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«Behavioral economics does not set as its goal to try to radically change the current 

economical paradigm but rather tries to broaden it, for example by reformulating certain 

premises»
1
 

 

Πεξίιεςε 

 

   Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία παξνπζηάδεη ηελ ζεσξία ιήςεο απνθάζεσλ ζε 

ζπλζήθεο αβεβαηφηεηαο, φπσο απηή πξνηείλεηαη απφ ην δηεπηζηεκνληθφ πεδίν ηεο 

Οηθνλνκηθήο Φπρνινγίαο. Υξεζηκνπνηψληαο σο παξάδεηγκα ηελ εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ καθξννηθνλνκηθήο ζηαζεξνπνίεζεο κε ηε ρξήζε ηνπ κεραληζκνχ 

ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ (Exchange Rate Based Stabilization - ERBS), 

επηρεηξείηαη ε αλάδεημε ηεο αλαγθαηφηεηαο δηεχξπλζεο ησλ κνληέισλ 

καθξννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο κε κεηαβιεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Θεσξία 

Πξννπηηθήο, φπσο απηή παξνπζηάζηεθε ην 1979 απφ ηνπο D. Kahneman θαη A. 

Tversky. θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο απνηειεί ε παξνπζίαζε ηεο ελ ιφγσ 

ζεσξίαο θαη ε παξνπζίαζε πεξαηηέξσ ζηνηρείσλ πνπ θαηαδεηθλχνπλ παξαβηάζεηο 

ζηελ επηθξαηνχζα ζεσξία πεξί νξζνινγηθψλ απνθάζεσλ. Οη ελ ιφγσ παξαβηάζεηο 

πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηελ πηνζέηεζε ηεο πεηξακαηηθήο κεζφδνπ ζηελ κειέηε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηλνκέλσλ θαη ηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο.     

 

  

                                                           
 

1
Vrankova Martina, 2012, “Inflation Targeting and Behavioural Economics: Introduction”, University  

     of Economics, Prague 
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Δηζαγσγή 
 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηειεί ε παξνπζίαζε κηαο πξνζπάζεηαο 

ζεκειίσζεο ηνπ ηζρπξηζκνχ ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν, φηαλ ηα άηνκα θιεζνχλ λα 

ιάβνπλ απνθάζεηο ζε πεξηβάιινλ αβεβαηφηεηαο (χπαξμε θηλδχλνπ), ηφηε 

παξαηεξνχληαη αζπλέπεηεο σο πξνο ηα βαζηθά δφγκαηα ηεο ζεσξίαο 

ρξεζηκφηεηαο
2
. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, κε αθνξκή ην πξφγξακκα ζηαζεξνπνίεζεο 

κέζσ ηνπ κεραληζκνχ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ πνπ εθαξκφζηεθε θαη ζηελ 

Διιάδα, ζα πξνζπαζήζνπκε λα θαηαδείμνπκε πσο νη εξκελείεο πνπ δφζεθαλ 

αλαθνξηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ, ζα κπνξνχζαλ λα δηεπξπλζνχλ απφ 

ηα ζρεηηθά πξφζθαηα απνηειέζκαηα ηεο ζεσξίαο πξνζδνθηψλ, φπσο απηή 

δηαηππψζεθε απφ ηελ Οηθνλνκηθή Φπρνινγία. 

Γηα ηελ θαιχηεξε θαη επθνιφηεξε πξνζέγγηζε ηνπ ηξφπνπ ρεηξηζκνχ ηεο 

παξνχζαο κειέηεο, ε δνκή ηεο απνηειείηαη απφ ηέζζεξα θεθάιαηα, ζηα νπνία 

αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά ηα εμήο: ζην πξψην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη 

πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ηελ ζεζκηθή νξηνζέηεζε ησλ επηπέδσλ ηνπ 

πιεζσξηζκνχ θαη ηελ δηαρείξηζε ηνπ κεγέζνπο ηεο ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκίαο κε 

ζθνπφ ηελ καθξννηθνλνκηθή ζηαζεξνπνίεζε (κε αλαθνξέο θαη ζηελ πεξίπησζε 

ηεο Διιάδαο), πεξηγξάθνληαη ελ ζπληνκία νη κεραληζκνί ιεηηνπξγίαο ησλ ελ ιφγσ 

πξνγξακκάησλ θαη επηρεηξείηαη ε ζχλδεζή ησλ παξαπάλσ κε ηηο κνξθέο ησλ 

εθινγηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηα είδε ησλ απνθάζεσλ πνπ 

ιακβάλνληαη απφ πνιηηηθνχο θαη λνηθνθπξηά
3
. Σν δεχηεξν θεθάιαην απνηειεί 

έλαλ ζπλδεηηθφ θξίθν αλάκεζα ζηα εθαξκνζκέλα καθξννηθνλνκηθά πξνγξάκκαηα 

ζηαζεξφηεηαο θαη ζηελ Οηθνλνκηθή Φπρνινγία, γη’ απηφ θαη ζε απηφ γίλεηαη 

εηδηθή αλαθνξά ζηελ εθαξκνγή ηνπο ERBS ζηελ Διιάδα θαη θαηφπηλ ζηνλ 

παξάγνληα ηεο Οηθνλνκηθήο Φπρνινγίαο φπσο απηφο αλαδεηθλχεηαη κέζα απφ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο ζηαζεξνπνίεζεο ζηε ρψξα καο. ην ηξίην 

θεθάιαην, παξνπζηάδνληαη ηα θχξηα ζεκεία ηεο Θεσξίαο Πξννπηηθήο ησλ 

Kahneman θαη Tversky, ελψ ζην ηέινο (επίινγνο) παξαηίζεληαη ηα ζπκπεξάζκαηα 

απφ ηελ παξαπάλσ κειέηε. 

 

                                                           
 

2
 Kahneman Daniel, Tversky Amos, 1979, “Prospect Theory: An Analysis of Decision  

     under Risk”, Econometrica, Vol. 47, No.2 (Mar., 1979), 263-292 

 
3
 Ο δηαρσξηζκφο είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ ζαθέζηεξε παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο ζεσξίαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ 

 

1.Θεζκηθή νξηνζέηεζε επηπέδσλ πιεζσξηζκνχ – Μεραληζκνί καθξννηθνλνκηθήο 

ζηαζεξνπνίεζεο 

 

«Σχκθσλα κε ην άξζξν 105, παξάγξαθνο 1, ηεο Σπλζήθεο, ν πξσηαξρηθφο ζθνπφο 

ηνπ Επξσζπζηήκαηνο είλαη ε δηαηήξεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ ηηκψλ, πνπ 

κεηαθξάδεηαη απφ ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηεο Επξσπατθήο Κεληξηθήο Τξάπεδαο 

(ΕΚΤ) σο επίηεπμε ξπζκψλ πιεζσξηζκνχ θάησ αιιά πιεζίνλ ηνπ 2% ζε 

κεζνπξφζεζκε βάζε. Επίζεο, ρσξίο λα επεξεάδεηαη ν ζηφρνο ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ 

ηηκψλ, ην Επξσζχζηεκα ζηεξίδεη ηηο γεληθέο νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο ηεο ΕΕ θαη 

ζπκβάιιεη ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο Κνηλφηεηαο (πνπ πεξηιακβάλνπλ πςειφ 

επίπεδν απαζρφιεζεο θαη αεηθφξν νηθνλνκηθή αλάπηπμε). Ελεξγψληαο σο 

ρξεκαηνπηζησηηθή αξρή, ην Επξσζχζηεκα απνζθνπεί ζηε δηαθχιαμε ηεο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο 

ελνπνίεζεο ζηελ Επξψπε
4
.» 

 

Ζ δηαηήξεζε ηνπ επηπέδνπ ηνπ πιεζσξηζκνχ ζε ρακειά επίπεδα απνηειεί 

θεληξηθφ δήηεκα γηα ηε ράξαμε νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο 

Κνηλφηεηαο (θαη φρη κφλν). Οη πεξηπηψζεηο νηθνλνκηψλ πνπ παξνπζίαζαλ 

θαηλφκελα φπσο ν ζηαζηκνπιεζσξηζκφο θαη ν ππεξπιεζσξηζκφο
5,6

 θαη θπξίσο νη 

ζπλέπεηεο πνπ επήιζαλ ιφγσ ηεο χπαξμεο απηψλ ησλ θαηλφκελσλ, απνηέιεζαλ 

θαη ζπλερίδνπλ λα απνηεινχλ γλψκνλα γηα ηηο απνθάζεηο πεξί λνκηζκαηηθψλ θαη 

δεκνζηνλνκηθψλ κέηξσλ. Πνιιέο νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ επηβνιή ηνπ ζηφρνπ ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ πιεζσξηζκνχ 

θαζψο θαη απφ ηα κέηξα πνπ εθαξκφζηεθαλ κε ζθνπφ ηελ επίηεπμή ηνπ.  

   χκθσλα κε ηελ ζπκβαηηθή ινγηθή, ν πιεζσξηζκφο κπνξεί λα κεησζεί κφλν 

κέζα απφ ηελ κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Όκσο, ηα δηαζέζηκα 

δεδνκέλα απφ βηνκεραληθέο ρψξεο πνπ εθάξκνζαλ ηα πξνγξάκκαηα ERBS 

δείρλνπλ φηη δελ ηζρχεη θάηη ηέηνην ζηα πξαγκαηηθά (δει. απνπιεζσξηζκέλα) 
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απνηειέζκαηα
47

. Πην ζπγθεθξηκέλα, κε ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ηα νπνία 

ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία σο εξγαιείν ζηαζεξνπνίεζεο, 

παξαηεξήζεθαλ γεγνλφηα αζπλεπή σο πξνο ηηο πξνβιέςεηο ησλ νηθνλνκνιφγσλ 

φπσο ην φηη ε επηζπκεηή ζπξξίθλσζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ρξνληθή πζηέξεζε. 

Απφδεημε απηνχ, απνηειεί ε εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ ζε ρψξεο ηεο 

Λαηηληθήο Ακεξηθήο, φπσο ε Υηιή, ε Αξγεληηλή θαη ε Οπξνπγνπάε
8
. Παξά ηε 

κεγάιε αλαηίκεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, παξαηεξήζεθε αχμεζε ηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ αξρή ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ελψ ε 

ζπξξίθλσζε πξαγκαηνπνηήζεθε αξγφηεξα. Μηα εμέηαζε παξφκνησλ πεξηπηψζεσλ 

(ζε νηθνλνκίεο κε ρξφληα πξνβιήκαηα ππεξπιεζσξηζκνχ πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο) νδεγεί ζε κία θνηλή παξαηήξεζε: ζηηο ρψξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ηελ ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία σο κέηξν ζηαζεξνπνίεζεο παξαηεξείηαη άλζεζε 

ηεο νηθνλνκίαο (θαηαλάισζε, επέλδπζε θαη αχμεζε ΑΔΠ), κεγάιε αλαηίκεζε ηεο 

πξαγκαηηθήο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο, αχμεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ κηζζνχ θαη 

κείσζε ησλ μέλσλ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαζεζίκσλ (external accounts). 
 

Σα δηαζέζηκα βηβιηνγξαθηθά ζηνηρεία, πνπ αθνξνχλ ηελ ππνζηήξημε ηνπ ελ 

ιφγσ ηζρπξηζκνχ, παξνπζηάδνπλ ηελ δηακφξθσζε καθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ 

(ηδησηηθή θαηαλάισζε, ΑΔΠ & επελδχζεηο, ζρεηηθή ηηκή κε εκπνξεχζηκσλ 

αγαζψλ, πξαγκαηηθφο κηζζφο & επίπεδν αλεξγίαο, ηζνδχγην ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ & εηζαγσγέο θεθαιαηαθψλ αγαζψλ, ρξεκαηηθέο ηζνξξνπίεο θαη 

δαπάλεο, θφξνη, σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ) ζηηο ρψξεο πνπ εθαξκφζηεθε πξφγξακκα 

ζηαζεξνπνίεζεο θαη παξαηεξήζεθε κείσζε ζην πνζνζηφ πιεζσξηζκνχ. 

Αλαθέξνληαη ζηηο πεξηφδνπο φπνπ μεθίλεζε λα ζηαζεξνπνηείηαη ν ρακειφο 

πιεζσξηζκφο ή λα απνδίδνπλ νη νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε 

θαη αθνξνχλ ηελ Αξγεληηλή ηνπ 1991 θαη ηηο ζηαζεξνπνηήζεηο ζε Ηζξαήι (1985), 

Μεμηθφ (1987) θαη Οπξνπγνπάε (1978). 

 
  

πγθεθξηκέλα, θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ελ ιφγσ πξνγξακκάησλ παξαηεξήζεθαλ: 

 

                                                           
 

7 Rebelo Sergio, Vegh Carlos, 1996, “Real Effects of Exchange-Rate-Based Stabilization: An  

      Analysis of Competing Theories”, National Bureau of Economic Research 

 
8 Carter, Michael, 1950, Rational expectations: macroeconomics for the 1980s?, London,    

Macmillan, 1984
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1. ε αξγή ζχγθιηζε ηνπ πνζνζηνχ ηνπ πιεζσξηζκνχ πξνο ην πνζνζηφ ηεο 

ππνηίκεζεο  
 
2. ε αξρηθή αλάπηπμε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ αθνινπζήζεθε 
απφ επηβξάδπλζε  
 
3. ε αχμεζε ζηε ζρεηηθή ηηκή ησλ κε εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ (αλαηίκεζε 

πξαγκαηηθήο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο)  
 
4. ε αχμεζε ζηνλ πξαγκαηηθφ κηζζφ (κεηξεκέλν ζε κνλάδεο εκπνξεχζηκσλ 

αγαζψλ)  
 
5. ε αζαθή αληαπφθξηζε ησλ πξαγκαηηθψλ επηηνθίσλ  
 
6. ε αχμεζε ηεο θπθινθνξίαο ηνπ ρξήκαηνο εληφο ηεο νηθνλνκίαο (φπσο 

νξίδεηαη απφ ηνλ δείθηε Μ1 πξνο ην ΑΔΠ)  
 
7. ε επηδείλσζε ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ θαη ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ  
 
8. ε κεγάιε δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή (ζε επηηπρεκέλα ή πξνζσξηλά 

επηηπρεκέλα πξνγξάκκαηα) θαη  

9. ε αλάπηπμε ηεο αγνξάο αθηλήησλ  

 

   Αληίζηνηρεο πξνζπάζεηεο ζηαζεξνπνίεζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη ζηνλ 

επξσπατθφ ρψξν, κε πξνγξάκκαηα πνπ έζεηαλ ηελ ηηκή ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο 

ηζνηηκίαο ζην θέληξν ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Σα απνηειέζκαηα ησλ 

πξνγξακκάησλ απηψλ, έρνπλ κειεηεζεί γηα ηηο πεξηπηψζεηο ρσξψλ φπσο ε 

Πνξηνγαιία, ε Ηξιαλδία, ε Ηηαιία αιιά θαη ε Διιάδα
9
.  

 

2.Σν ελδηαθέξνλ γηα ηελ ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία  
 

Σν ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ θάζε αλνηρηήο νηθνλνκίαο απνηειεί 

ζεκαληηθφ κέηξν έλδεημεο ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο ηεο. Ζ θευλζηαλή επηξξνή 

θαηάθεξε λα επηβάιιεη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ 

νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ ζηε δέζκεπζε ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ κε ηελ 

πνζφηεηα ηνπ ρξπζνχ (ζχζηεκα Bretton Woods). Παξά ηελ έλζεξκε ππνζηήξημε 

πνπ δφζεθε ζην ζχζηεκα γηα δεθαεηίεο, άξρηζε λα δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε 

απαγθίζηξσζεο ησλ εζληθψλ λνκηζκάησλ απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ηνπο ζε 

ρξπζφ.  

 

9
 Detragiache Enrica, Hamann Javier, 1999, “Exchange Rate Based Stabilization in Western Europe:  

       Greece, Ireland, Italy and Portugal”, Contemporary Economic Policy 
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Σα ζπλερή ειιείκκαηα ησλ ηζνδπγίσλ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, ψζεζαλ ηηο 

νηθνλνκίεο ζηελ αλάγθε εχξεζεο κηαο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ ζα κπνξεί λα 

απνηξέςεη ηε δεκηνπξγία ηνπο. 

Έηζη, απνθαζίζηεθε, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ θπβέξλεζε ησλ Ζ.Π.Α., ε 

θαηάξγεζε ηεο εμάξηεζεο ηεο ηηκήο ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο απφ ηελ 

κεηαηξεςηκφηεηά ηεο ζε ρξπζφ θαη επηιέρζεθε ε πνιηηηθή ηεο δηαηήξεζεο ησλ 

ζηαζεξψλ ηζνηηκηψλ ζε έλα πεξηζψξην δηαθχκαλζεο γχξσ απφ ηελ ηηκή ελφο θνηλά 

απνδεθηνχ ηζρπξνχ λνκίζκαηνο, φπσο ην δνιάξην (ζχζηεκα «ην θίδη κέζα ζην 

ηνχλει»). Ζ εμειηθηηθή πνξεία ησλ επξσπατθψλ νηθνλνκηψλ απφ ηελ πηνζέηεζε 

ηνπ ηειεπηαίνπ ζπζηήκαηνο, ραξαθηεξίδεηαη ζπλνπηηθά απφ ηηο ζπλερφκελεο 

πξνζπάζεηεο δηαηήξεζεο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ ζηα επηηξεπφκελα φξηα 

δηαθπκάλζεσλ, ηηο θεξδνζθνπηθέο επηζέζεηο πνπ δέρνληαλ ηα λνκίζκαηα ησλ 

ρσξψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην ελ ιφγσ ζχζηεκα θαη ζηελ νινέλα αλαδεηθλπφκελε 

αλάγθε πηνζέηεζεο ελφο θνηλνχ κεραληζκνχ ζηήξημεο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ 

ηζνηηκηψλ. Ο κεραληζκφο απηφο ζα έπξεπε λα παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα αθελφο λα 

πξνζηαηεχεη ηηο ηζνηηκίεο απφ ηηο θεξδνζθνπηθέο επηζέζεηο θαη αθεηέξνπ λα 

απνθιείεη ην ελδερφκελν εκθάληζεο κεγάισλ απνθιίζεσλ απφ ηελ θεληξηθή ηηκή 

ηζνξξνπίαο. 
 

Δλ θαηαθιείδη, ζηελ Δπξψπε, ζεσξήζεθε απαξαίηεηε ε ίδξπζε ελφο απφ θνηλνχ 

πηνζεηεκέλνπ νηθνλνκηθνχ κεραληζκνχ θαη ε πηνζέηεζε ελφο θνηλνχ λνκίζκαηνο 

απφ ηηο ρψξεο πνπ ζα ζπκκεηείραλ ζε απηφλ, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ 

θίλδπλνη, νη ζπλέπεηεο ησλ νπνίσλ ζα νδεγνχζαλ ζηελ εκθάληζε αλεπηζχκεησλ 

απνηειεζκάησλ, φπσο ηα κε επηζπκεηά επίπεδα πιεζσξηζκνχ. 
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3.Διιάδα: πλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία θαη πξνζπάζεηεο ζηαζεξνπνίεζεο
10

 
 
    

   Γηα ηελ Διιάδα, ε ζηήξημε ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ζην ζχζηεκα ηνπ Bretton 

Woods, απέδσζε ζρεδφλ δχν δεθαεηίεο κε πνζνζηά πιεζσξηζκνχ θαηψηεξα ηνπ 4% 

θαηά κέζν φξν. Ζ απζηεξά πξνζαλαηνιηζκέλε νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο Σξάπεδαο ηεο 

Διιάδνο ζην λα δηαηεξεζεί ε αμία ηνπ λνκίζκαηνο, θαηάθεξε λα αθήζεη ηε δξαρκή 

αλέπαθε απφ θεξδνζθνπηθέο πηέζεηο. 

   Ζ απφθαζε ησλ Ζ.Π.Α. γηα απνδέζκεπζε ησλ δηαζεζίκσλ ηνπ δνιαξίνπ απφ ην 

ρξπζφ θαη ε ελαιιαγή ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ Bretton Woods κε ην «θίδη κέζα ζην 

ηνχλει», νδεγνχλ ηελ δξαρκή ζε ππνηίκεζε έλαληη ησλ επξσπατθψλ λνκηζκάησλ 

γεγνλφο πνπ εληζρχεη ηηο πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο (κέζσ ηνπ εηζαγφκελνπ 

πιεζσξηζκνχ).  Παξάιιεια θαη κε ηελ αιιαγή ηνπ πνιηηηθνχ θαζεζηψηνο ζηελ ρψξα, 

ε νηθνλνκηθή πνιηηηθή παχεη λα έρεη σο πξσηαξρηθφ ηεο ζηφρν ηελ δηαηήξεζε ηεο 

αμίαο ηνπ λνκίζκαηνο θαη ην θέληξν βάξνπο ηεο κεηαηίζεηαη ζηελ επίηεπμε πιήξνπο 

απαζρφιεζεο θαη ηελ αλαδηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο. Ζ κεηαηφπηζε απηή, κπνξνχζε 

πιένλ λα ππνζηεξηρζεί απφ έλα θαζεζηψο θπκαηλφκελσλ ζπλαιιαγκαηηθψλ 

ηζνηηκηψλ, δελ κπνξνχζε, φκσο, λα δηαηεξήζεη, ηα επίπεδα ηνπ πιεζσξηζκνχ ζηα 

πξνγελέζηεξα επίπεδα, εθφζνλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απμήζεηο ησλ πξαγκαηηθψλ 

κηζζψλ (χζηεξα απφ έληνλεο πηέζεηο). 

 

«Τα θπξίαξρα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο γηα ηελ δεθαεηία ηνπ 

’80, είλαη ηα απμαλφκελα ειιείκκαηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ ηζνδπγίνπ 

ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ θαζψο θαη ην πνζνζηφ ηνπ πιεζσξηζκνχ πνπ βξηζθφηαλ 

ζε επίπεδα αλψηεξα απφ εθείλα άιισλ επξσπατθψλ ρσξψλ (πεξί ην 20,4% ην 

1990)»
11

. 

 

 

 

 

 

10
 αρηλίδεο Φίιηππνο, 2005, Σν ζπλαιιαγκαηηθφ θαζεζηψο ζηελ Διιάδα: Απφ ηε ζπκκεηνρή ηεο  

         δξαρκήο ζην ζχζηεκα ηνπ Bretton Woods κέρξη ηελ Ο.Ν.Δ., Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο &  

    Detragiache Enrica, Hamann Javier, 1999, “Exchange Rate Based Stabilization in  Western Europe:  

        Greece, Ireland, Italy and Portugal”, Contemporary Economic Policy 
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Ζ πνιηηηθή ηεο «ζθιεξήο δξαρκήο», απνηειεί κηα πξνζπάζεηα 

ζηαζεξνπνίεζεο ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80 θαη ε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε 

ήηαλ ν έηεξνο επηζπκεηφο ζηφρνο πνπ πξνβιεπφηαλ λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο 

δέζκεπζεο ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο. Μέρξη ην 1994, ε δξαρκή ππνηηκάηαη 

θαη ν πιεζσξηζκφο άξρηζε λα ζεκεηψλεη πηψζε. Χζηφζν, ε πξφνδνο ήηαλ πην 

αξγή ζε ζρέζε κε ηηο Ηηαιία, Ηξιαλδία θαη Πνξηνγαιία πνπ εθάξκνδαλ αληίζηνηρν 

πξφγξακκα ζηαζεξνπνίεζεο.  
 

Ζ αζζελέζηεξε δέζκεπζε ηνπ λνκίζκαηνο επέηξεςε ζηελ ρψξα λα απνθχγεη 

ηελ κεγάιε αλαηίκεζε, ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ησλ πξνγξακκάησλ ERBS. Σνλ 

Απξίιην ηνπ 1990 ηέζεθε ζε εθαξκνγή έλα νηθνλνκηθφ πξφγξακκα, θεληξηθά 

ζεκεία ηνπ νπνίνπ, απνηεινχζαλ:  

i. ε ζηαζεξνπνίεζε ηεο αλαινγίαο ρξένπο πξνο ΑΔΠ κε κέηξα επί ησλ 

εζφδσλ ηα νπνία επέηξεςαλ ηελ κεηαηξνπή ηνπ πξσηνγελνχο ειιείκκαηνο ζε 

πιεφλαζκα θαη  
 
ii. ε θαηάξγεζε ηεο ηηκαξηζκνπνίεζεο ησλ κηζζψλ θαη ε επηβνιή ιηηφηεηαο 

ζηελ πνιηηηθή εηζνδεκάησλ  

 

Σν πξφγξακκα απέθεξε κείσζε ηνπ πξσηνγελνχο ειιείκκαηνο απφ ην 6% ηνπ 

ΑΔΠ ην 1990 ζην 1,4% ην 1993 ην νπνίν κεηαηξάπεθε ζε πιεφλαζκα ηεο ηάμεο 

ηνπ 2,1% ην 1994. Απηή ε κεηαζηξνθή ήηαλ ζπγθξίζηκε κε απηέο ηεο Ηηαιίαο θαη 

Ηξιαλδίαο κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηαζεξνπνίεζεο. Όκσο, φπσο 

θαη ζηελ Ηηαιία θαη ζηελ Ηξιαλδία ε ηζρπξή πξσηνγελήο πξνζαξκνγή πνπ 

αθνινπζήζεθε απφ απνπιεζσξηζκφ, δελ νδήγεζε ζε κηα νξηζηηθή βειηίσζε ησλ 

δεκνζηνλνκηθψλ κεγεζψλ: έσο ην 1994 ην ζπλνιηθφ έιιεηκκα ήηαλ αθφκε ζην 

12,7% ηνπ ΑΔΠ (απφ 16,1% ην 1990) θαη ε αλαινγία ρξένπο πξνο ΑΔΠ ζπλέρηζε 

λ’ απμάλεηαη. Σν γεγνλφο απηφ απνδίδεηαη ζηα πςειά πξαγκαηηθά επηηφθηα πνπ 

πξνθιήζεθαλ απφ ηελ απζηεξή ζηάζε ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο θαη ηελ 

εγθαηάιεηςε ηεο «ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηαζηνιήο» (financial repression) σο 

κνξθήο θπβεξλεηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο. Ζ ππφζεζε ησλ δεκφζησλ εγγπήζεσλ γηα 

ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα πξφζζεζε επηπιένλ ζην κέγεζνο ηνπ ρξένπο. 
 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ζηαζεξνπνίεζεο, ε αλάπηπμε ηεο νηθνλνκηθήο 
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δξαζηεξηφηεηαο, ραξαθηεξίδεηαη σο ήπηα. Γηα ην 1990 αλαθέξεηαη κεδεληθή 

αλάπηπμε ελψ, γηα ην 1991 παξφιν πνπ ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα απμήζεθε, 

ην ΑΔΠ παξέκεηλε ζηαζεξφ. Σελ επφκελε ρξνληά ζεκεηψζεθε πηψζε ηεο ηάμεο 

ηνπ 1% ελψ αλάπηπμε, αλ θαη κε κηθξνχο ξπζκνχο αχμεζεο, ζεκεηψλεηαη ην 1994. 

