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Εισαγωγή του επιµελητή 

Αυτές δεν είναι οι καλύτερες µέρες για την 

παγκόσµια οικονοµία. Ούτε και για την οικο-

νοµική επιστήµη. Όποιος παρακολούθησε τις 
συζητήσεις που προκάλεσε η χρηµατοπιστωτική 

κρίση την περασµένη χρονιά, στις ΗΠΑ και 

την Ευρώπη, ασφαλώς δεν εξεπλάγη από την 
έντασή τους. Ήταν λίγο πολύ αναµενόµενη κα-

ι, εν πάση περιπτώσει, ευπρόσδεκτη σε κοι-

νωνίες που πιστεύουν ότι ο δηµόσιος διάλο-
γος παράγει ιδέες και λύσεις. 

Ωστόσο, έµεινε εµβρόντητος όταν είδε µια 

διαµάχη µεταξύ παγκοσµίου κύρους οικονοµο-
λόγων να εκφυλίζεται σε επίπεδο γνώσεων εγ-

χειριδίου εισαγωγής στην οικονοµική επιστή-

µη και να εκτοξεύονται κατηγορίες για σφάλ-
µατα που ούτε πρωτοετείς φοιτητές δεν διαπ-

ράττουν. ∆ιόλου τυχαίοι οικονοµολόγοι ανα-

κάλυψαν αίφνης τον νόµο του Say ( η προσφορά 
δηµιουργεί τη ζήτησή της) και τη λεγόµενη 

Treasury view ( καµιά κρατική δαπάνη δεν 

µπορεί να ενισχύσει την απασχόληση), προκε-
ιµένου να αντιπαρατεθούν σε δηµοσιονοµικές 

πολιτικές στήριξης των οικονοµιών. και εκ-

στόµισαν απίστευτες ανοησίες, που µόνο ιδε-
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οληπτική τύφλωση µπορεί να τις δικαιολογή-
σει. ∆εν ξενίζει, συνεπώς, ο δηλητηριώδης 

ισχυρισµός του P. Krugman ότι διανύουµε τον 

«Μεσαίωνα της µακροοικονοµικής» −µια εποχή 
σκότους µε την έννοια ότι ξεχάστηκαν γνώσε-

ις και εµπειρία που αποκτήθηκαν κατά την 

περίοδο της Μεγάλης Κρίσης, όπως ακριβώς 
τον µεσαίωνα οι άνθρωποι βυθίστηκαν στον 

πρωτογονισµό, µολονότι προϋπήρξε ο πολιτισ-

µός των Ελλήνων και Ρωµαίων. i  

Ένα ριζοσπαστικό έργο  

Τo βιβλίο των G. Akerlof και R. Shiller 

κυκλοφόρησε ακριβώς στην κορύφωση των δια-

µαχών, χαιρετίστηκε ως σηµαντική συµβολή 
στην οικονοµική σκέψη, και ήδη εντάχθηκε 

στα εκπαιδευτικά προγράµµατα κορυφαίων πα-

νεπιστηµίων. Ευεξήγητη επιτυχία. Αποτέλεσµα 
µακρόχρονης ερευνητικής δουλειάς και συγ-

γραφής, τα Ζωικά Πνεύµατα είναι διπλός συγ-

γραφικός άθλος. Από τη µια, πρόκειται για 
ρηξικέλευθο έργο που επιδιώκει να παράσχει 

µια νέα προοπτική στην οικονοµική θεωρία 

                                                 
i  P. Krugman (2009). How Did Economists Get It So 

Wrong? New York Times Magazine, 2-September. Στο 

εξαίρετο αυτό δοκίµιο διαβάζει κανείς πληθώρα επι-

χειρηµάτων που βρίσκονται διάσπαρτα στα Ζωικά Πνε-

ύµατα. 
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και πολιτική. Από την άλλη, οι συγγραφείς 
κατάφεραν να γράψουν ένα ευανάγνωστο κείµε-

νο, το οποίο απευθύνεται σε ευρύ αναγνωστι-

κό κοινό. Είναι αυτονόητο, βεβαίως, ότι το 
βιβλίο δεν παρεκκλίνει ούτε κατ’ ελάχιστον 

από την επιστηµονική αυστηρότητα, µολονότι 

οι απαιτητικοί αναγνώστες θα πρέπει να αρ-
κεστούν στις ( κατά τα άλλα διαφωτιστικές) 

υποσηµειώσεις, όπου εξορίστηκαν οι τεχνικές 

λεπτοµέρειες. Επιπλέον, στον πρόλογο και 
την εισαγωγή, οι συγγραφείς συνοψίζουν τη 

θεωρία τους και τις συνέπειές της για την 

οικονοµική πολιτική µε εξαιρετικά σαφή τρό-
πο και, ως εκ τούτου, περιττεύει κάθε επισ-

κόπηση του βιβλίου σε τούτη την εισαγωγή.  

∆εν θα περίµενε κανείς λιγότερα από δύο 
κορυφαίους οικονοµολόγους της εποχής µας. 

Καθηγητής στο Πανεπιστήµιο του Berkeley, ο 

George Arthur Akerlof κέρδισε το βραβείο 
Νοµπέλ το 2001 ( από κοινού µε τους M. 

