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“The outcome of any serious research can only be to make two questions where only one grew before.”
Thorstein Veblen

Πεξίιεςε δηπισκαηηθήο δηαηξηβήο
Η ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή δηαηξηβή αζρνιείηαη κε ηελ αλάιπζε θαη ηελ
ζχγθξηζε δχν ζρνιψλ νηθνλνκηθήο ζθέςεο, ηεο Ακεξηθαληθήο (Παιαηάο) Θεζκηθήο
ρνιήο θαη ησλ Νέσλ Θεζκηθψλ Οηθνλνκηθψλ. Η ζχγθξηζε γίλεηαη ζηελ βάζε
κεζνδνινγηθψλ δεηεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ αλάιπζε ησλ εθπξνζψπσλ ησλ
δχν ζρνιψλ. Κχξηνο άμνλαο απηνχ ηνπ εγρεηξήκαηνο είλαη ε αλαθνξά ζε έλαλ βαζηθφ
εθπξφζσπν ηεο θάζε ζρνιήο θαη ε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ δχν. Απφ ηελ Ακεξηθαληθή
(Παιαηά) Θεζκηθή ρνιή παξνπζηάδεηαη θαη αλαιχεηαη ην έξγν ηνπ Thorstein Veblen
ελψ απφ ηα Νέα Θεζκηθά Οηθνλνκηθά ην έξγν ηνπ Oliver Williamson.
Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο εμέιημεο ησλ δχν ζρνιψλ
κέζσ ησλ θπξηφηεξσλ εθπξνζψπσλ ηνπο κε κηα ηαπηφρξνλε ραξηνγξάθεζε ηνπ
ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ κε ην νπνίν αζρνιήζεθαλ κε ζηφρν ηελ ζπγθξηηηθή αλάιπζε
ηεο κεζνδνινγίαο ηνπο.
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Δηζαγσγή
Η ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή δηαηξηβή αζρνιείηαη κε ηελ αλάιπζε δχν
ζρνιψλ νηθνλνκηθήο ζθέςεο, ηεο Ακεξηθαληθήο (Παιαηάο) Θεζκηθήο ρνιήο θαη ησλ
Νέσλ Θεζκηθψλ Οηθνλνκηθψλ. Η ζεκαζία επηθεληξψλεηαη ζε

δεηήκαηα πνπ

πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηελ ζπγθξηηηθή αλάιπζε ηνπ κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ ελφο
εθπξνζψπνπ απφ ηελ θάζε ζρνιή, ηνπ Θφξζηαελ Βέκπιελ απφ ηελ Ακεξηθαληθή
(Παιαηά) Θεζκηθή ρνιή θαη ηνπ Όιηβεξ Γνπίιηακζνλ απφ ηα Νέα Θεζκηθά
Οηθνλνκηθά.
ηφρνο

ηεο

δηπισκαηηθήο

δηαηξηβήο

είλαη

ε

ραξηνγξάθεζε

ησλ

κεζνδνινγηθψλ δεηεκάησλ, ν νξηζκφο ησλ ελλνηψλ θαη ησλ κεζνδνινγηθψλ
εξγαιείσλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί ν θάζε εθπξφζσπνο θαη ηέινο κηα ζπγθξηηηθή
πξνζέγγηζε ηεο κεζνδνινγίαο ηνπο.
Η δνκή ηεο εξγαζίαο ζπλίζηαηαη ζε ηέζζεξα θεθάιαηα. ην πξψην θεθάιαην
επηρεηξείηαη κηα παξνπζίαζε ηνπ γεληθφηεξνπ ζεζκηθνχ ξεχκαηνο ζηα νηθνλνκηθά.
Αξρηθά παξνπζηάδεηαη ε πξψηε ζρνιή ζεζκηθψλ νηθνλνκηθψλ πνπ εκθαλίζηεθε ζηελ
ηζηνξία ηεο νηθνλνκηθήο ζθέςεο, ε Ακεξηθάληθε Θεζκηθή ρνιή. Η παξνπζίαζε
επηθεληξψλεηαη ζηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία νξίδνπλ ηελ ζπγθεθξηκέλε
ζρνιή, θαζψο θαη ζηελ αλάδεημε ησλ δχν ππνξεπκάησλ πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηα
πιαίζηα ηεο, ην έλα κε θχξην εθθξαζηή ηνλ Θφξζηαελ Βέκπιελ θαη ζπλερηζηή ηνλ
Κιάξελο Άυξεο θαη ην δεχηεξν ην νπνίν εθθξάδεη θπξίσο ε αλάιπζε ηνπ Σδσλ
Κφκκνλο.
πλερίδνληαο παξαηεξνχκε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε Ακεξηθάληθε
(Παιαηά) Θεζκηθή ρνιή έραζε έδαθνο θαη αλαιχνπκε ηελ πνξεία πνπ θηάλεη έσο
ηελ αλάδεημε ηνπ δεχηεξνπ θχξηνπ ξεχκαηνο ζθέςεο ζηα νηθνλνκηθά ησλ ζεζκψλ, ηα
Νέα Θεζκηθά Οηθνλνκηθά.
Ξεθηλάκε κε κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή αλαδεηψληαο ηηο βάζεηο ησλ Νέσλ
Θεζκηθψλ Οηθνλνκηθψλ, ηηο νπνίεο εληνπίδνπκε ζην έξγν ηνπ Ρφλαιλη Κφνπδ πνπ
παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά. ηελ ζπλέρεηα θαηαγξάθνπκε ηελ ελαζρφιεζε ησλ Νέσλ
Θεζκηθψλ Οηθνλνκηθψλ κε πεδία ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο, ηα νπνία δελ είραλ
πξνζεγγηζηεί