Σα ηξία πξψηα ρξφληα ηεο ζηαζεξνπνίεζεο, ππήξμε βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ζην θφζηνο εξγαζίαο ράξε ζηε απζηεξή εηζνδεκαηηθή 

πνιηηηθή θαη ζηελ φρη ηζνδχλακα ηζρπξή αγνξά εξγαζίαο. Ζ εμειηθηηθή πνξεία ηεο 

αλάπηπμεο δελ εκθάληζε ζεκεία πξνφδνπ κε ηηο ζπλζήθεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

λα γίλνληαη πεξηζζφηεξν απζηεξέο. 
 

Σν 1995 ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο αλαθνίλσζε ην ζηφρν γηα ηε ζπλαιιαγκαηηθή 

ηζνηηκία θαη ε ππνηίκεζε ηεο δξαρκήο ζε ζρέζε κε ην ECU επηηξεπφηαλ λα 

θηάζεη έσο ην 3%. Ζ αχμεζε, φκσο, ηνπ πιεζσξηζκνχ, απφ ην 1996 νδήγεζε ζε 

αχμεζε ηεο πξαγκαηηθήο αλαηίκεζεο ηνπ λνκίζκαηνο. Σα νλνκαζηηθά θαη 

πξαγκαηηθά επηηφθηα ζεκείσζαλ πηψζε θαη ηελ ε επηηαρπλφκελε αλάπηπμε 

βνήζεζε κηα ηζρπξή αχμεζε ησλ επελδχζεσλ. Γεκνζηνλνκηθά, ε πξσηνγελήο 

πξνζαξκνγή ζπλερίζηεθε ην 1995-1996 θαη ην έιιεηκκα κεηψζεθε ζεκαληηθά ην 

1995 ράξε ζηα ηδηαίηεξα ρακειά νλνκαζηηθά επηηφθηα. Παξά ηηο βειηησκέλεο 

θξαηηθέο απνηακηεχζεηο, ην πνζνζηφ ηεο εζληθήο απνηακίεπζεο κεηψζεθε θαη ην 

ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ θαηέγξαςε ειιεηκκαηηθφ απνηέιεζκα. Οη 

απζηεξφηεξεο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ε ηζρπξή θεξδνθνξία ησλ εηαηξεηψλ 

δεκηνχξγεζαλ γελλαηφδσξεο ζπκθσλίεο γηα κηζζνχο πνπ επηδείλσζαλ ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο αληηζηξέθνληαο θάπνηα απφ ηα νθέιε 

πνπ επηηεχρζεθαλ ζηελ πξψηε θάζε ζηαζεξνπνίεζεο. Έηζη, θαζψο ε δέζκεπζε 

γχξσ απφ ηελ θεληξηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία έγηλε απζηεξφηεξε ην 1995, ε 

ειιεληθή ζηαζεξνπνίεζε άξρηζε λα νδεγεί ζε γξεγνξφηεξε αλάπηπμε ράξε ζηελ 

εγρψξηα δήηεζε, κεγάιε αλαηίκεζε ηεο πξαγκαηηθήο ηζνηηκίαο θαη επξχηεξν 

έιιεηκκα ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ. Ζ πνιηηηθήο ηεο «ζθιεξήο δξαρκήο» 

ζπλερίζηεθε παξά ηα πεξηζηαζηαθά επεηζφδηα θεξδνζθνπηθψλ πηέζεσλ, θαη ην 

1996 επηηεχρζεθε πεξαηηέξσ πξφνδνο ζηελ κείσζε ηνπ πιεζσξηζκνχ. Μεηά απφ 

ππνηίκεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 13,8% ε δξαρκή εηζήιζε ζην ΔΝ ηνλ Μάξηην ηνπ 

1998. 
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4.Ο κεραληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηαζεξνπνίεζεο κέζσ ηεο 

ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο
12

 
 

   ε κηα αλνηρηή νηθνλνκία φπνπ ηα λνηθνθπξηά επηδηψθνπλ λα κεγηζηνπνηήζνπλ 

ηελ ρξεζηκφηεηά ηνπο δηαζέηνπλ ζπλνιηθά Ν ψξεο εξγαζίαο (νη νπνίεο 

δηαρσξίδνληαη ζε ψξεο εξγαζίαο γηα εκπνξεχζηκα αγαζά θαη ζε ψξεο εξγαζίαο γηα 

κε εκπνξεχζηκα αγαζά) θαη κπνξνχλ λα θαηαλαιψζνπλ ζε επίπεδν C (ζε 

εκπνξεχζηκα θαη κε εκπνξεχζηκα αγαζά), απνδεηθλχεηαη φηη: 

 

«Positive levels of net foreign asset holdings allow the economy to finance a 

trade deficit that makes it possible to enjoy higher levels of consumption of 

both goods. »
13

 

 

Σα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαη λα ζπλδπαζηνχλ πξνθεηκέλνπ λα 

εξκελεπζεί ε αζπλέπεηα κεηαμχ ησλ πξνβιέςεσλ θαη ησλ γεγνλφησλ πνπ 

παξαηεξήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνγξακκάησλ ζηαζεξνπνίεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνίεζαλ ην ζπγθεθξηκέλν κεραληζκφ αθνξνχλ ζπλνπηηθά: 

 

α) the wealth effect 
 

Θεσξψληαο πσο ην wealth effect νξίδεηαη σο ε πνζνζηηαία αχμεζε ηεο 

θαηαλάισζεο θαη ησλ δχν εηδψλ αγαζψλ ρσξίο λα ππάξρεη κεηαβνιή ζηελ 

θαηαλνκή εξγαζίαο, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα πσο κηα πνζνζηηαία αχμεζε 

ηεο παξαγσγηθφηεηαο, κε κεδεληθφ επίπεδν ελεξγεηηθνχ γηα ηε δεκφζηα θαη 

ηδησηηθή πεξηνπζία, παξάγεη θαζαξφ wealth effect: ε θαηαλάισζε θαη ησλ δχν 

αγαζψλ απμάλεη θαηά ην ίδην πνζνζηφ αθήλνληαο ηε ζρεηηθή ηνπο ηηκή 

ακεηάβιεηε. 

 

 

 

 

12
 Rebelo Sergio, Vegh Carlos, 1996, “Real Effects of Exchange-Rate-Based Stabilization: An  

      Analysis of Competing Theories”, National Bureau of Economic Research  

13
 Rebelo Sergio, Vegh Carlos, 1996, “Real Effects of Exchange-Rate-Based Stabilization: An  

        Analysis of Competing Theories”, National Bureau of Economic Research, ζει.137  
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Αλ ζε κηα αχμεζε ησλ δηαζέζηκσλ μέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

πξαγκαηνπνηεζεί αχμεζε ηεο παξακέηξνπ ε νπνία επεξεάδεη ην επίπεδν 

παξαγσγήο ησ εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ ηφηε επηηπγράλεηαη λα ζπκβεί ηαπηφρξνλα 

έλαο ζπλδπαζκφο wealth effect θαη substitution effect φπσο απηά είλαη ζε 

θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο σο απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο ηνπ επηπέδνπ ησλ ηηκψλ. 

Δπηπιένλ, ηα λνηθνθπξηά απμάλνπλ ηελ ζπλνιηθή ηνπο θαηαλάισζε. Ζ αχμεζε 

ηνπ επηπέδνπ ησλ ηηκψλ ζπλεπάγεηαη αλαθαηαλνκή ηεο εξγαζίαο ζηα κε-

εκπνξεχζηκα αγαζά άξα θαη αχμεζε ηνπ επηπέδνπ θαηαλάισζήο ηνπο. Ζ 

αλαθαηαλνκή δε, ηεο εξγαζίαο ζηα κε-εκπνξεχζηκα αγαζά νδεγεί ζε κείσζε ηνπ 

επηπέδνπ παξαγσγήο ησλ εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ. πλεπψο έρνληαο ηειηθά κείσζε 

ηνπ επηπέδνπ παξαγσγήο ησλ εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ θαη ηαπηφρξνλα αχμεζε ηεο 

θαηαλάισζήο ηνπο νδεγνχκαζηε ζε κείσζε ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ. Γεδνκέλνπ 

φηη (ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ) CAt=r
*
αt-1+TBt ρξεηάδεηαη κηα αχμεζε ηνπ 

r
*
. 

 

β) the labor-supply effect  
 

Με ακεηάβιεηεο ηηο ηηκέο ησλ κε εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ, ν ρξφλνο εξγαζίαο γηα 

ηελ παξαγσγή ηνπο μεπεξλάεη ην ρξφλν εξγαζίαο γηα ηελ παξαγσγή ησλ 

εκπνξεχζηκσλ, νπφηε γηα λα ππάξμεη ηζνξξνπία ζα πξέπεη ε θαηαλάισζε ησλ κε 

εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ λα απμεζεί πεξηζζφηεξν απφ ηελ θαηαλάισζε ησλ 

εκπνξεχζηκσλ. Αλ, φκσο, δελ κεηαβιεζνχλ νη ηηκέο θαη ησλ δχν εηδψλ αγαζψλ 

ηφηε ηα λνηθνθπξηά ζα απμήζνπλ ηε ζπλνιηθή θαηαλάισζε θη έηζη ε ηζνξξνπία ζα 

απαηηήζεη πηψζε ησλ ζρεηηθψλ ηηκψλ ησλ κε εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ θαη ηελ 

θαηαλάισζε ησλ κε εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ λα απμεζεί πεξηζζφηεξν απφ ηελ 

θαηαλάισζε ησλ εκπνξεχζηκσλ. Σν ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ δελ 

κεηαβάιιεηαη γηαηί ε αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ εξγαζίαο ησλ λνηθνθπξηψλ 

είλαη ζηαζεξή. Δπνκέλσο, ε αχμεζε ζηελ πξνζθνξά εξγαζίαο εμεγεί ηελ αχμεζε 

ηεο θαηαλάισζεο αιιά δελ κπνξεί λα εξκελεχζεη ηελ αχμεζε ησλ ζρεηηθψλ 

ηηκψλ ησλ κε εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ. 

γ) the effective-price-of consumption effect  
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   Τπνζέηνληαο κηα κείσζε ηνπ θφξνπ θαηαλάισζεο (ε νπνία πξνθαιεί ηα ίδηα 

απνηειέζκαηα κε ηελ κείσζε ηνπ πνζνζηνχ πιεζσξηζκνχ), ηελ πξνζθνξά 

εξγαζίαο εμσγελή κεηαβιεηή θαη κείσζε ζηα θνξνινγηθά έζνδα, παξαηεξνχκε 

κφληκε κεηαβνιή ηνπ πνζνζηνχ ηνπ θφξνπ θαηαλάισζεο ε νπνία δελ έρεη θαλέλα 

απνηέιεζκα. Όκσο, νη πξνζσξηλέο κεηαβνιέο ηνπ θφξνπ έρνπλ γηαηί επεξεάδνπλ 

ηε ζεκεξηλή ζρεηηθή ηηκή ηεο θαηαλάισζεο ζε ζρέζε κε ηε κειινληηθή. Αλ 

ππνζέζνπκε φηη ν θφξνο θαηαλάισζεο κεηψλεηαη θαη παξακέλεη ζε απηφ ην 

επίπεδν γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά απφ ην νπνίν ζα επαλέιζεη, 

ηφηε γηα ην δηάζηεκα πνπ ζα έρεη ηε ρακειφηεξε ηηκή ε θαηαλάισζε ησλ 

λνηθνθπξηψλ ζα απμεζεί θαη ζα κεησζεί μαλά αξγφηεξα, κε ηελ αχμεζε θαη πάιη 

ηνπ θφξνπ. Απηή ε αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηα δηαζέζηκα 

ησ μέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, π.ρ. έιιεηκκα ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ, θαη νδεγεί ζηελ αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ηηκψλ αθνχ ε ηηκή ησλ 

εγρψξησλ αγαζψλ πξέπεη λα απμεζεί έηζη ψζηε λα δεκηνπξγεζεί αχμεζε ζηελ 

κνλάδεο ρξφλνπ εξγαζίαο γηα ηα κε εκπνξεχζηκα αγαζά πνπ ζα θάλεη εθηθηή ηελ 

αχμεζε ηεο θαηαλάισζήο ηνπο. Μεηά απφ απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ν θφξνο 

θαηαλάισζεο επαλέξρεηαη ζην αξρηθφ ηνπ επίπεδν, ε ζπλνιηθή παξαγσγή είλαη 

ζην επίπεδν πνπ ήηαλ αξρηθά κφλν πνπ ηα δηαζέζηκα μέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

έρνπλ κεησζεί, έηζη θαη ε θαηαλάισζε θαη νη ηηκέο βξίζθνληαη ζε ρακειφηεξν 

επίπεδν. Αθνχ κε απηφ ηνλ ηξφπν δελ απνκνλψλεηαη ην απνηέιεζκα 

ππνθαηάζηαζεο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ κφληκε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ηνπ θφξνπ 

θαηαλάισζεο, ην απνηέιεζκα είλαη κία αλάκεημε ηεο ππνθαηάζηαζεο θαη 

αξλεηηθνχ απνηειέζκαηνο πινχηνπ. Δπίζεο, αθνχ ηα θνξνινγηθά έζνδα 

επηζηξέθνπλ ζηα λνηθνθπξηά, έλα ζηαζεξφ πνζνζηφ θφξνπ θαηαλάισζεο δελ 

επεξεάδεη ηα επίπεδν ηνπ πινχηνπ, επεξεάδνληαο ην επίπεδν ηεο θαηαλάισζεο 

δηαρξνληθά θαη ε πξνζσξηλή κείσζε ηνπ θφξνπ θαηαλάισζεο νδεγεί ζε κείσζε 

ηνπ επηπέδνπ ρξεζηκφηεηαο ησλ λνηθνθπξηψλ. 

 

 
14 Rebelo Sergio, Vegh Carlos, 1996, “Real Effects of Exchange-Rate-Based Stabilization: An  

         Analysis of Competing Theories”, National Bureau of Economic Research, ζει. 138 
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δ) the investment effect  
 

 Παξαηεξείηαη πξνζσξηλή πηψζε ηεο απνηειεζκαηηθήο ηηκήο ηεο 

θαηαλάισζεο αιιά θαη ε αχμεζε ησλ μέλσλ δηαζεζίκσλ δεκηνπξγνχλ απφηνκε 

αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο θαη πξαγκαηηθέο αλαηηκήζεηο. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο 

ην επίπεδν ηεο εξγαζίαο πνπ αθνξά ηα εκπνξεχζηκα αγαζά κεηψλεηαη. Σν γεγνλφο 

απηφ, νδεγεί ζηελ κείσζε ηεο επέλδπζεο πνπ απνθαζηζηά ηελ ηζνηηκία κεηαμχ ηεο 

εγρψξηαο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηνπ δηεζλνχο πξαγκαηηθνχ 

επηηνθίνπ.  

 

5.Πνιηηηθή – Μαθξννηθνλνκία (ERBS) – Δθινγηθφ ζχζηεκα 

 

   Δπηζηξέθνληαο ζην θχξην δήηεκα πνπ καο απαζρνιεί ζηελ παξνχζα εξγαζία 

(φηαλ ηα άηνκα θιεζνχλ λα ιάβνπλ απνθάζεηο ζε πεξηβάιινλ αβεβαηφηεηαο […], 

ηφηε παξαηεξνχληαη αζπλέπεηεο σο πξνο ηα βαζηθά δφγκαηα ηεο ζεσξίαο 

ρξεζηκφηεηαο), εχθνια παξαηεξνχκε πσο ηα άηνκα πνπ θαινχληαη λα ιάβνπλ 

απνθάζεηο κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε δχν κεγάιεο κνλνδηάζηαηεο
15

 

θαηεγνξίεο: ηα λνηθνθπξηά θαη ηνπο ελ ελεξγεία πνιηηηθνχο (ζην εμήο: πνιηηηθνί). 

Χο ηψξα, κεγαιχηεξν βάξνο ηεο αλαθνξάο καο έρεη δνζεί κφλν ζηελ παξνπζίαζε 

ησλ απνθάζεσλ ησλ αηφκσλ. Όζνλ αθνξά ζηα λνηθνθπξηά, ελλννχκε πσο κέζα 

απφ ηελ πεξηγξαθή ηεο πνξείαο ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ (κεραληζκνί 

ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηαζεξνπνίεζεο) ζηελ νπζία παξαθνινπζνχκε ηηο 

απνθάζεηο ησλ agents φπσο απηέο δηακνξθψλνληαη κε δεδνκέλε ηελ λνκηζκαηηθή 

πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο (δειαδή, δελ παξαθνινπζνχκε ηελ δηαδηθαζία πνπ 

δηέπεη ηε ιήςε ησλ απνθάζεψλ ηνπο αιιά ην πνηεο ήηαλ απηέο νη απνθάζεηο). 

Αληίζηνηρα ζηνηρεία έρνπκε παξαθνινπζήζεη, φζνλ αθνξά ζηηο απνθάζεηο ησλ 

πνιηηηθψλ. 

 

15 Μνλνδηάζηαηεο κε ηελ έλλνηα φηη γηα ηελ απινχζηεπζε ηεο παξνπζίαζεο ηνπ ζέκαηνο ηεο 
εξγαζίαο, ππνζέηνπκε φηη νη απνθάζεηο ζηηο νπνίεο αλαθεξφκαζηε, πξέπεη λα ιεθζνχλ ζην 
ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ δχν εθινγηθψλ δηαδηθαζηψλ, φπνπ ηα λνηθνθπξηά πνπ δελ θαηέρνπλ 
πνιηηηθά αμηψκαηα ιεηηνπξγνχλ κφλν σο λνηθνθπξηά (θαη δελ δηεθδηθνχλ πνιηηηθή εμνπζία) ελψ νη 
εθιεγκέλνη πνιηηηθνί ιεηηνπξγνχλ αληίζηνηρα σο θνξείο εμνπζίαο θαη κφλν. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, 
ην ζχλνιν ησλ παξαπάλσ αηφκσλ απνηεινχλ λνηθνθπξηά πνπ παξάιιεια έρνπλ ην δηθαίσκα 
δηεθδίθεζεο πνιηηηθψλ αμησκάησλ απφ ηε κία, ελψ απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη εθιεγκέλνη θνξείο 
είλαη θαη λνηθνθπξηά. Απηή ε δπηθή σζηφζν ππφζηαζε ησλ αηφκσλ θαζηζηά ηελ παξνπζίαζε 
ηδηαίηεξα δχζθνιε, ελψ ν δηαρσξηζκφο πνπ επηρεηξείηαη δελ ζεσξείηαη φηη βιάπηεη ηελ 
παξνπζηαδφκελε ζεσξεηηθή βάζε, αθνχ αληίζηνηρε παξαηήξεζε επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
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δηαρσξηζκνχ δελ εληνπίζηεθε ζηελ βηβιηνγξαθία. 
 

 

 
 

Κεληξηθφ καο δήηεκα, σζηφζν, απνηειεί, ε παξνπζίαζε απαληήζεσλ γηα ην 

πψο, γηα παξάδεηγκα, νη πνιηηηθνί θαηαιήγνπλ ζην λα πηνζεηήζνπλ ζπζηήκαηα 

ζηαζεξψλ ή θπκαηλφκελσλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ ή ζην ηη ηνπο νδεγεί λα 

αιιάμνπλ πξσηαξρηθνχο ζηφρνπο ζηελ άζθεζε ηεο πνιηηηθήο ηνπο. Δπίζεο, ζε 

ζρέζε κε ηα λνηθνθπξηά, αλαδεηνχκε απαληήζεηο ζρεηηθά κε ην πψο 

δηακνξθψλνληαη είηε νη νηθνλνκηθέο, είηε νη πνιηηηθέο απνθάζεηο ηνπο, θαηφπηλ 

ηεο επηινγήο κηα λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο. 
 

Δηζαγσγηθά έρνπκε ήδε ηνπνζεηεζεί ζηελ παξνπζίαζε απαληήζεσλ απφ ηελ 

δηεπηζηεκνληθή άπνςε ηεο Οηθνλνκηθήο Φπρνινγίαο. Πξνηνχ, σζηφζν, 

πξνρσξήζνπκε, θξίλνπκε αλαγθαία ηελ παξνπζίαζε ζέζεσλ πνπ επηρεηξνχλ λα 

δψζνπλ αλάινγεο απαληήζεηο εθηφο ηνπ παξαπάλσ επηζηεκνληθνχ ρψξνπ. 

 
 

6.Απνθάζεηο 

 

   Απόθαζη είλαη εμ νξηζκνχ, ε ηειηθή θξίζε ζηελ νπνία θαηαιήγεη έλα άηνκν ή 

ζπιινγηθφ φξγαλν ζρεηηθά κε ην ηη πξέπεη λα πξάμεη. Λήψη αποθάζεων είλαη ε 

δηαδηθαζία επηινγήο κεηαμχ ελαιιαθηηθψλ (…) έηζη ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε 

επίηεπμε ησλ πξνζδνθψκελσλ ζηφρσλ (…). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Όληα 

1. Ννηθνθπξηά / Φεθνθφξνη 

2. Πνιηηηθνί 

Απνθάζεηο 

[πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θ.ν.θ.] 

 

                 Μέηξα  

[γηα ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή] 

Απνηειέζκαηα 

[νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο] 

 

Νέα Πνιηηηθή Οηθνλνκία  

(απνθάζεηο πνιηηηθψλ) 

1. Κίλεηξα  

2. ηφρνη  

3.  

 πκπεξηθνξηθή Οηθνλνκηθή 

(απνθάζεηο αλζξψπηλσλ φλησλ) 

α) επξεηηθέο θαη πξνθαηαιήςεηο 

β) παξνπζίαζε/ δηαηχπσζε πξνβιήκαηνο     

 

http://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7
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Οη απνθάζεηο ησλ πνιηηηθψλ  
 

   ηνλ δηαρσξηζκφ ηεο νηθνλνκηθήο απφ ηελ πνιηηηθή επηζηήκε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα, απνδίδεηαη, θαηά ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 20
νπ

 αηψλα, ε 

εκθάληζε θαίξησλ πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δεηεκάησλ. Οη πξνζπάζεηεο κηαο εθ 

λένπ πξνζέγγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ δεηεκάησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην πξίζκα ηεο 

πνιηηηθήο επηζηήκεο, αλέδεημαλ ηνλ θιάδν ηεο Νέαο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο. 

 

“At the margin the New Political Economy reverses the split that occurred 

between the disciplines of economics and political science at the end of the 

nineteenth century”. (Besley, 2004)   

 

   Κεληξηθφο άμνλαο ησλ δεηεκάησλ πνπ δηεξεπλψληαη απφ ηνλ θιάδν ηεο Νέαο 

Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε επηινγή ησλ 

νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ, ζε θαζνξηζκέλα πιαίζηα πθηζηάκελσλ ζεζκψλ. Όπσο 

αλαθέξνπλ νη Persson θαη Tabellini, νη επηθξαηέζηεξεο ζεσξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζε 

νξζνινγηθά νηθνλνκηθά φληα θαη πεξηγξάθνπλ ηνλ ηξφπν ιήςεο ησλ απνθάζεσλ γηα 

ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή, είλαη νη απηέο ησλ Buchanan θαη Tullock πεξί Γεκφζηαο 

Δπηινγήο (Public Choice), ε ζεσξία ηνπ Robert Lucas πεξί Οξζνινγηθψλ 

Πξνζδνθηψλ  θαη ε ζεσξία ηνπ William Riker πεξί Οξζνινγηθήο Δπηινγήο (Rational 

Choice). 

 

   Ζ κειέηε ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο πνιηηηθψλ απνθάζεσλ γηα δεηήκαηα ζρεηηθά κε 

ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή, ηδηαίηεξα θαηά ηελ πεξίνδν πνπ αθνινχζεζε ηελ ιήμε ηνπ 

Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, απνδίδεη ηελ πξψηε δνκεκέλε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε. 

Πξφθεηηαη γηα ηηο ζέζεηο ησλ Buchanan θαη Tullock (1962) νη νπνίεο απνηππψλνληαη 

ζην βηβιίν ηνπο  “The Calculus of Consent” φπνπ αλαθέξνληαη νη ηξεηο θεληξηθέο 

ραξαθηεξηζηηθέο ηδέεο ηεο ηνπνζέηεζεο πεξί ηεο δεκφζηαο επηινγήο (Public Choice): 

 

α)  ηα άηνκα ραξαθηεξίδνληαη απφ ηδηνηέιεηα ζε ζρέζε κε ηελ κέηξεζε ηεο θαζαξήο 

ζέζεο ηνπ πινχηνπ, φπσο απηή πξνβιέπεηαη ή αλακέλεηαη 
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β)  ε ηδηνηέιεηα ησλ αηφκσλ πεξηνξίδεηαη απφ ην πεξηβάιινλ λνκνζεηηθφ πιαίζην 

γ)  ε λνκνζεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ θξάηνπο ζρεηίδεηαη κφλν κε φ,ηη ηα ειεχζεξα 

άηνκα ζα ήηαλ πξφζπκα λα ζπκθσλήζνπλ (Besley, 2004)   

 

   Δπφκελε, δνκεκέλε ηνπνζέηεζε γηα ηνλ ηξφπν ιήςεο πνιηηηθψλ απνθάζεσλ είλαη ε 

ζεσξία ηνπ Robert  Lucas πεξί Οξζνινγηθψλ Πξνζδνθηψλ. χκθσλα κε απηήλ, εάλ νη 

πξνζδνθίεο ησλ νηθνλνκηθά δξνχλησλ δηακνξθψλνληαη νξζνινγηθά, ηφηε ε 

θπβέξλεζε δελ είλαη ζε ζέζε λα ρεηξαγσγήζεη ηηο εζθαικέλεο πξνζδνθίεο πνπ 

ελδερνκέλσο έρεη πξνζπαζήζεη λα δεκηνπξγήζεη ζηελ αγνξά. πλεπψο, ε επηινγή 

κηαο ηέηνηαο πνιηηηθήο απφ ηελ θπβέξλεζε δελ πξνηηκάηαη αθνχ ην απνηέιεζκά ηεο 

(“policy ineffectiveness proposition”) θάζε άιιν παξά βειηίσζε ζηα νηθνλνκηθά 

κεγέζε ζα πξνθαιέζεη.       

