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Ηθική, Επιστήμη και Οικονομική Πολιτική 
 

Θεόδσξνο Μαξηόιεο 

Αλ. Καζεγεηήο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, Τκήκα Δεκόζηαο Δηνίθεζεο, Πάληεην 

Παλεπηζηήκην 
 

Υπό ηνλ «πιαζκαηηθό» ηίηιν: «Ηζηθή, Επηζηήκε θαη Οηθνλνκηθή 

Πνιηηηθή», παξαηίζεληαη, αθνινύζσο, νη απαληήζεηο κνπ ζε ηξία 

εξσηήκαηα ηεο εθεκεξίδαο «Τα Νέα». Τν Εξώηεκα 1 αθνξνύζε ζηηο 

ζρέζεηο αλάκεζα ζηνλ νηθνλνκνιόγν θαη ζηνλ (ή ζηνπο) εξγνδόηε 

ηνπ. Τν Εξώηεκα 2 ζηελ αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθώλ ζεσξηώλ θαη, 

γεληθά, αλαιύζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζε καζεκαηηθά ππνδείγκαηα, 

θαζώο θαη ζηε ζρέζε νηθνλνκηθήο επηζηήκεο-ηδενινγίαο. Τν εξώηεκα 

3 ζηηο ζρέζεηο εζηθήο-επηζηήκεο-νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Οη 

απαληήζεηο δεκνζηεύηεθαλ σο εληαίν θείκελν (πξάγκα πνπ ην έθαλε 

θάπσο αθαηαλόεην ζηνλ αλαγλώζηε) θαη κε ηελ πεξηθνπή κίαο 

πξόηαζεο («Απηή ε έξεπλα ελδέρεηαη, επίζεο, λα απνθαιύςεη ηελ 

ύπαξμε άξξεησλ ζηόρσλ ή/θαη λα σζήζεη ζηνλ επαλαθαζνξηζκό 

ζηόρσλ.» – βι. Απάληεζε ζην Εξώηεκα 2) ζην έλζεην «Τα Νέα – 

Οηθνλνκία», Πέκπηε 19/4/2012, ζει. 11, θαη, εηδηθόηεξα, ζην πιαίζην 

εμαηξεηηθά ελδηαθέξνληνο θαη επίθαηξνπ αθηεξώκαηνο κε ηίηιν: 

«Απέηπραλ [νη νηθνλνκνιόγνη] λα πξνβιέςνπλ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε 

ιόγσ αδπλακίαο ή δηαπινθήο;». 

 

 

Απάντηση στο Ερώτημα 1: 

Τν δήηεκα δελ πεξηνξίδεηαη, πξνθαλώο, ζηνπο νηθνλνκνιόγνπο ή ζηνπο 

θνηλσληθνύο επηζηήκνλεο, αιιά αθνξά θαη ζε απηνύο ησλ ιεγνκέλσλ 

«ζεηηθώλ» επηζηεκώλ. Η/ν επηζηήκνλαο δύλαηαη λα ππνζηεξίμεη απηό πνπ 

ζπκθέξεη ηνλ εξγνδόηε ηνπ, ππό ηνλ όξν, όκσο, όηη ε εξγαζία ηνπ ππάγεηαη, 

πιήξσο θαη απνθιεηζηηθώο, ζηηο αξρέο, κεζόδνπο θαη πνξίζκαηα ηεο 

επηζηήκεο, ε νπνία – νθείιεη λα – δηαζέηεη δηθό ηεο ζύζηεκα ειέγρνπ. Τέινο, 

θαηά ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ όπνησλ ζέζεώλ ηνπ, δελ ζα πξέπεη λα απνθξύπηεη 

νύηε ηελ ύπαξμε εξγνδόηε νύηε ηηο δηθέο ηνπ – ελδερνκέλσο – πνιιαπιέο 

επαγγεικαηηθέο ηδηόηεηεο.  

 

Απάντηση στο Ερώτημα 2: 

Δελ αληηιακβάλνκαη άιινλ δξόκν δηεξεύλεζεο, ζην πεδίν ηεο νηθνλνκηθήο 

επηζηήκεο (ηνπιάρηζηνλ), πιελ απηνύ πνπ πεξλάεη από ηελ εθηεηακέλε ρξήζε 

ή θαηαζθεπή καζεκαηηθώλ ππνδεηγκάησλ. Τελ ίδηα ζηηγκή, σζηόζν, 

αλαγλσξίδσ όηη, πξώηνλ, ε ζύληαμε θαη ε ζήκαλζε απηώλ ησλ ππνδεηγκάησλ 

δελ πθίζηαληαη εληόο ηνπο, αιιά δίλνληαη εμσγελώο, δειαδή από ηελ 

νηθνλνκηθή ζεσξία, θαη, άξα, δεύηεξνλ, δελ είλαη απαιιαγκέλα ηεο δξάζεο 

ηδενινγηθώλ ή άιισλ, ζπλαθώλ, παξαγόλησλ, νη νπνίνη – αλαπόθεπθηα – 
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ελέρνληαη (ζε θάζε ζεσξία, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο καζεκαηηθήο) θαη, έηζη, 

παξακνξθώλνπλ ην είδσιν ηνπ κειεηώκελνπ αληηθεηκέλνπ. Η αμηνπηζηία 

δηαηεξείηαη κόλνλ κε ηε ιεπηνκεξή παξάζεζε ησλ ππνζέζεσλ ηεο έξεπλαο, 

θαζώο επίζεο θαη κε ηνλ ζπλερή, ζεσξεηηθό θαη εκπεηξηθό, έιεγρν ηόζν ησλ 

νξίσλ ηζρύνο όζν θαη ηεο ζπλαξκνγήο ηνπο.  

 

Απάντηση στο Ερώτημα 3: 

Καίηνη δελ είκαη εηδηθόο, ε ζεκειίσζε ηεο έλλνηαο «εζηθή» είλαη εμαηξεηηθά 

ακθηιεγόκελε ζε θηινζνθηθνύο όξνπο. Από απζηεξά επηζηεκνληθή άπνςε, θαη 

ελ αληηζέζεη κε ό,ηη ζπλήζσο ιέγεηαη, ν νηθνλνκνιόγνο αδπλαηεί λα 

πξνζδηνξίδεη πνηνη ζα πξέπεη λα είλαη νη ζηόρνη ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. 

Δύλαηαη θαη νθείιεη, όκσο, λα εξεπλά ηελ εζσηεξηθή ζπκβαηόηεηα ησλ 

θνηλσληθά (πξν-) θαζνξηζκέλσλ ζηόρσλ, ηα όλησο δηαζέζηκα κέηξα επίηεπμήο 

ηνπο, ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ηηο άκεζεο, έκκεζεο θαη παξάπιεπξεο 

επηπηώζεηο ησλ κέηξσλ. Απηή ε έξεπλα ελδέρεηαη, επίζεο, λα απνθαιύςεη ηελ 

ύπαξμε άξξεησλ ζηόρσλ ή/θαη λα σζήζεη ζηνλ επαλαθαζνξηζκό ζηόρσλ. 