πνηέ ζην παξειζφλ κε κεζνδνινγηθά εξγαιεία ηεο λενθιαζηθήο

παξάδνζεο. εκαληηθφ ξφιν ζε απηφ ην γεγνλφο έρεη επηηειέζεη ν Νηάγθιαο Ννξζ,
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ηνπ νπνίνπ ην έξγν παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά. Σν πξψην θεθάιαην θιείλεη κε ηελ
πξνζπάζεηα νξηζκνχ ηνπ ξεχκαηνο ησλ Νέσλ Θεζκηθψλ Οηθνλνκηθψλ, κέζα απφ ηελ
παξάζεζε θάπνησλ κεζνδνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, θνηλψλ ζηε πξνζέγγηζε θάζε
εθπξνζψπνπ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζρνιήο.
Σν δεχηεξν θεθάιαην ηεο δηαηξηβήο αζρνιείηαη κε ηελ παξνπζίαζε θαη
αλάιπζε ηνπ έξγνπ ηνπ Θφξζηαελ Βέκπιελ. Αξρηθά παξαηίζεηαη ε θξηηηθή πνπ
άζθεζε ν «παηέξαο» ηεο Ακεξηθαληθήο (Παιαηάο) Θεζκηθήο ζρνιήο, ζε φιεο ηηο
νηθνλνκηθέο ζεσξίεο πνπ ππήξραλ ζηελ επνρή ηνπ, κε ην βαζηθφ επηρείξεκα ηεο κε
ελζσκάησζεο ηνπ δαξβηληθνχ εμειηθηηθνχ ππνδείγκαηνο ζηνλ ζεσξεηηθφ ηνπο
ππξήλα.
πλερίδνληαο αλαιχνπκε ηελ έλλνηα ησλ ζεζκψλ φπσο ηελ έζεζε ν Βέκπιελ,
δειαδή ησλ «πξφδεισλ ζπλεζεηψλ ζθέςεο θαη πξάμεο, νη νπνίεο είλαη θνηλέο ζε
κεγάιν κέξνο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ». Έπεηηα παξαηεξνχκε ηα δνκηθά ζηνηρεία
ησλ ζεζκψλ ηα νπνία είλαη νη θιεξνλνκηθέο ηάζεηο ή έλζηηθηα πνπ θέξνπλ ηα άηνκα.
Καηά ηελ αλάιπζε ηνπ Βέκπιελ εληνπίδνληαη δχν νκάδεο ελζηίθησλ, κηα κε έλζηηθηα
πνπ φηαλ εθθξάδνληαη νδεγνχλ ην άηνκν λα πξάηηεη πξνο ην θαιφ ηνπ θνηλσληθνχ
ζπλφινπ, θαη κία κε έλζηηθηα πνπ φηαλ εθθξάδνληαη ην άηνκν πξάηηεη εηο βάξνο ηνπ
θνηλσληθνχ ζπλφινπ.
Παξαηεξνχκε ηελ έλλνηα ηεο δηρνηφκεζεο ε νπνία είλαη θεληξηθή ζην έξγν
ηνπ Βέκπιελ, θαη ζπκβνιίδεη ηεο ζπγθξνπζηαθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ παξαγφλησλ
ηα νπνία επεξεάδνπλ ην ίδην αληηθείκελν. Αλαιχνπκε ηελ ζπγθξνπζηαθή
αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ «θαιψλ» θαη ησλ «θαθψλ» ελζηίθησλ, κεηαμχ ησλ
ξαγδαία κεηαβαιιφκελσλ ηερλνινγηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηνπ αδξαλνχο ζεζκηθνχ
πιαηζίνπ θαη ηέινο εμεηδηθεχνληαο παξνπζηάδεηαη ε ζπγθξνπζηαθή αιιειεπίδξαζε
ζηα πιαίζηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο παξαγσγήο ηεο θαπηηαιηζηηθήο επηρείξεζεο, κε ηνπο
κεραληθνχο/ππαιιήινπο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ παξαγσγή λα απνηεινχλ ην έλα
κέξνο, θαη ηνπο κεηφρνπο-ηδηνθηήηεο πνπ ιακβάλνπλ ηηο απνθάζεηο γηα ηελ παξαγσγή
κε ζθνπφ ην θέξδνο, λα απνηεινχλ ην άιιν.
ηελ ζπλέρεηα αζρνινχκαζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ κεραληζκνχ ηεο
ζσξεπηηθήο αηηηφηεηαο, κε ηνλ νπνίν ν Βέκπιελ αλαιχεη θαη επεμεγεί ηελ δηαδηθαζία
ηεο εμειηθηηθήο επηινγήο ζε φηη αθνξά ηνπο ζεζκνχο. ην ηέινο ηνπ δεπηέξνπ
θεθαιαίνπ παξαηίζεληαη ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ αλάιπζε θαη ε θξηηηθή ηνπ έξγνπ
ηνπ Βέκπιελ, ε νπνία κπνξεί λα ζπλνςηζηεί ιέγνληαο πσο παξά ηηο αδπλακίεο πνπ
παξνπζηάδεη ην έξγν ηνπ ζε φξνπο ζπλνρήο θαη πξνζήισζεο ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν
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κεζνδνινγηθφ ππξήλα, παξακέλεη εμαηξεηηθά επίθαηξν θαη ηδηαίηεξα πνιχηηκν γηα ηελ
πξνζπάζεηα λα αλαιπζεί θαη λα επεμεγεζεί ε επηξξνή ησλ ζεζκψλ ζηα νηθνλνκηθά
θαη θνηλσληθά θαηλφκελα.
Σν ηξίην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο επηθεληξψλεηαη ζηελ αλάιπζε ηνπ έξγνπ ηνπ
Όιηβεξ Γνπίιηακζνλ, ελφο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο εθπξνζψπνπο ηνπ ξεχκαηνο
ησλ Νέσλ Θεζκηθψλ Οηθνλνκηθψλ. Αξρηθά παξαζέηνπκε θαη εμεηάδνπκε ηα ηέζζεξα
«επίπεδα θνηλσληθήο αλάιπζεο» βάζεη ησλ νπνίσλ ν Γνπίιηακζνλ επηρεηξεί λα
θαηαηάμεη ηνπο ζεζκνχο, ρξεζηκνπνηψληαο σο θξηηήξηα ηνπο ζθνπνχο πνπ εμππεξεηεί
ν θαζέλαο ηνπο, ηελ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία κεηαβάιιεηαη ν θάζε ζεζκφο ζε ζρέζε κε
ηνλ ρξφλν θαζψο θαη ην επηζηεκνληθφ πεδίν ην νπνίν θξίλεηαη θαηάιιειν γηα ηελ
κειέηε ηνπ θάζε ζεζκνχ.
πλερίδνληαο νξίδνπκε θαη αλαιχνπκε ηελ έλλνηα ηεο ζπλαιιαγήο θαη ηνπ
ζπλαιιαθηηθνχ θφζηνπο, ελλνηψλ θεληξηθψλ γηα ηνλ κεζνδνινγηθφ ππξήλα ηνπ
Γνπίιηακζνλ. Όπσο βιέπνπκε ν Γνπίιηακζνλ απνδίδεη ηελ εκθάληζε, εμέιημε θαη
επηβίσζε ησλ ζεζκψλ, απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ
επηδεηθλχνπλ ζηελ εμνηθνλφκεζε θφζηνπο ζπλαιιαγψλ.
Ο Γνπίιηακζνλ απνδίδεη ηελ χπαξμε ηνπ ζπλαιιαθηηθνχ θφζηνπο ζηελ
αλζξψπηλε θχζε, ε νπνία θαηά ηελ γλψκε ηνπ δηαθξίλεηαη απφ θαηξνζθνπηζκφ,
δειαδή ηελ πξνζπάζεηα ηνπ θάζε αηφκνπ λα επηηχρεη ηνπο ζθνπνχ ηνπ αθφκε θαη κε
δφιν, θαη απφ πεξηνξηζκέλε νξζνινγηθφηεηα, δειαδή ηεο παξαδνρήο πσο ηα άηνκα
πνπ κεηέρνπλ ζηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο επηζπκνχλ λα πξάηηνπλ νξζνινγηθά
αιιά δελ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα, πξψηνλ ιφγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ αληηιεπηηθψλ ηνπο
δπλαηνηήησλ νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα επεμεξγαζηνχλ νιφθιεξν ην εχξνο ησλ
πιεξνθνξηψλ, θαη δεχηεξνλ ιφγσ ηεο χπαξμεο αληηθεηκεληθψλ παξαγφλησλ πνπ δελ
επηηξέπνπλ ηελ πιήξε ελεκέξσζε ζε φινπο. Απνδίδνληαο ζηελ αλζξψπηλε θχζε απηά
ηα δχν ραξαθηεξηζηηθά ν Γνπίιηακζνλ απνκαθξχλεηαη απφ ηνλ Homo Economicus
ηεο λενθιαζηθήο παξάδνζεο θαη δεκηνπξγεί ηνλ «άλζξσπν ηεο ζπκθσλίαο»,
(αγγι.Contractual Man).
ην ηέινο ηνπ ηξίηνπ θεθαιαίνπ παξαηίζεληαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ε θξηηηθή
ζην έξγν ηνπ Γνπίιηακζνλ. Η θξηηηθή εζηηάδεηαη ζηελ έιιεηςε ηζηνξηθφηεηαο απφ ηελ
πξνζέγγηζε ηνπ Γνπίιηακζνλ, ε νπνία μεθηλάεη κε ηελ ινγηθά θαη ηζηνξηθά αδχλακε
ζέζε πσο «ελ αξρή ήηαλ νη αγνξέο». Παξαηεξνχκε πσο ν Γνπίιηακζνλ, φηαλ
πξνζπαζεί λα αλαιχζεη ηζηνξηθά δεηήκαηα, πξνηηκά λα ηα πξνζεγγίδεη αθαηξεηηθά
θαη εμάγεη ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δελ κπνξνχλ λα
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επηβεβαησζνχλ ηζηνξηθά. Η θξηηηθή ζπλερίδεηαη επηθεληξψλνληαο ζην κεζνδνινγηθφ
εξγαιείν ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνχ θφζηνπο, ην νπνίν παξνπζηάδεη ζνβαξέο αδπλακίεο
γηα δηάθνξνπο ιφγνπο. Ο πξψηνο θαη ίζσο ν ζεκαληηθφηεξνο, είλαη ε κε χπαξμε
απνζαθεληζκέλνπ νξηζκνχ γηα ηελ έλλνηα ηνπ ζπλαιιαθηηθνχ θφζηνπο, γεγνλφο πνπ
επηηξέπεη ηελ απζαίξεηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο γηα ηελ αλάιπζε νπνηνπδήπνηε
νηθνλνκηθνχ δεηήκαηνο. Σαπηφρξνλα ηα ζπλαιιαθηηθά θφζηε ζαλ κεζνδνινγηθφ
εξγαιείν, παξνπζηάδνπλ θαη άιιεο αδπλακίεο ηηο νπνίεο αλαθέξνπκε θαη αλαιχνπκε
ζην ηέινο ηνπ ηξίηνπ θεθαιαίνπ.
Σν ηέηαξην θεθάιαην πεξηέρεη κηα πξσηνγελή ζπγθξηηηθή αλάιπζε αλάκεζα
ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ Βέκπιελ θαη ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Γνπίιηακζνλ. Σα δχν
αλαιπηηθά πξφηππα νπζηαζηηθά ηίζεληαη αληηκέησπα ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ
αλζξψπηλε θχζε θαη ζπκπεξηθνξά, ηελ επεμήγεζε ηεο εκθάληζεο θαη ηεο επηβίσζεο
ησλ ζεζκψλ θαη ηελ αλάιπζε ηνπ ζεζκνχ ηεο θαπηηαιηζηηθήο επηρείξεζεο, κε ην
ηειηθφ ζπκπέξαζκα λα είλαη πσο ην κεζνδνινγηθφ πξφηππν ηνπ Βέκπιελ παξ’ φιεο
ηηο αδπλακίεο ηνπ, ππεξέρεη ζε φξνπο ζπλνρήο, ηζηνξηθφηεηαο θαη επξχηεηαο πεδίνπ
εθαξκνγήο απφ απηφ ηνπ Γνπίιηακζνλ, πξάγκα πνπ ην θαζηζηά εμαηξεηηθά ρξήζηκν
θαη επίθαηξν γηα ηελ πεξεηαίξσ αλάιπζε ησλ ζεζκψλ.
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Ση είλαη ηα Θεζκηθά Οηθνλνκηθά
Θεζκηθά νηθνλνκηθά νλνκάδνληαη ηα ξεχκαηα ζθέςεο πνπ αλά θαηξνχο
εκθαλίζηεθαλ ζηελ νηθνλνκηθή επηζηήκε θαη σο βαζηθφ θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ έρνπλ
ηελ απμεκέλε ζεκαζία ζηνλ ξφιν ηνλ νπνίν επηηεινχλ νη ζεζκνί αλαθνξηθά κε ηα
νηθνλνκηθά θαηλφκελα θαη ηελ θξηηηθή ηελ νπνία άζθεζαλ ζην πθηζηάκελν
λενθιαζηθφ πξφηππν ην νπνίν θαηά ηελ αλάιπζε ηνπ δελ έπαηξλε ππφςε ηνπ ηνπο
ζεζκνχο, Chavance (2009, p. 2) . Ο φξνο ζεζκηθά νηθνλνκηθά εηζήρζε γηα πξψηε
θνξά απφ ηνλ Γνπάιηνλ Υάκηιηνλ ην 1919, ζε έλα ζπλέδξην ηεο Ακεξηθαληθήο
Οηθνλνκηθήο Δηαηξίαο, Rutherford (2001, p. 173).
Σα ζεζκηθά νηθνλνκηθά δελ απνηέιεζαλ πνηέ εληαία ζρνιή νηθνλνκηθήο
ζθέςεο. Παξαηεξνχληαη κεγάιεο δηαθνξέο θαηά ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ δηαθφξσλ
επηζηεκφλσλ νη νπνίνη ζεσξνχληαη εθπξφζσπνη ησλ ζεζκηθψλ νηθνλνκηθψλ. Οη
δηαθνξέο εληνπίδνληαη ζε θεληξηθά δεηήκαηα φπσο ν κεζνδνινγηθφο ππξήλαο θαη ηα
εξγαιεία ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί ν θαζέλαο ηνπο θαηά ηελ αλάιπζή ηνπ. Έλαο
θεληξηθφο δηαρσξηζκφο φκσο πνπ κπνξεί λα επηρεηξήζεη θαλείο, είλαη απηφο κεηαμχ
Ακεξηθαληθήο (Παιαηάο) Θεζκηθήο ρνιήο θαη Νέσλ Θεζκηθψλ Οηθνλνκηθψλ. Η
πξψηε πξνεγείηαη ρξνληθά αξθεηά ηεο δεχηεξεο, έρνληαο θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο ζηα
ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα, ελψ ηα Νέα Θεζκηθά Οηθνλνκηθά κε εμαίξεζε ην πξψηκν έξγν
ηνπ Ρφλαιλη Κφνπδ -ν νπνίνο ζεσξείηαη θαη ν πξσηνπφξνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο
ζρνιήο- απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930, άξρηζαλ λα ηζρπξνπνηνχληαη ζαλ ξεχκα
νηθνλνκηθήο ζθέςεο πξνο ηα ηέιε ηνπ 20νπ αηψλα, θπξίσο κέζσ ηνπ έξγνπ ησλ
Όιηβεξ Γνπίιηακζνλ θαη Νηάγθιαο Ννξζ.
Αλ θαη ε Αγγιηθή Κιαζηθή ρνιή είρε εληάμεη, ζηα πιαίζηα ησλ αληηθεηκέλσλ
πνπ κειεηνχζε, θάπνηνπο ζεζκνχο φπσο ε ηδηνθηεζία, νη πξψηεο απφπεηξεο κηαο
πξαγκαηηθά ζεζκηθήο αλάιπζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ήηαλ απηέο ηεο Γεξκαληθήο
Ιζηνξηθήο ρνιήο θαη θπξίσο ηεο Ακεξηθαληθήο (Παιαηάο) Θεζκηθήο ρνιήο απφ ηα
ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα έσο ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ . Η ζπγθεθξηκέλε ζρνιή
βξέζεθε ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο αλάκεζα ζηνλ αθαδεκατθφ θφζκν ιφγσ
ησλ θαηλνηφκσλ ηδεψλ θαη κεζνδνινγηθψλ πξνηχπσλ πνπ πξνζέθεξε, αιιά θαη ιφγσ
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ηεο ζχλδεζήο ηεο κε ην New Deal, Chavance (2009, p. 2). Δηδηθφηεξα ηελ πεξίνδν
ηνπ Μεζνπνιέκνπ ήηαλ ε θπξίαξρε ζρνιή νηθνλνκηθήο ζθέςεο ζηηο Ηλσκέλεο
Πνιηηείεο ελψ άξρηζε λα παξαθκάδεη ξαγδαία ακέζσο κεηά ηελ ιήμε ηνπ Γεπηέξνπ
Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, Rutherford (2001, p. 174).