 

   Σέινο, γηα ηνλ William Riker, ε Οξζνινγηθή Δπηινγή ησλ πνιηηηθψλ βαζίδεηαη 

πξψηνλ, ζην γεγνλφο φηη νη agents δξνπλ «ζαλ λα» (“as if”) έρνπλ απνθαζίζεη βάζεη 

ηεο κεγηζηνπνίεζεο ηεο σθειηκφηεηάο ηνπο κέζα απφ ηελ ηδηνηέιεηα πνπ ηνπο 

δηαθξίλεη, δεχηεξνλ, ζην γεγνλφο φηη ηα νξζνινγηθά φληα πξνζπαζνχλ λα 

εξκελεχζνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα κέζα απφ ηα θεληξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

νξζνινγηθφηεηαο θαη ηξίηνλ, ζην γεγνλφο φηη ε νξζνινγηθή επηινγή ζπλερψο 

εμειίζζεηαη. (Ishiyama & Breuning, 2010)  

 

   Έηζη, νη Persson θαη Tabellini επηρεηξνχλ λα ζπλδπάζνπλ ηα θπξηφηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαπάλσ ζεσξηψλ κε εκπεηξηθά ζηνηρεία απφ ήδε 

ππάξρνπζεο έξεπλεο, κε ζθνπφ λα παξνπζηάζνπλ ηνλ ηξφπν ιήςεο ησλ πνιηηηθψλ 

απνθάζεσλ ζην πνιίηεπκα ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο δεκνθξαηίαο. Ζ πξνζέγγηζή 

ηνπο αθνινπζεί ηελ αξρή ηεο βέιηηζηεο σθειηκφηεηαο (Bentham), ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία : «ε άξηζηε πνιηηηθή είλαη απηή πνπ κεγηζηνπνηεί ην άζξνηζκα ησλ 

επηκέξνπο αηνκηθψλ σθειηκνηήησλ». Οη ζεζκνί εληφο ησλ νπνίσλ ιακβάλνληαη νη 

πνιηηηθέο απνθάζεηο θαη πνπ είλαη νη κφλνη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ην είδνο 

ηεο πνιηηηθήο πνπ ζα επηιεγεί, απνηεινχλ ηνλ θεληξηθφ άμνλα ηεο ελ ιφγσ 

κειέηεο. Θέηνληαο, επηπιένλ, πεξηνξηζκνχο φπσο ην φηη: 

 

α) Οη ζεζκνί είλαη δεδνκέλνη θαη αδξαλείο (πνιχ δχζθνιν λα αιιάμνπλ) 

β)  Ζ εμνπζία δηεθδηθείηαη απφ δχν κφλν θφκκαηα (ή ελαιιαθηηθά δχν ππνςήθηνη) 

   γ) Σα ζέκαηα πνπ κειεηψληαη αθνξνχλ ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά, ηα 
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καθξννηθνλνκηθά θαη ηα λνκηζκαηηθά κεγέζε 

 δ) Γελ ππάξρεη αζχκκεηξε πιεξνθφξεζε θαη ηεο ζπλάζξνηζε πιεξνθνξηψλ θαη 

πνιηηηθψλ ζεζκψλ θαη 

 ε) Γίλεηαη επηθαλεηαθή αλαθνξά ζε νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο κεηαξξπζκίζεηο 

 

θαη πηνζεηψληαο παξαδνρέο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ν ηδησηηθφο ηνκέαο απνηειείηαη 

απφ έλα κεγάιν πιήζνο εηεξνγελψλ αηφκσλ, νη αγνξέο ιεηηνπξγνχλ γεληθά θαιά θαη 

νη εμαηξέζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη αθνξνχλ ην πξφβιεκα ηνπ «ιαζξεπηβάηε», 

εμσηεξηθφηεηεο, απνπζία κε ζηξεβισηηθψλ θνξνινγηθψλ νξγάλσλ θαη νλνκαζηηθέο 

αθακςίεο (γηα ηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή), επηρεηξνχλ λα δψζνπλ ην 

απνηειεζκαηηθφηεξν κνληέιν ιήςεο πνιηηηθψλ απνθάζεσλ απαληψληαο παξάιιεια 

ζηα εξσηήκαηα γηα ηα θίλεηξα ησλ πνιηηηθψλ θαη ηελ ρξνληθή θαηαιιειφηεηα ησλ 

πνιηηηθψλ απνθάζεσλ. Έηζη ινηπφλ, νη απνθάζεηο ησλ πνιηηηθψλ θαίλεηαη λα 

αθνξνχλ δχν δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο πνπ δηαρσξίδνληαη απφ ηελ εθινγηθή 

δηαδηθαζία. 
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Πξν-εθινγηθέο πνιηηηθέο (νη πξνηάζεηο ησλ 

ππνςεθίσλ θαηά ηελ πξνεθινγηθή πεξίνδν 

ζεσξνχληαη δεζκεπηηθέο θαη εθηειεζηέο) 

Μεηά-εθινγηθέο πνιηηηθέο (νη πξνηάζεηο ησλ 

ππνςεθίσλ θαηά ηελ πξνεθινγηθή πεξίνδν δελ  

ζεσξνχληαη δεζκεπηηθέο θαη ζαθείο) 

Οηθνλνκηθή 

πνιηηηθή 

(median 

voter 

theorem) 

Σν εθινγηθφ ζψκα 

ςεθίδεη ηελ άξηζηε γηα 

απηφ νηθνλνκηθή πνιηηηθή 

νπφηε νη ππνςήθηνη 

πξνηείλνπλ ηελ πνιηηηθή 

πνπ επηζπκεί ν median 

voter 

Ηδενινγία, 

αξκνδηφηεηα, 

εληηκφηεηα, 

ζπκπεξηθνξά 

Σν θπβεξλψλ θφκκα 

επηιέγεη λα αθνινπζήζεη 

ηελ πνιηηηθή πνπ 

επραξηζηεί ηελ 

πιεηνςεθία ηνπ 

εθινγηθνχ ζψκαηνο 

πξνθεηκέλνπ λα 

επαλεθιεγεί ή επηιέγεη 

λα ηθαλνπνηήζεη ίδηα 

ζπκθέξνληα 

Ηδενινγία 

(probabilistic 

voting) 

Σν εθινγηθφ ζψκα 

ςεθίδεη ηελ ηδενινγία 

πνπ πξνηηκά νπφηε νη 

ππνςήθηνη πξνηείλνπλ 

ηελ πνιηηηθή πνπ 

κεγηζηνπνηεί κηα 

ζπλάξηεζε θνηλσληθήο 

επεκεξίαο θαη νη 

ςεθνθφξνη ζηαζκίδνληαη 

κε βάζε ηελ 

«αληαπνθξηηηθφηεηα» 

ηνπο 

Γηακφξθσζε 

πνιηηηθήο ζε 

λνκνζεηηθά 

δεηήκαηα 

Οη πνιηηηθνί πνπ αζθνχλ 

ηελ εμνπζία 

δηαπξαγκαηεχνληαη γηα 

ηηο πνιηηηθέο κέζσ θαιά 

θαζνξηζκέλσλ 

δηαδηθαζηψλ 

 

    Οη επηινγέο ησλ πνιηηηθψλ, ινηπφλ, δηαρσξίδνληαη ζε δχν ζηάδηα: 

 

α)  ζηηο επηινγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ θαηά ηελ πξνεθινγηθή πεξίνδν θαη  

β) ζηηο επηινγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ θαηά ηελ πεξίνδν πνπ αζθνχλ θπβεξλεηηθά 

θαζήθνληα    

   Δπηπιένλ κέξνο ηεο ζπδήηεζεο πνπ αθνξά ηε δηαδηθαζία πνπ δηέπεη ηηο επηινγέο 

ησλ πνιηηηθψλ, δίλεη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηα θίλεηξα θαη ζηνπο ζηφρνπο ηνπο. Γηα 

ηνπο πνιηηηθνχο, ηζρπξφ θαη πξσηεχνλ θίλεηξν απνηειεί ε επηζπκία ηνπο εθφζνλ 
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αζθνχλ εμνπζία, λα ηελ δηαηεξήζνπλ
16

. Γεπηεξεχνλ θίλεηξν, απνηειεί ε εθαξκνγή 

ησλ πνιηηηθψλ εθείλσλ πνπ νξίδνληαη απφ ηηο ηδενινγηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο (γεγνλφο 

πνπ έπεηαη ηεο αλάιεςεο εμνπζίαο). Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ζηηο εξεπλεηηθέο 

εξγαζίεο ηνπ Alberto Alesina, πσο θχξην κέιεκα ησλ πνιηηηθψλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ 

θπβέξλεζε, είλαη ε επαλεθινγή ηνπο. Γηα ηνπο Bernhard and Leblang, δε, πνπ 

επηρεηξνχλ λα ηνπνζεηήζνπλ ζπγθεθξηκέλα ην ξφιν ηνπ θηλήηξνπ δηαηήξεζεο ηεο 

εμνπζίαο ζηελ αλάιεςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ην είδνο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ 

ηζνηηκηψλ πνπ επηιέγεη κηα θπβέξλεζε: 

 

«ν ζρεκαηηζκφο ησλ εγρψξησλ πνιηηηθψλ ζεζκψλ ζα επεξεάζεη ηελ αλάγθε 

ησλ πνιηηηθψλ λα δηαηεξήζνπλ πνιηηηθή επειημία, ε νπνία, ζηε ζπλέρεηα, ζα 

δηακνξθψζεη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ ζπκθσλία πεξί 

ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο». 

 

   Ζ έξεπλα ησλ Bernhard and Leblang, έδεημε φηη νη κεηαβιεηέο ησλ εγρψξησλ 

πνιηηηθψλ ζεζκψλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο θαη φηη ην είδνο ηεο 

ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο πνπ επηιέγεηαη εμαξηάηαη απφ ην εθινγηθφ ζχζηεκα 

ηεο ρψξαο. 

 

«Τα ζπζηήκαηα πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ θπβεξλήζεηο ζπλεξγαζίαο θαη απφ 

ηζρπξή αληηπνιίηεπζε είλαη πηζαλφηεξν λα επηιέμνπλ έλα ζηαζεξφ ζχζηεκα 

ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ ελψ ηα ζπζηήκαηα ζηα νπνία θπβεξλά έλα θφκκα ζε 

ζηαζεξά ρξνληθά δηαζηήκαηα, είλαη πηζαλφηεξν λα πξνηηκήζνπλ θπκαηλφκελεο κε 

κεγάιε πιεηνςεθία θαη ε αληηπνιίηεπζε δελ έρεη κεγάιε επηξξνή, ζα 

πξνηηκήζνπλ θπκαηλφκελεο ηζνηηκίεο. Οη ρψξεο ζηηο νπνίεο δηεμάγνληαη εθινγέο 

ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο. Η απμεκέλε εμάξηεζε απφ ην εκπφξην θαη ν έιεγρνο 

ηεο θίλεζεο θεθαιαίσλ θαζηζηνχλ πεξηζζφηεξν πηζαλή ηελ πηνζέηεζε ησλ 

ζηαζεξψλ ηζνηηκηψλ […]». 

 

 

16
 Alesina Alberto, 1988, “Macroeconomics and Politics”, National Bureau of Economic    

        Research, Macroeconomic Annual 1998, MIT Press & Bernhard and Leblang, Democratic     
Institutions and Exchange-Rates Commitments, Journal of Political Economy, 1999
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   Μηα άιιε άπνςε, πνπ ζπκπεξηιακβάλεη δεδνκέλα απφ ηηο αξρέο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ αηψλα, ηνπνζεηεί ηελ δηαδηθαζία ιήςεο ηεο απφθαζεο πεξί ηνπ 

είδνπο ησλ ηζνηηκηψλ ζηα φξηα επηινγψλ αλάκεζα ζηελ επίηεπμε πιήξνπο 

απαζρφιεζεο θαη ζηελ δηαηήξεζε ηεο αμίαο ηνπ λνκίζκαηνο
17

. Γηαηεξψληαο ηα 

φξηα απηά θαηά ηελ εμέηαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο, κπνξνχκε θαη πάιη 

λα εληνπίζνπκε ην θίλεηξν πνπ αθνξά ηελ επηζπκία δηαηήξεζεο ηεο εμνπζίαο 

κφλνλ, φκσο, φζνλ αθνξά ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ αθνινπζήζεθε πνιηηηθή κε ζηφρν 

ηελ επίηεπμε ηνπ επηπέδνπ πιήξεο απαζρφιεζεο. ηελ πεξίπησζε φπνπ 

πξνηηκήζεθε λα δηαηεξεζεί ε αμία ηνπ λνκίζκαηνο (φπσο ζπλέβε ζηελ Διιάδα 

γηα πεξίπνπ δχν δεθαεηίεο ζπλερφκελα), ην ελ ιφγσ θίλεηξν δελ θαληάδεη θαη 

ηφζν ηζρπξφ εθφζνλ ζηνηρεία φπσο ην επίπεδν ηεο αλεξγίαο θαη ην πνζνζηφ ηεο  

νηθνλνκηθήο κεηαλάζηεπζεο πξνο ην εμσηεξηθφ, δελ δηθαηνινγνχλ θάηη ηέηνην. 
 

Αλ ηψξα, δερηνχκε λα απνδψζνπκε ζηελ δηαδηθαζία απηή κεγάιν βαζκφ 

ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζην εθινγηθφ ζχζηεκα θαη ζην ζχζηεκα ζπλαιιαγκαηηθψλ 

ηζνηηκηψλ, ζα δνχκε φηη ε κεηάβαζε απφ ην ζχζηεκα ηνπ Bretton Woods ζηηο 

πνιπκεξείο ζπκθσλίεο θαη ελ ηέιεη ζηε δεκηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε 

ηε ζεζκηθή δνκή πνπ πθίζηαηαη ζήκεξα
18

, δελ δηθαηνινγεί απφιπηα ηνλ ηζρπξηζκφ 

πνπ ζέιεη ηελ απφθαζε λα εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηνπ εθινγηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ 

αλέδεημε ηελ θπβέξλεζε πνπ έιαβε ηε ζρεηηθή απφθαζε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17  αρηλίδεο Φίιηππνο, 2005, Σν ζπλαιιαγκαηηθφ θαζεζηψο ζηελ Διιάδα: Απφ ηε ζπκκεηνρή ηεο    

δξαρκήο ζην ζχζηεκα ηνπ Bretton Woods κέρξη ηελ Ο.Ν.Δ., Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

  
18 Mudge Stephanie, 2014, “The Social Bases of Austerity. European tunnel vision & the curious case  

         of the missing left”, Sheffield Political Economy Research  Institute, SPERI Paper No.9  
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Οη απνθάζεηο ησλ λνηθνθπξηψλ  
 

 

Οη απνθάζεηο ησλ λνηθνθπξηψλ, φπσο απηά παξνπζηάδνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο 

ηεο εξγαζίαο, δελ θαίλεηαη λα ηνπνζεηνχληαη ζε θξηηηθφ ζεκείν, δεδνκέλνπ φηη ε 

απφθαζε γηα ηελ λνκηζκαηηθή πνιηηηθή δελ ιακβάλεηαη απεπζείαο απφ απηά. 

Θεσξψληαο, φκσο, θάηη ηέηνην ζθάιινπκε θαηά ην πνζνζηφ πνπ αγλνεί ην 

γεγνλφο φηη νη θπβεξλήζεηο ζηηο νπνίεο αλαθεξφκαζηε είηε είλαη εθιεγκέλεο απφ 

ην εθινγηθφ ζψκα είηε φρη, ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηηο απνθάζεηο ησλ 

λνηθνθπξηψλ φπσο απηέο αληηθαηνπηξίδνληαη κέζα απφ ηελ πνξεία ησλ 

νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ. 

Ζ αχμεζε, σο έλα απιφ παξάδεηγκα, εηζαγφκελσλ εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ πνπ 

ζα θαηαζηήζεη ην ηζνδχγην εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ αξλεηηθφ θαη ζα θαιέζεη ηελ 

θπβέξλεζε λα ιάβεη κέηξα λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ δηφξζσζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ κεγέζνπο, απνηειεί κηα «απεηθφληζε» νξηζκέλσλ απνθάζεσλ ησλ 

λνηθνθπξηψλ. 
 

πλνπηηθά, ε πξνζπάζεηα απφδνζεο ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ κέζα 

απφ νξζνινγηθά νξηζκέλα πιαίζηα, φπσο απηφ πνπ ηνπνζεηεί ηε δηαρείξηζε ηεο 

ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ζην θέληξν ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο πξνθεηκέλνπ 

λα επηηεπρζεί ρακειφ επίπεδν πιεζσξηζκνχ ή θαη απηφ πνπ ηνπνζεηεί ηελ 

δηακφξθσζε ηνπ επηπέδνπ ηεο θαηαλάισζεο λα εμαξηάηαη απφ ηελ πνξεία ηνπ 

επηπέδνπ ησλ ηηκψλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαηαλνκή ηεο εξγαζίαο, θαίλεηαη 

αλεπαξθήο. ε απηφ ην ζεκείν, ην θελφ πνπ δεκηνπξγεί ε παξαπάλσ απφδνζε, 

πξνζπαζεί λα θαιχςεη ε Οηθνλνκηθή Φπρνινγία κε ηε δηεχξπλζε ησλ ήδε 

ππαξρφλησλ νηθνλνκηθψλ κνληέισλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

 

1.Σν πξφγξακκα ζηαζεξνπνίεζεο κέζσ ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο: ε 

πεξίπησζε ηεο Διιάδαο 

 

   Ζ κεηαπνιεκηθή νηθνλνκηθή ηζηνξία ηεο Διιάδνο, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο 

πξνζπάζεηεο ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο λα απνηξέςεη δηνιηζζήζεηο ηνπ λνκίζκαηνο 

θαη λα απνθαηαζηήζεη ηελ εκπηζηνζχλε ζε απηφ. Όζν ε δηαρείξηζε ηεο ηζνηηκίαο 

απνηεινχζε εξγαιείν γηα ηελ εθαξκνγή αληηπιεζσξηζηηθήο πνιηηηθήο, απηφ 

ρξεζηκνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ αλεπηζχκεηεο επηδξάζεηο, φπσο ν 

ππεξπιεζσξηζκφο πνπ έπιεμε ηελ νηθνλνκία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο γεξκαληθήο 

θαηνρήο θαη παξέκεηλε έσο θαη δχν ρξφληα κεηά ηελ απνκάθξπλζε ηεο απφ ηε ρψξα.  

Ζ λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκκεηνρήο 

ηεο ρψξαο ζην ζχζηεκα ησλ ζηαζεξψλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ αιιά θαη 

κεηέπεηηα, φηαλ απηφ θαηέξξεπζε, δείρλνπλ πσο πξνηηκήζεθε ζηαζεξά
19

 ε εθαξκνγή 

αληηπιεζσξηζηηθψλ κέηξσλ. 

   Σα επίπεδα πιεζσξηζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαπνιεκηθήο πεξηφδνπ, 

παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο. Σα ρακειφηεξα εμ απηψλ, παξαηεξνχληαη 

θαηά ηηο πεξηφδνπο 1954-1980 θαη 1991-1999. Απηέο νη πεξίνδνη αθνξνχλ αληίζηνηρα, 

πνιηηηθέο ηαρείαο εθβηνκεράληζεο θαη πεξηνξηζηηθήο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο κε ζθνπφ 

ηελ επίηεπμε καθξννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο. Ζ ελδηάκεζε ρξνληθή πεξίνδνο, 1981-

1989 κε εμαίξεζε ηα έηε 1985-1987 φπνπ έγηλε κηα πξνζπάζεηα εθαξκνγήο 

πξνγξάκκαηνο ζηαζεξφηεηαο, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ έκθαζε ζηελ εθαξκνγή 

δεκνζηνλνκηθψλ κέηξσλ (απμήζεηο κηζζψλ θαη κεηαβηβάζεηο πφξσλ κέζσ 

πξνυπνινγηζκνχ).  

Παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ πιεζσξηζκνύ 

1954-73 Οη ηηκέο απμάλνληαη θαηά κέζν φξν κε 3,2% εηεζίσο 

1974-80 Μέζνο φξνο κεηαβνιψλ ησλ ηηκψλ 17,5% 

1981-94 Μέζνο φξνο αχμεζεο ηηκψλ 18% εηεζίσο 

1995-2005 Απνθιηκάθσζε πιεζσξηζκνχ ζην 4,6% ην ρξφλν θαηά κέζν φξν 

 

   Σν πνζνζηφ ηνπ πιεζσξηζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο 1980-1989, 

πξνζέγγηζε ην 20,4%, γεγνλφο πνπ απνδείθλπε πσο ηα δεκνζηνλνκηθά κέηξα πνπ 

εθαξκφζηεθαλ θαηά ηελ δεθαεηία απηή, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ 
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ηέζεθαλ ζηελ άζθεζε λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, δελ 

ήηαλ δπλαηφλ λα νδεγήζνπλ ζε καθξννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα.  

   Ζ αλαθνίλσζε ηνπ ζηφρνπ ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο δξαρκήο/ECU απφ ηελ 

Σξάπεδα ηεο Διιάδαο ην 1995, ζήκαλε ηελ έλαξμε ελφο πξνγξάκκαηνο γηα ηελ 

απνθιηκάθσζε ηνπ πιεζσξηζκνχ κέζσ ηεο δηαηήξεζεο ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο 

ηζνηηκίαο εληφο ζπγθεθξηκέλνπ εχξνπο δηαθχκαλζεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, 

πξφθεηηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνζπάζεηαο απνθιηκάθσζεο ηνπ πιεζσξηζκνχ 

πνπ μεθίλεζε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90.  Ζ πνιηηηθή ηεο «ζθιεξήο δξαρκήο», 

ηα πςειά επηηφθηα θαη ν απζηεξφο έιεγρνο ηεο πηζησηηθήο επέθηαζεο, έδσζαλ ηελ 

δπλαηφηεηα ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο λα δηαηεξήζεη ηελ δέζκεπζε πεξί ηεο 

ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο αθνχ ε απζηεξή εθαξκνγή ησλ πξναλαθεξζέλησλ 

κέηξσλ είρε θαηνξζψζεη λα πξνζηαηέςεη ηε δξαρκή απφ θεξδνζθνπηθέο επηζέζεηο θαη 

δηνιηζζήζεηο πνπ ζα ηελ νδεγνχζαλ εθηφο ηεο πνξείαο πξνο ηελ επξσπατθή 

λνκηζκαηηθή ελνπνίεζε. Ζ απαξέγθιηηε εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο ηεο «ζθιεξήο 

δξαρκήο» ζπλέβαιε νπζηαζηηθά ζηελ απνθιηκάθσζε ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη νη ζηφρνη 

δηαηήξεζεο ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ζην επηζπκεηφ εχξνο δηαθπκάλζεσλ 

επεηεχρζεζαλ κε απνηέιεζκα ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζηαζεξνπνίεζεο λα θαηαγξάθεηαη επίπεδν πιεζσξηζκνχ ηεο ηάμεσο ηνπ 2%. 

 

2.Δξκελείεο: Νενθιαζηθή Θεσξία θαη Οηθνλνκηθά ηεο πκπεξηθνξάο  

 

- Νενθιαζηθή ζεσξία (Θεσξία Οξζνινγηθψλ Απνθάζεσλ) 

   χκθσλα κε ηελ λενθιαζηθή ζεσξία πεξί νξζνινγηθψλ απνθάζεσλ, ηα άηνκα 

ιακβάλνπλ απνθάζεηο κε νξζνινγηθφ ηξφπν. Οη απνθάζεηο βξίζθνληαη κεηαμχ ελφο 

δεδνκέλνπ αξηζκνχ ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ κε γλσζηέο θαηαλνκέο πηζαλφηεηαο γηα 

θάζε ελαιιαθηηθή. Σα άηνκα ιακβάλνπλ εθείλε ηελ απφθαζε πνπ κεγηζηνπνηεί ηε 

ζπλάξηεζε ρξεζηκφηεηάο ηνπο ε νπνία πξνθχπηεη απφ ην ζχλνιν ησλ ρξεζηκνηήησλ 

ησλ επηκέξνπο ελαιιαθηηθψλ. Δπνκέλσο, θαη ε επηινγή ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο 

πνπ εθαξκφδεηαη θάζε θνξά, εθφζνλ είλαη απνηέιεζκα νξζνινγηθνχ ηξφπνπ ζθέςεο, 

είλαη ε επηινγή πνπ κεγηζηνπνηεί ηε ζπλάξηεζε ρξεζηκφηεηαο κηαο νξζνινγηθήο 

θπβέξλεζεο. Ζ νξζνινγηθή θπβέξλεζε επηζπκεί ηε κεγηζηνπνίεζε κηαο ζπλάξηεζεο 

απαζρφιεζεο θαη ζηαζεξφηεηαο ηηκψλ, ππφ ηνλ πεξηνξηζκφ κηαο ζρέζεο πνπ δείρλεη 

ηελ αξλεηηθή ππνθαηάζηαζε κεηαμχ απαζρφιεζεο θαη ζηαζεξφηεηαο ηηκψλ.  
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   Γηαρσξίδνληαο ηελ θαηά ηνλ Ηνξδάλνγινπ Η. Υξπζάθε, «καθξά δηάξθεηα» ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ζε ηξεηο πεξηφδνπο κε θξηηήξην ηα επίπεδα ηνπ πιεζσξηζκνχ 

πνπ θπξηάξρεζαλ ζηελ θαζεκία, αλαγλσξίδνπκε πξνθαλψο, ζηελ λνκηζκαηηθή 

πνιηηηθή ηεο Διιάδαο γηα ηελ πεξίνδν ηεο ηαρείαο εθβηνκεράληζεο, ηελ επίηεπμε ηνπ 

επηζπκεηνχ ρακεινχ επίπεδν πιεζσξηζκνχ αιιά θαη ηα πςειά επίπεδα αλεξγίαο θαη 

θπξίσο νηθνλνκηθήο εμσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο. 

