδάσκοντας τους νέους την συνεπειοκρατία ως 
φιλοσοφία ταυτόσηµη µε τον ορθολογισµό, καθιστούµε τους φοιτητές χειρότερους 
πολίτες και, εδώ έγκειται η ειρωνεία, ανορθολογικούς, αναποτελεσµατικούς 
µεγιστοποιητές της δικής τους ευδαιµονίας.  
 
Στον Καιρό της Κρίσης οι οικονοµολόγοι αποδεικνυόµαστε, άλλη µια φορά, µέρος 
του «προβλήµατος» και σε καµία περίπτωση της «λύσης». 
 
 
 