Ακεξηθαληθή (Παιαηά) Θεζκηθή ρνιή
Παηέξαο ηεο Ακεξηθάληθεο Θεζκηθήο ρνιήο ζεσξείηαη ν Θφξζηαελ Βέκπιελ
κε ηνλ νπνίν αζρνινχκαζηε παξαθάησ εθηελέζηεξα. Άιινη ζεκαληηθνί εθπξφζσπνη
είλαη νη Σδσλ Ρφηδεξ Κφκκνλο, Γνπέζιευ Μίηζει θαη Κιάξελο Άυξεο θαζψο θαη
πνιινί άιινη ην έξγν ησλ νπνίσλ κπνξεί θάπνηνο λα εληνπίζεη αλάκεζα ζηηο ζειίδεο
ηνπ Journal of Economic Issues, επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ φπνπ θαηά θχξην ιφγν
δεκνζηεπφηαλ ην έξγν ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ξεχκαηνο. Η
Ακεξηθαληθή Θεζκηθή ζρνιή ήηαλ ην θπξίαξρν ξεχκα νηθνλνκηθήο ζθέςεο ζηελ
Ακεξηθή ηνπιάρηζηνλ ζηελ επνρή ηεο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη πψο δχν απφ ηνπο
θχξηνπο εθπξνζψπνπο ηεο, νη Σδψλ Κφκκνλο θαη Γνπέζιευ Μίηζει ρξεκάηηζαλ
πξφεδξνη ηεο Ακεξηθαληθήο Οηθνλνκηθήο Δηαηξίαο (American Economic Association
ή AEA), ν πξψηνο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1917-1918 θαη ν δεχηεξνο γηα ην ρξνληθφ
δηάζηεκα 1924-1925.

Ρεύκα Veblen
Δληφο ησλ παιαηψλ ζεζκηθψλ νηθνλνκηθψλ εληνπίδνπκε δχν θχξηα ξεχκαηα
ζθέςεο. Σν πξψην ζρεηίδεηαη κε ηνλ Θφξζηαελ Βέκπιελ θαη ζα αλαιπζεί
εθηελέζηεξα ζηελ ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο. Τηνζεηήζεθε, εμειίρζεθε αιιά θαη
ηξνπνπνηήζεθε επίζεο, θπξίσο απφ ηνλ Κιάξελο Άυξεο. Σν ζπγθεθξηκέλν ξεχκα
έθαλε ζθνδξή θξηηηθή ζε φιεο ηηο ππάξρνπζεο κέρξη εθείλε ηελ επνρή νηθνλνκηθέο
ζεσξίεο κε βαζηθφ επηρείξεκα ηνλ κε εμειηθηηθφ ραξαθηήξα ηεο αλάιπζήο ηνπο.
Πξνζπάζεζε λα εληάμεη ην δαξβηληθφ κεζνδνινγηθφ πιαίζην ζηελ νηθνλνκηθή
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επηζηήκε κε ζηφρν ηελ δεκηνπξγία κηαο πξαγκαηηθά εμειηθηηθήο νηθνλνκηθήο
ζεσξίαο. Αζρνιήζεθε θπξίσο κε ηελ εμέιημε ησλ ζεζκψλ θαη ηελ επίδξαζε ηνπο ζηελ
αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά, ηηο ζεκειηψδεηο αληηζέζεηο κεηαμχ ησλ θεξδνζθνπηθψλ
(pecuniary) θαη βηνκεραληθψλ (industrial) πιεπξψλ ηεο νηθνλνκίαο, ηελ επίδξαζε
πνπ πξνθαιεί ε εηζαγσγή λέαο ηερλνινγίαο ζην πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην ηεο
θνηλσλίαο θαζψο θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη θνηλσληθέο ζπκβάζεηο θαη ηα
παγησκέλα ζπκθέξνληα αληηζηέθνληαη ζε ηέηνηνπ είδνπο αιιαγέο, Rutherford (1994,
p. 2).
Ο Κιάξελο Άυξεο ζαλ ν θχξηνο ζπλερηζηήο ηνπ έξγνπ ηνπ Βέκπιελ, πηνζέηεζε
πνιιέο απφ ηηο ηδέεο ηνπ θαη ηηο έλλνηεο πνπ είρε εηζάγεη. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε
ζέζε ηνπ Άυξεο γηα ηελ ζεκειηψδε αιιειεπίδξαζε θαη αληίζεζε κεηαμχ ηνπ
ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη ηεο ηερλνινγηθήο εμέιημεο. Ο Άυξεο πξνρσξά αξθεηά βήκαηα
παξαπέξα απφ ηνλ Veblen ραξαθηεξίδνληαο

ηελ ηερλνινγία ζαλ ηνλ «κνλαδηθφ

παξάγνληα θνηλσληθψλ αιιαγψλ θαη ζαλ ηελ θχξηα δχλακε δηακφξθσζεο

ηνπ

ζχγρξνλνπ πνιηηηζκνχ», Milonakis & Fine (2009, p.187). Κη απηφο ζαλ ηνλ Βέκπιελ
απνξξίπηεη πιήξσο ηελ λενθιαζηθή ππφζεζε ηνπ Homo Economicus ζαλ κχζν θαη
ραξαθηεξηζηηθά ζεκεηψλεη πσο «ε αλζξψπηλε θχζε ζηελ νπζία είλαη έλα θνηλσληθφ
θαηλφκελν», Ayres (1944, p.49) φπσο αλαθέξεηαη ζην Milonakis & Fine (2009,
p.186). εκεηψλεη πσο ε αλζξψπηλε δξάζε απνηειεί « ζπλδπαζκφ ηεο παξάδνζεο θαη
ηνπ επθπίαο», Ayres (1962, p.102), αιιά δελ πξνζδηνξίδεη κε ζαθήλεηα πσο αθξηβψο
επηηπγράλεηαη απηφο ν ζπλδπαζκφο, Rutherford (1994, p. 78).