   ηελ ζπλέρεηα, σζηφζν, ηεο παξαπάλσ ρξνληθήο πεξηφδνπ, γίλεηαη ζαθέο πσο ε 

θαηάξγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ζηαζεξψλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ, επέβαιιε 

(εμ νξηζκνχ) ηνλ δηαθνξεηηθφ ρεηξηζκφ ησλ λνκηζκαηηθψλ κεγεζψλ. Ο ρεηξηζκφο ησλ 

λνκηζκαηηθψλ θαη δεκνζηνλνκηθψλ κεγεζψλ απφ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ελδηάκεζεο πεξηφδνπ κεηαμχ ηεο ηαρείαο εθβηνκεράληζεο θαη ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηαζεξφηεηαο, θαίλεηαη λα παξαβηάδεη ηηο επηηαγέο ηεο 

ζεσξίαο ησλ νξζνινγηθψλ απνθάζεσλ, εθφζνλ ζηφρνο ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο 

παξακέλεη ε δηαηήξεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ ζε ρακειά επίπεδα. Οη πεξηνξηζκνί πνπ 

επηβιήζεθαλ ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο πξνθεηκέλνπ λα αθνινπζήζεη κηα ιηγφηεξν 

απζηεξή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εθαξκνγή  ησλ δεκνζηνλνκηθψλ 

κέηξσλ πνπ ε θπβέξλεζε έθξηλε πσο πξέπεη λα πινπνηήζεη, ψζεζαλ ηνλ πιεζσξηζκφ 

ζε πςειά επίπεδα. ηελ ηειεπηαία πεξίνδν, νη λέεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ 

απνθιηκάθσζε ηνπ πιεζσξηζκνχ απφ ηελ αλεμάξηεηε πιένλ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 

επηβάιινπλ κηα λνκηζκαηηθή πνιηηηθή πνπ μαλαγίλεηαη πεξηνξηζηηθή θαη επηηπγράλεη 

ην ζηφρν ηεο δηαηήξεζεο ηνπ πιεζσξηζκνχ ζε κνλνςήθηα θαη ηδηαίηεξα ρακειά 

επίπεδα. 

   Ζ παξαπάλσ ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο κεηαπνιεκηθήο ειιεληθήο νηθνλνκηθήο 

ηζηνξίαο, ζθνπφ έρεη λα δψζεη έκθαζε ηφζν ζηα ρξνληθά ζεκεία φπνπ επηιέγεηαη ε 

αιιαγή πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, φζν θαη ζην είδνο ηεο αιιαγήο 

πνπ επηιέγεηαη. Έλα εχινγν εξψηεκα πνπ γελλάηαη αθφκα κέζα απφ ηελ πξσηνγελή 

απηή αλαζθφπεζε αθνξά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αηηηψλ πνπ νδήγεζαλ ζε απηέο ηηο 

αιιαγέο. Οη εθηηκεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ έρνπλ επηρεηξεζεί έσο ζήκεξα, εζηηάδνπλ 

ηελ αλάιπζή ηνπο ζηα πνζνηηθά δεδνκέλα πνπ παξέρνληαη γηα ηα καθξννηθνλνκηθά 

κεγέζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. χκθσλα κε κία απφ ηηο ραξαθηεξηζηηθφηεξεο θαη 

εθηελέζηεξεο κειέηεο ζην πεδίν απηφ: «νη επηδφζεηο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο πήξαλ 
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ηελ ηξνπή πνπ πήξαλ θαη φρη άιιε»
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 , γηαηί δελ κπνξνχζε λα γίλεη δηαθνξεηηθά. Ζ 

ζπιινγή πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ ελ ιφγσ έξεπλα, ζθνπφ 

έρεη λα πξνζδηνξίζεη ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ ηελ εμέιημε ησλ θαηλνκέλσλ 

θαη ησλ κεγεζψλ. Οη βαζηθνί βξαρίνλεο πνπ εμεηάδνληαη επεηδή ζπλέβαιιαλ 

νπζηαζηηθά ζηελ δηακφξθσζε ησλ ζπλζεθψλ πνπ θαζφξηζαλ ηηο νηθνλνκηθέο 

εμειίμεηο θαηά ηελ πεξίνδν απηή, παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά σο εμήο: 

Ι. Γαπάλεο πνπ ζπλζέηνπλ ην ΑΔΠ
621

 

Καηαλάισζε  

Ηδησηηθή 

1954-1973 Αχμεζε κε ηαρείο ξπζκνχο 6,1% θαηά κέζν φξν ην ρξφλν 

– εηδηθά γηα ηελ 11εηία 1963-1973 αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ  

7% εηεζίσο 

1974-1980 Δπηβξάδπλζε 3,4% εηεζίσο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε 

πεξίνδν 

1981-1994 Μεγαιχηεξε επηβξάδπλζε ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε 

πεξίνδν, πεξίπνπ 2% εηεζίσο 

1995-2001 Αχμεζε κε βξαδχηεξν ξπζκφ, 2,6% ην ρξφλν 

Γεκφζηα 

1954-1973 Πεξίνδνο δεκνζηνλνκηθήο πεηζαξρίαο, ηαρείο ξπζκνί 

αχμεζεο, 5,8% εηεζίσο θαηά κέζν φξν 

1974-1980 Αχμεζε κε κέζν εηήζην ξπζκφ 6,4% (αχμεζε θνηλσληθψλ 

θαη ακπληηθψλ δαπαλψλ, αχμεζε κεηαβηβαζηηθψλ 

πιεξσκψλ) 

1981-1994 Δπηβξάδπλζε ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν 

1995-2003 πγθξαηεκέλνο ξπζκφο αχμεζεο ζην 2,6% ην ρξφλν 

Δπελδύζεηο  

πλνιηθέο 

1954-1973 24% ηνπ ΑΔΠ – αχμεζε κε κέζν ξπζκφ 10,7% εηεζίσο 

1974-1980 23% κε 26% ηνπ ΑΔΠ – αξλεηηθνί κέζνη ξπζκνί 

κεηαβνιήο κεηαμχ ηνπ -1% κε -2% 

1981-1994 Κάησ απφ ην 20% ηνπ ΑΔΠ – νξηαθά ζεηηθφο κέζνο 

ξπζκφο κεηαβνιήο 

1995-2005 Κάησ απφ ην 20% ηνπ ΑΔΠ – κέζνο φξνο εηήζηνπ ξπζκνχ 

κεηαβνιήο 7,2% 

Ηδησηηθέο 

1954-1973 Αχμεζε κε κέζν ξπζκφ 10,7% εηεζίσο 

1974-1980 Αξλεηηθνί κέζνη ξπζκνί κεηαβνιήο κεηαμχ ηνπ -0,3% κε -

1,3% 

1981-1994 Αξλεηηθνί κέζνη ξπζκνί κεηαβνιήο κεηαμχ ηνπ -0,7% κε -

1,8% 

1995-2005 Μέζνο φξνο εηήζηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο 7,4% 

Γεκφζηεο 

1954-1973 Μέζνο ξπζκφο αλφδνπ 10,7% ην ρξφλν 

1974-1980 Μεγάιε πηψζε κε εηήζην ξπζκφ κείσζεο αλάκεζα ζην -

3,2% κε -6,7% 

1981-1994 Άλνδνο κε εηήζην ξπζκφ αχμεζεο κεηαμχ ηνπ 1,9% κε 4% 

1995-2005 Μέζνο φξνο εηήζηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο 6,2% 

 

                                                           
 

20 Ηνξδάλνγινπ Υξπζάθεο, 2008, Η ειιεληθή νηθνλνκία ζηελ «Μαθξά Δηάξθεηα» 1954- 2005, Δθδφζεηο    

        Πφιηο, Αζήλα, Κεθ. 1, Δηζαγσγή, ει. 3 
21 Ηνξδάλνγινπ Υξπζάθεο, 2008, Η ειιεληθή νηθνλνκία ζηελ «Μαθξά Δηάξθεηα» 1954- 2005, Δθδφζεηο    

        Πφιηο, Αζήλα 
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ΙΙ. Κξαηηθά έζνδα 

1954-1973 23% κε 27% ηνπ ΑΔΠ – ρακειφο βαζκφο θνξνινγηθήο 

επηβάξπλζεο 

1974-1980 Αλνδηθή ηξνρηά – μεπεξλνχλ ην 27% ηνπ ΑΔΠ ην 1980 

1981-1990 Παξακέλνπλ άλσ ηνπ 27% ηνπ ΑΔΠ θαη θηάλνπλ έσο θαη ην 

35,7%  ην 1990 

1991-2000 πλερήο αχμεζε ηνπο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ κε ην 1999 λα 

θηάλνπλ ην 42,1% 

 

         Σν εξκελεπηηθφ πιαίζην, ζπλεπψο, πνπ δηακνξθψλεηαη βηβιηνγξαθηθά, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζεη ηνπο παξάγνληεο πνπ δηακφξθσζαλ ηα κεγέζε θαη 

ηηο ζπλζήθεο πνπ ραξαθηήξηζαλ ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, ζεκαηνδνηεί ηα φξηα 

ηνπ κεηαμχ ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο δηαρείξηζεο 

ησλ δεκνζηνλνκηθψλ κεγεζψλ.  

       Όπσο, σζηφζν, ν Ηνξδάλνγινπ Η. Υξπζάθεο ππνζηεξίδεη: 

   «…, νη ζπλέρεηεο θαη νη αζπλέρεηεο ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ αζθήζεθε 

θαζψο θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηηο επηδφζεηο ηεο νηθνλνκίαο γίλνληαη ζαθείο κφλν αλ 

αληηπαξαβιεζνχλ κε ηηο επηινγέο πνιηηηθήο ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ. Είλαη 

αδχλαην λα θαηαλνήζεη θαλείο ηε δεθαεηία ηνπ ’90 εάλ δελ θαηαλνήζεη ηη ζπλέβε 

ζηε δεθαεηία ηνπ ’80 θαη, επξχηεξα, ηη ζπλέβε ζηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ κεηά 

ηελ κεηαπνιίηεπζε. Είλαη δχζθνιν λα θαηαλνεζεί ε κεηαδηδαθηνξηθή πεξίνδνο 

εάλ δελ αληηπαξαβιεζεί κε ηελ πξνδηθηαηνξηθή θαη εάλ δελ θαηαλνεζνχλ νη 

ζηξαηεγηθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη ην ζχζηεκα ζεζκψλ, θαλφλσλ θαη δηνηθεηηθψλ 

ειέγρσλ πνπ δηακνξθψζεθαλ ηελ δεθαεηία ηνπ ’50.»
722

 

 

- Οηθνλνκηθά ηεο πκπεξηθνξάο (Δπξεηηθέο κέζνδνη θαη Πξνθαηαιήςεηο) 

 

   χκθσλα κε ηελ λενθιαζηθή ζεσξία, ε αλαθνίλσζε ηνπ ζηφρνπ γηα ηνλ 

πιεζσξηζκφ νδεγεί ηα άηνκα ζηε δεκηνπξγία πξνζδνθηψλ ηέηνησλ πνπ ζα 

θαηαζηήζνπλ ην ζηφρν πξαγκαηνπνηήζηκν. Ζ δηαρείξηζε ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο 

ηζνηηκίαο, επνκέλσο, κε ηελ αληίζηνηρε πξνζέγγηζε (αλαθνίλσζε ηνπ ζηφρνπ γηα ηελ 

ηηκή πνπ πξέπεη λα επηηεπρζεί) ζα έπξεπε λα απνθέξεη αλάινγα απνηειέζκαηα. 

                                                           
 

22 Ηνξδάλνγινπ Υξπζάθεο, 2008, Η ειιεληθή νηθνλνκία ζηελ «Μαθξά Δηάξθεηα» 1954- 2005, Δθδφζεηο    

        Πφιηο, Αζήλα 
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   Γηα ηα Οηθνλνκηθά ηεο πκπεξηθνξάο, ε δηακφξθσζε ησλ πξνζδνθηψλ γηα ηνλ 

πιεζσξηζκφ δηέπεηαη απφ ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο θη επνκέλσο, νη κέζνδνη πνπ 

κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ πηψζε ηνπ πιεζσξηζκνχ πξέπεη λα εκπινπηηζηνχλ κε 

κεηαβιεηέο πνπ πεξηγξάθνπλ απηνχο ηνπο ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο. Ζ ζεσξία ησλ 

πξνζδνθηψλ (prospect theory) εηζάγεη δχν λέα ζεκεία πνπ αγλννχληαη απφ ηε ζεσξία 

ηεο αλακελφκελεο ρξεζηκφηεηαο: ην ζεκείν αλαθνξάο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

θηλδχλνπ. χκθσλα κε απηά, έλα άηνκν επηιέγεη έλα επίπεδν ρξεζηκφηεηαο ζε ζρέζε 

κε έλα άιιν, δηφηη ζεσξεί πσο ζην επίπεδν πνπ επηιέγεη, απνιακβάλεη κεγαιχηεξε 

ρξεζηκφηεηα ζε ζρέζε κε ην επίπεδν πνπ βξίζθεηαη ήδε (ή πνπ βξηζθφηαλ πξηλ). 

Δπηπιένλ, ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηνλ θίλδπλν απψιεηαο ηεο ρξεζηκφηεηαο θη επνκέλσο, 

κπνξεί λα ιάβεη κία απφθαζε, φρη απηή πνπ αξηζηνπνηεί ηε ζπλάξηεζε ρξεζηκφηεηάο 

ηνπ, αιιά απηή πνπ δελ ζα ηνπ ζηεξήζεη κνλάδεο ρξεζηκφηεηαο. 

 

εκείν αλαθνξάο 

 

   Ζ εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηνπ ζεκείνπ αλαθνξάο είλαη κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

ζπκβνιέο ηεο ζεσξίαο ιήςεο απνθάζεσλ θαη κία νπζηαζηηθή παξάιεηςε ηεο ζεσξία 

νξζνινγηθψλ απνθάζεσλ. 

   Ζ ηειεπηαία δελ πξνβιέπεη ηελ επηινγή πνπ ζα θάλεη ν νξζνινγηθφο θαηαλαισηήο 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα θιεζεί λα απνθαζίζεη αλάκεζα ζε ελαιιαθηηθέο νη νπνίεο ζα 

πεξηέρνπλ πξνγελέζηεξα δεδνκέλα. Αληίζεηα, ε πεηξακαηηθή έξεπλα παξνπζίαζε 

απνηειέζκαηα ζχκθσλα κε ηα νπνία, ε πξνεγνχκελε ζέζε ηνπ αηφκνπ πνπ θαιείηαη 

λα απνθαζίζεη, επεξεάδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα ιάβεη ηελ ηειηθή ηνπ απφθαζε.  

 

Απνζηξνθή δεκίαο 

 

   Ζ δεχηεξε έλλνηα πνπ εηζήρζε κέζσ ηεο Οηθνλνκηθήο Φπρνινγίαο, αθνξά ηελ 

απνζηξνθή ησλ δεκηψλ, θαη απνηειεί άιιε κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ζπκβνιέο ηεο 

ζεσξίαο ιήςεο απνθάζεσλ θαη κία επηπιένλ παξάιεηςε ηεο ζεσξία νξζνινγηθψλ 

απνθάζεσλ. 

    Σν αμίσκα πνπ ζέιεη ηνλ νξζνινγηθφ θαηαλαισηή λα κελ επεξεάδεηαη απφ ηνλ 

ηξφπν πνπ ηνπ παξνπζηάδνληαη νη ελαιιαθηηθέο παξαβηάδεηαη απφ ηελ πεηξακαηηθή 

έξεπλα ησλ ςπρνιφγσλ.  
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3.Ο παξάγνληαο ηεο Οηθνλνκηθήο Φπρνινγίαο ζηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζηαζεξνπνίεζεο (ERBS) ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο 

 

   Ζ ελζσκάησζε ησλ κεηαβιεηψλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηνπο ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο 

πνπ δηέπνπλ ηηο απνθάζεηο ησλ νξζνινγηθψλ αηφκσλ θαη ησλ νξζνινγηθψλ 

θπβεξλήζεσλ δελ αλαηξεί ηελ Θεσξία ησλ Οξζνινγηθψλ Απνθάζεσλ. Αληηζέησο, ηελ 

δηεπξχλεη κε ζθνπφ λα θαιχςεη ηα εξκελεπηηθά θελά ηεο.  

   Οη πξνζπάζεηεο εξκελείαο ησλ θαηλνκέλσλ πνπ επεξεάδνπλ ηα επίπεδα 

πιεζσξηζκνχ, έρνπλ πξφζθαηα πξνζρσξήζεη ζε δηεπηζηεκνληθά ζεσξεηηθά πιαίζηα. 

Ζ δηεπηζηεκνληθή ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε απηψλ ησλ θαηλνκέλσλ θξίζεθε 

απαξαίηεηε, θαζψο είλαη πιένλ απνδεθηφ πσο νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ απνθάζεηο, εκπεξηέρνπλ κεηαβιεηέο πνπ εμεηάδνληαη απφ 

ηελ επηζηήκε ηεο Φπρνινγίαο. Χο εθ ηνχηνπ, ν παξάγνληαο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Φπρνινγίαο ιεηηνπξγεί παξεκβαηηθά θαη θαηά ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο νηθνλνκηθψλ 

πξνγξακκάησλ, φπσο ην πξφγξακκα καθξννηθνλνκηθήο ζηαζεξνπνίεζεο πνπ 

εθαξκφζηεθε ζηελ Διιάδα θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ ΄90. Δθφζνλ νπζηαζηηθά ην 

πξφγξακκα αθνξά ζηελ απνθιηκάθσζε ηνπ πιεζσξηζκνχ κέζσ ηεο αλαθνίλσζεο κηα 

επηζπκεηήο ηηκήο ζηφρνπ, ε κειέηε ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ κέζσ ηεο 

ζεσξίαο ησλ νξζνινγηθψλ πξνζδνθηψλ είλαη έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ βήκα πξνο ηελ 

ελζσκάησζε ησλ κεηαβιεηψλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηνπο ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο ζην 

λενθιαζηθφ νηθνλνκηθφ κνληέιν. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηνπο Vogel, Menz θαη 

Fritsche, νη νπνίνη ην 2009, εμεηάδνληαο ηελ επαιήζεπζε ηεο ζεσξίαο ησλ Kahneman 

& Tversky, θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα λνηθνθπξηά αληηδξνχλ εληνλφηεξα ζηηο 

«δεκίεο» απφ ηνλ πιεζσξηζκφ παξά ζηα «νθέιε» θαηά ηελ πεξίνδν πξηλ ηελ θπζηθή 

κεηάβαζε ζην επξψ. Αθφκε, κφιηο ην 2010, νη Gnan, Langthaler θαη Valderrama, 

παξνπζίαζαλ έλα ζχλνιν εξκελεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζρεηηθά κε ηελ επηξξνή ησλ 

επξεηηθψλ κεζφδσλ θαη ησλ πξνθαηαιήςεσλ ζηελ δηακφξθσζε ησλ πξνζδνθηψλ γηα 

ην επίπεδν ηνπ πιεζσξηζκνχ. χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπο: 

- ιφγσ ηεο ππνθεηκεληθήο πηζαλφηεηαο πνπ δηέπεη ηελ δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ, ηα άηνκα ελδερνκέλσο λα απνθαζίζνπλ κε γλψκνλα ηελ 

δηαίζζεζε ή εκπεηξίεο πνπ δηαζέηνπλ (ιφγνπ ράξε ε θαηά ην παξειζφλ 

επίκνλε έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ζηε δξαρκή) 

- ε επξεηηθή ηεο δηαζεζηκφηεηαο επεξεάδεη ηελ πηζαλφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο 

κηαο ελαιιαθηηθήο, δηφηη ηα άηνκα θαηά ηε δηαδηθαζία ιήςεο κηαο απφθαζεο, 

«αλαπαξηζηνχλ» λνεηηθά ηα πηζαλά απνηειέζκαηα θαη ε αλαπαξάζηαζε απηή 
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ππεξηεξεί ηεο ζηάζκηζεο ησλ ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ (επί παξαδείγκαηη, ε 

επηινγή αλάκεζα ζηελ επίηεπμε πςεινχ επηπέδνπ απαζρφιεζεο θαη 

ζηαζεξφηεηαο ησλ ηηκψλ) 

- ε επξεηηθή ηεο ππνθξηηηθήο δειψλεη ηελ πηζαλφηεηα επηινγήο κηαο 

ελαιιαθηηθήο δεδνκέλεο ηεο ηθαλφηεηαο αληίιεςεο απηήο ηεο ελαιιαθηηθήο 

απφ ηα άηνκα 

- νη ελαιιαθηηθέο επηινγέο ζπζρεηίδνληαη ζπλεηξκηθά κε γεγνλφηα πνπ 

ζπλέβεζαλ ζην παξειζφλ θαη ηα νπνία είηε είλαη απηνχζηα ησλ φζσλ 

ζπκβαίλνπλ ζην παξφλ είηε είλαη παξαπιήζηα απηψλ (associativeness model)  

- ηα άηνκα ελζσκαηψλνπλ εληνλφηεξα πιεξνθνξίεο ζηηο πξνζδνθίεο ηνπο κφλν 

ζε πεξηφδνπο πνιχ πςεινχ ή πνιχ ρακεινχ πιεζσξηζκνχ (salience heuristic) 

- νη πξνζδνθίεο γηα ην κειινληηθφ επίπεδν ηνπ πιεζσξηζκνχ αιιάδνπλ βάζε 

ελφο κφλν επίιεθηνπ ηκήκαηνο πξφζθαηα ζπιιεγκέλσλ ζηνηρείσλ 

(representativeness heuristic) 

- νη λέεο πιεξνθνξίεο είλαη πηζαλφ λα παξεξκελεπζνχλ είηε ιφγσ ησλ ήδε 

ππαξρφλησλ πξνθαηαιήςεσλ γηα ηνλ πιεζσξηζκφ είηε επεηδή ηα άηνκα 

πξνζπαζνχλ λα ελζσκαηψζνπλ απηέο ηηο πιεξνθνξίεο ζε παιαηφηεξα 

γεγνλφηα (confirmation bias)  

- ε ηηκή ζηφρνο πνπ αλαθνηλψλεηαη απφ ηελ θεληξηθή ηξάπεδα είλαη νπζηαζηηθά 

έλα ζεκείν αλαθνξάο πνπ δξα παξεκβαηηθά ζηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ θαη απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα άηνκα ρξεζηκνπνηνχλ απηφ 

ην ζεκείν σο ηελ «άγθπξα» βάζε ηεο νπνίαο ζα θάλνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο 

ππνινγηζκνχο θαη παξάιιεια νδεγνχληαη ζε απηφ ζεκείν απφ ηα δεδνκέλα 

ηνπ πξνβιήκαηνο (anchoring and adjustment) 

- ηα άηνκα δηαθξίλνληαη απφ ππεξβνιηθή απηνπεπνίζεζε (overconfidence) ζηηο 

γλψζεηο θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο ζην λα εθηηκήζνπλ ην κειινληηθφ επίπεδν ηνπ 

πιεζσξηζκνχ 

    

 Όζνλ, δε,  αθνξά ηνλ κεραληζκφ ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο, αλαθέξνπλ φηη: 

 

« Η ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία, σο εξγαιείν ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, εξκελεχεηαη 

σο έλα ζήκα ηεο κειινληηθήο θαηεχζπλζεο ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη ζα έπξεπε 

επνκέλσο λα επεξεάδεη ηελ αβεβαηφηεηα. […] Εάλ ηα άηνκα αθνινπζνχλ επξεηηθέο 

κεζφδνπ, ελδερνκέλσο λα αληηδξάζνπλ δηαθνξεηηθά ζε κεγάια ζνθ ζε αληίζεζε κε 
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κηθξά ζνθ. Γηα παξάδεηγκα, κεγάια ζνθ ζα επεξεάζνπλ επίζεο αλζξψπνπο πνπ 

αθνινπζνχλ επξεηηθέο θη έηζη ζα απμήζνπλ ηελ αβεβαηφηεηα· ελψ ζνθ κεζαίνπ 

κεγέζνπο ελδερνκέλσο λα πεξάζνπλ απαξαηήξεηα ρσξίο θαλέλα απνηέιεζκα ζηελ 

αβεβαηφηεηα. Έηζη, γηα λα εμεηαζηνχλ απηέο νη ππνζέζεηο, δελ εξεπλνχκε κφλν ηηο 

κεηαβιεηέο πνπ νδεγνχλ ζηελ αβεβαηφηεηα γηα ηνλ πιεζσξηζκφ αιιά θαη ηα μαθληθά 

ζνθ πνπ νδεγνχλ ζε απηέο ηηο κεηαβιεηέο θαη ηα δηαρσξίδνπκε ζε κεγάια θαη κεζαία 

ζνθ». 