Spence και J. E. Stiglitz) για το δοκίµιο 

του «The Market for Lemons: Quality Uncer-
tainty and the Market Mechanism» ( Quarterly 

Journal of Economics, 84, August 1970, 488–

500). Ανοίγοντας τον δρόµο για την οικονο-
µική της πληροφορίας, η περίφηµη αυτή εργα-

σία ανάλυσε αγορές ενός προϊόντος στις ο-

ποίες οι πωλητές έχουν καλύτερη πληροφόρηση 
από τους αγοραστές σχετικά µε την ποιότητα 

του προϊόντος ( π. χ. η αγορά των µεταχειρισ-
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µένων αυτοκινήτων) και επισήµανε τις παθο-
γένειες της ασύµµετρης πληροφορίας. Εν συ-

νεχεία, ο G. Akerlof ασχολήθηκε µε την ακο-

ύσια ανεργία, τη νοµισµατική πολιτική, τη 
φτώχεια, την ενσωµάτωση της έννοιας της 

«ταυτότητας» στην οικονοµική, δίχως να αφή-

νει την παραµικρή αµφιβολία για τον ερευνη-
τικό του προσανατολισµό: « αν υπάρχει ένα 

αντικείµενο στα οικονοµικά που θα έπρεπε να 

είναι συµπεριφοριστικό, αυτό είναι η µακρο-
οικονοµική». 

Καθηγητής στο Πανεπιστήµιο του Yale, ο 

Robert J. Shiller είναι ο συγγραφέας της 
παγκόσµιας εκδοτικής επιτυχίας Irrational 

Exuberance (Princeton University Press, 

2000, ελληνική έκδοση στις Εκδόσεις Λιβά-
νη), που καθιέρωσε τον, δανεισµένο από µια 

οµιλία του Άλαν Γκρίνσπαν, όρο « παράλογη 

ευφορία» ως ισοδύναµο της κορύφωσης του 
κερδοσκοπικού πυρετού. Έγινε ευρύτερα γνωσ-

τός όταν προειδοποίησε για τη φούσκα του 

Internet και εδραίωσε τη φήµη του προβλέ-
ποντας το σκάσιµο της φούσκας των ακινήτων 

από την οποία ξεκίνησε η πρόσφατη χρηµατο-

πιστωτική κρίση. Οι προβλέψεις αυτές δεν 
ήταν συµπτωµατικές, αλλά αποτέλεσµα βαθιάς 

γνώσης των αγορών, η οποία είχε ήδη αποτυ-

πωθεί στην ανάπτυξη του δεκαετούς δείκτη 
P/E ( σε συνεργασία µε τον J. Campbell), και 

του δείκτη της αγοράς ακινήτων S&P/Case-
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Shiller ( σε συνεργασία µε τους K. Case και 
A. Weiss). Παράλληλα, µε τον καθηγητή του 

Πανεπιστηµίου του Σικάγου R. Thaler, οργά-

νωσε ένα εργαστήριο, το οποίο στην υπερ-
εικοσαετή πορεία του συνέβαλε αποφασιστικά 

στη συγκρότηση της συµπεριφοριστικής χρηµα-

τοοικονοµικής. 
Η οικονοµική κρίση επανέφερε στο προσκή-

νιο τον σηµαντικότερο ίσως οικονοµολόγο του 

20ού αιώνα, τον Τζον Μέιναρντ Κέινς. Ο Κέ-
ινς πρωταγωνιστεί επίσης στα Ζωικά Πνεύµα-

τα. Φυσικά, οι συγγραφείς δεν αναλώνονται 

σε ένα πληκτικό υµνολόγιο του « ήρωα» τους. 
Το σχέδιο τους είναι µεγαλεπήβολο. Βασισµέ-

νοι σε µια ουσιαστική µεν, αλλά εξοβελισµέ-

νη από την οικονοµική θεωρία διάσταση του 
έργου του Κέινς, φιλοδοξούν να θεµελιώσουν 

τη συµπεριφοριστική µακροοικονοµική. ∆ιόλου 

ασήµαντο έργο. Η συγκυρία, όµως, είναι µε 
το µέρος τους. Οι ιδέες τους εµφανίζονται 

όταν αρχίζουν να καταρρέουν εδραιωµένες πε-

ποιθήσεις δεκαετιών. 

 Τα αδιέξοδα µιας αυτάρεσκης επιστή-
µης 

Η τρέχουσα κρίση κλόνισε συθέµελα τον εφη-

συχασµό της οικονοµικής πολιτικής, που πίσ-

τευε ότι είχε αγγίξει σχεδόν τον απόλυτο 
βαθµό αποτελεσµατικότητας. Το πλαίσιο ήταν 
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δεδοµένο. Η νοµισµατική πολιτική και οι πα-
ρεµβάσεις των κεντρικών τραπεζών είναι απο-

λύτως επαρκείς για την αντιµετώπιση των υ-

φέσεων. Αν υπάρξει κάµψη, η κεντρική τράπε-
ζα δεν έχει παρά να µειώσει τα επιτόκια: 

καταναλωτές και επιχειρηµατίες θα µπορούν 

να δανειστούν φθηνό χρήµα, η κατανάλωση και 
η παραγωγή θα χρηµατοδοτούνται και η οικο-

νοµική δραστηριότητα θα επανέλθει σε προη-

γούµενα επίπεδα. Γνωστή ως « Η Μεγάλη Μετρι-
οπάθεια» ( Τhe Great Moderation), η τελευτα-

ία εικοσαετής περίοδος ανάπτυξης, χαµηλού 

πληθωρισµού και ήπιων, βραχύχρονων υφέσεων, 
εδραίωσε την ψευδαίσθηση ότι « Το κεντρικό 

πρόβληµα της ύφεσης- πρόβλεψης έχει επιλυθε-

ί, όσον αφορά κάθε πρακτική επιδίωξη» (R. 
Lucas). Αλλά, όταν τα επιτόκια άγγιξαν την 

περασµένη χρονιά το µηδέν, ενώ ο δανεισµός 

παρέµενε αναιµικός και η ύφεση επιδεινωνό-
ταν, οι αυταπάτες εξανεµίστηκαν. 