1.2 Ρεύκα Commons
Σν δεχηεξν θχξην ξεχκα ζθέςεο πνπ εληνπίδεηαη εληφο ηεο Ακεξηθαληθήο
Θεζκηθήο ρνιήο, είλαη απηφ πνπ σο θχξην εθθξαζηή έρεη ηνλ Σδψλ Κφκκνλο. Κχξηα
δεηήκαηα ζηα νπνία επηθεληξψζεθε ν Κφκκνλο είλαη ζεζκνί φπσο ηα δηθαηψκαηα
(ηδησηηθήο) ηδηνθηεζίαο, ην λνκηθφ πιαίζην, θαη νη νξγαληζκνί θαζψο θαη ν ηξφπνο κε
ηνλ νπνίν απηνί εμειίζζνληαη θαη επηδξνχλ ζε δεηήκαηα νηθνλνκηθήο θαη λνκηθήο
εμνπζίαο, Rutherford (1994, p. 2).
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Μία αθφκε βαζηθή έλλνηα ζην έξγν ηνπ Κφκκνλο θαη ησλ κεηαγελέζηεξσλ
πνπ πηνζέηεζαλ ηνλ θεληξηθφ ππξήλα ησλ ηδεψλ ηνπ είλαη απηή ηεο ζπλαιιαγήο
(transaction) σο ζεκειηψδνπο αλαιπηηθήο κνλάδαο. Ο ίδηνο ν Κφκκνλο νξίδεη ηελ
ζπλαιιαγή σο «ηελ κηθξφηεξε αληρλεχζηκε κνλάδα ε νπνία επηηξέπεη ηελ αλάιπζε
φισλ ησλ δηαζηάζεσλ ηεο αλζξψπηλεο βνχιεζεο θαη δξάζεο, ζε ζρέζε κε ηηο
θνηλσληθέο ζρέζεηο πνπ αθνξνχλ», Commons (1950,p.118-19). Γηαρσξίδεη ηηο
ζπλαιιαγέο ζε ηξεηο ηχπνπο: δηαπξαγκαηεπηηθέο (bargaining), δηαρεηξηζηηθέο
(managerial) θαη δηαλνκήο πφξσλ (rationing), Commons (1950, p.57) φπσο
αλαθέξεηαη ζην Milonakis & Fine (2009, p.177). Ο πξψηνο ηχπνο αθνξά ζπλαιιαγέο
ζηα πιαίζηα ηεο αγνξάο κεηαμχ αγνξαζηψλ θαη πσιεηψλ ελψ νη άιινη δχν αθνξνχλ
ζπλαιιαγέο εληφο ηεο ηεξαξρηθήο δνκήο ελφο νξγαληζκνχ (επηρείξεζεο ή θξαηηθήο
δνκήο), Milonakis & Fine (2009, p.177).
Ο Κφκκνλο αλαπηχζζεη κηα ζεσξία ε νπνία ζπλδπάδεη ην λνκηθφ πιαίζην, ηα
νηθνλνκηθά θαη ηελ εζηθή επηθεληξψλνληαο ζηελ αλάγθε γηα κηα γεληθφηεξε ζέαζε
ηεο εμέιημεο ησλ ζεζκψλ. Η πξνζέγγηζή ηνπ εζηηάδεηαη ζηελ πεξαηηέξσ εμέιημε ηεο
Θεζκηθήο ρνιήο κέζσ ηνπ ζπλδπαζκνχ ησλ επηηεπγκάησλ ησλ πξνεγνχκελσλ
ξεπκάησλ ζθέςεο ζηα νηθνλνκηθά (φπσο ε Νενθιαζηθή ρνιή) κε κηα ζεσξεηηθή
δνκή βαζηζκέλε ζηηο ζεζκηθέο εμειίμεηο ηνπ ακεξηθαληθνχ θαπηηαιηζκνχ ζηα ηέιε
ηνπ 19νπ αηψλα θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ, Chavance (2009, p. 21).
Ο Κφκκνλο έδσζε θαηά ηελ αλάιπζε ηνπ θεληξηθφ ξφιν ζηνπο ζεζκνχο, ηελ
ιεηηνπξγία ηνπο θαη ηελ επίδξαζε ηνπο ζε φηη αθνξά ηα νηθνλνκηθά θαηλφκελα.
Παξφια απηά φκσο δελ απέξξηπηε πιήξσο θάπνηα κεζνδνινγηθά εξγαιεία θαη
βαζηθέο ππνζέζεηο πξνεγνχκελσλ ζρνιψλ νηθνλνκηθήο ζθέςεο φπσο ε Νενθιαζηθή.
Πξνζπάζεζε λα άξεη ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηνλ αλεπίθαηξν ραξαθηήξα ησλ
δηαθφξσλ πξνεγνχκελσλ ξεπκάησλ ζθέςεο θαη ηελ ίδηα ζηηγκή λα ηα εληάμεη ζηα
ζεζκηθά νηθνλνκηθά, Chavance (2009, p. 21).
«Σν δήηεκα δελ είλαη λα δεκηνπξγήζεηο έλα λέν είδνο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο – ηα
ζεζκηθά νηθνλνκηθά ηα νπνία ζα είλαη δηαρσξηζκέλα απφ ηηο πξνεγνχκελεο ζρνιέο.
Σν δήηεκα είλαη λα απνδψζεηο ζηελ ζπιινγηθή δξάζε ζε φιεο ηεο ηηο κνξθέο ηελ
αξκφδνπζα ζέζε ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο ζεσξίαο…Απηφο ν ζπιινγηθφο έιεγρνο
πάλσ ζηηο ζπλαιιαγέο ησλ κεκνλσκέλσλ αηφκσλ είλαη ε ζπλεηζθνξά ησλ ζεζκηθψλ
νηθνλνκηθψλ ζην γεληθφηεξν πιαίζην ηεο νηθνλνκηθήο ζεσξίαο», Commons (1990a,
pp. 5-6) φπσο αλαθέξεηαη ζην Milonakis & Fine (2009, p.180)
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Ο Κφκκνλο ζε αληίζεζε κε ην -ζε γεληθέο γξακκέο- νιηζηηθφ πλεχκα ηεο
ζεζκηθήο ζρνιήο δέρεηαη έσο έλαλ βαζκφ ηελ αηνκηθή αλζξψπηλε βνχιεζε σο θχξην
παξάγνληα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηλνκέλσλ. Τηνζεηεί δειαδή θαηά θάπνηνλ ηξφπν ηνλ
κεζνδνινγηθφ αηνκηζκφ αιιά κε ζεκαληηθέο δηαθνξέο απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε
Νενθιαζηθή ζρνιή ρξεζηκνπνίεζε ην ζπγθεθξηκέλν κεζνδνινγηθφ εξγαιείν.
Πξνζπαζεί λα επηθεληξψζεη ηελ αλάιπζε ηνπ ζηηο δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο ε
αλζξψπηλε βνχιεζε εθθξάδεηαη κέζα απφ πξάμεηο κεκνλσκέλσλ αηφκσλ αιιά θαη
εληφο ησλ ζεζκψλ. Υαξαθηεξηζηηθά ζεκεηψλεη:
«Η επηζηήκε ηεο αλζξψπηλεο βνχιεζεο ε νπνία εμεηάδεη εμίζνπ ηα κεκνλσκέλα
άηνκα αιιά θαη ηνπο ζπιινγηθνχο νξγαληζκνχο, είλαη ην ζεκέιην ηεο νηθνλνκηθήο
επηζηήκεο ηνπ 20νπ αηψλα», Commons (1950, p.36).
Ο Κφκκνλο καο παξαζέηεη ηελ έλλνηα ηνπ «ζεζκηθνχ κπαινχ»,(αγγι.
institutionalized mind). Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζέιεη λα δείμεη πσο ηα άηνκα λαη κελ
έρνπλ ειεχζεξε βνχιεζε θαη πξάηηνπλ ζχκθσλα κε απηή, αιιά ε θχζε απηήο ηεο
βνχιεζεο έρεη θαζνξηζηεί ήδε ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ
πεξηβάιιεη ηελ θνηλσλία κέζα ζηελ νπνία δνπλ. Υαξαθηεξηζηηθά ζεκεηψλεη πσο:
«Σα άηνκα μεθηλνχλ ζαλ βξέθε. Γηδάζθνληαη ηνλ ζεζκφ ηεο γιψζζαο, ηελ
ζπλεξγαζία κε άιια άηνκα, ηελ ζπλεξγαζία κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε θνηλψλ ζηφρσλ,
ηελ δηαπξαγκάηεπζε έηζη ψζηε λα επηιχνληαη νη ζπγθξνχζεηο αληηζέησλ
ζπκθεξφλησλ θαη ηελ ππαθνή ζηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ησλ πνιιψλ δνκψλ ησλ
νπνίσλ είλαη κέιε», Commons (1934, p.73).
Παξά ηελ ζεκαζία πνπ έδσζε ζηελ αηνκηθή αλζξψπηλε βνχιεζε θαη ηνλ
ξφιν ηεο ζηα νηθνλνκηθά θαηλφκελα πήξε απνζηάζεηο απφ ηελ άπνςε ησλ
Νενθιαζηθψλ πεξί ηεο ππφζεζεο ηνπ Homo Economicus. Σν άηνκν πνπ δηαζέηεη ην
«ζεζκηθφ κπαιφ» ηνπ Κφκκνλο, έρεη κελ δηθηά ηνπ βνχιεζε θαη πξάηηεη αλάινγα, ηελ
ίδηα ζηηγκή φκσο απνηειεί ην απνηέιεζκα ηεο επίδξαζεο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ
πάλσ ζηα άηνκα. Ο Ράδεξθνξλη νλνκάδεη απηνχ ηνπ ηχπνπ ηελ πξνζέγγηζε «ζεζκηθφ
αηνκηζκφ (αγγι. Institutional Individualism) ηνπ Commons», Rutherford (1990, p.
xviii) φπσο αλαθέξεηαη ζην Milonakis & Fine (2009, p.180)
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«(Σα άηνκα) ζπλαλαζηξέθνληαη κεηαμχ ηνπο φρη ζαλ ζθαηξίδηα εδνλήο (αγγι.
globules of desire, φξνο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν Veblen ζηελ θξηηηθή ηνπ ελάληηα ζηελ
έλλνηα ηνπ Homo Economicus), πνπ νδεγνχληαη απφ ηνλ ππνινγηζκφ επραξίζηεζεο
θαη πφλνπ, αιιά είλαη ήδε πξνεηνηκαζκέλα απφ ηελ ζπλήζεηα πνπ έρεη επηβιεζεί ππφ
ηελ πίεζε ησλ εζίκσλ, λα κεηέρνπλ ζηηο -ζε κεγάιν βαζκφ- ηερλεηέο ζπλαιιαγέο νη
νπνίεο έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ ηελ ζπιινγηθή αλζξψπηλε βνχιεζε», Commons
(1934, p.74).
Παξά ηηο αληηζέζεηο ηνπ κε ηελ Νενθιαζηθή ρνιή, ν Κφκκνλο πηνζέηεζε
πνιιέο απφ ηηο ππνζέζεηο ηεο θαη απφ ηα κεζνδνινγηθά ηεο εξγαιεία, πξνζπαζψληαο
λα εληάμεη ηελ ζεζκηθή αλάιπζε ζε έλα επξχηεξν πιαίζην πξνγελέζηεξσλ ζεσξηψλ.
Απηφ ηνλ θάλεη λα μερσξίδεη αλάκεζα ζηελ παξάδνζε ηεο Ακεξηθαληθήο (Παιαηάο)
Θεζκηθήο ζρνιήο ε νπνία -ζε γεληθέο γξακκέο- αληηηάρζεθε ζηηο πξνυπάξρνπζεο
νηθνλνκηθέο ζεσξίεο θαη ηδηαίηεξα ζηελ Νενθιαζηθή παξάδνζε. Απηή ηνπ ε ζηάζε,
ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο έλλνηεο πνπ εηζήγαγε φπσο απηή ηεο ζπλαιιαγήο ε νπνία
ζπλδέεηαη κε ηα ζπλαιιαθηηθά θφζηε θαη ηνπ ζεζκηθνχ κπαινχ ε νπνία ζπλδέεηαη κε
ηελ πεξηνξηζκέλε νξζνινγηθφηεηα, ζα κεηαηξέςεη ην έξγν ηνπ ζε ζεκείν αλαθνξάο
θαη ζχλδεζεο κεηαμχ Παιαηψλ θαη Νέσλ Θεζκηθψλ Οηθνλνκηθψλ.

1.3 Πσο ηειηθά νξίδεηαη ε Ακεξηθάληθε Θεζκηθή
ρνιή ;
Όπσο είδακε ε Ακεξηθαληθή Θεζκηθή ρνιή ππήξμε έλα θίλεκα κε αξθεηνχο
εθπξνζψπνπο ην νπνίν άθκαζε απφ ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα έσο ηνλ Γεχηεξν
Παγθφζκην Πφιεκν. Σν γεγνλφο φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ζρνιή εληάζζνληαη δηάθνξνη
δηαλνεηέο κε δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη κεζνδνινγηθά πξφηππα κπνξεί λα
πξνθαιέζεη ζχγρπζε. Καη είλαη αιήζεηα πσο κηα πξψηε καηηά ζην έξγν ησλ δηαθφξσλ
εθπξνζψπσλ ησλ Παιαηψλ Θεζκηθψλ Οηθνλνκηθψλ, ηδηαίηεξα ζπγθξίλνληαο ηελ
παξάδνζε ηνπ Θφξζηαελ Βέκπιελ κε απηή ηνπ Σδσλ Κφκκνλο ίζσο νδεγήζεη
θάπνηνλ ζην ζπκπέξαζκα πσο είλαη πεξηζζφηεξα απηά πνπ ηνπο ρσξίδνπλ παξά απηά
πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ηνπο εληάμνπλ ζην ίδην ξεχκα νηθνλνκηθήο ζθέςεο.
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Παξαηεξνχληαη φκσο πνιιά θνηλά ζηνηρεία κεηαμχ ησλ αλαιχζεσλ ησλ εθπξνζψπσλ
ηεο Ακεξηθαληθήο Θεζκηθήο ρνιήο ηα νπνία επηηξέπνπλ ηελ θαηάηαμή ηνπο ζε θνηλφ
πιαίζην. Οη Μπισλάθεο θαη Fine ζην “From Political Economy to Economics”,
(2009, pp.160-161), εληνπίδνπλ θαη παξαζέηνπλ έμη ζεκεία ζχγθιηζεο κεηαμχ ησλ
εθπξνζψπσλ ηεο Ακεξηθαληθήο Θεζκηθήο ρνιήο έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα γίλεη
δπλαηφο ν νξηζκφο ηεο:
1. Η θνηλή αληίιεςε πσο νη ζεζκνί παξέρνπλ ην πιαίζην γηα ην ζχλνιν ηεο
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο
2. Η κειέηε ησλ ζεζκψλ ζηα πιαίζηα πνιιψλ επηζηεκψλ εθηφο ησλ νηθνλνκηθψλ
θαζίζηαηαη αλαγθαία αξθεί λα παξζεί ππφςε ε παξαδνρή πεξί λνζεπκέλεο
θχζεο ηνπο θαη ηαπηφρξνλα πεξί ηεο χπαξμεο πνιιψλ άζρεησλ κε ηα
νηθνλνκηθά πιεπξψλ ηνπο. Οη εθπξφζσπνη ηεο Ακεξηθαληθήο Θεζκηθήο
ρνιήο αληινχλ έκπλεπζε θαη απφ άιιεο επηζηήκεο φπσο ε ςπρνινγία, ε
αλζξσπνινγία θαη ε θνηλσληνινγία ζε αληίζεζε κε ηελ λενθιαζηθή παξάδνζε
ε νπνία ππνζηεξίδεη πσο είλαη δπλαηφο έλαο πιήξεο δηαρσξηζκφο κεηαμχ ησλ
θνηλσληθψλ επηζηεκψλ. Αθνινπζνχλ κηα πην νιηζηηθή πξνζέγγηζε ζηα
πιαίζηα ηεο νπνίαο είλαη δχζθνιν λα ραξαρζνχλ δηαρσξηζηηθέο γξακκέο.
3. Ακθηζβεηνχλ ηελ χπαξμε ακεηάβιεησλ θαη νξηζηηθψλ ελλνηψλ θαη
ππνζέζεσλ, φπσο ε απαξάιιαρηε θχζε ηνπ αλζξψπνπ.
4. Όινη νη εθπξφζσπνη ηεο Ακεξηθάληθεο Θεζκηθήο ρνιήο ήηαλ αληίζεηνη ζηνλ
κεζνδνινγηθφ αηνκηζκφ. Θεσξνχζαλ πσο ε αθεξεκέλε θχζε ηνπ αλζξψπνπ
ηελ νπνία πξνηείλεη ε ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε, δελ ήηαλ
ηθαλή λα εμεγήζεη ηα θνηλσληθά θαηλφκελα. Η αηνκηθή δξάζε ζα πξέπεη λα
παίξλεηαη ππφςε αιιά πάληα ζε ζρέζε κε ην θνηλσληθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην.
5. Όπσο είλαη πξνθαλέο απφ ην πξνεγνχκελν ζεκείν αληηηάρζεθαλ φινη ηνπο
ζηελ έλλνηα ηνπ Homo Economicus. Ο θαζέλαο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν βέβαηα
ζέιεζε λα δψζεη κηα δηαθνξεηηθή πεξηγξαθή ηεο αλζξψπηλεο θχζεο φινη ηνπο
φκσο ζπκθσλνχζαλ πσο ε κειέηε ησλ ζεζκψλ είλαη ην θιεηδί γηα κηα
επηηπρεκέλε θξηηηθή ζηελ νξζφδνμε παξάδνζε αιιά θαη γηα ηελ θαηαζθεπή
ελαιιαθηηθνχ ηχπνπ ζεσξηψλ.
6. Τπνζηήξημαλ κηα δπλακηθή πξνζέγγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ ζε
αληίζεζε κε ηελ ζηαηηθή πξνζέγγηζε ηεο λενθιαζηθήο ηζνξξνπίαο. Οη
ζεζκηθνί ρξεζηκνπνηψληαο ην δαξβηληθφ θαη ην ηζηνξηθφ κεζνδνινγηθφ
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πιαίζην αληηηάρζεθαλ ζηελ λεπηψλεηα κεραληθή ησλ λενθιαζηθψλ. Η
Θεζκηθή ρνιή πξνζπαζεί λα απνδψζεη κηα εμειηθηηθή νηθνλνκηθή επηζηήκε
πνπ επηθεληξψλεηαη