 

      Αλάγνληαο πξσηνγελψο ηα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακαηηθψλ εξεπλψλ, ζηηο 

απνθάζεηο ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ επί ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, επί παξαδείγκαηη, ν 

ππεξπιεζσξηζκφο πνπ έπιεμε ηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ’40 απνηειεί έλα δεδνκέλν ην νπνίν αλακθηζβήηεηα επεξέαζε ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο θαηά ηα επεξρφκελα έηε. Αληίζηνηρα, ε 

κεηάβαζε απφ ην δηθηαηνξηθφ ζην δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 

1970, δελ ζα κπνξνχζε λα είλαη επηζπκεηή εάλ δελ ζπκπεξηειάκβαλε ζηνηρεία πνπ ζα 

απνδείθλπαλ έκπξαθηα φηη νη επεξρφκελεο ζπλζήθεο δηαθέξνπλ νπζηαζηηθά απφ ηηο 

απεξρφκελεο (ππνρσξήζεηο θπβεξλήζεσλ ζε αηηήκαηα ζπλδηθάησλ). Σέινο, ε 

δπζκελήο ζέζε ζηελ νπνία βξέζεθε ε ειιεληθή νηθνλνκία ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

’90 ελψ ε επξσπατθή λνκηζκαηηθή ελνπνίεζε νινθιεξσλφηαλ ζεζκηθά, ήηαλ ε θχξηα 

αηηία πνπ επέβαιιε ηελ αιιαγή ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο 

ηεο ρψξαο. Δπηπιένλ, φηαλ κηα θπβέξλεζε ή έλα λνηθνθπξηφ θαιείηαη λα επηιέμεη 

αλάκεζα ζε κηα νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο θξίλνληαη σο 

δεκηνγφλα κε βεβαηφηεηα (ιφγνπ ράξε ε απζηεξή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή πνπ ζα 

ζηεξήζεη ηελ επαλεθινγή ηεο θπβέξλεζεο θαη δελ ζα ηθαλνπνηήζεη ηα αηηήκαηα ησλ 

λνηθνθπξηψλ γηα πεξηζζφηεξεο παξνρέο κέζσ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ) θαη ζε 

κηα νηθνλνκηθή πνιηηηθή πνπ απνδίδεη θέξδνο κε πηζαλφηεηα κεηαμχ ησλ ηηκψλ κεδέλ 

θαη έλα (ιφγνπ ράξε ε επαλεθινγή ηεο θπβέξλεζεο ή ε ηθαλνπνίεζε ησλ αηηεκάησλ 

ησλ λνηθνθπξηψλ ράξε ζηηο παξνρέο/ππνρσξήζεηο κέζσ ηεο δεκνζηνλνκηθήο 

πνιηηηθήο), ηφηε ζα πξνηηκεζεί ε πξννπηηθή κε ηελ πηζαλφηεηα θέξδνπο.  

    

   Οη πιεξνθνξίεο πνπ δηαζέηνπλ ηφζν ηα λνηθνθπξηά φζν θαη νη ζεζκηθέο αξρέο, είηε 

είλαη πεξηνξηζκέλεο, ζχκθσλα κε ηελ Οηθνλνκηθή Φπρνινγία, είηε φρη, ζχκθσλα κε 

ηε ζεσξία ησλ Οξζνινγηθψλ Πξνζδνθηψλ. ηαζκίδνληαη, φπσο νξίδεη ε Θεσξία ησλ 

Οξζνινγηθψλ Απνθάζεσλ αιιά παξάιιεια ιεηηνπξγνχλ θαη κέζα απφ ην πιαίζην 
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ησλ επξεηηθψλ κεζφδσλ θαη ησλ πξνθαηαιήςεσλ. Μέζα απφ ην πιαίζην απηφ, ην 

θάζε ζχλνιν πιεξνθνξηψλ, δεκηνπξγεί ζηα άηνκα πξνεμνθιεηηθέο εθηηκήζεηο ησλ 

απνηειεζκάησλ, νη νπνίεο ηα επεξεάδνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ιήςεο ησλ απνθάζεσλ. 

Ζ πξνέιεπζε απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ κπνξεί λα είλαη νη εκπεηξίεο ησλ αηφκσλ, νη 

αλακλήζεηο, ν ηξφπνο επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ε επηινγή ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ ζα επεμεξγαζηνχλ, παγησκέλεο θαη ζηαζεξέο αληηιήςεηο πνπ 

ελδερνκέλσο ππάξρνπλ.   

   Ζ χπαξμε θαη νη νξηζκνί ησλ επξεηηθψλ κεζφδσλ θαη ησλ πξνθαηαιήςεσλ, 

ππνδειψλνπλ ηελ χπαξμε ηεθκεξίσλ γηα ηελ ηζρχ ηεο ζεσξίαο, κέζα απφ ηελ 

αληηπαξαβνιή ηνπο κε γεγνλφηα ηεο κεηαπνιεκηθήο ειιεληθήο νηθνλνκηθήο ηζηνξίαο. 

Ζ ρξήζε ησλ επξεηηθψλ κεζφδσλ θαη ησλ πξνθαηαιήςεσλ γηα ηελ εξκελεία ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηαζεξνπνίεζεο κέζσ ηνπ κεραληζκνχ ηεο 

ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ζηελ Διιάδα, απνηειεί νπζηαζηηθά άιιε κία πξνζπάζεηα 

επαιήζεπζεο ηεο ηζρχνο ηνπ ζεσξεηηθνχ απηνχ πιαηζίνπ. Σα γεγνλφηα πνπ 

δηαηίζεληαη γηα ηελ αληηπαξαβνιή κε ηηο επξεηηθέο κεζφδνπο θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο 

ηνπνζεηνχληαη, κεηαμχ άιισλ:  

 

- ζηελ απνδεδεηγκέλε θαη επαλαιακβαλφκελε έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ζην 

ειιεληθφ λφκηζκα θαη ηα απνηειέζκαηα απηήο γηα ηελ λνκηζκαηηθή θαη 

δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή 

- ζηελ απνδεδεηγκέλε απνδνρή ηεο ραιαξήο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο 

παξάιιειεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο ησλ παξνρψλ απφ ηνλ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ θαη ησλ ππνρσξήζεσλ ζηα αηηήκαηα ησλ ζπλδηθάησλ ζηα 

πιαίζηα κεηάβαζεο απφ ην δηθηαηνξηθφ πνιίηεπκα ζην δεκνθξαηηθφ 

- ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ γηα ηελ ηηκή ηνπ πιεζσξηζκνχ πνπ δελ 

αθνινπζήζεθε απφ ηελ παξάιιειε επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ γηα ηελ βειηίσζε ησλ 

κεγεζψλ ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ θαη 

- ζηελ  δηαρείξηζε ησλ κεγεζψλ ηεο θαηαλάισζεο, ησλ επελδχζεσλ, ησλ 

θξαηηθψλ εζφδσλ θαη άιισλ δαπαλψλ πνπ δηακνξθψλνπλ ην Αθαζάξηζην 

Δγρψξην Πξντφλ 

 

   Σα άηνκα, επνκέλσο, απνδεδεηγκέλα ρξεζηκνπνηνχλ θαη άιιεο κεζφδνπο γηα ηελ 

ιήςε απνθάζεσλ, πεξά απφ απηέο πνπ επηηάζζεη ε Θεσξία ησλ Οξζνινγηθψλ 

Απνθάζεσλ, γεγνλφο πνπ επαιεζεχεη ηελ αλάγθε ελζσκάησζεο ησλ κεηαβιεηψλ πνπ 
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πεξηγξάθνπλ ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο ζην λενθιαζηθφ νηθνλνκηθφ κνληέιν 

πεξηγξαθήο ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ 

 

1.Δηζαγσγηθά 

 

Οη ζεσξίεο ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο, έρνπλ «θαηεγνξεζεί» γηα ηελ αδπλακία 

επαιήζεπζήο ηνπο κέζσ ηεο πεηξακαηηθήο κεζφδνπ φπσο απηή ρξεζηκνπνηείηαη 

ζηηο ζεηηθέο επηζηήκεο. Δπηπιένλ, ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο νηθνλνκηθψλ 

κνληέισλ παξνπζηάδεηαη σο απζηεξά απνζηεηξσκέλε καζεκαηηθή επεμεξγαζία 

δεδνκέλσλ θαη ην γεγνλφο απηφ δελ επηηξέπεη ηελ εχθνιε απφδνζε έκθαζεο ζε 

ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ ζεκειηψδε ραξαθηεξηζηηθά ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

ιακβάλνληαη ππφςε. 
 

Όζνλ αθνξά ηελ αδπλακία επαιήζεπζεο κέζσ πεηξακάησλ, ηα απνηειέζκαηα 

ησλ νηθνλνκηθψλ εξεπλψλ γίλνληαη πεξηζζφηεξν εχθνια ζηφρνη ακθηζβήηεζεο 

απφ ηα απνηειέζκαηα εξεπλψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε άιια επηζηεκνληθά 

πεδία. Όηαλ, γηα παξάδεηγκα, ε νηθνλνκηθή έξεπλα ζηξέθεηαη ζηελ 

εμήγεζε/εξκελεία ηεο πνξείαο νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ (θαηαλάισζε, 

απνηακίεπζε), ηείλεη λα ρξεζηκνπνηεί φξνπο θαη κεζφδνπο πνπ πεξηνξίδνληαη ζηα 

φξηα ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο. Ο ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο, σο εθ ηνχηνπ, θαζηζηά αλαγθαία ηελ εηζαγσγή 

πεηξακαηηθψλ δηαδηθαζηψλ (κε ηελ έλλνηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ πεηξακάησλ) αιιά 

θαη ηνλ «δαλεηζκφ» φξσλ δηαθνξεηηθψλ επηζηεκψλ πξνθεηκέλνπ λα 

αληηθξνπζηνχλ νη ελ ιφγσ «θαηεγνξίεο». 

Μηα ηέηνηνπ είδνπο πξνζέγγηζε επηρεηξήζεθε απφ επηζηεκνληθά πεδία εθηφο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ (ςπρνινγία) δηφηη κεηαμχ άιισλ, ζε απηά ηα πεδία πξνζθέξεηαη ε 

δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο πεηξακάησλ ελψ παξάιιεια δηεπξχλεηαη ε 

δηαζέζηκε νξνινγία πξνθεηκέλνπ γηα ηελ ζηνηρεηνζέηεζε ηζρπξηζκψλ, φπσο απηφο 

πνπ δηαηππψζεθε λσξίηεξα. Ζ θαηάιεμε ησλ παξαπάλσ πξνζεγγηζηηθψλ 

κεζφδσλ, δεκηνχξγεζε φ,ηη νξίδεηαη ζήκεξα σο «Οηθνλνκηθή Φπρνινγία», 

«πκπεξηθνξηθά Οηθνλνκηθά» θ.ν.θ. . 

 

   Ζ απηνλφκεζε ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο νηθνδνκείηαη ηνλ 19
ν
 θαη 20

ν
 αηψλα. Ο 

δηαρσξηζκφο ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο απφ ηηο ππφινηπεο θνηλσληθέο επηζηήκεο 

εμεγεί νξηζκέλα απφ ηα αδηέμνδα ζηα νπνία θαηά θαηξνχο πεξηήιζε (αθαιάθε / 
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Bourdieu 2000). Ζ δπζθνιία επαλαθνξάο ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο ζηελ αξρηθή 

ηεο ζέζε (αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ππνινίπσλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ θαη θπξίσο ηεο 

πνιηηηθήο επηζηήκεο)  κεγαιψλεη ηνλ βαζκφ δπζθνιίαο ηεο εκπινθήο ηεο κε 

επηζηεκνληθά πεδία πνπ έσο πξφζθαηα, ηνπιάρηζηνλ, δελ θάληαδαλ λα πξνζθέξνπλ 

θνηλνχο εξεπλεηηθνχο ρψξνπο. Χζηφζν, νη δηεπηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί θαίλεηαη λα απνδεηθλχνπλ ην αληίζεην. 

                                      

              Οηθνλνκία                                                                   Φπρνινγία 

  ηελ ζχγρξνλε νηθνλνκηθή                                       ηελ επηζηήκε ηεο Φπρνινγίαο, 

   επηζηήκε, νη δηεξεπλεηηθέο                                    δελ ππάξρνπλ νη έλλνηεο «ζεσξία»,                           

   εξγαζίεο γίλνληαη ζηα                                       «κνληέιν» θ.ν.θ. κε ηελ ελλνηνινγηθή            

   πιαίζηα «ζεσξηψλ» (ι.ρ.                                     ζεκαζία πνπ ηηο γλσξίδνπκε ζηελ  

   Θ.Ο.Α.) θαη κε ηε ρξήζε                                       νηθνλνκηθή επηζηήκε, δηφηη δελ  

   «κνληέισλ», κε ζθνπφ                                          αληηζηνηρνχλ ζε πξαγκαηηθά  

 ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ                                              δεδνκέλα/θαηαζηάζεηο 

 εξκελεία δεδνκέλσλ ηεο                                            (ι.ρ. homo economicus, econs)  

 πξαγκαηηθφηεηαο, θαζψο  

  θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε  

       πξνβιέςεσλ                      Ζ Οηθνλνκηθή Φπρνινγία  

                                              κειεηάεη ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ  

                                             νηθνλνκηθψλ ππνθεηκέλσλ καθξηά 

                                            απφ ην πξίζκα ηεο νξζνινγηθφηεηαο, 

                                            αθνχ απηή ε έλλνηα δελ πεξηγξάθεη 

                                            πξαγκαηηθά ηνπο ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο   

                                                            ησλ αλζξψπσλ 

                                                            Gabriel Σarde 

                                                           George Katona  

                                                            Laszlo Garai       

 

 

 

Σν παξάδνμν ηνπ Allais 

 

   Σν παξάδνμν ηνπ Allais, πνπ παξνπζηάζηεθε ην 1952 ζην Παξίζη ζε κηα ζπδήηεζε 

κε ζέκα ηα νηθνλνκηθά ηνπ θηλδχλνπ, ήηαλ ε πξψηε ζπζηεκαηηθή απφδεημε πνπ 



[38] 
 

ακθηζβήηεζε ηελ ζεσξία πεξί νξζνινγηθψλ απνθάζεσλ ησλ von Neumann – 

Morgenstern. Ο Maurice Allais παξνπζίαζε ηηο εμήο θαηαζηάζεηο: 

 

 

 

Καηάζηαζε Α: 

Έζησ φηη ππάξρνπλ δχν ιαρεία πξνο επηινγή εθ ησλ νπνίσλ ην έλα ιαρείν, έζησ L1, 

ππφζρεηαη κηα ζίγνπξε λίθε γηα 30$ θαη ην άιιν ιαρείν, έζησ L2, ππφζρεηαη κηα λίθε 

γηα 45$ κε πηζαλφηεηα θέξδνπο 80% (άξα θαη πηζαλφηεηα κε θέξδνπο 20%).  

 

Καηάζηαζε Β: 

Έζησ φηη ππάξρνπλ δχν ιαρεία πξνο επηινγή εθ ησλ νπνίσλ ην έλα ιαρείν, έζησ Κ1, 

ππφζρεηαη λίθε γηα 30$ κε πηζαλφηεηα θέξδνπο 25% θαη ην άιιν ιαρείν, έζησ Κ2, 

ππφζρεηαη κηα λίθε γηα 45$ κε πηζαλφηεηα θέξδνπο 20%.  

 

χκθσλα κε ηελ ζεσξία ησλ von Neumann – Morgenstern, ην πξνηηκψκελν ιαρείν 

είλαη απηφ πνπ πξνζθέξεη ην κεγαιχηεξν βαζκφ σθειηκφηεηαο θαη ε ζπλνιηθή 

σθειηκφηεηα ηνπ ιαρείνπ (ζε ζχγθξηζε κε ην άιιν ιαρείν) πξνθχπηεη απφ ην 

άζξνηζκα ηεο ζηνηρεηψδνπο σθειηκφηεηαο ησλ εθβάζεσλ, νη νπνίεο ζηαζκίδνληαη απφ 

ηελ αληίζηνηρε πηζαλφηεηα εκθάληζεο. Αλ ζεσξήζνπκε γηα ηελ σθειηκφηεηα u(.) ζε 

θάζε πεξίπησζε φηη u(0) = 0, u(45)= 1 θαη u(30) = v , 0<v<1, ηφηε πξνθχπηεη φηη: 

 

 

Δπηινγή Κέξδνο Πηζαλφηεηα πλνιηθή 

Χθειηκφηεηα 

L1 30 1 v 

L2 45 0,80 0,80 

K1 30 0,25 1/4v 

K2 45 0,20 1/5 

 

 

Γηα ηελ θαηάζηαζε Α νη επηινγέο ησλ αηφκσλ έδεημαλ φηη u(30) > 0,80 u(45) δειαδή  

v > 0,80 θαη γηα ηελ θαηάζηαζε Β φηη 1/4 u(30) < 1/5 u(45) δειαδή 1/4v < 1/5 δειαδή 

v < 0,80. 
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   Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, ζχκθσλα κε ηελ Θεσξία Πξννπηηθήο πνπ 

δηαηππψζεθε αξγφηεξα, πξνέθπςαλ ιφγσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

βεβαηφηεηαο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ην L2 δηαθέξεη απφ ην L1 θαηά ηελ ίδηα 

πηζαλφηεηα θέξδνπο κε ηελ νπνία δηαθέξεη ην Κ2 απφ ην Κ1. Όκσο, ζηελ θαηάζηαζε 

Α πξνηηκάηαη ην L1 θαη ζηελ θαηάζηαζε Β ην Κ2. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ζπλέβε 

απηφ, είλαη φηη ε επηινγή L1 έρεη βέβαην κε δεκηνγφλν απνηέιεζκα, θάηη πνπ δελ 

ππάξρεη ζηηο ελαιιαθηηθέο ηεο θαηάζηαζεο Β. 

 

2.Φπρνινγία θαη ιήςε απνθάζεσλ 

 

   Γηα ηελ επηζηήκε ηεο Φπρνινγίαο, ε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, εληάζζεηαη ζην 

πιαίζην ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ πξαγκαηνπνηεί ν αλζξψπηλνο εγθέθαινο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα, απνηειεί κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πεξηγξάθεη ηελ παξαγσγή ηεο 

αλζξψπηλεο ζθέςεο. Ο Daniel Kahneman, ζην ηειεπηαίν ηνπ βηβιίν, πξνθεηκέλνπ λα 

πεξηγξάςεη ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, πηνζεηεί ηνπο φξνπο πνπ έδσζαλ νη ςπρνιφγνη 

Keith Stanovich θαη Richard West ζηα δχν ζπζηήκαηα ηνπ λνπ ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ 

θάζε θνξά πνπ θάπνηνο άλζξσπνο ζθέθηεηαη.   

 

 Σν Σχζηεκα 1 ιεηηνπξγεί απηνκάησο θαη γξήγνξα, κε ειάρηζηε ή θαζφινπ 

πξνζπάζεηα θαη θακία αίζζεζε εθνχζηνπ ειέγρνπ. 

 Σν Σχζηεκα 2 επηκεξίδεη ηελ πξνζνρή ζηηο επίκνρζεο λνεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ ηελ απαηηνχλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πνιχπινθσλ ππνινγηζκψλ. Οη 

ιεηηνπξγίεο ηνπ πζηήκαηνο 2 ζπρλά ζπζρεηίδνληαη κε ππνθεηκεληθέο 

εκπεηξίεο θνξέσλ δξάζεο, επηινγήο θαη ζπγθέληξσζεο. (Κάλεκαλ, 2013, 39) 

 

   Έλα ζπλεζηζκέλν παξάδεηγκα πνπ παξαηίζεηαη γηα λα θαηαλνεζεί ε ιεηηνπξγία ησλ 

πζηεκάησλ 1 θαη 2 είλαη ε παξάζεζε κηαο εηθφλαο σο εμήο: 

 

 

 

    

   Βιέπνληαο ηεο παξαπάλσ εηθφλα αλαγλσξίδεηαη ακέζσο φηη πξφθεηηαη γηα κηα 

καζεκαηηθή πξάμε θαη ζπγθεθξηκέλα απηή ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ. Δπηπιένλ, ππάξρεη 

θαη ε γλψζε αιιά θαη ε βεβαηφηεηα φηη κπνξεί λα βξεζεί ην απνηέιεζκα απηήο ηεο 

πξάμεο. Γηα λα βξεζεί, φκσο, ην απνηέιεζκα, ζα πξέπεη λα απνθαζηζηεί αλ ν 

          17 Υ 24 
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ππνινγηζκφο ζα γίλεη αιιά θαη αλ ζα γίλεη λνεξά, κε ηε ρξήζε ππνινγηζηή ή κε ηε 

ρξήζε ραξηηνχ θαη κνιπβηνχ. Γελ είλαη δπλαηφλ λα παξαρζεί ην απνηέιεζκα απιά θαη 

κφλν κε ηελ παξνπζίαζε ηεο εηθφλαο απηήο, νχηε θαη είλαη δεδνκέλν φηη ην άηνκν πνπ 

ζα δεη απηήλ ηελ εηθφλα ζα πξνρσξήζεη ζίγνπξα ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

απνηειέζκαηνο. Άξα, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ παξαγσγή ηνπ απνηειέζκαηνο, ρξεηάδεηαη 

λα πξαγκαηνπνηεζνχλ δηαδηθαζίεο απφ ηνλ αλζξψπηλν εγθέθαιν νη νπνίεο γίλνληαη 

ζηα εμήο δχν ζηάδηα: 

 

1. Αλαγλψξηζε (Σχζηεκα 1) 

2. Τπνινγηζκφο (Σχζηεκα 2) 

 

   Δδψ, ινηπφλ, δηαθξίλνπκε έλα θνηλφ δήηεκα ησλ επηζηεκψλ ηεο Οηθνλνκίαο θαη ηεο 

Φπρνινγίαο ζην νπνίν, φκσο, δίλεηαη εξκελεία απφ ηελ ηειεπηαία. Με άιια ιφγηα, 

ελψ ε νηθνλνκηθή επηζηήκε καο πξνζθέξεη ηε γλψζε φηη ηα άηνκα ιακβάλνπλ 

απνθάζεηο αθνχ αμηνινγήζνπλ ηηο ελαιιαθηηθέο πνπ δηαζέηνπλ, ε επηζηήκε ηεο 

Φπρνινγίαο καο πιεξνθνξεί γηα ηνλ ηξφπν πνπ ιακβάλνληαη νη απνθάζεηο απηέο. Μαο 

γλσξίδεη ζπγθεθξηκέλα, φηη λαη κελ ηα άηνκα αμηνινγνχλ ηηο ελαιιαθηηθέο πνπ 

δηαζέηνπλ αιιά πξηλ απφ απηφ ζα πξέπεη αθελφο λα ηηο αλαγλσξίζνπλ θαη αθεηέξνπ 

λα πξνρσξήζνπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο. Γηα ηελ νηθνλνκηθή επηζηήκε δελ 

ππάξρεη αλάινγνο δηαρσξηζκφο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο ηεο απφθαζεο απφ έλα άηνκν. 

Όκσο, γηα ηελ επηζηήκε ηεο Φπρνινγίαο, ελψ ην Σχζηεκα 1 «ιεηηνπξγεί απηνκάησο 

θαη γξήγνξα», ην Σχζηεκα 2 είλαη έλαο «νθλεξφο ειεγθηήο» ηνπ νπνίνπ νη πνηθίιεο 

ιεηηνπξγίεο απαηηνχλ πξνζνρή θαη δηαηαξάζζνληαη φηαλ ε πξνζνρή απνζπάηαη 

(Κάλεκαλ,2013, 42). 
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Μεξηθά παξαδείγκαηα δξαζηεξηνηήησλ (Κάλεκαλ, 2013, 40 & 42) 

Σχζηεκα 1 Σχζηεκα 2 

Γηαπίζησζε φηη έλα αληηθείκελν βξίζθεηαη πην 

καθξηά απφ θάπνην άιιν 

Αλαζθάιεκα ηεο κλήκεο γηα ηελ αλαγλψξηζε ελφο 

αλαπάληερνπ ήρνπ 

Πξνζαλαηνιηζκφο πξνο ηελ πεγή ελφο 

μαθληθνχ ήρνπ 

Γηαηήξεζε γξεγνξφηεξνπ βαδίζκαηνο 

 

Αλίρλεπζε ερζξφηεηαο ζε κηα θσλή Γλσζηνπνίεζε ηνπ αξηζκνχ ηειεθψλνπ ζε θάπνην 

άηνκν 

Αλάγλσζε ιέμεσλ ζε πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ χγθξηζε ηεο ηηκήο πψιεζεο δχν πιπληεξίσλ 

ρεκαηηζκφο κνξθαζκνχ απέρζεηαο ζην 

ζέακα κηαο θξηρηήο εηθφλαο  

πκπιήξσζε ηεο θνξνινγηθήο δήισζεο 

Καηαλφεζε απιψλ πξνηάζεσλ Έιεγρνο ηεο εγθπξφηεηαο ελφο ζχλζεηνπ ινγηθνχ 

επηρεηξήκαηνο 

 

   Ζ αληηκεηψπηζε, ινηπφλ, ηνπ δεηήκαηνο ηεο νξζνινγηθφηεηαο απφ ηα 

πκπεξηθνξηθά Οηθνλνκηθά πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ηελ δηεξεχλεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ εγθεθάινπ πνπ ιεηηνπξγνχλ φηαλ ην άηνκν 

βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. Δπνκέλσο,  ην ζπκπέξαζκα γηα ηελ 

χπαξμε ή κε ηεο νξζνινγηθφηεηαο ησλ αηφκσλ (ή θαη ηεο κεξηθήο νξζνινγηθφηεηαο) 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ γλσζηηθή πξνζπάζεηα πνπ απαηηείηαη λα θαηαιάβνπλ ηα 

άηνκα, ε νπνία είλαη λνεηηθή εξγαζία 
238

. 