∆εν ήταν µόνο η πραγµατική οικονοµία που 

δηµιουργούσε ευφορία. Παράλληλα, υπερδιογ-
κώθηκε η αυταρέσκεια της οικονοµικής επισ-

τήµης, µέχρι του σηµείου να ακούγονται, τον 

Αύγουστο του 2008, διαβεβαιώσεις ότι « Η κα-
τάσταση της µακροοικονοµικής είναι καλή» 

(O. Blanchard). Έναν µήνα µετά, όταν έρχε-

ται ο κατακλυσµός, η δεσπόζουσα θεωρία µέ-
νει εκκωφαντικά βουβή, οι πειραµατισµοί δι-

αδέχονται ο ένας τον άλλον, και οι βεβαιό-
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τητες καταρρέουν: « Η µεγάλη πιστωτική κρίση 
έθεσε εν αµφιβόλω πολλά από όσα θεωρούσαµε 

ότι γνωρίζαµε για τα οικονοµικά» (B. 

Eichengreen). 
Το ζήτηµα δεν είναι ότι ελάχιστοι πρόβ-

λεψαν την οικονοµική κρίση. Στο κάτω- κάτω 

της γραφής, ουδείς διανοείται να αµφισβητή-
σει τη σεισµολογία, µολονότι οι σεισµολόγοι 

δεν µπορούν να προβλέψουν τους σεισµούς, 

όπως γνωρίζουµε από πρώτο χέρι στη χώρα 
µας. Ωστόσο, κανείς επίσης δεν µπορεί να 

ισχυριστεί ότι η κρίση οφείλεται σε κάποιο 

εξωγενές σοκ. Απεναντίας, κοινή είναι η πε-
ποίθηση ότι ήταν απόληξη µιας µακρόχρονης 

πορείας, και συγκεκριµένων πολιτικών και 

επιλογών. Τούτων δοθέντων, το µείζον ερώτη-
µα είναι γιατί δεν περνούσε καν από το µυα-

λό των οικονοµολόγων ότι το σύστηµα βρισκό-

ταν σε ασταθή τροχιά και υπήρχε το ενδεχό-
µενο εκτροχίασής του. ii  

Σχηµατοποιώντας, δύο τουλάχιστον κεντρι-

κές συνιστώσες της οικονοµικής, η µακροοι-
κονοµική και η χρηµατοοικονοµική βρίσκονται 

στο στόχαστρο, αφού θεωρίες και µοντέλα το-

                                                 
ii  Βλ. σχ. L. Spaventa (2009). Economists and Eco-

nomics: What does the Crisis Tell Us? Policy In-

sight 38, CEPR, August. Το άρθρο περιέχει συνδέσε-

ις σε πρόσφατα κείµενα κριτικής και πολεµικής. Βλ. 

ειδικά τα άρθρα των D. Acemoglu, W. Buiter, B. Ei-

chengreen και S. Johnson. 
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υς ( δυναµικά στοχαστικά µοντέλα της γενικής 
ισορροπίας, θεωρία των πραγµατικών επιχει-

ρηµατικών κύκλων, ορθολογικές προσδοκίες, 

υπόθεση της αποτελεσµατικότητας των αγορών) 
εδραίωσαν τη στρεβλή πεποίθηση περί εγγενο-

ύς σταθερότητας των αγορών. Κάνοντας ένα 

βήµα παραπέρα, ορισµένοι ισχυρίζονται πως 
οι οικονοµολόγοι, πρωτίστως εκείνοι της 

σχολής του Σικάγου που δέσποσαν απόλυτα τις 

τελευταίες δεκαετίες, ευθύνονται για την 
κρίση µε την έννοια ότι διαµόρφωσαν το 

πλέγµα των ιδεών µέσα στο οποίο κινήθηκαν 

οι τραπεζίτες, πολιτικοί και τα στελέχη δι-
εθνών και εθνικών οργανισµών.  

Η επικράτηση αυτών των απόψεων οφείλεται 

σε ποικίλους λόγους, µεταξύ των οποίων πο-
λιτικές σκοπιµότητες και επαγγελµατικές 

προτεραιότητες. Ένας από αυτούς, τον οποίο 

επισηµαίνει και τούτο το βιβλίο, έχει να 
κάνει µε λογικές που επικράτησαν στον ακα-

δηµαϊκό χώρο. Η έως υστερίας εµµονή της οι-

κονοµικής να συγκροτηθεί ως επιστηµονικός 
κλάδος στα πρότυπα των φυσικών επιστηµών 

επέβαλλε την εκτενή χρήση των µαθηµατι-

κών. iii  Αλλά η κατασκευή µαθηµατικών µοντέ-

                                                 
iii  Πρβλ. την παρατήρηση του Andrew Lo: « Οι οικονο-

µολόγοι υποφέρουν από µια βαθειά ψυχολογική διατα-

ραχή που την ονοµάζω ‘ φθόνος της φυσικής’. Επιθυ-

µούµε το 99 τοις εκατό της οικονοµικής συµπεριφο-

ράς να περιγράφονται από τρεις απλούς φυσικούς νό-
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λων απαιτεί δραστικές απλοποιήσεις, οι ο-
ποίες συν τω χρόνω οδήγησαν σε διανοητική 

στειρότητα όσον αφορά την κατανόηση της 

πραγµατικής οικονοµίας: « Μεγάλο µέρος της 
σύγχρονης ( οικονοµικής) βιβλιογραφίας προο-

δευτικά πέρασε υπό τον έλεγχο καθαρών µαθη-

µατικών, οι οποίοι ήταν απορροφηµένοι µε 
θεωρήµατα παρά µε την ανάλυση της πραγµατι-

κότητας» (M. Allais, Le Monde 04-09-2009). 