ζηελ ζεζκηθή αιιαγή ε νπνία είλαη νπζηαζηηθά ην

ππνθείκελν ηεο νηθνλνκηθήο ζεσξίαο.

2. Νέα Θεσμικά Οικονομικά
Μεηά ηνλ δεχηεξν παγθφζκην πφιεκν ε Ακεξηθαληθή Θεζκηθή ρνιή άξρηδε
λα απνδπλακψλεηαη. Ο βαζηθφο ιφγνο ήηαλ πσο δελ θαηάθεξε λα αληαπνθξηζεί ζηηο
πξνζδνθίεο ηηο νπνίεο ε ίδηα είρε δεκηνπξγήζεη, ζε φηη είρε λα θάλεη κε ηελ
θαηαζθεπή κηαο ζηέξεεο ζεσξίαο ε νπνία ζα κπνξνχζε λα ζηαζεί απέλαληη ζηελ
νξζφδνμε παξάδνζε. Οη ιφγνη ήηαλ πνιινί. Η ζεζκηθή ζρνιή δελ κπφξεζε λα ζέζεη
ηα ζεκέιηα κηαο ζεσξίαο ε νπνία ζα εμεγνχζε ηελ αηνκηθή ζπκπεξηθνξά, Koopmans
(1947) φπσο αλαθέξεηαη ζην Rutherford (2001, p.183). Δπίζεο νη κεηαγελέζηεξνη
εθπξφζσπνη ηεο Ακεξηθάληθεο Θεζκηθήο ρνιήο δελ θαηάθεξαλ λα ζηαζνχλ ζην
χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ θαη λα εμειίμνπλ ην έξγν ησλ πξνθαηφρσλ ηνπο
δεκηνπξγψληαο έηζη ηηο ζπλζήθεο γηα ηελ επηβίσζε θαη ηελ εμέιημε ηνπ ξεχκαηνο.
Αληηζέησο παξέκεηλαλ ζην ζηάδην ησλ θνξπθαίσλ ηεο ζρνιήο φπσο ν
Βέκπιελ θαη ν Κφκκνλο

ζε φηη αθνξά ηελ εμέιημε ελλνηψλ θαη πξνηχπσλ πνπ

ραξαθηήξηζαλ ηελ Παιαηά Θεζκηθή ρνιή φπσο νη θνηλσληθέο λφξκεο, ε ηερλνινγηθή
αιιαγή, ην λνκνζεηηθφ θαη δηθαζηηθφ πιαίζην πνπ πεξηβάιεη ηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο
απνθάζεσλ, ηηο ζπλαιιαγέο θαη ηηο κνξθέο ηηο επηρείξεζεο. Οη θαηλνχξγηεο ζεσξίεο
κεηά ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν, φπσο ε ζεσξία ησλ νηθνλνκηθψλ θχθισλ θαη
ε ζεσξία ηεο θνηλσληθήο ρξεζηκφηεηαο, κνλνπψιεζαλ ην ελδηαθέξνλ ησλ ζεζκηθψλ
ηεο επνρήο απνκαθξχλνληάο ηνπο κε απηφλ ηνλ ηξφπν απφ ηα θαζηεξσκέλα πξφηππα
ηεο Ακεξηθαληθήο Θεζκηθήο Παξάδνζεο, Rutherford (2001, p.183).
Σελ ίδηα επνρή νη ππφινηπεο θνηλσληθέο επηζηήκεο απνθηνχζαλ μερσξηζηή
ππφζηαζε θαη απνκαθξχλνληαλ απφ ηα νηθνλνκηθά. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην
παξάδεηγκα ηεο θνηλσληνινγίαο. Απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920 παξαηεξνχληαη
ηδξχζεηο μερσξηζηψλ παλεπηζηεκηαθψλ ηκεκάησλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν.
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Απηφ ην γεγνλφο είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ κεηαθνξά κεγάινπ κέξνπο ηεο ζπδήηεζεο
γχξσ απφ ηα θνηλσληθά θαηλφκελα θαη ηνπο ζεζκνχο εθεί θαη καθξηά απφ ηελ
νηθνλνκηθή ζεσξία, Rutherford (2001, p.183).
Σαπηφρξνλα θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επηηπρία ηνπ New Deal ζε φηη αθνξά
ηελ αληηκεηψπηζε ηεο κεγάιεο θξίζεο πνπ απφ ην 1929 ηαιάληδε ηηο Ηλσκέλεο
Πνιηηείεο, ν Κευλζηαληζκφο άξρηδε λα θεξδίδεη ζπλερψο έδαθνο. Σα θνηλά ζεκεία πνπ
είρε κε ηελ ζεζκηθή ζρνιή, εηδηθφηεξα απηά πνπ ελέθξηλαλ ηελ θεληξηθή παξέκβαζε
θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο νηθνλνκίαο, κάιινλ κέηξεζαλ εηο βάξνο ηεο Ακεξηθαληθήο
Θεζκηθήο ρνιήο, αθνχ πιένλ ε παξάδνζε ηνπ Κέυλο αλαδεηθλπφηαλ σο ε επίθαηξε
νηθνλνκηθή ζεσξία, φπσο είρε ζπκβεί θαη κε ηελ ζεζκηθή ζρνιή ζηηο αξρέο ηηο
δεθαεηίαο ηνπ 1920, Rutherford (2001, p.183).
Μέζα ζε φιεο απηέο ηηο εμειίμεηο ηα νξζφδνμα νηθνλνκηθά είραλ αξρίζεη λα
εληζρχνπλ πεξαηηέξσ ηελ ζέζε ηνπο. ε απηφ ην γεγνλφο κεγάιν ξφιν έπαημε ε
εκθάληζε θαη άλζηζε ηεο νηθνλνκεηξίαο σο κεζνδνινγηθνχ εξγαιείνπ ην νπνίν ήηαλ
θαηάιιειν γηα λα ππνζηεξίμεη ηηο ζέζεηο ηεο νξζφδνμεο παξάδνζεο. Οη ζεζκηθνί δελ
κπνξνχζαλ πιένλ λα ζηεξίδνπλ ηελ ζεσξεηηθή ηνπο ππεξνρή ζηνλ εκπεηξηζκφ,
Rutherford (2001, p.183).
Παξαηεξήζεθαλ θαη άιιεο ζεκαληηθέο εμειίμεηο ηελ λενθιαζηθή ζεσξία νη
νπνίεο ηελ αλέδεημαλ αθφκε πεξηζζφηεξν θαη αλάγθαζαλ ηελ ζεζκηθή παξάδνζε λα
ππνρσξήζεη θη άιιν. Έλλνηεο φπσο ν αηειήο θαη κνλνπσιηαθφο αληαγσληζκφο, νη
απνηπρίεο ηεο αγνξάο θαη νη εμσηεξηθφηεηεο ελζσκαηψζεθαλ ζην θχξην ζψκα ηεο
Νενθιαζηθήο Παξάδνζεο. Με απηνχο ηνπο ηξφπνπο ε νξζφδνμε νηθνλνκηθή ζεσξία
επηθξάηεζε ζε θάπνηνπο ζεκαληηθνχο ηνκείο, νη νπνίνη ζην παξειζφλ βξίζθνληαλ ζην
επίθεληξν ηεο ζεζκηθήο αλάιπζεο, Copeland (1951, p. 59).
Όκσο παξά ηα ζεκαληηθά ηεο επηηεχγκαηα, ε λενθιαζηθή παξάδνζε δηέζεηε
ζεκαληηθέο αδπλακίεο ηηο νπνίεο δελ απέβαιε. Η εκκνλή ηεο ζε αθαηξεηηθέο βαζηθέο
ππνζέζεηο θαη ν απνθιεηζκφο πνιιψλ πιεπξψλ ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο,
φπσο ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ πεξηβάιιεη κηα θνηλσλία, σο άζρεησλ κε ηελ
νηθνλνκηθή επηζηήκε απνδείρζεθαλ ζηελ πνξεία πξνβιήκαηα πνπ θαζηζηνχζαλ
αδχλαηε ηελ αλάιπζε θαη εμήγεζε ζχλζεησλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ
θαηλνκέλσλ.
Απηνί νη ιφγνη νδήγεζαλ ζηελ εκθάληζε κηαο λέαο ζρνιήο νηθνλνκηθήο
ζθέςεο, ε νπνία επηρεηξεί λα ζπλδπάζεη ηελ αλάιπζε ησλ ζεζκψλ κε ηελ λενθιαζηθή
ζεσξία. Η ζρνιή απηή νλνκάδεηαη Νέα Θεζκηθά Οηθνλνκηθά θαη ηνλ ζπγθεθξηκέλν
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φξν ηνλ εηζήγαγε γηα πξψηε θνξά ν Όιηβεξ Γνπίιηακζνλ, ν νπνίνο ζεσξείηαη βαζηθφο
εθπξφζσπνο ηελ ζπγθεθξηκέλεο ζρνιήο θαη ζα αζρνιεζνχκε καδί ηνπ εθηελέζηεξα
ζηελ ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο. Σα Νέα Θεζκηθά Οηθνλνκηθά θέξδηζαλ πνιχ έδαθνο
αλάκεζα ζηηο ζρνιέο νηθνλνκηθήο ζθέςεο κεηά ηελ δεθαεηία ηνπ 1980.
Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο πσο ηξεηο εθπξφζσπνη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ξεχκαηνο
έρνπλ θαηαθέξεη λα θεξδίζνπλ ην βξαβείν Νφκπει Οηθνλνκηθψλ, o Ρφλαιλη Κφνπδ
ην 1991, o Νηάγθιαο Ννξζ ην 1993 θαη ν Oliver Williamson ην 2009.
Ο Γνπίιηακζνλ εηζήγαγε ηνλ φξν Νέα Θεζκηθά Οηθνλνκηθά ην 1975 ζην έξγν
ηνπ “ Markets and Hierachies, Analysis and Antitrust Implications”, φκσο νη ξίδεο
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ξεχκαηνο νηθνλνκηθήο ζθέςεο κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ θαη λα
βξεζνχλ αξθεηά παιηφηεξα. πγθεθξηκέλα ήηαλ ν Ρφλαιλη Κφνπδ, εθείλνο πνπ γηα
πξψηε θνξά αζρνιήζεθε κε ηα δεηήκαηα θαη ηηο έλλνηεο νη νπνίεο ζα απνδεηθλχνληαλ
αξγφηεξα σο θεληξηθέο εληφο ηνπ λενζεζκηθνχ αλαιπηηθνχ πξνηχπνπ. Με δχν άξζξα
ηνπ, έλα ήδε απφ ην 1937 (The Nature of the Firm) θαη έλα ην 1960 ( The Problem of
Social Cost) εηζάγεη γηα πξψηε θνξά ηελ έλλνηα ηνπ ζπλαιιαθηηθνχ θφζηνπο
(transaction cost), κηα έλλνηα ζεκέιην γηα ηελ παξάδνζε ησλ Νέσλ Θεζκηθψλ
Οηθνλνκηθψλ. Ο νξηζκφο ηεο έλλνηαο ηνπ ζπλαιιαθηηθνχ θφζηνπο είλαη θάηη πνπ δελ
έρεη απνζαθεληζηεί πιήξσο αθφκε απφ θαλέλαλ εθπξφζσπν ησλ Νέσλ Θεζκηθψλ
Οηθνλνκηθψλ. Έλαο νξηζκφο ηνλ νπνίν επηρείξεζε λα δψζεη ν Κφνπδ ήηαλ πσο ηα
ζπλαιιαθηηθά θφζηε, είλαη ηα θφζηε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ
νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο.