 

« Όζνη απνθεχγνπλ ην ακάξηεκα ηεο δηαλνεηηθήο λσζξφηεηαο […] δηαθξίλνληαη 

απφ κεγαιχηεξε επαγξχπλεζε, δηαλνεηηθά είλαη πεξηζζφηεξν δξαζηήξηνη, 

ηθαλνπνηνχληαη πην δχζθνια απφ επηδεξκηθά ειθπζηηθέο απαληήζεηο θαη 

δπζπηζηνχλ αξθεηά ζηηο δηαηζζήζεηο ηνπο. Ο ςπρνιφγνο Keith Stanovich ζα ηνπο 

απνθαινχζε πην νξζνινγηθνχο». (Κάλεκαλ, 2013, 80) 

 

   «Γελ ππάξρεη φξην ζηνλ αξηζκφ ησλ εξσηήζεσλ ζηηο νπνίεο κπνξείηε λα 

απαληήζεηε, είηε πξφθεηηαη γηα εξσηήζεηο άιισλ είηε δηθέο ζαο. Οχηε θαη ζηνλ 

αξηζκφ ησλ γλσξηζκάησλ πνπ κπνξείηε λα αμηνινγήζεηε. Έρεηε ηελ ηθαλφηεηα λα 

θαηακεηξήζεηε ηα θεθαιαία γξάκκαηα απηήο ηεο ζειίδαο, λα ζπγθξίλεηε ην χςνο ησλ 

                                                           
 

23
 Δπηπιένλ λνεηηθέο εξγαζίεο, ζεκαληηθέο γηα ηελ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ: «γλσζηηθή   επθνιία  

       – γλσζηηθή πίεζε» , ΑΠΒΔΟΤ= Απηά Πνπ Βιέπνπκε Απηά Τπάξρνπλ (βι. Κάλεκαλ, 2013) 
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παξαζχξσλ ηνπ ζπηηηνχ ζαο κε εθείλν ησλ παξαζχξσλ ηνπ απέλαληη ζπηηηνχ θαη λα 

εθηηκήζεηε ηηο πνιηηηθέο πξννπηηθέο ελφο γεξνπζηαζηή ζε κηα θιίκαθα απφ 

“εμαηξεηηθέο” έσο “νιέζξηεο”. Οη εξσηήζεηο απεπζχλνληαη ζην Σχζηεκα 2, ην νπνίν 

ζα θαηεπζχλεη ηελ πξνζνρή θαη ζα αλαδεηήζεη ζηε κλήκε ηηο απαληήζεηο. Σν 

Σχζηεκα 2 είηε δέρεηαη είηε παξάγεη εξσηήζεηο: ζε θάζε πεξίπησζε θαηεπζχλεη ηελ 

πξνζνρή θαη αλαδεηά ηηο απαληήζεηο ζηελ κλήκε. Σν Σχζηεκα 1 ιεηηνπξγεί 

δηαθνξεηηθά. Παξαθνινπζεί ζπλερψο ηη ζπκβαίλεη εληφο θαη εθηφο ηνπ λνπ θαη 

παξάγεη αδηάθνπα εθηηκήζεηο γηα ηηο δηάθνξεο πηπρέο ησλ θαηαζηάζεσλ, ρσξίο 

θάπνηνλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, κε ιίγε ή θαη θαζφινπ πξνζπάζεηα. Απηέο νη βαζηθέο 

εθηηκήζεηο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο δηαηζζεηηθέο θξίζεηο, δηφηη κπνξνχλ 

εχθνια λα ππνθαηαζηαζνχλ κε πην δχζθνιεο εξσηήζεηο – απηή είλαη ε θεληξηθή ηδέα 

ηεο πξνζέγγηζεο πεξί επξεηηθψλ κεζφδσλ θαη πξνθαηαιήςεσλ». (Κάλεκαλ, Πψο 

πξαγκαηνπνηνχκε κηα θξίζε,2013, 147)  

 

«Σερληθά, κπνξνχκε λα νξίζνπκε ηελ επξεηηθή κέζνδν σο κηα απιή δηαδηθαζία πνπ 

βνεζά ζηελ εχξεζε επαξθψλ, αλ θαη ζπρλά αηειψλ, απαληήζεσλ ζε δχζθνιεο 

εξσηήζεηο. Ο φξνο έρεη ηελ ίδηα ξίδα κε ην εχξεθα». (Κάλεκαλ,2013, 160) 

    

 

3.Δπξεηηθέο Μέζνδνη θαη Πξνθαηαιήςεηο 

 

Πξηλ ηελ ηεθκεξίσζε ηεο ζεσξίαο ησλ πξνζδνθηψλ απφ ηνπο Kahneman θαη 

Tversky, επηρεηξήζεθε ε παξνπζίαζε αξρψλ ζηηο νπνίεο ηα άηνκα θαηαθεχγνπλ 

φηαλ θαινχληαη λα ιάβνπλ απνθάζεηο. Οη Kahneman & Tversky αληέθξνπζαλ ηηο 

απφςεηο πεξί νξζνινγηθφηεηαο, κε ηελ ηεθκεξίσζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ηα 

ζθάικαηα ζηε ζθέςε θπζηνινγηθψλ αλζξψπσλ νθείινληαη ζην ζρέδην 

κεραληζκνχ ηεο λφεζεο θαη φρη ζηελ αιινίσζε ηεο ζθέςεο ιφγσ ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο
24

. 
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24 Kahneman Daniel, 2013, Σθέςε αξγή θαη γξήγνξε: Σπκπεξηθνξηθή νηθνλνκηθή, κεραληζκνί ιήςεο  

απνθάζεσλ, γλσζηαθή επηζηήκε, Δθδφζεηο Κάηνπηξν, Αζήλα, δεχηεξε έθδνζε, ζει.23 

 

Αξθεηέο απφ ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνπλ ηα άηνκα θαη πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ πηζαλφηεηα λα πξαγκαηνπνηεζεί έλα γεγνλφο πνπ δελ είλαη βέβαην (π.ρ. ην 

απνηέιεζκα κηαο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο ή ην επίπεδν ηεο ηηκήο ελφο νηθνλνκηθνχ 

κεγέζνπο ζε κειινληηθφ ρξφλν) βαζίδνληαη ζε εθηηκήζεηο. Σα άηνκα βαζίδνληαη 

ζε έλα πεξηνξηζκέλν αξηζκφ επξεηηθψλ (κέζνδνη ελεξγεηψλ κε βάζε ηηο θηεζείζεο 

εκπεηξίεο) αξρψλ πνπ απινπνηνχλ ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ησλ πηζαλνηήησλ 

θαη πξφβιεςεο αμηψλ. Απηέο νη κέζνδνη παξφιν πνπ είλαη ρξήζηκεο νδεγνχλ ζε 

ζπζηεκαηηθά ζθάικαηα. 

Ζ ππνθεηκεληθή αμηνιφγεζε κηαο πηζαλφηεηαο κνηάδεη κε ηελ αμηνιφγεζε 

θπζηθψλ πνζνηήησλ φπσο ε απφζηαζε ή ην κέγεζνο. Γηα παξάδεηγκα, ε 

αμηνιφγεζε ηεο απφζηαζεο ζηελ νπνία βξίζθεηαη έλα αληηθείκελν ζπρλά 

θαζνξίδεηαη απφ ην πφζν «θαζαξά» βιέπεη ην αληηθείκελν, ην άηνκν πνπ θαιείηαη 

λα θάλεη απηή ηελ αμηνιφγεζε. Έηζη αλ ε νξαηφηεηα είλαη θαιή ε απφζηαζε 

κεηαμχ αηφκνπ θαη αληηθεηκέλνπ ζεσξείηαη κηθξφηεξε ζε ζρέζε κε ηελ απφζηαζε 

πνπ εθηηκάηαη φηη ππάξρεη φηαλ δελ ππάξρεη θαιή νξαηφηεηα.  

Παξφκνηεο πξνθαηαιήςεηο παξαηεξνχληαη θαη ζηελ δηαηζζεηηθή θξίζε ησλ 

πηζαλνηήησλ. Οη επξεηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα άηνκα πνπ 

θαινχληαη λα πάξνπλ απνθάζεηο (Kahneman & Tversky, 1974:1124) θαη πνπ 

νδεγνχλ ζε αλάινγεο πξνθαηαιήςεηο είλαη  ε  αληηπξνζσπεπηηθφηεηα  

(representativeness),  ε  δηαζεζηκφηεηα (availability) θαη ε ξχζκηζε θαη 

πξνζαξκνγή (adjustment and anchoring). 

 

 
 

i. Αληηπξνζσπεπηηθόηεηα (representativeness) 
 
Ο εκπεηξηθφο απηφο θαλφλαο, ππνζηεξίδεηαη πσο ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηα άηνκα 

φηαλ θαινχληαη λα αμηνινγήζνπλ ηελ πηζαλφηεηα έλα γεγνλφο λα αλήθεη ζε έλα 

κεγαιχηεξν ζχλνιν γεγνλφησλ ή λα παξάγεηαη/πξνθχπηεη απφ απηφ. Οπζηαζηηθά, 

δειαδή, ηα άηνκα πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζνπλ εάλ ην γεγνλφο αλήθεη ή φρη 

ζχλνιν ή εάλ παξάγεηαη/πξνθχπηεη ή φρη απφ απηφ, ζθέθηνληαη νκνηφηεηεο πνπ 

ππάξρνπλ κεηαμχ ηνπ γεγνλφηνο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζπλφινπ. Έλα 
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παξάδεηγκα πνπ δίλεηαη είλαη απηφ ηεο πεξηγξαθήο ελφο αηφκνπ σο εμήο: 

 

 

«Ο Σηηβ είλαη πνιχ ληξνπαιφο θαη εζσζηξεθήο, πάληα εμππεξεηηθφο, αιιά κε 

κηθξφ ελδηαθέξνλ γηα ηνπο αλζξψπνπο ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ. Είλαη πξάνο 

θαη θφζκηνο, έρεη αλάγθε γηα ηάμε θαη δνκή, θαη ηνλ δηαθξίλεη πάζνο γηα ηηο 

ιεπηνκέξεηεο». (Kahneman, 2013:21 & Kahneman & Tversky, 1974:1124) 

 

Ζ πιεηνςεθία ησλ αηφκσλ πνπ απάληεζαλ έθξηλαλ πσο πηζαλφηεξν είλαη λα 

πξφθεηηαη γηα θάπνηνλ βηβιηνζεθάξην παξά γηα θάπνηνλ αγξφηε γεγνλφο πνπ 

απνδεηθλχεη ζχκθσλα κε ηνπο Kahneman & Tversky, φηη νη πηζαλφηεηεο 

ηαμηλνκνχληαη φπσο θαη νη νκνηφηεηεο γηα απηφ θαη παξαηεξνχληαη απηά ηα 
 
ζπζηεκαηηθά ζθάικαηα ζηηο απνθάζεηο ησλ αηφκσλ. Γειαδή, παξφιν πνπ 

ζηαηηζηηθά ζηελ γεσγξαθηθή πεξηνρή φπνπ αλαθεξφηαλ ην πείξακα ην λα είλαη 

θάπνηνο αγξφηεο είλαη πνιχ πηζαλφηεξν απφ ην λα είλαη βηβιηνζεθάξηνο, 

αγλνήζεθε σο δεδνκέλν θαη ρξεζηκνπνηήζεθε κφλν ην «ζηεξεφηππν» ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ γλσξίδνπκε φηη έρεη (ζε γεληθέο γξακκέο) θάπνηνο πνπ είλαη 

αγξφηεο ζε αληηζηνηρία κε απηφ πνπ έρεη απνδνζεί ζε θάπνηνλ πνπ είλαη 

βηβιηνζεθάξηνο. Δληχπσζε, σζηφζν, καο δεκηνπξγεί ην γεγνλφο πσο νη ίδηνη νη 

εξεπλεηέο γλσξίδνπλ θαη απνδέρνληαη πσο ηα άηνκα πνπ θαινχληαη λα ιάβνπλ 

ηέηνηνπ είδνπο απνθάζεηο δελ γλσξίδνπλ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ ζα ηνπο 

«βνεζνχζαλ» λα δψζνπλ ηε «ζσζηή» απάληεζε, αιιά απηφ είλαη θάηη επηζπκεηφ 

γηα ην είδνο απηήο ηεο έξεπλαο δηφηη ν επηδησθφκελνο ζηφρνο είλαη λα απνδεηρζεί 

ην πψο απνθαζίδνπλ ηα άηνκα αλεμάξηεηα απφ δεδνκέλα ζηαηηζηηθνχ ηχπνπ, 

δειαδή λα απνθαζίζνπλ κε βάζε νηηδήπνηε απηνί θξίλνπλ πσο πξέπεη λα ην 

θάλνπλ. Γηα απηφ ην ιφγν θαηαθεχγνπλ (φηαλ ζθέθηνληαη ιφγνπ ράξε ηη 

επάγγεικα ζα κπνξνχζε λα θάλεη έλαο άλζξσπνο γηα ηνλ νπνίν γλσξίδνπκε κφλν 

ηα παξαπάλσ αλαθεξζέληα) ζηα ιεγφκελα «ζηεξεφηππα» πνπ ππάξρνπλ γηα 

ραξαθηεξηζηηθά επαγγεικάησλ, ηξφπσλ έλδπζεο, κνπζηθψλ αθνπζκάησλ 

ελδερνκέλσο θ.α. 
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Σσζηημαηικά ζθάλμαηα ποσ ζσνδέονηαι με ηον εμπειρικό κανόνα ηης 
 
ανηιπροζωπεσηικόηηηας 
 

 

 Αγλφεζε ησλ πξνεγνχκελσλ πηζαλνηήησλ ησλ απνηειεζκάησλ  

   ηελ εμέιημε ησλ πεηξακάησλ παξαηεξήζεθε πσο αθφκα θαη δνζνχλ ζηαηηζηηθά 
 
δεδνκέλα νη ηηκέο πηζαλνηήησλ, ηα άηνκα πνπ θαινχληαη λα απνθαζίζνπλ ηα 

αγλννχλ θαη πάιη κε απνηέιεζκα ε απάληεζε πνπ δίλνπλ λα βαζίδεηαη 

απνθιεηζηηθά (απζηεξφο ραξαθηεξηζκφο αιιά θαζφια πξαγκαηηθφο) ζηα 

ζηεξεφηππα πνπ γλσξίδνπλ. Υαξαθηεξηζηηθφ επίζεο παξάδεηγκα (Kahneman & 

Tversky, 1974:1124-1125) απνηειεί ην πείξακα ζην νπνίν εθηφο απφ ηη 

πεξηγξαθέο θάπνησλ αλζξψπσλ (φπσο απηή παξαπάλσ γηα ηνλ ηηβ) δφζεθαλ θαη 

ηηκέο πηζαλνηήησλ. Έγηλε δειαδή γλσζηφ ζηα άηνκα πσο απφ ηηο 100 

πξνζσπηθφηεηεο πνπ θαινχληαη λα ραξαθηεξίζνπλ σο δηθεγφξνπο ή κεραληθνχο, 

νη 70 είλαη κεραληθνί θαη νη 30 δηθεγφξνη. Παξαηεξήζεθε, ινηπφλ, πσο ην 

επηπιένλ ζηνηρείν δελ επεξέαζε ηα απνηειέζκαηα ζε ηέηνην βαζκφ πνπ λα 

δηθαηνινγεί ην γεγνλφο φηη ε πιεξνθνξία δελ αγλνήζεθε. Γεγνλφο παξάδνμν, 

αθνχ ε θχζε ηεο πιεξνθνξίαο απηήο είλαη θαηαιπηηθή γηα ην είδνο ηεο απφθαζεο 

πνπ πξέπεη λα παξζεί. ηελ κφλε πεξίπησζε πνπ παξαηεξήζεθε λα κελ αγλνείηαη 

είλαη φηαλ δελ ππήξρε άιιε πιεξνθνξία δηαζέζηκε. Γειαδή, φηαλ ζηα άηνκα δελ 

δφζεθαλ θαζφινπ ζηνηρεία πνπ αθνξνχζαλ πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

αηφκσλ παξά κφλν ην φηη απφ ηνπο 100, νη 70 είλαη κεραληθνί θαη νη 30 δηθεγφξνη, 

ηφηε ε θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ηνπο είρε ζπλέπεηα πξνο ηελ θαηαλνκή ησλ 

πηζαλνηήησλ πνπ ηνπο δφζεθαλ. 

 

Αγλφεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ δείγκαηνο 

 

   Αληίζηξνθα ηψξα, πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί θαηά πφζν ηα άηνκα ιακβάλνπλ 

ππφςε ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζνπλ ηελ πηζαλφηεηα 

λα ζπκβεί έλα γεγνλφο, δφζεθε απηφ ην ζηνηρείν σο δεδνκέλν θαη δεηήζεθε ε 

θαηαλνκή ησλ πηζαλνηήησλ. Δπί παξαδείγκαηη, έζησ φηη γλσξίδνπκε πσο 

ππάξρνπλ δχν λνζνθνκεία ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή φπνπ ζην έλα (ην 
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κεγαιχηεξν απφ ηα δχν) γελληνχληαη θάζε κέξα 45 παηδηά θαη ζην άιιν 15 θη 

επίζεο, έζησ φηη ε πηζαλφηεηα γηα έλα παηδί πνπ γελληέηαη λα είλαη αγφξη 

παξακέλεη ίζε κε πεξίπνπ 50%. Αλ γηα ην δηάζηεκα ελφο ρξφλνπ, ζε θάπνην απφ 

ηα δχν λνζνθνκεία θαηαγξάθεθε φηη ζε κία κέξα ην πνζνζηφ ησλ αγνξηψλ πνπ 

γελλήζεθαλ μεπέξαζε ην 60%, ζε πνην λνζνθνκείν ζεσξείηαη φηη κπνξεί λα έγηλε 

απηφ; (Kahneman & Tversky, 1974: 1125) 
 
Ζ πιεηνςεθία απέδσζε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζηελ απάληεζε πνπ δελ απέδηδε 

δηαθνξά ζηελ πηζαλφηεηα λα ζπκβεί ζε θάπνην απφ ηα δχν κφλν, ή αιιηψο, ζηελ 

απάληεζε πνπ έιεγε φηη είλαη πεξίπνπ ην ίδην πηζαλφ λα ζπκβεί θαη ζηα δχν 

λνζνθνκεία. Σα πεξηζζφηεξα άηνκα, δειαδή, έθξηλαλ πσο ηα ζηνηρεία πνπ ηνπο 

δφζεθαλ δελ θαηαδεηθλχνπλ απαξαίηεηα απάληεζε πνπ λα αθνξά κφλν ην έλα 

λνζνθνκείν ζίγνπξα. Χζηφζν, ε αιήζεηα είλαη, κε βάζε φζα γλσξίδνπκε απφ ηελ 

ζηαηηζηηθή ζεσξία βέβαηα, πσο ην πηζαλφηεξν είλαη απηή ε κέξα λα έρεη 

θαηαγξαθεί ζην κηθξφηεξν λνζνθνκείν αθνχ έλα κηθξφ δείγκα (κηθξφηεξνο 

αξηζκφο γελλήζεσλ) είλαη πηζαλφηεξν λα βξίζθεηαη πην θνληά ζηελ πηζαλφηεηα 

πνπ δίλεη ηηκή ίζε κε 50% λα ζπκβεί ην γεγνλφο. Απηή, φκσο είλαη κηα γλψζε πνπ 

άηνκα δελ ηελ δηαζέηνπλ δηαηζζεηηθά θη επνκέλσο ε απφθαζή ηνπο θάλεθε πσο 

δελ επεξεάζηεθε παξά κφλν απφ ην γεγνλφο φηη ε πηζαλφηεηα έλα παηδί πνπ 

γελληέηαη λα είλαη αγφξη είλαη πεξίπνπ ίζε κε 50%. 
 
Αθφκα έλα πην ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα δίλεηαη σο εμήο (Kahneman & 

Tversky, 1974: 1125): 

 

« Έζησ φηη ζε θάπνην δνρείν βξίζθνληαη κπάιεο θφθθηλεο θαη άζπξεο κε 

αλαινγία 2/3 θαη έλα 1/3. Έλα άηνκν βγάδεη ηπραία, 4 θφθθηλεο θαη 1 άζπξε 

κπάιεο απφ ην δνρείν. Έλα δεχηεξν άηνκν, βγάδεη 12 θφθθηλεο θαη 8 άζπξεο. 

Πνηνο απφ ηνπο δχν είλαη πεξηζζφηεξν πεπεηζκέλνο φηη ην δνρείν πεξηέρεη θαηά 

ηα 2/3 θφθθηλεο θαη θαηά ην 1/3 άζπξεο κπάιεο; Τη πηζαλφηεηεο ζα έπξεπε λα 

δψζεη ν θαζέλαο;» 

 

   ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ινηπφλ, παξαηεξήζεθε πσο ε πιεηνςεθία, δεδνκέλνπ 

φηη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ επηινγή ηνπ πξψηνπ αηφκνπ ήηαλ 4:1 θφθθηλεο πξνο 

άζπξεο κπάιεο, απνθάζηζε φηη ε αλαινγία ησλ 2/3 αλαθέξεηαη ζηηο θφθθηλεο 

κπάιεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο, νη εθ ησλ πζηέξσλ πηζαλφηεηεο δείρλνπλ φηη 



[47] 
 

γηα ην δείγκα ησλ 5 κπαιψλ ε αλαινγία θφθθηλεο πξνο άζπξεο κπάιεο είλαη 8:1, 

ελψ ζην δείγκα ησλ 20 κπαιψλ ε αλαινγία είλαη 16:1 θφθθηλεο πξνο άζπξεο 

κπάιεο. Άξα, ηα απνηειέζκαηα ηνπ δεχηεξνπ δείγκαηνο είλαη απηά απφ ηα νπνία 

κπνξνχκε λα έρνπκε ην απνηέιεζκα πνπ πξνζεγγίδεη πεξηζζφηεξν ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. Σα άηνκα φκσο έθξηλαλ θαη πάιη δηαηζζεηηθά ηελ ηηκή ησλ 

πηζαλνηήησλ γεγνλφο πνπ, ζχκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο, έρεη παξαηεξεζεί 

επαλεηιεκκέλα θαη έρεη ραξαθηεξηζηεί σο «ζπληεξεηηζκφο». 

 

 Παξαλνήζεηο ηεο ηχρεο 
 

 

Παξαηεξήζεηο φπσο ην φηη νη άλζξσπνη ζεσξνχλ πσο ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ 

ξίςε ελφο λνκίζκαηνο δελ κπνξεί ηπραία λα είλαη Κ-Κ-Κ-Γ-Γ-Γ (ππάξρεη ππνςία 

δειαδή φηη λφκηζκα δελ είλαη δίθαην) ελψ αλ είλαη Κ-Γ-Κ-Γ-Γ-Κ ηφηε απηφ ην 

ιακβάλνπλ σο έλδεημε ηνπ φηη ην λφκηζκα είλαη δίθαην, ή φπσο ην φηη αλ έξζεη 

πνιιέο ζπλερφκελεο θνξέο ζε έλα παηρλίδη ξνπιέηαο θφθθηλν ρξψκα ηφηε ε 

πηζαλφηεηα ζηνλ επφκελν γχξν λα έξζεη καχξν γίλεηαη θάζε θνξά θαη 

κεγαιχηεξε, είλαη ελδείμεηο ηνπ φηη ηα άηνκα ζεσξνχλ ηελ ηχρε σο κηα δηαδηθαζία 

επαλάθηεζεο ηεο ηζνξξνπίαο (θαηαρξεζηηθά αθφκε θαη απφδνζεο ηεο 

δηθαηνζχλεο) ελψ παξάιιεια ππεξεθηηκνχλ ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ έλα πνιχ κηθξφ δείγκα. 

 

 

 Αγλφεζε ηεο πξνβιεςηκφηεηαο  

 

   χκθσλα κε ηελ ζηαηηζηηθή επηζηήκε, φηαλ ε πξνβιεςηκφηεηα ζρεηηθά κε ηελ 

ηηκή ελφο κεγέζνπο είλαη κεδεληθή, ηφηε ε ίδηα πξφβιεςε κπνξεί λα γίλεη γηα φιεο 

ηηο ζρεηηθέο πεξηπηψζεηο. Απηφ πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο 

πξνβιέςεσλ είλαη ε δηάζεζε ζηνηρείσλ φπσο ιφγνπ ράξε, ηα νηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα κηα εηαηξίαο πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ε κειινληηθή πνξεία ηεο ή 

αθφκα θαη ε θπζηθή θαηάζηαζε θαη ε ηθαλφηεηα ησλ παηθηψλ δχν νκάδσλ πνπ ζα 

δψζνπλ έλαλ κεηαμχ ηνπο αγψλα, πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ην απνηέιεζκα ηνπ 
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αγψλα απηνχ. 
 
ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ινηπφλ, είλαη δπλαηή ε πξαγκαηνπνίεζε κηαο 

πξφβιεςεο (εθηίκεζεο). Δθείλν, φκσο, πνπ δελ ιακβάλεηαη ππφςε θαηά απηφ ηνλ 

ηξφπν είλαη ε αμηνπηζηία ηεο πεγήο ησλ πιεξνθνξηψλ. 

 

 Ζ ςεπδαίζζεζε ηεο ηζρχνο/εγθπξφηεηαο  

 

   χκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο, ν εκπεηξηθφο θαλφλαο ηεο αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο 

επεξεάδεη ζε ηφζν κεγάιν βαζκφ ηνλ ηξφπν ιήςεο απφθαζεο ελφο αηφκνπ, πνπ 

φηαλ θιεζεί λα απαληήζεη γηα έλα απνηέιεζκα κε δεδνκέλα ζηνηρεία πνπ ηνπ 

έρνπλ δνζεί (φπσο ζην παξαπάλσ παξάδεηγκα κε ηνλ ηηβ), αγλνεί λα 

αμηνινγήζεη ην θαηά πφζν ηα ζηνηρεία απηά αξθνχλ γηα λα ηνλ νδεγήζνπλ κε 

κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα πξνο ηε ζσζηή (απάληεζε). Σν άηνκν θαηά απηφλ ηνλ 

ηξφπν, επεξεαζκέλν απφ ηελ ηζρχ ηνπ ζηεξενηχπνπ, ζεσξεί πσο ηα ζηνηρεία 

επαξθνχλ θαη εάλ επηπξνζζέησο παξνπζηάδνπλ θαη ζπλέπεηα, ελδερνκέλσο λα 

ζεσξήζεη θαη ην ίδην αλ ηνπ δνζνχλ πεξηζζφηεξα ζηνηρεία πνπ λα είλαη, σζηφζν, 

αζπζρέηηζηα κε ην απνηέιεζκα. Αλ θαη γηα ηελ πην αθξηβή πξαγκαηνπνίεζε 

πξφβιεςεο ηα δεδνκέλα πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο, απηφ δελ έρεη 

θαλεί λα απνηειεί αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζην λα ιεθζεί κηα απφθαζε φπσο ε 

παξαπάλσ. 

 

 Παξεξκελείεο ηεο παιηλδξφκεζεο  

 

   Ο ηξφπνο πνπ ηα άηνκα αληηιακβάλνληαη κεγέζε θαη έλλνηεο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο, δείρλεη πσο αγλννχλ ηελ εηζαγσγή ηεο παιηλδξφκεζεο ζηελ 

εμέιημε θαη απεηθφληζε νξηζκέλσλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ. Γηα 

παξάδεηγκα, βξίζθνπλ παξάδνμεο ηηο δηαθνξέο χςνπο αλάκεζα ζε παηέξεο θαη 

γηνπο, ηηο δηαθνξέο επηπέδνπ λνεκνζχλεο αλάκεζα ζε ζπδχγνπο αθφκα θαη ηηο 

δηαθνξέο επίδνζεο ζε απνηειέζκαηα δηαθνξεηηθψλ εμεηάζεσλ ηνπ ίδηνπ αηφκνπ. 