Η πρώτη και σηµαντικότερη απλοποίηση ή-
ταν να µετατραπεί ο οικονοµικώς δρων σε 

λαπλασιανό δαίµονα, να προικιστεί µε απόλυ-

τη ορθολογικότητα. Οι Akerlof και Shiller 
υποστηρίζουν ότι αν οι άνθρωποι ήταν απολύ-

τως ορθολογικοί, δεν θα υπήρχαν υφέσεις και 

κρίσεις. Υπάρχουν, όµως. Εποµένως, το ορθο-
λογικό µοντέλο είναι τουλάχιστον ανεπαρκές. 

Προκειµένου να κατανοηθεί η πραγµατική συµ-

περιφορά των οικονοµικώς δρώντων, η µόνη 
διέξοδος είναι να σπάσουν τα στεγανά και να 

υπάρξει ώσµωση µε την ψυχολογία και τις άλ-

λες κοινωνικές επιστήµες. Και αυτό ακριβώς 
κάνουν. Στα Ζωικά Πνεύµατα παρουσιάζεται η 

µακροοικονοµική εκδοχή της συµπεριφοριστι-

                                                                                            
µους. Στην πραγµατικότητα, οι οικονοµολόγοι έχουν 

99 νόµους που περιγράφουν τρία τοις εκατό της συµ-

περιφοράς…» Βλ. σχ. G. Stix (2009). The Science of 

Economic Bubbles and Busts. Scientific American 

Magazine, July.  
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κής οικονοµικής: µιας εναλλακτικής προσέγ-
γισης των οικονοµικώς δρώντων, η οποία εσ-

τιάζεται στο πώς η γνωστικότητα, οι συγκι-

νήσεις και άλλοι ψυχολογικοί και κοινωνικοί 
παράγοντες επηρεάζουν τη λήψη των αποφάσεων 

και τις συµπεριφορές. 

Η συµπεριφοριστική οικονοµική 

Σύµφωνα µε την τυπική θεώρηση της ατοµικής 
οικονοµικής συµπεριφοράς, κάθε άτοµο έχει 

ένα καθορισµένο σύνολο στόχων και προτιµή-

σεων, και επιδιώκει να πετύχει αυτούς τους 
στόχους κατά άριστο τρόπο, σταθµίζοντας τις 

επιπτώσεις µιας απόφασης µε τις πιθανότητες 

εµφάνισής τους. Με το κύρος της αξιωµατικής 
θεµελίωσης των αποφάσεων υπό αβεβαιότητα, 

που πρότεινε ο L. Savage το 1954, η πλήρης 

ορθολογικότητα των δρώντων επεβλήθη πλήρως: 
οι αποφασίζοντες εκτιµούν τις (« υποκειµενι-

κές») πιθανότητες των ενδεχοµένων µιας από-

φασης µε βάση τις πεποιθήσεις τους, επιλέ-
γουν µε κριτήριο την προσδοκώµενη χρησιµό-

τητα, και αναπροσαρµόζουν τις πιθανότητες 

όταν ανακύψουν νέες πληροφορίες. Είναι γε-
γονός ότι, παρά τις υπερφυσικές ιδιότητες 

µε τις οποίες προικίζει τους δρώντες, η θε-

ωρία ερµήνευσε ικανοποιητικά πολλά φαινόµε-
να της πραγµατικής ζωής. Ωστόσο, γρήγορα 

ξεχάστηκε ότι το µοντέλο της προσδοκώµενης 

χρησιµότητας ήταν κανονιστικού χαρακτήρα 
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και, εξαιτίας και ενός ιδιότυπου διανοητι-
κού ιµπεριαλισµού της οικονοµικής επιστή-

µης, αναγορεύτηκε στο κατεξοχήν µοντέλο για 

την περιγραφή της ανθρώπινης συµπεριφοράς.  
Φυσικά, υπήρξαν αντιδράσεις. Η πρώτη µε-

γάλη σύγκρουση µε το µοντέλο της ορθολογι-

κής επιλογής προήλθε από τον H. A. Simon, ο 
οποίος ήδη από τα µέσα της δεκαετίας του 

’50 υποστήριξε ότι οι οικονοµικώς δρώντες 

έχουν περιορισµένες γνωστικές και υπολογισ-
τικές ικανότητες και, συνεπώς, ότι η ορθο-

λογικότητά τους είναι περιορισµένη. iv  

Η οριστική ρήξη ήρθε τη δεκαετία του ’70 
από τους ψυχολόγους D. Kahneman και A. 

Tversky, οι οποίοι µέσα σε µια δεκαετία ο-

λοκλήρωσαν το ερευνητικό τους πρόγραµµα, 
θεµελιώνοντας αυτό που σύντοµα θα ονοµαζό-

ταν συµπεριφοριστική οικονοµική. v Με σειρά 

                                                 
iv  Βλ. σχ. H. A. Simon (2006). Οι Επιστήµες του 

Τεχνητού. Εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, Εισαγω-

γή, µετάφραση και σηµειώσεις Κ. Π. Αναγνωστόπου-

λος
. και J. March, H. A. Simon (2003). Οργανώσεις. 

Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, Επιστηµονική επιµέλεια 

και εισαγωγή Κ. Π. Αναγνωστόπουλος. 
v Τα δύο κλασικά πλέον άρθρα τους είναι τα A. 

Tversky, D. Kahneman (1974). Judgment under Uncer-

tainty: Heuristics and Biases. Science 185, 1124–

1131 . και D. Kahneman, A. Tversky (1979). Prospect 

Theory: An Analysis of Decision under Risk. Econo-

metrica 47(2), 263-292. 
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εµπειρικών ερευνών έδειξαν ότι οι άνθρωποι 
δεν συµπεριφέρονται σύµφωνα µε το µοντέλο 

της προσδοκώµενης χρησιµότητας όταν κρίνουν 

ή αποφασίζουν. Προκειµένου να ερµηνεύσουν 
τις συστηµατικές αποκλίσεις που παρατηρούν-

ται από το κανονιστικό µοντέλο των αποφάσε-

ων, οι Kahneman και Tversky υποστήριξαν ότι 
τα άτοµα χρησιµοποιούν ευρετικές, δηλαδή 

απλούς εµπειρικούς κανόνες, για να κρίνουν 

και απλοποιηµένες στρατηγικές για να αποφα-
σίζουν. Οι πρώτες ευρετικές που εντοπίστη-

καν ήταν η διαθεσιµότητα (availability), η 

αντιπροσωπευτικότητα (representativeness), 
και η αγκύρωση και προσαρµογή (anchoring 

and adjustment). Έκτοτε έχει εντοπιστεί 

πληθώρα άλλων ευρετικών. 
Το έργο τους κατέληξε στη διατύπωση της 

θεωρίας της προοπτικής (prospect theory), 

µιας εναλλακτικής προσέγγισης της λήψης α-
ποφάσεων υπό διακινδύνευση, η οποία αρθρώ-

νεται στα εξής: ( α) οι άνθρωποι επηρεάζον-

ται από την πλαισίωση (framing), δηλαδή το 
περιβάλλον, το κλίµα µέσα στο οποίο λαµβά-

νονται οι αποφάσεις, συµπεριλαµβάνοντας σε 

αυτή ό, τι γεννάται από τους ίδιους τους αν-
θρώπους, όπως οι λεγόµενοι νοητικοί λογα-

ριασµοί
. ( β) αξία επισυνάπτεται σε κέρδη 

και ζηµίες παρά στα τελικά αποτελέσµατα, 
και δεν επισυνάπτονται πιθανότητες αλλά βά-
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ρη
. ( γ) οι άνθρωποι αποδίδουν µεγαλύτερη 

σηµασία στις ζηµίες παρά στα κέρδη. 

Έκτοτε η ανάπτυξη της συµπεριφοριστικής 

οικονοµικής, και ειδικότερα της συµπεριφο-
ριστικής χρηµατοοικονοµικής, υπήρξε ραγδαί-

α. vi  Σήµερα, η συµπεριφοριστική οικονοµική 

εδράζεται στα λεγόµενα « δυικά συστήµατα» 
σκέψης −δύο τρόπους σκέψης, που αντιστοιχο-

ύν στη διαίσθηση και τον συλλογισµό, γνωσ-

τών ως « Σύστηµα 1 και Σύστηµα 2». vii  Το Σύσ-
τηµα 1 είναι ολιστικό, παράλληλο και άρα 

γρήγορης επεξεργασίας, χρησιµοποιεί συσχε-

τίσεις και κωδικοποίηση εικόνων και µεταφο-

                                                 
vi  Για µια έξοχη επισκόπηση της συµπεριφοριστικής 

οικονοµικής βλ. C. F. Camerer, G. Loewenstein 

(2003). Behavioral Economics: Past, Present, Fu-

ture στο C. F. Camerer, G. Loewenstein, M. Rabin 

(eds.) Advances in Behavioral Economics. Princeton 

University Press . και της συµπεριφοριστικής χρηµα-

τοοικονοµικής βλ. N. Barberis, R. Thaler (2003). A 

Survey of Behavioral Finance στο G. Constanti-

nides, M. Harris, R. Stulz (eds.), Handbook of the 

Economics of Finance, North-Holland.  
vii  Χρησιµοποιούνται επίσης οι όροι « εµπειρικό και 

ορθολογικό σύστηµα» και « εµπειρικό και αναλυτικό 

σύστηµα». Βλ. σχ. D. Kahneman (2003). Maps of 

Bounded Rationality: A Perspective on Intuitive 

Judgment and Choice. American Psychologist, Sep-

tember, 697-720 . K. E. Stanovich, R. F. West 

(2000). Individual Differences in Reasoning: Im-

plications for the Rationality Debate. Behavioral 

and Brain Sciences, 23, 645-665. 
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ρών, είναι προσανατολισµένο σε λύπη-
ευχαρίστηση και αυταπόδεικτης ισχύος. Από 

την άλλη, το Σύστηµα 2 είναι αναλυτικό, σε-

ιριακό και άρα αργής επεξεργασίας, χρησιµο-
ποιεί κανόνες και κωδικοποίηση µε σύµβολα, 

λέξεις και αριθµούς, είναι προσανατολισµένο 

στη λογική, και αντλεί την ισχύ του από τη 
λογική και τα γεγονότα. Το Σύστηµα 1 είναι 