2.1 Οη Βάζεηο ησλ Νέσλ Θεζκηθώλ Οηθνλνκηθώλ
(Coase)

Ο Κφνπδ ζην The Nature of the Firm (1937) πξνζπαζεί λα εληνπίζεη ηα αίηηα
ηεο χπαξμεο ηεο επηρείξεζεο σο ζεζκφ. Σν εξψηεκα πνπ ζέηεη είλαη απιφ: Αθνχ ε
παξαγσγή κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη εθηφο ησλ πιαηζίσλ ελφο νξγαληζκνχ
(επηρείξεζεο), γηα πνην ιφγν νη άλζξσπνη ηείλνπλ λα δηακνξθψλνπλ εηαηξίεο θαη
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παξάγνπλ πξντφληα κέζσ απηψλ; Οπζηαζηηθά ην εξψηεκα είλαη γηα πνην ιφγν ν
επηρεηξεκαηίαο πξνζιακβάλεη εξγαδνκέλνπο νη νπνίνη αλαιακβάλνπλ λα εθηεινχλ
κέξε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ελψ ζα κπνξνχζε λα αγνξάζεη ηηο ππεξεζίεο ηνπο
θαη ηα πξντφληα ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα σο παξαγσγηθνί ζπληειεζηέο ζπλάπηνληαο
ζπκβφιαηα ζηα πιαίζηα ηεο αγνξάο. Η νηθνλνκηθή ζεσξία ηεο επνρήο ηνπ Κφνπδ
απαληνχζε ζε απηφ ην εξψηεκα ππνζηεξίδνληαο πσο ν ιφγνο γηα ηελ χπαξμε ησλ
επηρεηξήζεσλ είλαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο, ε νπνία κπνξεί λα
παξάγεη πεξηζζφηεξν φγθν πξντφλησλ θαη λα ηνλ δηαζέηεη ζε θζελφηεξεο ηηκέο. Η
απάληεζε ηελ νπνία δίλεη ν Κφνπδ είλαη πσο ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ν επηρεηξεκαηίαο
δξα θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν είλαη ε χπαξμε θφζηνπο ζηηο ζπλαιιαγέο ζηα πιαίζηα ηεο
αγνξάο, ην νπνίν πξνζηίζεηαη ζην απηνχζην θφζηνο ησλ αγαζψλ ή ησλ ππεξεζηψλ
αλαγθαίσλ γηα ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Σαπηφρξνλα θαη ν εξγαδφκελνο γηα ηνπο
ίδηνπο ιφγνπο θαη ν εξγαδφκελνο πξνηηκά λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζηα
πιαίζηα ηεο επηρείξεζεο απφ ην λα ηηο δηαζέηεη ζηελ αγνξά επσκηδφκελνο θαη απηφο
κε ηε ζεηξά ηνπ ηα ζπλαιιαθηηθά θφζηε.
Ο Κφνπδ εληνπίδεη δχν είδε θφζηνπο ηα νπνία πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο
ζπλαιιαγήο:
1. Σα θφζηε πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ησλ ζρεηηθψλ ηηκψλ, Coase
(1937,p. 390)
2. Σα θφζηε πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ δηαπξαγκάηεπζε, ηελ ζχλαςε θαη ηελ
επηθχξσζε ηεο δεζκεπηηθήο κνξθήο ηεο ηειηθήο ζπκθσλίαο ε νπνία ιακβάλεη
ρψξα ζηα πιαίζηα ηεο αγνξάο.
Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα ηα θφζηε πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απφθηεζε ζρεηηθψλ
πιεξνθνξηψλ, ηα θφζηε ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, θαη ηα θφζηε δεκηνπξγίαο θαη
επηθχξσζεο ηεο ζπκθσλίαο, Hodgson (1988, p. 180).
Ο νξγαληζκφο ηεο επηρείξεζεο γηα ηνλ Κφνπδ, έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα κεηψλεη
απηά ηα ζπλαιιαθηηθά θφζηε θαη απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ππάξρεη,
εμειίζζεηαη θαη ελδπλακψλεηαη σο ζεζκφο.
ην “ The Problem of Social Cost” (1960), ν Κφνπδ αζρνιείηαη κε κηα άιιε
έλλνηα ε νπνία ζα πηνζεηεζεί απφ ηελ νξζφδνμε παξάδνζε, ηηο εμσηεξηθφηεηεο. Δθεί
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ν Κφνπδ ππνζηεξίδεη ηε ζέζε πσο ζε έλαλ θφζκν ρσξίο ζπλαιιαθηηθά θφζηε, νη
άλζξσπνη ζα θαηέιεγαλ ζηνλ πην απνηειεζκαηηθφ ζπλδπαζκφ ησλ παξαγσγηθψλ
ζπληειεζηψλ ρσξίο λα έρεη ζεκαζία ε αξρηθή δηαλνκή ηνπο. Σα ζπλαιιαθηηθά θφζηε
φκσο εκπνδίδνπλ ην ζχζηεκα λα θηάζεη ζην ζεκείν εθείλν φπνπ ζα απνδίδεη ηε
κέγηζηε θνηλσληθή σθέιεηα. O Κφνπδ ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο πξνηείλεη ηελ
παξέκβαζε ησλ επίζεκσλ ζεζκψλ, φπσο νη θπβεξλήζεηο ή ηα δηθαζηήξηα. Οη ζεζκνί
απηνί αλαιακβάλνπλ λα ξπζκίζνπλ ηελ ζπλαιιαγή παίξλνληαο ππφςε ηνπο πνηα ζα
ήηαλ ε θαιχηεξε θαηάζηαζε αλ δελ ππήξραλ ηα ζπλαιιαθηηθά θφζηε θαη
απνθαζίδνληαο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε.
Δλψ πνιιέο απφ ηηο ηδέεο ηνπ πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ νξζφδνμε παξάδνζε, ν
ίδηνο

αθνινχζεζε

δηαθνξεηηθά

κεζνδνινγηθά

πξφηππα,

απνθεχγνληαο

ηνλ

καζεκαηηθφ θνξκαιηζκφ ηεο Νενθιαζηθήο ρνιήο θαη πηνζεηψληαο κηα πην
επαγσγηθή κεζνδνινγία θαηά ηελ αλάιπζή ηνπ, Milonakis & Fine (2009, p. 305).
Σα Νέα Θεζκηθά Οηθνλνκηθά κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο ην πξψην
ξεχκα νηθνλνκηθήο ζθέςεο ην νπνίν πξνζπάζεζε λα εξκελεχζεη ηελ ζεκαζία ησλ
ζεζκψλ ζηα νηθνλνκηθά θαηλφκελα κέζα απφ ην κεζνδνινγηθφ πιαίζην ησλ
νξζφδνμσλ νηθνλνκηθψλ. Δίλαη έηζη θαηαλνεηφ πσο νη εθπξφζσπνη ηεο Νενζεζκηθήο
ρνιήο ήηαλ νη πξψηνη νηθνλνκνιφγνη νη νπνίνη ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή πηνζεηνχζαλ ηηο
βαζηθέο ππνζέζεηο θαη ηα πεξηζζφηεξα κεζνδνινγηθά εξγαιεία ησλ λενθιαζηθψλ
αζρνιήζεθαλ κε αληηθείκελα ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο ηα νπνία κέρξη ηφηε
βξίζθνληαλ εθηφο ηνπ πεδίνπ κειέηεο ηεο Νενθιαζηθήο ρνιήο.

2.2 Γηεύξπλζε ησλ Πεδίσλ Μειέηεο ηεο Νέαο
Θεζκηθήο ρνιήο (North)

Σέηνην πεδίν ήηαλ θαη ε νηθνλνκηθή ηζηνξία έσο ηελ αλάιπζε ηνπ Νηάγθιαο
Ννξζ. Ο Νηάγθιαο Ννξζ είλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο εθπξνζψπνπο ηεο
Νενζεζκηθήο ρνιήο ν νπνίνο αζρνιήζεθε κε απηφ ην αληηθείκελν αιιά
ρξεζηκνπνηψληαο

κεζνδνινγηθά

εξγαιεία

ηεο

Νενθιαζηθήο

ρνιήο.