Χζηφζν, φπσο πηνζεηνχλ νη εξεπλεηέο, ζχκθσλα κε ηελ παιηλδξφκεζε πξνο ηνλ 

κέζν (regression toward the mean, Galton in Kahneman & Tversky, 1974: 1126) 

εάλ γηα δχν κεηαβιεηέο Υ θαη Τ πνπ έρνπλ ηελ ίδηα θαηαλνκή, ν κέζνο φξνο ησλ 

ηηκψλ πνπ παίξλεη ε Υ απέρεη απφ ην κέζν ηεο k κνλάδεο, ηφηε ν κέζνο φξνο ησλ 

ηηκψλ πνπ παίξλεη ε Τ κε δεδνκέλεο ηηο ηηκέο ηεο Υ, ζα απέρεη απφ ην κέζν ηεο, 
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ιηγφηεξν απφ k κνλάδεο. 

Έηζη, φηαλ κηα θαιή απφδνζε επηβξαβεχεηαη ελψ κηα θαθή απφδνζε ηηκσξείηαη, 

δελ ιακβάλεηαη ππφςε ην γεγνλφο φηη ε απφδνζε πνπ βξαβεχηεθε είλαη πνιχ 

πηζαλφ ζηε ζπλέρεηα λα ρεηξνηεξέςεη ελψ ε απφδνζε πνπ ηηκσξήζεθε λα 

βειηησζεί. ηηο πεξηπηψζεηο δε πνπ έρεη παξαηεξεζεί λα ζπκβαίλεη απηφ, λα 

ππάξρεη δειαδή επηβξάβεπζε θάπνηνπ πνπ επέβαιε κηα ηηκσξία ή ηηκσξία 

θάπνηνπ πνπ έδσζε κηα επηβξάβεπζε, δελ ζπκβαίλεη ζπζηεκαηηθά, παξά ηπραία. 

 

ii.Γηαζεζηκόηεηα (Availability) 
 
Ζ ζπγθεθξηκέλε επξεηηθή κέζνδνο αλαθέξεηαη ζηε ζπκπεξηθνξά πνπ έρνπλ ηα 

άηνκα φηαλ θαινχληαη λα αμηνινγήζνπλ πηζαλφηεηεο ή λα ιάβνπλ απνθάζεηο θαη 

γηα απηφ ην ιφγν θαηαθεχγνπλ ζε πιεξνθνξίεο πνπ δηαζέηνπλ ηα ίδηα νη νπνίεο 

φκσο δελ απνηεινχλ κέξνο θάπνηαο γλψζεο, επηζηεκνληθήο ιφγνπ ράξε, αιιά 

κέξνο πξνζσπηθψλ εκπεηξηψλ, πξνζσπηθψλ πξνηηκήζεσλ θ.ν.θ.. Χο εθ ηνχηνπ ε 

ρξεζηκνπνίεζε θαη απηήο ηεο επξεηηθήο κεζφδνπ νδεγεί ζε ζπζηεκαηηθά 

ζθάικαηα: 

 

 Πξνθαηαιήςεηο ιφγσ ηεο αλάθηεζεο ησλ πεξηπηψζεσλ  

 

   Ζ νηθεηφηεηα πνπ αηζζάλεηαη έλα άηνκν φηαλ αθνχεη ην φλνκα θάπνηνπ ηνλ 

νπνίν γλσξίδεη (φρη απαξαίηεηα πξνζσπηθά) κπνξεί λα ηνλ νδεγήζεη ζε 

εζθαικέλα ζπκπεξάζκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ αλάγλσζε κηαο ιίζηαο 

νλνκάησλ αλδξηθψλ θαη γπλαηθείσλ, νη πηζαλφηεηεο πνπ έδσζαλ ηα άηνκα ζε 

θάπνηα νλφκαηα λα αλήθνπλ ζε άλδξεο, θαζνξίζηεθε απφ ην γεγνλφο φηη θάπνηα 

απφ ηα νλφκαηα αλδξψλ πνπ άθνπζαλ αλήθαλ ζε δηάζεκα πξφζσπα θη έηζη 

επεξεάζηεθε ε απφθαζή ηνπο δηφηη ε πιεξνθνξία απηή απνηππψζεθε εληνλφηεξα 

άξα θαη αλαθηήζεθε επθνιφηεξα ηε ζηηγκή πνπ έπξεπε λα απνθαζίζνπλ 

(Kahneman & Tversky, 1974: 1127). 
 
Έλαο δεχηεξνο ηξφπνο επθνιφηεξεο αλάθηεζεο πιεξνθνξηψλ είλαη ε απφθηεζή 

ηνπο κέζσ εηθφλσλ. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ νη Kahneman & Tversky, 

(1974: 1126), «ε επίπησζε ηνπ λα δεη θάπνηνο έλα ζπίηη λα θαίγεηαη γηα ηηο 

ππνθεηκεληθέο πηζαλφηεηεο, είλαη ελδερνκέλσο πνιχ κεγαιχηεξε απφ ηελ 
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επίπησζε ηνπ λα δηαβάζεη γηα απηή ηελ θσηηά ζηελ ηνπηθή εθεκεξίδα». Δπηπιένλ, 

«πξφζθαηα ζπκβάληα είλαη πηζαλφ λα είλαη πεξηζζφηεξν δηαζέζηκα απφ 

παιαηφηεξα ζπκβάληα». 

 

 Πξνθαηαιήςεηο ιφγσ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ελφο ζπλφινπ 

αλαδήηεζεο  

 

   Ζ εξγαζία πνπ θαιείηαη ην άηνκν λα θάλεη πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη κηα απφθαζε 
 
δεκηνπξγεί αλάινγα ζχλνια αλαδήηεζεο. Γηα παξάδεηγκα, ζχκθσλα κε 

απνηειέζκαηα εξεπλψλ ζηηο αξρέο εο δεθαεηίαο ηνπ ’70, φηαλ ηα άηνκα θιήζεθαλ 

λα εθηηκήζνπλ ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ιέμεσλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ 

αθεξεκέλεο έλλνηεο (φπσο «ζθέςε» ή «αγάπε») θαη ιέμεσλ πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ ζπγθεθξηκέλεο έλλνηεο (φπσο «λεξφ» ή «πφξηα»), ηα 

απνηειέζκαηα θαλέξσζαλ πσο ηα άηνκα αλάηξεμαλ ζε εθθξάζεηο νη νπνίεο 

πεξηείραλ απηέο ηηο ιέμεηο, γεγνλφο πνπ ζχκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο απνηειεί 

έλαλ εχθνιν ηξφπν εχξεζεο επηρεηξεκάησλ πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ε ζπγθεθξηκέλε 

εθηίκεζε. Δθφζνλ, ινηπφλ, νη εθθξάζεηο πνπ πεξηέρνπλ ιέμεηο πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ αθεξεκέλεο έλλνηεο ζεσξνχληαη απφ ηα άηνκα πεξηζζφηεξεο, 

ηφηε θαη ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ ιέμεσλ απηψλ ζεσξήζεθε κεγαιχηεξε 

(Kahneman & Tversky, 1974: 1127).. 

 

 

 Πξνθαηαιήςεηο πνπ νθείινληαη ζηελ θαληαζία (Biases of imaginability) 
 
 

   Οη εξεπλεηέο κε απηφ ηνλ φξν, αλαθέξνληαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ 

ππνινγηζκνχο πνπ γίλνληαη απφ άηνκα πνπ δελ δηαζέηνπλ ηελ απαξαίηεηε 

καζεκαηηθή γλψζε αιιά θαη ζε εθηηκήζεηο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε γεγνλφησλ 

φπσο ιφγνπ ράξε ε πηζαλφηεηα λα ζπκβεί αηχρεκα ζε κηα εθδξνκή, νη νπνίεο 

πξνθχπηνπλ απφ θφβνπο ή απφ ην νηηδήπνηε ζεσξείηαη επηθίλδπλν γηα ην θάζε 

άηνκν (Kahneman & Tversky, 1974: 1127-1128). 
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 Πιαζκαηηθή ζπζρέηηζε  

 

   Πξφθεηηαη γηα πεξηπηψζεηο φπνπ νη εθηηκήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηα άηνκα 

βαζίδνληαη ζην γεγνλφο φηη έρνπλ ζπζρεηίζεη θάπνηα δεδνκέλα κεηαμχ ηνπο θαη 

απφ ηε ζπζρέηηζε απηή παξάγεηαη αβάζηκε γλψζε ε νπνία σζηφζν, είλαη 

ηδηαίηεξα ηζρπξή θαη κάιηζηα φζν κεγαιχηεξνο είλαη ν βαζκφο ζπζρέηηζεο πνπ 

έρνπλ απνδψζεη ηα άηνκα ζηα δεδνκέλα απηά, ηφζν πην ηζρπξή γίλεηαη ε γλψζε 

απηή άξα θαη πεξηζζφηεξν επεξεάδεη ηηο αλάινγεο απνθάζεηο ηνπο (γηα 

παξάδεηγκα ε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ θαρππνςία θαη ην βιέκκα ελφο αλζξψπνπ 

(Kahneman & Tversky, 1974: 1128). 

 

iii.Ρύζκηζε θαη πξνζαξκνγή (adjustment and anchoring) 
 
 

   Σα άηνκα πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ θάπνηα εθηίκεζε θαηαθεχγνπλ ζε θάπνην 

ζεκείν αλαθνξάο (starting point) ζην νπνίν κπνξεί λα νδεγνχληαη απφ ηα 

δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο αιιά κπνξεί θαη λα ην εληνπίζνπλ κεηά απφ θάπνηνλ 

δηθφ ηνπο ππνινγηζκφ. «Ήηνη, δηαθνξεηηθά ζεκεία αλαθνξάο νδεγνχλ ζε 

δηαθνξεηηθέο εθηηκήζεηο νη νπνίεο σζνχληαη πξνο ηηο αξρηθέο ηηκέο. Απηφ ην 

θαηλφκελν απνθαινχκε πξνζαξκνγή» (Kahneman & Tversky, 1974: 1128). 

 

 Πξνθαηαιήςεηο ζηελ αμηνιφγεζε ζπλδεηηθψλ θαη δηαδεπθηηθψλ 

γεγνλφησλ  

 

   Σα άηνκα ηείλνπλ λα ππεξεθηηκνχλ ηελ πηζαλφηεηα λα ζπκβεί έλα ζπδεπθηηθφ 

γεγνλφο ζε ζρέζε κε έλα δηαδεπθηηθφ. 
 

Οη πξνθαηαιήςεηο απηέο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο φηαλ πξφθεηηαη γηα πιαίζηα 

ζρεδηαζκνχ, π.ρ. ε αλάπηπμε ελφο λένπ πξντφληνο, ε νινθιήξσζε κηαο 

επηρείξεζεο. Γηα ηελ νινθιήξσζε κηα επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα ζπκβνχλ πνιιά 

γεγνλφηα θαη είλαη πνιχ πηζαλφ ε ζπλνιηθή πηζαλφηεηα λα επηηχρεη λα είλαη 

κηθξφηεξε απφ ηελ πηζαλφηεηα λα πεηχρεη ην θάζε γεγνλφο μερσξηζηά. 
 
Ζ γεληθή ηάζε λα ππεξεθηηκάηαη ε πηζαλφηεηα ησλ ζπλδεηηθψλ γεγνλφησλ νδεγεί 

ζε αδηθαηνιφγεηε αηζηνδνμία ζηελ εθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο φηη έλα ζρέδην ζα 
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επηηχρεη ή φηη κηα εξγαζία ζα πξαγκαηνπνηεζεί έγθαηξα. (Kahneman & Tversky, 

1974: 1129). 

 

4.Θεσξία Πξννπηηθήο 
21

 
 

 

Ζ εξεπλεηηθή κέζνδνο ησλ Kahneman θαη Tversky, έδεημε πσο είλαη δπλαηφλ ηα 

άηνκα λα ιάβνπλ απνθάζεηο νη νπνίεο δελ είλαη ζπλεπείο σο πξνο ηα αμηψκαηα 

ηεο ζεσξίαο ηεο αλακελφκελεο ρξεζηκφηεηαο. Όια ηα άηνκα θιήζεθαλ λα 

επηιέμνπλ αλάκεζα ζε δχν πξνηεηλφκελεο θαηαζηάζεηο. Σα απνηειέζκαηα γηα 

θάζε έλα απφ ηα δηαηππσκέλα πξνβιήκαηα παξαηίζεληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

 

Απφ ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, εληνπίδνπκε ήδε ηελ παξαβίαζεο ηνπ αμηψκαηνο 

ηεο ππνθαηάζηαζεο. Ζ πιεηνςεθία ησλ αηφκσλ ζην Πξφβιεκα 1, πξνηίκεζε ην 

Πξόβιεκα 1 Δλαιιαθηηθέο Αλακελόκελε 

ρξεζηκόηεηα 

Πνζνζηό 

επηινγώλ 

(%) 

Καηάζηαζε Α α) θέξδνο 2.500 κε 

πηζαλφηεηα 0,33 

 

β) θέξδνο 2.400 κε 

πηζαλφηεηα 0,66  

 

γ) θέξδνο 0 κε 

πηζαλφηεηα 0,01 

 

2.500 Υ 0,33 + 2.400 Υ 

0,66 + 0 Υ 0,01= 825+ 

1584 = 2.409 

18 

Καηάζηαζε Β θέξδνο 2.400 

πηζαλφηεηα 1 

2.400 Υ 1,00 = 2.400 82 

 

Πξόβιεκα 2 Δλαιιαθηηθέο Αλακελόκελε 

ρξεζηκόηεηα 

Πνζνζηό 

επηινγώλ 

(%) 

Καηάζηαζε Γ α) θέξδνο 2.500 κε 

πηζαλφηεηα 0,33 

 

β) θέξδνο 0 κε 

πηζαλφηεηα 0,67  

 

2.500 Υ 0,33 = 825 83 

Καηάζηαζε Γ β) θέξδνο 2.400 κε 

πηζαλφηεηα 0,34  

 

γ) θέξδνο 0 κε 

πηζαλφηεηα 0,66 

 

2.400 Υ 0,34 = 816 17 
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ελδερφκελν κε ηελ κηθξφηεξε σθέιεηα επεηδή δελ ππήξρε θίλδπλνο απψιεηαο. ην 

Πξφβιεκα 2, ε πιεηνςεθία επέιεμε ην ελδερφκελν κε ηε κεγαιχηεξε σθέιεηα. Οη 

εξεπλεηέο νλφκαζαλ ην ζπκπέξαζκα απφ απηά ηα δεχγε πεηξακάησλ σο «ην 

θαηλφκελν ηεο βεβαηφηεηαο». Σν γεγνλφο φηη ηα άηνκα απνθαζίδνπλ ππφ ην 

πξίζκα απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ απνηειεί παξαβίαζε ηνπ αμηψκαηνο ηεο 

ππνθαηάζηαζεο ηεο ζεσξίαο αλακελφκελεο ρξεζηκφηεηαο πνπ ζέιεη αλάκεζα ζε 

δχν επηινγέο Α θαη Β φπνπ Α>Β λα ηζρχεη (Α, p)>(B ,p) , φπνπ A>B, ζεκαίλεη A 

πξνηηκφηεξν Β. 
 

Παξαβηάζεηο ησλ αμησκάησλ ηεο νξζνινγηθφηεηαο πξνθαινχλ επίζεο «ην 

θαηλφκελν ηεο αληαλάθιαζεο», ε «πηζαλνινγηθή αζθάιηζε» θαη ην «θαηλφκελν 

ηεο απνκφλσζεο»
23

. 

 

Σν θαηλφκελν ηεο αληαλάθιαζεο 

Έζησ ηα παξαθάησ δεχγνο πξνβιεκάησλ: 

 

Έζησ, ηψξα ε αληηζηξνθή ησλ παξαπάλσ πξνβιεκάησλ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πξόβιεκα 3 Δλαιιαθηηθέο Αλακελόκελε 

ρξεζηκόηεηα 

Πνζνζηό επηινγώλ 

(%) 

Καηάζηαζε Α θέξδνο 4.000 κε 

πηζαλφηεηα 0,80 

 

4.000 Υ 0,80 = 3.200 20 

Καηάζηαζε Β θέξδνο 3.000 

πηζαλφηεηα 1 

3.000 Υ 1,00 = 3.000 80 

 

Πξόβιεκα 4 Δλαιιαθηηθέο Αλακελόκελε 

ρξεζηκόηεηα 

Πνζνζηό επηινγώλ 

(%) 

Καηάζηαζε Γ θέξδνο 4.000 κε 

πηζαλφηεηα 0,20 

 

4.000 Υ 0,20 = 800 65 

Καηάζηαζε Γ θέξδνο 3.000 

πηζαλφηεηα 0,25 

3.000 Υ 0,25 = 750 35 
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   Απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα , νη Kahneman θαη Tversky καο παξνπζηάδνπλ 

ην «θαηλφκελν ηεο αληαλάθιαζεο» ζην νπνίν εκθαλίδεηαη ε απνηξνπή 

(Πξφβιεκα 3) ή ε αλάιεςε θηλδχλνπ απφ ηα άηνκα (Πξφβιεκα 3΄). 

  

    Αθνχ Α<Β  ζην Πξφβιεκα 3 θαη Α>Β  ζην Πξφβιεκα 3’ , ηφηε έρνπκε φηη 

φηαλ ηα θέξδε αληηθαηαζηαζνχλ κε δεκίεο, ε «αληαλάθιαζε» γχξσ απφ ην (0,0) 

αληηζηξέθεη ηελ ζεηξά ησλ πξνηηκήζεσλ. Φαίλεηαη φηη ε χπαξμε ελφο βέβαηνπ 

ελδερνκέλνπ απμάλεη ηελ απνζηξνθή γηα δεκίεο αιιά θαη ηελ επηζπκία γηα θέξδε. 

 

 
Η πιθανολογική αςφάλιςη 

 

   Έζησ φηη πξνηείλεηαη έλα πξφγξακκα αζθάιηζεο κε ηηο εμήο ελαιιαθηηθέο: 

Ο αζθαιηζκέλνο πξέπεη λα πιεξψζεη ην ½ ηνπ ηαθηηθνχ αζθαιίζηξνπ θαη 

θαηφπηλ λα επηιέμεη είηε ηελ 

 

Δλαιιαθηηθή Α φπνπ ππάξρεη 50% πηζαλφηεηα λα πιεξψζεη ην ππφινηπν ½ θαη ε 

αζθαιηζηηθή εηαηξεία λα θαιχςεη ην ζχλνιν ησλ δεκηψλ 

 

είηε ηελ 

 

Δλαιιαθηηθή Β φπνπ ππάξρεη 50% πηζαλφηεηα λα αλαρξεκαηνδνηεζεί ε πιεξσκή 

ηεο αζθάιηζεο θαη νη δεκίεο λα κελ θαιπθζνχλ. 

 

Πξόβιεκα 3΄ Δλαιιαθηηθέο Πνζνζηό επηινγώλ 

(%) 

Καηάζηαζε Α δεκία 4.000 κε 

πηζαλφηεηα 0,80 

 

92 

Καηάζηαζε Β δεκία 3.000 

πηζαλφηεηα 1 

8 

 

Πξόβιεκα 4΄ Δλαιιαθηηθέο Πνζνζηό επηινγώλ 

(%) 

Καηάζηαζε Γ δεκία 4.000 κε 

πηζαλφηεηα 0,20 

 

42 

Καηάζηαζε Γ δεκία 3.000 

πηζαλφηεηα 0,25 

58 
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ην παξαπάλσ πξφβιεκα, ην 80% απάληεζε πσο δελ ζα πξνρσξνχζε ζηε ζχλαςε 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο αζθάιηζεο. Χζηφζν, ζχκθσλα κε ηελ ζεσξία ηεο 

αλακελφκελεο ρξεζηκφηεηαο, εάλ θάπνηνο είλαη πξφζπκνο λα πιεξψζεη έλα 

αζθάιηζηξν y γηα λα δηαζθαιίζεη ηνλ πινχην ηνπ, κε πηζαλφηεηα p, λ’ απνιέζεη  

πινχην x, ηφηε ζίγνπξα είλαη πξφζπκνο λα πιεξψζεη ry<y γηα λα κεηψζεη ηελ 

πηζαλφηεηα απψιεηαο ηνπ x απφ p ζε (1-r)p, 0<r<1
9
. 

 

Σν θαηλφκελν ηεο απνκφλσζεο 

 

Έζησ, ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, φηη ηα άηνκα θαινχληαη λα ιάβνπλ απνθάζεηο ζε 

δχν ζηάδηα, φπσο ι.ρ. σο εμήο: 

 

Πξόβιεκα 10 Δλαιιαθηηθέο Αλακελόκελε 

ρξεζηκόηεηα 

Πνζνζηό 

επηινγώλ 

(%) 

Πηζαλόηεηα 

πξαγκαηνπνίεζεο 

ελδερνκέλνπ 

Πξψην ζηάδην  

Δλδερφκελν 1 Μεδεληθφ θέξδνο 

(ηέινο παηγλίνπ)  
- - 

0,75 

Δλδερφκελν 2 πλέρεηα ζην 

δεχηεξν ζηάδην 

φπνπ ππάξρεη κε 

κεδεληθφ θέξδνο  

- - 

0,25 

Δεχηεξν ζηάδην 

Καηάζηαζε Α Κέξδνο 4.000 κε 

πηζαλφηεηα 0,80 

4.000 Υ 0,80 = 

3.200 

22 0,25 Υ 0,80 = 0,20 

Καηάζηαζε Β Κέξδνο 3.000 κε 

πηζαλφηεηα 1 

3.000 Υ 1,00 = 

3.000 

78 0,25 Υ 1,00 = 0,25 

 

Οπζηαζηηθά, δειαδή, ε επηινγή είλαη αλάκεζα ζε: 

Καηάζηαζε Α: θέξδνο 4.000 κε πηζαλφηεηα 0,20 (αθνχ 0,25*0,80=0,20) 

θαη 

Καηάζηαζε Β: θέξδνο 3.000 κε πηζαλφηεηα 0,25 (αθνχ 0,25 *1 = 0,25) 

 

Φαίλεηαη πσο ηα άηνκα «αγλφεζαλ» ην πξψην ζηάδην θαη απνθάζηζαλ ζαλ λα είραλ 

ηηο ελαιιαθηηθέο κφλν ηνπ δεχηεξνπ ζηαδίνπ. 

 

«The reversal of preferences due to the dependency among events is 

particularly significant because it violates the basic supposition of a decision 
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theoretical analysis, that choices between prospects are determined solely by 

the probabilities of final states». (Kahneman & Tversky, 1979) 

 

 

Έζησ, ηψξα ε εμέηαζε ησλ απνηειεζκάησλ δχν πξνβιεκάησλ ζπλδπαζηηθά. Έρνπκε 

δεη φηη: 

 

 

θαη φηη: 

 

Πξόβιεκα 10 Δλαιιαθηηθέο Αλακελόκελε 

ρξεζηκόηεηα 

Πνζνζηό 

επηινγώλ 

(%) 

Πηζαλόηεηα 

πξαγκαηνπνίεζεο 

ελδερνκέλνπ 

Πξψην ζηάδην  

Δλδερφκελν 1 Μεδεληθφ θέξδνο 

(ηέινο παηγλίνπ)  
- - 

0,75 

Δλδερφκελν 2 πλέρεηα ζην 

δεχηεξν ζηάδην 

φπνπ ππάξρεη κε 

κεδεληθφ θέξδνο  

- - 

0,25 

Δεχηεξν ζηάδην 

Καηάζηαζε Α Κέξδνο 4.000 κε 

πηζαλφηεηα 0,80 

4.000 Υ 0,80 = 

3.200 

22 0,25 Υ 0,80 = 0,20 

Καηάζηαζε Β Κέξδνο 3.000 κε 

πηζαλφηεηα 1 

3.000 Υ 1,00 = 

3.000 

78 0,25 Υ 1,00 = 0,25 

 

Γειαδή, ζην Πξφβιεκα 4 ε πιεηνςεθία πξνηίκεζε ηελ ελαιιαθηηθή πνπ δίλεη θέξδνο 

4.000 κε πηζαλφηεηα 0,20 απφ ηελ ελαιιαθηηθή πνπ δίλεη θέξδνο 3.000 κε πηζαλφηεηα 

0,25 παξφιν πνπ ε πξψηε δίλεη ηαπηφρξνλα πηζαλφηεηα 0,80 γηα κεδεληθφ θέξδνο ελψ 

ε δεχηεξε δίλεη πηζαλφηεηα 0,75 γηα κεδεληθφ θέξδνο. Αθφκε, ζην Πξφβιεκα 10, 

φπσο πξναλαθέξακε θαίλεηαη πσο ε χπαξμε ηνπ πξψηνπ ζηαδίνπ δελ επεξέαζε ηα 

άηνκα ζηελ επηινγή ηνπο. Δπηπιένλ, ζην Πξφβιεκα 4, ππνινγίδνληαο πιένλ θαη ηηο 

πηζαλφηεηεο γηα κεδεληθφ θέξδνο, παξαηεξνχκε πσο πξφθεηηαη γηα κηα επηινγή 

αλάκεζα ζε δχν ελαιιαθηηθέο πνπ ελέρνπλ θίλδπλν, ελψ ζην Πξφβιεκα 10 έρνπκε λα 

Πξόβιεκα 4 Δλαιιαθηηθέο Αλακελόκελε 

ρξεζηκόηεηα 

Πνζνζηό επηινγώλ 

(%) 

Καηάζηαζε Γ θέξδνο 4.000 κε 

πηζαλφηεηα 0,20 

 

4.000 Υ 0,20 = 800 65 

Καηάζηαζε Γ θέξδνο 3.000 

πηζαλφηεηα 0,25 

3.000 Υ 0,25 = 750 35 
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επηιέμνπκε αλάκεζα ζε κηα ελαιιαθηηθή πνπ ελέρεη θίλδπλν (Καηάζηαζε Α) θαη ζε 

κία πνπ δελ ελέρεη. Σέινο, νη ελαιιαθηηθέο ηνπ Πξνβιήκαηνο 4 είλαη αλεμάξηεηεο 

κεηαμχ ηνπο (αθνχ ην θέξδνο ησλ 3.000 είλαη αλεμάξηεην απφ ην θέξδνο ησλ 4.000) 

ελψ ζην Πξφβιεκα 10 δελ ηζρχεη απηφ (αθνχ ε πξννπηηθή ηνπ θέξδνπο ησλ 3.000 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ πξννπηηθή ηνπ κε θέξδνπο ησλ 4.000). Όπσο αλαθέξνπλ νη 

Kahneman & Tversky, ην Πξφβιεκα 10 εθαξκφδεηαη θάζε θνξά πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη κηα επέλδπζε αθνχ, ζην πξψην ζηάδην ππάξρεη πηζαλφηεηα ε 

επέλδπζε λα απνηχρεη θαη λα ραζεί φιν ην θεθάιαην, ελψ αλ δελ πξαγκαηνπνηεζεί 

απηφ ην ελδερφκελν, ηφηε πξνρσξάεη ζην επφκελν ζηάδην φπνπ ν επελδπηήο ή ζα ιάβεη 

έλα ζηαζεξφ πνζφ ή ζα ιάβεη έλα πνζνζηφ ησλ θεξδψλ.  