συχνά συγκινησιακά φορτισµένο, ο δε ρόλος 

του στην υποκίνηση συµπεριφορών πρωταρχι-
κός: κάθε ερέθισµα προκαλεί µια θετική ή 

αρνητική θυµική αξιολόγηση, ενσυνείδητη ή 

µη, η οποία υποκινεί αντιδράσεις. viii   
 

κίνητρα 

Απαντήσεις 

οικονοµικά µη οικονο-

µικά 

ορθολογικές   

                                                 
viii  Σε τούτη τη βασική θυµική αντίδραση εδράζεται 

η « θυµική ευρετική» (affect heuristic), που προτά-

θηκε από τον P. Slovic και τους συνεργάτες του. Η 

θυµική ευρετική συνδέεται µε το έργο του νευρολό-

γου Α. Damasio, ο οποίος µε βάση κλινικές µελέτες 

κατέληξε στο συµπέρασµα ότι, αφενός, ο περιορισµός 

στις συγκινήσεις µπορεί να συνιστά σηµαντική πηγή 

ανορθολογικής συµπεριφοράς και ότι, αφετέρου, η 

δύναµη της λογικής και η συγκινησιακή εµπειρία 

φθίνουν συγχρόνως. Οι συγκινήσεις και οι συναισθη-

µατικές καταστάσεις επηρεάζουν ποικιλοτρόπως, θε-

τικά και αρνητικά, τις κρίσεις και αποφάσεις, τον 

τρόπο επίλυσης προβληµάτων και τη στάση έναντι ε-

πικίνδυνων καταστάσεων.  
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ανορθολογικές   

 
Η συνύπαρξη των δύο αυτών αλληλεπιδρώµε-

νων συστηµάτων που καθορίζουν την ανθρώπινη 
συµπεριφορά, – η ορθολογικότητα και η διαίσ-

θηση, ο ψυχρός υπολογισµός και τα συναισθή-

µατα– έχει πίσω της µια µακρά παράδοση, η 
οποία περνώντας από τον Άνταµ Σµιθ φθάνει 

µέχρι τον Αριστοτέλη. ix  Ανταποκρίνεται επί-

σης σε ό, τι γνωρίζουµε από την καθηµερινή 
µας ζωή. Ως καταναλωτές ή παραγωγοί, ακόµη 

και στις προσωπικές µας αποφάσεις, ούτε πα-

ράλογοι είµαστε, ούτε υπολογιστικές µηχα-
νές. Έστω και αν το ορθολογικό µοντέλο θεω-

ρηθεί απολύτως επαρκές προκειµένου να µελε-

τηθεί το πάνω αριστερά κελί του πίνακα ( βλ. 
το κεφ. 14), x στοχοθετηµένες ορθολογικές 

                                                 
ix  Στο Βιβλίο 2 της Ρητορικής γίνεται εκτενής ανά-

λυση των συγκινήσεων ( των « παθών» κατά τον Αριστο-

τέλη). Από τα Ζωικά Πνεύµατα ίσως δηµιουργηθεί η 

εντύπωση µιας µονοµέρειας του A. Smith. Αυτό θα 

ήταν άδικο για τον συγγραφέα της Θεωρίας των Ηθι-

κών Συναισθηµάτων. Ο άνθρωπος κατά τον Άνταµ Σµιθ 

είναι ον µε « πάθη» και συγχρόνως « αµερόληπτος πα-

ρατηρητής», αλλά σε καµιά περίπτωση ένας απαθής 

ορθολογιστής που λειτουργεί αποκλειστικά µε οδηγό 

το ίδιον συµφέρον του. 
 
x ∆εν είναι καθόλου προφανές ότι το µοντέλο της 

προσδοκώµενης χρησιµότητας είναι επαρκές προκειµέ-

νου να µελετηθεί το πάνω αριστερά κελί του πίνακα. 
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συµπεριφορές, γνωσιακοί και υπολογιστικοί 
περιορισµοί, καθώς και θυµικές συµπεριφορές 

εξαρτώµενες από συγκινήσεις, όπως ο φόβος 

και η οργή, πρέπει να συνυπολογίζονται προ-
κειµένου να συµπληρωθούν τα κελιά του πίνα-

κα. Εποµένως, τα ζωικά πνεύµατα, τα αισθή-

µατα των ανθρώπων, είναι απαραίτητα αν θέ-
λουµε να κατανοήσουµε τόσο τις µεµονωµένες 

αποφάσεις, όσο και τις µακρο- συµπεριφορές. 

 Τα ζωικά πνεύµατα 

Ο όρος « ζωικά πνεύµατα» (animal spirits), 
τον οποίο έκανε διάσηµο ο Κέινς στα οικονο-

µικά, προέρχεται από τον Γαληνό. Κεντρικό 

στοιχείο της νευροφυσιολογίας µέχρι τον 17 ο 
αιώνα, τα ζωικά πνεύµατα θεωρούνταν νευρι-

κές δυνάµεις, ρευστά που κυκλοφορούσαν µε-

ταξύ εγκεφάλου και σώµατος, καθορίζοντας 
την αίσθηση και την κίνηση. Έκτοτε εξαφανί-

ζονται µεν από τις επιστηµονικές προσεγγί-

σεις, αλλά εξακολουθούν να είναι παρόντα 
στη λογοτεχνία, λόγου χάρη στον Ροβινσώνα 

                                                                                            
Εν πάση περιπτώσει, η πλειονότητα των µελετητών 

αποδέχεται ως ελάχιστη βάση τον κανονιστικό χαρακ-

τήρα του µοντέλου, ούτως ώστε να υπάρχει µια στα-

θερή αναφορά βάσει της οποίας θα µπορούν να ορί-

ζονται οι αποκλίσεις.   
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Κρούσο του Daniel Defoe και στο Περηφάνια 
και Προκατάληψη της Jane Austen. 