Έηζη

πξνζπάζεζε λα πεξηγξάςεη θαη λα αλαιχζεη δεηήκαηα ηεο νηθνλνκηθήο ηζηνξίαο κε
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πνζνηηθέο θιεηνκεηξηθέο κεζφδνπο βαζηζκέλνο ζηηο λενθιαζηθέο βαζηθέο ππνζέζεηο
πεξί κεγηζηνπνίεζεο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο. ηελ ζπλέρεηα άιιαμε ζεκαληηθά
θνκκάηηα ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ, αθφκα θαη ηνπ ζηελνχ κεζνδνινγηθνχ ηνπ ππξήλα
εξρφκελνο πην θνληά ζε εηεξφδνμα ξεχκαηα ζθέςεο.
Ο Ννξζ αλαγλσξίδεη θαη δηαηεξεί κηα ζεηξά απφ βαζηθέο ππνζέζεηο ησλ
λενθιαζηθψλ φπσο ε ζπαληφηεηα ησλ πφξσλ άξα θαη ν αληαγσληζκφο, ε επηινγή ησλ
αηφκσλ ππφ πεξηνξηζκνχο, ε κηθξννηθνλνκηθή ζεσξία ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηελ
ζεσξίαο ηηκψλ, θαη ε επηξξνή ησλ ζρεηηθψλ ηηκψλ, Chavance (2009, p. 49). Σελ ίδηα
ζηηγκή θάλεη θξηηηθή ζε άιια θνκκάηηα ηεο νξζφδνμεο ζεσξίαο ηα νπνία απνξξίπηεη.
Γηα παξάδεηγκα ζεκεηψλεη πσο νη ζεζκνί είλαη παξάγνληεο νηθνλνκηθψλ θαηλνκέλσλ
θαη είλαη αδπλακία ηεο Νενθιαζηθήο ρνιήο ε κε έληαμή ηνπο ζην πιαίζην κειέηεο
ηεο. Δπίζεο αδπλακία ησλ λενθιαζηθψλ γηα ηνλ Ννξζ είλαη ην γεγνλφο πσο δελ
παίξλνπλ ππφςε ηνπο ηνλ παξάγνληα ηνπ ρξφλνπ θαηά ηελ αλάιπζή ηνπο. Παξάιιεια
ν Ννξζ αλαγλσξίδεη ηελ χπαξμε ηνπ ζπλαιιαθηηθνχ θφζηνπο ζε αληίζεζε κε ηνπο
Νενθιαζηθνχο θαζψο θαη ηελ ζεκαζία ησλ ηδενινγηψλ θαη ηεο ζρέζεο πνιηηηθήο θαη
νηθνλνκίαο. Σέινο δηαθσλεί κε ηελ βαζηθή ππφζεζε ηεο νξζνινγηθφηεηαο αθνχ
ππνζηεξίδεη πσο ε δπλαηφηεηα ηνπ αηφκνπ λα πξνζιακβάλεη θαη λα επεμεξγάδεηαη
πιεξνθνξίεο είλαη πεξηνξηζκέλε θαη ζεσξεί πσο ζαλ έλλνηα ζα πξέπεη λα
“απνζπλαξκνινγεζεί”, North (1994) φπσο αλαθέξεηαη ζην Chavance (2009, p. 49).
Ο Ννξζ ζεσξεί ηνπο ζεζκνχο πεξηνξηζκνχο

δεκηνπξγεκέλνπο απφ ηνλ

αλζξψπηλν παξάγνληα θαη ηνπο δηαρσξίδεη ζε επίζεκνπο (θαλφλεο, λνκνζεηηθφ
πιαίζην, ζχληαγκα) θαη ζε αλεπίζεκνπο (έζηκα, θψδηθεο ζπκπεξηθνξάο), North ( 1994
p. 361) φπσο αλαθέξεηαη ζην Chavance (2009, p. 49). Ο North ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν
«θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ» γηα λα πεξηγξάςεη ην ζεζκηθφ πιαίζην ην νπνίν θαηά ηελ
γλψκε ηνπ δξα σο πεξηνξηζκφο (κε ηελ λενθιαζηθή έλλνηα ηνπ φξνπ) ζηελ
νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Ο Ννξζ καο παξνπζηάδεη ηελ δεκηνπξγία ησλ ζεζκψλ κε
αθεηεξία ην άηνκν, ην νπνίν «βξηζθφκελν κπξνζηά ζε επηινγέο, δηαζέηνληαο έλα
δηθφ ηνπ αλαιπηηθφ πξφηππν, κέζα απφ κηα δηαδηθαζία εθκάζεζεο θαη ζηελ ζπλέρεηα
επηθνηλσλίαο κε άιια άηνκα παξάγεη θνηλά αλαιπηηθά πξφηππα νδεγψληαο έηζη ζηελ
δεκηνπξγία θνηλψλ πεπνηζήζεσλ θαη ζεζκψλ», Denzau & North ( 1994, p.7).
ρεηηθά κε ηελ πηνζέηεζε, εμέιημε θαη επηβίσζε ησλ ζεζκηθψλ πιαηζίσλ, ν
Ννξζ μεθίλεζε απφ ηελ λενθιαζηθά πξνεξρφκελε ζέζε πσο νη ζεζκνί πνπ επηβηψλνπλ
είλαη απηνί κε ηελ κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα. ηελ πνξεία φκσο εμέθξαζε
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δηαθνξεηηθή άπνςε ιέγνληαο πσο ην ζέκα ηεο επηβίσζεο ησλ ζεζκψλ είλαη ζέκα
ζπζρεηηζκψλ δχλακεο.
«Οη ζεζκνί δελ δεκηνπξγνχληαη απαξαίηεηα πφζν κάιινλ ζπρλά κε ζθνπφ λα
επηηχρνπλ ηελ κέγηζηε δπλαηή απνηειεζκαηηθφηεηα. Οη ζεζκνί θαη ηδηαίηεξα νη
επίζεκνη ζεζκνί δεκηνπξγνχληαη κε ζθνπφ λα εμππεξεηήζνπλ ηα ζπκθέξνληα απηψλ
πνπ έρνπλ ηελ δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχ λα ζέηνπλ λένπο θαλφλεο», North (1994,
p.362).
Γηα ηνλ Ννξζ ε ζεζκηθή αιιαγή πξαγκαηνπνηείηαη ζηαδηαθά θαη πξννδεπηηθά.
Οη δξαζηηθέο κεγάιεο θιίκαθαο αιιαγέο ζηνπο ζεζκνχο είλαη πην ζπάληεο θαη
πξνθαινχληαη απφ ζεκαληηθά γεγνλφηα φπσο πφιεκνη, επαλαζηάζεηο, θαηαθηήζεηο
θαη θπζηθέο θαηαζηξνθέο. Σα αλαιπηηθά πξφηππα ησλ κειψλ ηεο θνηλσλίαο έρνπλ θη
απηά ηελ εγγελή ηάζε λα εμειίζζνληαη κέζα ζε κεγάιεο ρξνληθέο πεξηφδνπο, ηηο
νπνίεο αθνινπζνχλ ζπληνκφηεξεο πεξίνδνη αιιαγψλ ζε επξεία θιίκαθα, Denzau &
North (1994) φπσο αλαθέξεηαη ζην Chavance (2009, p. 52).

2.3 Πσο νξίδνληαη ηα Νέα Θεζκηθά Οηθνλνκηθά ;

Σα Νέα Θεζκηθά Οηθνλνκηθά είλαη έλα εγρείξεκα βαζηζκέλν ζε πνιιέο
επηζηήκεο εθηφο ησλ νηθνλνκηθψλ. πλδπάδεη νηθνλνκηθά, λνκηθή, επηζηήκε
νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο, πνιηηηθέο επηζηήκεο θνηλσληνινγία θαη αλζξσπνινγία κε
ζθνπφ λα αλαιχζεη θαη λα θαηαλνήζεη ηνπο ζεζκνχο ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο
δσήο, Klein (1999, p. 456). Οη ζηφρνη ηνπ είλαη λα νξίζεη ηη είλαη νη ζεζκνί, πσο
δεκηνπξγνχληαη, γηα πνην ζθνπφ πσο αιιάδνπλ θαη εμειίζζνληαη θαη εάλ ρξεηάδεηαη
λα κεηαξξπζκίδνληαη, Klein (1999, p. 456).
Όπσο θαη ε Παιαηά Ακεξηθάληθε Θεζκηθή ρνιή, έηζη θαη ηα Νέα Θεζκηθά
Οηθνλνκηθά επηθεληξψλεηαη ζηνπο θνηλσληθνχο, νηθνλνκηθνχο θαη πνιηηηθνχο
ζεζκνχο πνπ δηέπνπλ ηελ θαζεκεξηλή δσή. ε αληίζεζε φκσο κε ηνπο πξνθαηφρνπο
ηνπο νη νπνίνη είραλ πηνζεηήζεη κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε θαηά ηελ αλάιπζε ηνπο, νη
εθπξφζσπνη ησλ Νέσλ Θεζκηθψλ εγθαηαιείπνπλ ηνλ νιηζκφ θαη αθνινπζνχλ
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απζηεξά ηνλ κεζνδνινγηθφ αηνκηζκφ. Όιεο νη εξκελείεο ηηο νπνίεο δίλεη ε αλάιπζε
ζηα πιαίζηα ηεο Νέαο Θεζκηθήο ζρνιήο είλαη ζε φξνπο ζηφρσλ, επηδηψμεσλ θαη
δξάζεο ησλ αηφκσλ, Klein (1999, p. 457).
Βέβαηα επηρεηξνχλ λα δηαθνξνπνηεζνχλ απφ ηελ Νενθιαζηθή ζρνιή
πξνζαξκφδνληαο ηηο βαζηθέο ηηο ππνζέζεηο θαη έλλνηεο κε ηξφπν ηέηνην ψζηε θαηά ηελ
πεπνίζεζή ηνπο λα κπνξνχλ λα εξκελεχζνπλ θαη λα αλαιχζνπλ ηνπο ζεζκνχο.
Υξεζηκνπνηνχλ ηελ λενθιαζηθή κεζνδνινγία γηα λα αλαιχζνπλ πεδία ηεο
νηθνλνκηθήο ζεσξίαο φπσο ε νηθνλνκηθή ηζηνξία θαη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε αιιά
επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζηνπο επίζεκνπο ζεζκνχο φπσο ε εηαηξία θαη ε αγνξά θαη
ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα κέζα ζε απηνχο, ελψ δίλνπλ κηθξφηεξε
ζεκαζία ζε απηνχο πνπ απνθαινχλ αλεπίζεκνπο ζεζκνχο ή ζεζκηθφ πεξηβάιινλ,
φπσο ηα έζηκα θαη νη ζπλήζεηεο ησλ κειψλ ηεο θνηλσλίαο.
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Thorstein Veblen
Ο Θφξζηατλ Βέκπιελ ζεσξείηαη ν παηέξαο ηνπ θιάδνπ ησλ ζεζκηθψλ
νηθνλνκηθψλ. Έδεζε ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο απφ ην 1857 έσο ην 1929 θαη δίδαμε
κεηαμχ άιισλ, ζην παλεπηζηήκην ηνπ ηθάγν, ηνπ ηάλθνξλη θαη ηνπ Μηδνχξη. ην
επηζηεκνληθφ ηνπ έξγν, θεληξηθφ ξφιν έρεη ε κειέηε ηεο ζεκαζίαο ησλ ζεζκψλ ζηελ
νηθνλνκηθή δσή ησλ θνηλσληψλ θαζψο θαη ε θξηηηθή πνπ άζθεζε ζηηο κέρξη ηφηε
ππάξρνπζεο νηθνλνκηθέο ζεσξίεο.