«The isolation effect implies that the contingent certainty of the fixed return 

enhances the attractiveness of this option, relative to a risky venture with the 

same probabilities and outcomes». (Kahneman & Tversky, 1979) 

                                                   Πηζαλφηεηα                                     

Λήςε απφθαζεο                                                                                  3.000 

                                                                          1/4 

                                                                                    

                                                                    3 /4                              0                

                                                                                                       4.000 

                                                                                  1/5                                                                                                                             

                                                                 4/5                                 

                                                                Πηζαλφηεηα                                         0 
 

*Decision tree for Problem 4 (Kahneman & Tversky, 1979, 272) 
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Πηζαλόηεηα                                                               4/5        4.000 
                                      1/4                                           

1
ο
 ζηάδιο                                                                      1/5           0 
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Decision tree for Problem 10 (Kahneman & Tversky, 1979, 272) 
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   Ζ ζεηξά ησλ παξαπάλσ πεηξακάησλ (γηα ηα ππφινηπα ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ) νδήγεζε ηνπο Daniel 

Kahneman θαη Amos Tversky, ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ πνπ απέδσζαλ θαηλνηφκεο 

έλλνηεο γηα ηελ ζεσξία ιήςεο απνθάζεσλ. Ζ κία εμ απηψλ, αθνξά ηελ ζπλάξηεζε 

σθειηκφηεηαο ε νπνία πιένλ, ζχκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο, ζα έπξεπε λα νλνκάδεηαη 

«πλάξηεζε Αμίαο» (Value Function) θαη ζα πξέπεη λα απεηθνλίδεη φρη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ 

νξζνινγηθψλ αηφκσλ γηα ηνλ πινχην, αιιά ηηο πξνηηκήζεηο ησλ αηφκσλ (πνπ δελ είλαη πάληα 

νξζνινγηθέο) αλάκεζα ζε θέξδε δεκίεο. Έηζη, ινηπφλ ε  λέα κνξθή ηεο ζπλάξηεζεο είλαη 

φπσο απεηθνλίδεηαη ζην ρήκα 1, φπνπ ζην πξψην ηεηαξηεκφξην δηαθξίλνπκε ηελ θακπχιε 

φπσο ηελ γλσξίδνπκε απφ ηελ Θεσξία ηεο Αλακελφκελεο Χθειηκφηεηαο, ελψ ζην ηξίην 

εκθαλίδεηαη πιένλ ε απεηθφληζε ησλ πξνηηκήζεσλ πνπ αθνξνχλ ηηο επηινγέο κε θξηηήξην ηελ 

απνζηξνθή ησλ δεκηψλ. Δπηπιένλ, ην ζεκείν (0,0), δελ αθνξά ηελ πξνηίκεζε κε ηελ κεδεληθή 

σθειηκφηεηα, αιιά ην ζεκείν αλαθνξάο γηα θάζε άηνκν. 

 

 

 

                         Value 

 

 

 

        

 

losses 0                                gains 

 

 

 

 

 

ρήκα 1 

 

   Σν δεχηεξν ζπκπέξαζκα ζην νπνίν νδεγήζεθαλ νη Kahneman θαη Tversky, αθνξά ηελ 

ζηάζκηζε ησλ πηζαλνηήησλ επέιεπζεο ησλ ελδερνκέλσλ. Δλψ απφ ηελ Θεσξία ηεο 

Αλακελφκελεο Χθειηκφηεηαο είλαη γλσζηφ φηη ηα άηνκα ζηαζκίδνπλ ηηο ελαιιαθηηθέο ηνπο κε 

θάπνηα γλσζηή θαηαλνκή πηζαλφηεηαο, ηα πεηξάκαηα ησλ ελ ιφγσ εξεπλεηψλ έδεημαλ πσο 

θάηη ηέηνην δελ ηζρχεη αθνχ ε βαξχηεηα ησλ απνθάζεσλ (θαη φρη ε ζηάζκηζε ησλ 

πηζαλνηήησλ) επεξεάδεηαη απφ ηα ζπζηεκαηηθά ζθάικαηα ζηα νπνία ππνπίπηνπλ ηα άηνκα 

θαηά ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, πεξαηηέξσ έξεπλεο ςπρνιφγσλ 
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(κεηαμχ άιισλ Craig Fox, Seymour Epstein, Paul Slovic, Ralph Hertwig, Ido Erv) 

επηβεβαηψλνπλ ην ζπκπέξαζκα πσο ηα άηνκα πέθηνπλ ζηα ζθάικα ηεο ππνεθηίκεζεο θαη 

ππεξεθηίκεζεο ελδερνκέλσλ, κε απνηέιεζκα ελδερφκελα κε πνιχ κηθξή πηζαλφηεηα λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ λα ηα εθιακβάλνπλ σο απίζαλα θαη αληίζηνηρα ελδερφκελα κε πνιχ 

κεγάιε πηζαλφηεηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ λα ηα εθιακβάλνπλ σο ζίγνπξα. (ρήκα 2,  

Hypothetical Weighting Function) 

 

 

W 

           

            

      

 

 

 

 

 

  

0                                 1           p 

 

ρήκα 2 

 

 

5.πκβνιέο ηεο Θεσξίαο Πξννπηηθήο   

 

   Ζ Θεσξία Πξννπηηθήο θαηάθεξε λα απνδψζεη λέα ελλνηνινγηθά πιαίζηα ζηηο έλλνηεο ηεο 

νξζνινγηθφηεηαο θαη ηεο σθειηκφηεηαο. Πξνζδηφξηζε κε πεξηζζφηεξν ζαθή ηξφπν ηελ 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη πξφηεηλε κέζα απφ ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηεο, λέα 

εξκελεπηηθά πιαίζηα γηα πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

νηθνλνκηθψλ γεγνλφησλ θαη ηε ιήςε πνιηηηθψλ απνθάζεσλ. Ζ πξνζέγγηζή ηεο ζπλέβαιε ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ αληίζηνηρσλ δεηεκάησλ πνπ ζέιεη ζηα κνληέια ιήςεο απνθάζεσλ λα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη κεηαβιεηέο πνπ δελ αθνξνχλ νηθνλνκηθά κεγέζε, επεξεάδνπλ φκσο ηηο 

απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη γηα απηά (Παξάξηεκα, Σν θαηλφκελν ηεο θηεηηθφηεηαο, Ζ 

εμσηεξηθή άπνςε).     
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΔΣΑΡΣΟ 

 

Αλαθεθαιαίσζε - πκπεξάζκαηα 

 

   Ζ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο καθξννηθνλνκηθήο ζηαζεξνπνίεζεο κέζσ ηνπ κεραληζκνχ 

ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ζηελ Διιάδα, νδήγεζε ζηελ 

αλαηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο, ραξαθηεξηζηηθφ πνπ παξαηεξήζεθε θαη ζηηο ππφινηπεο ρψξεο ζηηο 

νπνίεο εθαξκφζηεθε. Οη καθξννηθνλνκηθνί ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπιεξψζεθαλ θαζψο 

φια ηα κεγέζε ζεκείσζαλ βειηίσζε ζε ζρέζε κε ηελ αξρή ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Χζηφζν, νη παξαηεξνχκελεο κεηαβνιέο δελ επζπγξακκίδνληαη κε ηνπο πξνυπνινγηζζέληεο 

ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ πξνγξακκάησλ δελ πξνβιέθζεθε ε 

ελζσκάησζε ησλ θχξησλ ζεκείσλ πνπ εηζάγεη ε Θεσξία Πξννπηηθήο (ζεκείν αλαθνξάο, 

απνζηξνθή δεκηάο). Γελ ππάξρεη θακία αλαθνξά ζε κεηαβιεηέο πνπ πεξηγξάθνληαη απφ ηελ 

παξαπάλσ ζεσξία θαη σο εθ ηνχηνπ δελ κειεηήζεθαλ νη επηπηψζεηο πνπ ζα πξνέθππηαλ ζηελ 

πεξίπησζε πνπ απηφ ζπλέβαηλε. Ζ Θεσξία Πξννπηηθήο, θαη γεληθφηεξα ε πξνζέγγηζε ηεο 

νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο κέζα απφ ηελ επηζηήκε ηεο Φπρνινγίαο, ζπληζηά ηελ ελζσκάησζε 

απηψλ ησλ κεηαβιεηψλ ζηε ζχγρξνλε καθξννηθνλνκηθή ζεσξία.  

   πκπεξαίλεηαη φηη, ζα ήηαλ ηδηαίηεξα ρξήζηκν λα κειεηεζνχλ αλαιπηηθφηεξα θαη ζε 

κεγαιχηεξν βάζνο ηα κεζνδνινγηθά εξγαιεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ελ ιφγσ ζεσξία, ηφζν 

ζε αθαδεκατθφ επίπεδν φζν θαη ζε επίπεδν εθαξκνγήο. πλίζηαηαη, ε κεγαιχηεξε πξνζήισζε 

ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ζηα ζπκπεξάζκαηα πνπ αλαδείρζεθαλ απφ ην δηεπηζηεκνληθφ 

πεδίν ηεο Οηθνλνκηθήο Φπρνινγίαο θαη ζηελ εθαξκνγή πνπ απηά έρνπλ ζηελ ράξαμε ηεο 

καθξννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Δπηπιένλ, νη θνξείο ράξαμεο θαη εθαξκνγήο νηθνλνκηθήο 

πνιηηηθήο φπσο θπβεξλήζεηο, θεληξηθέο ηξάπεδεο, δηεζλείο νξγαληζκνί (π.ρ. Γ.Ν.Σ) πξνηείλεηαη 

λα δψζνπλ ηελ πξέπνπζα ζεκαζία ζηα πνξίζκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ζεσξεηηθή 

πξνζέγγηζε φπσο παξνπζηάζηεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία, ψζηε λα πεηχρνπλ θαιχηεξν 

ζρεδηαζκφ θαη εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ηνπο.      

 

   Ζ εμέηαζε ηεο επίδξαζεο ηνπ παξάγνληα ηεο Οηθνλνκηθήο Φπρνινγίαο ζηελ εθαξκνγή ηνπ 

ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο καθξννηθνλνκηθήο ζηαζεξνπνίεζεο, απνηειεί κηα πξνζπάζεηα 

θαηάδεημεο ηεο αλαγθαηφηεηαο δηεχξπλζεο ησλ καθξννηθνλνκηθψλ πξνηχπσλ κε ηελ 

ελζσκάησζε ησλ κεηαβιεηψλ πνπ εηζάγεη ε Θεσξία Πξννπηηθήο. Καζίζηαηαη ζαθέο πσο ε ελ 

ιφγσ πξνζπάζεηα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ πεξηνξηζκφ πνπ ηεο επηβάιιεη ε κειέηε γηα ηελ 

εθαξκνγή ελφο κφλν καθξννηθνλνκηθνχ πξνγξάκκαηνο. Γηαθαίλεηαη, σζηφζν, πσο ε 
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πεξαηηέξσ κειέηε θαη άιισλ καθξννηθνλνκηθψλ πξνγξακκάησλ δελ ζα νδεγήζεη ζε 

παξεθθιίζεηο απφ ηελ παξαπάλσ αλαθεξφκελε αλαγθαία δηεχξπλζε ησλ καθξννηθνλνκηθψλ 

πξνηχπσλ.     
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

Πεηξάκαηα – πκπεξάζκαηα Θεσξίαο Πξννπηηθήο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζεχγνο πξνβιεκάησλ πνπ εμεηάδεη ην «θαηλφκελν ηεο βεβαηφηεηαο» κε κε ρξεκαηηθά 

απνηειέζκαηα 

Πξόβιεκα 5 Δλαιιαθηηθέο Πνζνζηό επηινγώλ (%) 

Καηάζηαζε Α 50% πηζαλφηεηα λα θεξδίζεηε  

έλα ηαμίδη 3 εβδνκάδσλ ζε 

Αγγιία, Γαιιία θαη Ηηαιία 

 

22 

Καηάζηαζε Β ίγνπξα έλα ηαμίδη κηαο 

εβδνκάδαο ζηελ Αγγιία 

78 

 

Πξόβιεκα 6 Δλαιιαθηηθέο Πνζνζηό επηινγώλ (%) 

Καηάζηαζε Γ 5% πηζαλφηεηα λα θεξδίζεηε  

έλα ηαμίδη 3 εβδνκάδσλ ζε 

Αγγιία, Γαιιία θαη Ηηαιία 

 

67 

Καηάζηαζε Γ 10% πηζαλφηεηα λα θεξδίζεηε  

έλα ηαμίδη κηαο εβδνκάδαο 

ζηελ Αγγιία  

33 

Ζεχγνο πξνβιεκάησλ πνπ εμεηάδεη ην «θαηλφκελν ηεο βεβαηφηεηαο» κε αιιαγέο ζην εχξνο 

ησλ πηζαλνηήησλ 

Πξόβιεκα 7 Δλαιιαθηηθέο Αλακελόκελε 

ρξεζηκόηεηα 

Πνζνζηό 

επηινγώλ (%) 

Καηάζηαζε Α θέξδνο 6.000 κε 

πηζαλφηεηα 0,45 

 

6.000 Υ 0,45 = 2.700 14 

Καηάζηαζε Β θέξδνο 3.000 

πηζαλφηεηα 0,90 

3.000 Υ 0,90 = 2.700 86 

 

Πξόβιεκα 8 Δλαιιαθηηθέο Αλακελόκελε 

ρξεζηκόηεηα 

Πνζνζηό 

επηινγώλ (%) 

Καηάζηαζε Γ θέξδνο 6.000 κε 

πηζαλφηεηα 0,001 

 

6.000 Υ 0,001 = 6 73 

Καηάζηαζε Γ θέξδνο 3.000 

πηζαλφηεηα 0,002 

3.000 Υ 0,002 = 6 27 
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Πξνβιήκαηα ζε δχν ζηάδηα πνπ εμεηάδνπλ ηνλ ππνινγηζκφ ή ηελ 

αγλφεζε ησλ ζηαδίσλ θαη ηελ αμηνιφγεζε θεξδψλ/δεκηψλ 

Πξόβιεκα 11 Δλαιιαθηηθέο Πνζνζηό 

επηινγώλ (%) 

Πξψην ζηάδην 

Αλεμάξηεηα απφ ηνλ ήδε ππάξρσλ πινχην ζαο, ζαο δίλνληαη 

1.000 επηπιένλ ρξεκαηηθέο κνλάδεο. 

Δεχηεξν ζηάδην 

Καηάζηαζε Α Κέξδνο 1.000 κε 

πηζαλφηεηα 0,50 

16 

Καηάζηαζε Β Κέξδνο 500 κε 

πηζαλφηεηα 1 

84 

 

Πξνβιήκαηα ζε δχν ζηάδηα πνπ εμεηάδνπλ ηνλ ππνινγηζκφ ή ηελ 

αγλφεζε ησλ ζηαδίσλ θαη ηελ αμηνιφγεζε θεξδψλ/δεκηψλ 

Πξόβιεκα 12 Δλαιιαθηηθέο Πνζνζηό 

επηινγώλ (%) 

Πξψην ζηάδην 

Αλεμάξηεηα απφ ηνλ ήδε ππάξρσλ πινχην ζαο, ζαο δίλνληαη 

2.000 επηπιένλ ρξεκαηηθέο κνλάδεο. 

Δεχηεξν ζηάδην 

Καηάζηαζε Α Εεκία 1.000 κε 

πηζαλφηεηα 0,50 

69 

Καηάζηαζε Β Εεκία 500 κε 

πηζαλφηεηα 1 

31 
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Γλσζηηθή επθνιία (Κάλεκαλ, 2013, ζει. 101-102) 

 

   Κάζε θνξά πνπ επηρεηξείηαη λα απαληεζνχλ εξσηήζεηο, γίλνληαη ππνινγηζκνί 

ζηνλ αλζξψπηλν εγθέθαιν. […] Οη εθηηκήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη απηνκάησο απφ 

ην Σχζηεκα 1, θαη κία απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο είλαη λα πξνζδηνξίζνπλ αλ 

απαηηείηαη πξφζζεηε πξνζπάζεηα απφ ην Σχζηεκα 2. Μία απφ ηηο επηινγέο απηέο 

κεηξά ηελ γλσζηηθή επθνιία, πνπ δηαθπκαίλεηαη κεηαμχ «αβίαζηεο» θαη 

«θνπηψδνπο». Αβίαζηε ζεκαίλεη φηη […] δελ ρξεηάδεηαη αλαθαηεχζπλζε ηεο 

πξνζνρήο νχηε θαηαβνιή πξνζπάζεηαο. Κνπηψδεο ζεκαίλεη φηη […] απαηηείηαη 

απμεκέλε θηλεηνπνίεζε ηνπ Σπζηήκαηνο 2. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, βηψλεηαη 

γλσζηηθή πίεζε. Ζ γλσζηηθή πίεζε επεξεάδεηαη απφ ην ηξέρνλ επίπεδν ηεο 

πξνζπάζεηαο πνπ θαηαβάιιεηαη θαη απφ ηελ παξνπζία αληθαλνπνίεησλ 

αηηεκάησλ. […] 
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Ζ εμσηεξηθή άπνςε θαη ε πιάλε ηνπ ζρεδηαζκνχ (Κάλεκαλ, 2013, ζει. 394-395) 

 

   Ζ εμσηεξηθή άπνςε θαη ε πιάλε ηνπ ζρεδηαζκνχ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο 

ζρεδηαζκνχ project, επελδχζεσλ θαη γεληθφηεξα ζε απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη 

αθνχ πξαγκαηνπνηεζνχλ κειέηεο, θξίζεηο θαη πξνβιέςεηο. Ζ εμσηεξηθή άπνςε 

αθνξά ηελ εθηίκεζε γηα ηελ πνξεία δηεθπεξαίσζεο ιφγνπ ράξε ελφο project. Γηα 

απηήλ ηελ δηαδηθαζία νη ππεχζπλνη ιήςεο απνθάζεσλ, δεδνκέλνπ φηη γλσξίδνπλ 

θαιά ην αληηθείκελν ην νπνίν αθνξά ην project, θαηαιήγνπλ ζε πξνβιέςεηο γηα 

ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπ (ρξφλνο δηεθπεξαίσζεο, ζπλνιηθφ θφζηνο θ.ν.θ). Όκσο, 

νη πξνβιέςεηο απηέο βαζίδνληαη ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ δηαηίζεληαη ηελ ζηηγκή πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ε κειέηε (ΑΠΒΔΟΤ), δελ απνδίδνπλ ηελ ζσζηή βαξχηεηα ζε 

θάζε ελδερφκελν (π.ρ. δπζθνιία ζε θάπνην ζηάδην πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ project) 

θη επνκέλσο ράλνπλ ηελ αθξίβεηα ησλ πξνβιέςεσλ ηνπο. Δπηπιένλ, παξάγνληεο 

φπσο ην λα παξνπζηαζηεί ην project κε ηξφπν «ζειθηηθφ» ψζηε λα ιάβεη έγθξηζε 

γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ, δεκηνπξγνχλ ζηνπο ππεχζπλνπ ιήςεο ησλ 

απνθάζεσλ ηελ πιάλε ηνπ ζρεδηαζκνχ («πηζηεχνπλ» δειαδή φηη ππάξρεη 

πηζαλφηεηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ην γεγνλφο κε ηα δεδνκέλα πνπ ην 

παξνπζηάδνπλ). Μεξηθά παξαδείγκαηα απφ ηνλ Daniel Kahneman: 

 Σνλ Ηνχιην ηνπ 1997, ην πξνηεηλφκελν θαηλνχξην θηίξην ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ηεο 

θσηίαο ζην Δδηκβνχξγν ππνινγηδφηαλ φηη ζα θνζηίζεη πεξίπνπ 40 εθαηνκκχξηα 

ιίξεο. Μέρξη ηνλ Ηνχλην ηνπ 1999, ν πξνυπνινγηζκφο γηα ην θηίξην είρε θηάζεη ηα 

109 εθαηνκκχξηα ιίξεο. Σνλ Απξίιην ηνπ 2000, νη λνκνζέηεο επέβαιαλ σο 

«νξνθή θφζηνπο» ηα 195 εθαηνκκχξηα ιίξεο. Έσο ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2001, 

απαίηεζαλ λα εθηηκεζεί ην «ηειηθφ θφζηνο», ην νπνίν είρε νξηζηεί ζηα 241 

εθαηνκκχξηα ιίξεο. Σν εθηηκεζέλ ηειηθφ θφζηνο απμήζεθε δχν θνξέο θαηά ην 

2002, θαη ζην ηέινο ηνπο έηνπο έθηαλε ηα 294,6 εθαηνκκχξηα ιίξεο. Απμήζεθε 

ηξεηο θνξέο αθφκε θαηά ην 2003, θαη κέρξη ηνλ Ηνχλην ζθαξθάισζε ζηα 357,8 

εθαηνκκχξηα. Σν θηίξην νινθιεξψζεθε ην 2004, κε ην ηειηθφ θφζηνο λα αγγίδεη 

ηα 431 εθαηνκκχξηα ιίξεο. 

 Σν 2005, κηα κειέηε εμέηαζε ηα ζηδεξνδξνκηθά έξγα πνπ είραλ αλαιεθζεί αλά 

ηνλ θφζκν κεηαμχ ηνπ 1969 θαη ηνπ 1998. ην 90% θαη πιένλ ησλ πεξηπηψζεσλ, 

ν αξηζκφο ησλ επηβαηψλ πνπ αλακέλνληαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ζχζηεκα είρε 

ππεξεθηηκεζεί. Αλ θαη ε απνπζία επηβαηψλ είρε δεκνζηνπνηεζεί επξέσο, νη 

πξνβιέςεηο ζε απηά ηα ηξηάληα ρξφληα δελ βειηηψζεθαλ· θαηά κέζνλ φξν, νη 
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ζρεδηαζηέο ππεξεθηίκεζαλ ηνλ αξηζκφ ησλ επηβαηψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα 

λέα ζηδεξνδξνκηθά έξγα θαηά 106%, θαη ε κέζε ππέξβαζε ηνπ θφζηνπο ήηαλ 

45%. Παξφηη ζπγθεληξψλνληαλ φιν θαη πεξηζζφηεξεο ελδείμεηο, νη εηδήκνλεο δελ 

βαζίζηεθαλ ζε απηέο. 

 Σν 2002, κηα δεκνζθνπηθή έξεπλα πνπ απεπζπλφηαλ ζε ακεξηθαλνχο 

ηδηνθηήηεο ζπηηηψλ νη νπνίνη είραλ αλαθαηλίζεη ηελ θνπδίλα ηνπο έδεημε φηη 

πεξίκελαλ κέζν θφζηνο εξγαζηψλ 18.658 δνιάξηα· ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, 

θαηέιεμαλ λα πιεξψζνπλ θαηά κέζνλ φξν 38.769 δνιάξηα.    
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Φαηλφκελν Κηεηηθφηεηαο (Κάλεκαλ, 2013, ζει. 458-469) 

 

    Όια ηα ζεκεία κηαο θακπχιεο αδηαθνξίαο είλαη ην ίδην ειθπζηηθά. Δθείλν πνπ 

δελ απεηθνλίδεηαη ζηελ θακπχιε είλαη νη ελδείμεηο γηα ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο ησλ 

κεγεζψλ.  

   Σν θαηλφκελν θηεηηθφηεηαο, φπσο νλνκάζηεθε απφ ηνλ Richard Thaler πνπ ην 

κειέηεζε, αθνξά ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ ηα άηνκα δελ πξνβαίλνπλ ζε 

πψιεζε θάπνηνλ αληηθεηκέλσλ, γηα παξάδεηγκα, γηα ιφγνπο πνπ δελ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ ηδηνηέιεηα πνπ ηα δηαθξίλεη (π.ρ. έλα κπνπθάιη θξαζί απφ ηε ζπιινγή 

θάπνηνπ, έλα εηζηηήξην γηα ηελ ζπλαπιία ηνπ αγαπεκέλνπ κνπζηθνχ 

ζπγθξνηήκαηνο ελφο αηφκνπ).  
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Σν ηεηξαπιφ κνηίβν 

 

 

ΤΦΖΛΖ 

ΠΗΘΑΝΟΣΖΣΑ 

 

Φαηλφκελν  

ηεο  

βεβαηφηεηαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΚΔΡΓΖ 

 

Πηζαλφηεηα 95% λα 

θεξδίζεηε 10.000 δνιάξηα 

 

Φφβνο απνγνήηεπζεο 

 

ΑΠΟΣΡΟΦΖ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

 

Απνδνρή κε επλντθνχ 

δηαθαλνληζκνχ 

 

ΕΖΜΗΔ 

 

Πηζαλφηεηα 95% λα ράζεηε 

10.000 δνιάξηα 

 

Διπίδα απνθπγήο δεκηάο 

 

ΑΠΟΕΖΣΖΖ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

 

Απφξξηςε επλντθνχ 

δηαθαλνληζκνχ 

 

Πηζαλφηεηα 5% λα 

θεξδίζεηε 10.000 δνιάξηα 

 
Ελπίδα μεγάλου κζρδουσ 

 

ΑΠΟΕΖΣΖΖ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

 

Απφξξηςε επλντθνχ 

δηαθαλνληζκνχ 

 

Πηζαλφηεηα 5% λα ράζεηε 

10.000 δνιάξηα 

 

Φφβνο κεγάιεο απψιεηαο 

 

ΑΠΟΣΡΟΦΖ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

 

Απνδνρή κε επλντθνχ 

δηαθαλνληζκνχ 

 

 

ΥΑΜΖΛΖ 

ΠΗΘΑΝΟΣΖΣΑ 

 

Φαηλφκελν ηεο 

δπλαηφηεηαο 
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