Φαίνεται πως ο Κέινς δανείστηκε τον όρο 

από τον Καρτέσιο, ο οποίος είχε γράψει εκ-
τενώς περί ζωικών πνευµάτων τόσο στην Πραγ-

µατεία του Ανθρώπου (Trait é de l'homme), 

όσο και στα Πάθη της Ψυχής (Les passions de 
l' âme), το τελευταίο δηµοσιευµένο εν ζωή 

βιβλίο του (1649). Σε χειρόγραφες σηµειώσε-

ις του, δίπλα σε µια περικοπή από Τα Πάθη 
της Ψυχής –«Το σώµα κινείται από ζωικά πνε-

ύµατα, τα φλογερά σωµατίδια του αίµατος που 

αποστάζονται από τη θερµότητα της καρδιάς»- 
ο Κέινς σχολιάζει « ασυνείδητη νοητική δρά-

ση».  

Εν πάση περιπτώσει, η έννοια θα πρέπει 
να συσχετιστεί µε την εδραιωµένη πεποίθηση 

του Κέινς για το αγεφύρωτο χάσµα µεταξύ ε-

πικινδυνότητας και αβεβαιότητας: « η γνώση 
µας σχετικά µε το µέλλον είναι κυµαινόµενη, 

ασαφής και αβέβαιη» και « πολύ αβέβαιο δεν 

σηµαίνει το ίδιο πράγµα µε το πολύ απίθα-
νο». Οι απόψεις αυτές είναι συναφείς µε τη 

θέση του F. H. Knight ότι η επικινδυνότητα 

(risk) είναι θεµελιωδώς διαφορετική από την 
αβεβαιότητα (uncertainty), µε την έννοια 

ότι στη µεν πρώτη ο αποφασίζων µπορεί να 

επισυνάψει µαθηµατικές πιθανότητες στα εν-
δεχόµενα µιας απόφασης, στη δε αβεβαιότητα 
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η τυχαιότητα δεν µπορεί να εκφραστεί µε µα-
θηµατικές πιθανότητες. 

Μολονότι απορρίπτει την ιδέα της πλήρους 

ανορθολογικότητας (« δεν θα έπρεπε να συµπε-
ράνουµε… ότι τα πάντα εξαρτώνται από κύµατα 

ανορθολογικής ψυχολογίας»),  
ο Κέινς υποστη-

ρίζει πως, όταν το µέλλον είναι αβέβαιο και 
ασαφές, οι άνθρωποι στηρίζονται στα αισθή-

µατά τους, σε ό, τι ονοµάζει ζωικά πνεύµατα. 

∆ίνοντας ψυχολογική διάσταση στην έννοια, ο 
Κέινς ανήγαγε τα ζωικά πνεύµατα σε κεντρική 

παράµετρο της οικονοµικής ζωής, διότι « η 

ατοµική πρωτοβουλία θα είναι επαρκής µόνον 
όταν ο λογικός υπολογισµός συµπληρώνεται 

και υποστηρίζεται από ζωικά πνεύµατα, ώστε 

η σκέψη της τελικής καταστροφής, που συχνά 
κυριεύει τους πρωτοπόρους… παραµερίζεται, 

όπως ο υγιής άνθρωπος παραµερίζει την πρόβ-

λεψη του θανάτου» ( Γενική Θεωρία, κεφ. 12). 
Και αυτή η έµφυτη παρώθηση για δράση, η εµ-

πιστοσύνη στις προβλέψεις, το επίπεδο των 

επενδύσεων « εξαρτώνται υπερβολικά από την 
πολιτική και κοινωνική ατµόσφαιρα».  

∆υστυχώς, οι απόψεις του Κέινς είχαν ακ-

ριβώς τη µοίρα των « παθών», τα οποία προκε-
ιµένου να χαλιναγωγηθούν βαθµηδόν αντικα-

ταστάθηκαν από το συµφέρον. xi  Το αξιοπερί-

                                                 
xi  Η πορεία υποκατάστασης των « παθών» από το « συµ-

φέρον» περιγράφεται στο A. O. Hirschman (2003). Τα 
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εργο είναι ότι οι πρώτοι που απεµπόλησαν τα 
ζωικά πνεύµατα ήταν οι ίδιοι οι κεϊνσιανοί, 

όπως αποδεικνύει αυτό το βιβλίο. 

Μια εποχή ανατροπών 

Τα Ζωικά Πνεύµατα κυκλοφορούν σε εποχή α-
νατροπών. Με το σκάσιµο της φούσκας των α-

κινήτων στις ΗΠΑ και τη χρηµατοπιστωτική 

κρίση έσκασαν επίσης τρεις φούσκες που 
σφράγισαν την περασµένη τριακονταετία. Μια 

πολιτική φούσκα, καταρχάς. Η πεποίθηση ότι 

«το κράτος δεν είναι η λύση, αλλά το πρόβ-
ληµα» ( Ρ. Ρέιγκαν), ότι ρυθµίσεις και κρα-

τική παρέµβαση µόνο αρνητικές συνέπειες έ-

χουν στην οικονοµία. Είδαµε πολιτικούς ηγέ-
τες που µόνο η σκέψη της κρατικής παρέµβα-

σης τους προκαλούσε πονοκέφαλο να µεταµορ-

φώνονται εν µια νυκτί σε διαπρύσιους κεϊν-
σιανούς. Φυσικά, η αδράνεια δεν πρέπει να 

υποτιµηθεί, αλλά το οικοδόµηµα καταρρέει 

ταχύτατα. « Ορισµένοι συντηρητικοί πιστεύουν 

                                                                                            
Πάθη και τα Συµφέροντα. Εκδόσεις Παρατηρητής, Θεσ-

σαλονίκη, Επιστηµονική επιµέλεια και επίµετρο Κ. 

Π. Αναγνωστόπουλος. ∆ιαχωρίζοντας βαθµηδόν το πε-

δίο της οικονοµίας από την πολιτική και την ηθική, 

οι διανοητικές αυτές διεργασίες οδήγησαν στη χει-

ραφέτηση της οικονοµικής επιστήµης, στην οποία η 

επιδίωξη του ατοµικού υλικού συµφέροντος θεωρείται 

ικανή για να περιγράψει τις συµπεριφορές.  
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ότι η κρίση είναι το αποτέλεσµα απερίσκεπ-
των κυβερνητικών πολιτικών. Εγώ πιστεύω ότι 

πρόκειται για αποτυχία της αγοράς.» δεν 

διστάζει να γράψει ο διακεκριµένος συντηρη-
τικός διανοούµενος R. Posner.  

Μια ιδεολογική φούσκα, επίσης. Η πεποίθη-

ση ότι οι αγορές αυτορρυθµίζονται, ότι η ε-
πιδίωξη του ιδίου συµφέροντος παράγει τις 

βέλτιστες εκροές για την κοινωνία. Η εξόδιος 

ακολουθία του νεοφιλελευθερισµού ήταν σύντο-
µη. Ο πρώτος επικήδειος εκφωνήθηκε τον Οκ-

τώβριο του 2008 από τον Άλαν Γκρίνσπαν που 

δήλωσε « σοκαρισµένος» όταν ανακάλυψε ότι η 
ιδεολογία περί αυτορρύθµισης των αγορών δεν 

ήταν ορθή
. και ο δεύτερος από τον Πρόεδρο 

Μπους που εξοµολογήθηκε δύο µήνες αργότερα 
στην τελευταία συνέντευξή του στο CNN: « Εγ-

κατέλειψα τις αρχές της ελεύθερης αγοράς για 

να σώσω το σύστηµα της ελεύθερης αγοράς»...  
Μια επιστηµονική και διανοητική φούσκα, 

τέλος. Μια συστηµική κρίση διαπερνά τη δεσ-

πόζουσα οικονοµική θεωρία. Η κατάρρευση της 
Σχολής του Σικάγου, άφησε ένα κενό σε γενι-

ές οικονοµολόγων που είχαν ανατραφεί µε τα 

δόγµατά της. Οι quants ανακάλυψαν ότι τα 
µοντέλα τους ήταν « σάπια» (E. Derman) . η 

αποτελεσµατικότητα των αγορών –« το πιο ση-

µαντικό σφάλµα στην ιστορία της οικονοµικής 
θεωρίας» (R. Shiller)– αποδείχθηκε ανυπόσ-

τατη
. και « η µακροοικονοµική των πλήρων α-
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γορών… το πιο αξιοσηµείωτο θεωρητικό θύµα 
[ της χρηµατοπιστωτικής κρίσης]» (W. 

Buiter). 

Εντούτοις, αν τα πράγµατα λίγο πολύ ξε-
καθάρισαν πλέον σε πολιτικό και ιδεολογικό 

επίπεδο, δεν είναι βέβαιο ότι το ίδιο ισχύ-

ει για την οικονοµική επιστήµη. Η Ιστορία 
το έχει αποδείξει ξανά και ξανά. Έστω κι αν 

χρειάζεται να προσθέτει διαρκώς επικύκλους, 

µια εσφαλµένη θεωρία µπορεί να ζει και να 
βασιλεύει ενόσω δεν έχει διατυπωθεί µια πε-

ιστική εναλλακτική θεωρία. Πάντως, είναι 

πασίδηλο πλέον ότι, προκειµένου να διατυπω-
θούν αποτελεσµατικές πολιτικές, πρέπει οι 

οικονοµικώς δρώντες να αντιµετωπιστούν όπως 

πράγµατι είναι και όχι ως εξιδανικευµένες 
υπολογιστικές µηχανές.  

Παρά τον δρόµο που ασφαλώς έχει µπροστά 

της, η συµπεριφοριστική οικονοµική ήδη 
σκιαγράφησε µια ρεαλιστική εικόνα της συµ-

περιφοράς των οικονοµικώς δρώντων. Συµπερι-

φοριστής οικονοµολόγος avant la lettre, ο 
Κέινς αποκάλυψε τη σκοτεινή πλευρά της µακ-

ροοικονοµικής συµπεριφοράς. Στις επόµενες 

δεκαετίες, το µάθηµα του ξεχάστηκε. Τα Ζωι-
κά Πνεύµατα αναζωογονούν και διευρύνουν το 

πνεύµα του έργου του. Καιρός ήταν. Και δεν 

χρειάζονται φοβερές ικανότητες για να προβ-
λέψουµε ότι εφεξής θα βλέπουµε µε διαφορε-

τική µατιά τη λειτουργία των οικονοµιών. 
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