Κξηηηθή ζηηο ππάξρνπζεο νηθνλνκηθέο ζεσξίεο
Ο βαζηθφο άμνλαο ηεο θξηηηθήο ηνπ ζηηο ππάξρνπζεο ζεσξίεο θηλήζεθε
γχξσ απφ ηελ ζέζε πσο φιεο ηνπο ήηαλ πξνδαξβηληθέο, δελ είραλ δειαδή
ελζσκαηψζεη ηελ δαξβηληθή ζεσξία ηεο εμέιημεο ζηνλ ζεσξεηηθφ θαη κεζνδνινγηθφ
ηνπο ππξήλα (Chavance, 2009, p. 8). Καηά ηελ άπνςε ηνπ Βέκπιελ, ε δαξβηληθή
ζεσξία δελ αθνξά κφλν ηελ βηνινγηθή εμέιημε θαη θαηά ζπλέπεηα δελ πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ επηζηήκε ηεο βηνινγίαο. Η δαξβηληθή ζεσξία
ζηε ζθέςε ηνπ Βέκπιελ, αθνξά έλα γεληθφ κνληέιν εμειηθηηθήο επηζηήκεο, ην νπνίν
έρεη επεξεάζεη φιεο ηηο επηζηήκεο εθηφο ησλ νηθνλνκηθψλ (Chavance, 2009, p. 9).
Μηα απφ ηηο βαζηθφηεξεο επηξξνέο ηεο δαξβηληθήο ζεσξίαο ζηελ ζθέςε ηνπ Βέκπιελ,
ε νπνία ζα απνηειέζεη θαη βαζηθφ κεζνδνινγηθφ ηνπ εξγαιείν θαη θξηηήξην, είλαη ε
κε ηειενινγηθή πξνζέγγηζε ησλ θαηλνκέλσλ.
Σελ ίδηα ζηηγκή ζεσξνχζε «αδχλαηε ηελ θαηαζθεπή κηαο πξαγκαηηθά
εμειηθηηθήο νηθνλνκηθήο ζεσξίαο κέζα ζην ππάξρνλ νξηαθφ/λενθιαζηθφ πιαίζην»
(Milonakis & Fine, 2009, p. 162). Ο ίδηνο ζην άξζξν ηνπ “Why is Economics not an
evolutionary Science” εμεγεί ηελ αληίζεζε ηνπ κε ηηο πάγηεο ζέζεηο ησλ θιαζηθψλ θαη
λενθιαζηθψλ νηθνλνκνιφγσλ ηεο επνρήο ηνπ, ηδηαίηεξα ησλ Άγγισλ θαη ησλ
Απζηξηαθψλ, νη νπνίνη αληηιακβάλνληαη ηνλ άλζξσπν ζαλ έλαλ «αθηηλνβνινχληα
ππνινγηζηή επραξίζηεζεο θαη πφλνπ ηνπ νπνίνπ ε κφλε δξαζηεξηφηεηα είλαη λα
άγεηαη θαη λα θέξεηαη απφ ηελ ψζεζε ησλ εξεζηζκάησλ, αιιά ηελ ίδηα ζηηγκή ε θχζε
ηνπ λα παξακέλεη αλέπαθε», (Veblen, 1919-2002 p. 73). ηελ ζθέςε ηνπο, καο ιέεη ν
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Βέκπιελ, ν άλζξσπνο εκθαλίδεηαη «ρσξίο λα έρεη πξνεγνχκελν ή επαθφινπζν» ,
(Veblen ,1919-2002 p. 73).

Γειαδή δελ κειεηάηαη ε ζπλερψο κεηαβαιιφκελε θχζε

ηνπ αλζξψπνπ, γεγνλφο πνπ έρεη σο ζπλέπεηα λα κελ αιιάδνπλ νη βαζηθέο ππνζέζεηο
ηεο νηθνλνκηθήο ζεσξίαο νη νπνίεο πεξηγξάθνπλ αθξηβψο απηή ηελ θχζε. Γηα ηνλ
Βέκπιελ απηέο νη ππνζέζεηο θάλνπλ ηνλ άλζξσπν λα εκθαλίδεηαη σο κηα αθαίξεζε,
έλα ίρλνο ηεο πξαγκαηηθήο ηνπ ππφζηαζεο ζαλ έλα: «…απνκνλσκέλν θαη νξηζηηθφ
ζηνηρείν, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ζηαζεξή ηζνξξνπία, κε εμαίξεζε ηα ξαπίζκαηα πνπ
δέρεηαη απφ ηηο επηδξαζηηθέο δπλάκεηο θαη ηειηθά ηνλ ηνπνζεηνχλ πξνο ηελ κία ή ηελ
άιιε θαηεχζπλζε» (Veblen, 1919-2002, p. 73).
Ο Βέκπιελ ππήξμε εθεπξέηεο ηνπ φξνπ λενθιαζηθφο, ηνλ νπνίν
ρξεζηκνπνίεζε γηα λα θαηεγνξηνπνηήζεη ηνπο «νξζφδνμνπο» νηθνλνκνιφγνπο ηεο
επνρήο ηνπ. Δπηλφεζε απηφλ ηνλ φξν, δηφηη «εθηηκνχζε πσο ε ζπγθεθξηκέλε
πξνζέγγηζε ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο δελ ήηαλ ηίπνηε άιιν απφ εθκνληεξληζκέλα
θιαζηθά πξφηππα» (Chavance, 2009, p.9). Ο Βέκπιελ ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ζέιεη λα
ηνλίζεη ηελ ζπλέρεηα κεηαμχ ησλ θιαζηθψλ πξνηχπσλ (φπσο απηά ηνπ Άληακ κηζ)
θαη ησλ ζεσξηψλ πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηα ηέιε ηνπ 19νπ θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ
αηψλα. Δίλαη ινηπφλ πξνθαλέο πσο ν ζπγθεθξηκέλνο φξνο γηα ηνλ Βέκπιελ είρε
αξλεηηθή έλλνηα, παξφια απηά πηνζεηήζεθε ζηελ ζπλέρεηα απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο
δέθηεο ηεο θξηηηθήο ηνπ (Chavance, 2009, p. 9).
Ο Βέκπιελ άζθεζε θξηηηθή θαη ζηα θαζηεξσκέλα θιαζηθά πξφηππα αιιά
θαη ζηνπο ζπγρξφλνπο ηνπ νηθνλνκνιφγνπο. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ δείγκα ηεο θξηηηθήο
ηνπ ζηα θιαζηθά πξφηππα κπνξεί θάπνηνο λα εληνπίζεη ζην άξζξν ηνπ
Preconceptions of Economic Science ΙΙ ”. πγθεθξηκέλα

“The

αλαθέξεη γηα ηνλ Adam

Smith «πσο ε ζξεζθεπηηθή ή ηειενινγηθή ηνπ ηάζε δηακνξθψλεη ηελ γεληθή δνκή ηεο
ζεσξίαο ηνπ θαη ηεο πξνζδίδεη ζπλνρή» (Veblen, 1919-2002, p. 125). Με βάζε απηέο
ηηο ζέζεηο, πξνρσξά ηελ θξηηηθή ηνπ ζε απηνχο πνπ νλνκάδεη λενθιαζηθνχο κέζσ ελφο
απφ ηνπο πξσηνπφξνπο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζρνιήο, ηνλ John Bates Clark. ην άξζξν
ηνπ κε ηίηιν “Professor Clark’s Economics”, ν Βέκπιελ καο θάλεη μεθάζαξε ηελ
αληίζεζή ηνπ ζηελ κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ησλ ζπγρξφλσλ ηνπ λενθιαζηθψλ
ζεκεηψλνληαο πσο:
«Η θιαζηθή ζρνιή ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Κιάξθ θαη ησλ ζχγρξνλσλ
επηζηεκνληθψλ ζπληξφθσλ ηνπ, είλαη εδνληζηηθή θαη σθειηκηζηηθή, - εδνληζηηθή ζηελ
ζεσξία ηεο θαη σθειηκηζηηθή ζηα πξαγκαηηζηηθά ηδεψδε θαη ζηηο επηδηψμεηο ηεο. Οη
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εδνληζηηθέο δηαηππψζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο έρεη δνκεζεί απηή ε ζπγθεθξηκέλε ηάζε
ησλ νηθνλνκηθψλ, είλαη δηαηππψζεηο βγαικέλεο απφ έλα ζηαηηθφ πιαίζην θαη
ραξαθηήξα, κε απνηέιεζκα λα κελ παξάγεηαη ηίπνηε πεξηζζφηεξν απφ κηα ζηαηηθή
ζεσξία (ηαμηλνκία) απφ ηελ αλάπηπμή ηνπο» (Veblen, 1919, p. 191).
Η ζέζε ηνπ Βέκπιελ είλαη πσο ηα νηθνλνκηθά ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζρνιήο,
ιφγσ αθξηβψο απηψλ ησλ κεζνδνινγηθψλ θαη ζεσξεηηθψλ βαζηθψλ αξρψλ πνπ
πηνζεηνχλ, «δελ κπνξνχλ λα πξνζεγγίζνπλ ηα δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηηο
ζχγρξνλεο επηζηεκνληθέο ζεσξίεο, φπσο ηα ηαμηθά δεηήκαηα, δηφηη πνηέ δελ
αζρνιήζεθαλ κε ηελ έλλνηα ηεο ζσξεπηηθήο αηηηφηεηαο» (Veblen, 1919, p. 192). Γηα
απηφλ ηα νηθνλνκηθά απηνχ ηνπ είδνπο είλαη «ζηελ ίδηα κνίξα κε ηηο ππφινηπεο
ηαμηλνκηθέο επηζηήκεο: δελ αζρνινχληαη, νχηε έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ην πξάμνπλ,
κε θαηλφκελα πνπ αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε, αλ εμαηξέζεη θαλείο κηαλ πξνζέγγηζε ηεο
αλάπηπμεο ζε φξνπο πνζνηηθνχο» (Veblen, 1919-2002, p. 192). Οη νηθνλνκνιφγνη νη
νπνίνη εξγάδνληαη κέζα ζε απηά ηα κεζνδνινγηθά πιαίζηα γηα ηνλ Βέκπιελ :
«έρνπλ απνδερζεί ηηο εδνληζηηθέο πξνθαηαιήςεηο πνπ αθνξνχλ ηελ αλζξψπηλε θχζε
θαη δξάζε, θαη ηελ βαζηθή ππφζεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπκθέξνληνο ε νπνία είλαη
παξαγφκελε απφ ηελ εδνληζηηθή ςπρνινγία. Απηέο ηνπο νη παξαδνρέο δελ
πξνζθέξνπλ ην απαξαίηεην πιηθφ γηα ηελ θαηαζθεπή κηαο ζεσξίαο ηεο εμέιημεο ηεο
αλζξψπηλεο θχζεο», (Veblen, 1919-2002, p.78)
Ο Βέκπιελ παξφηη ζαχκαδε ην έξγν ηνπ Μάξμ εληνπίδνληαο ζε απηφ
ραξαθηεξηζηηθά φπσο «ηνικεξφηεηα ζχιιεςεο θαη ηζρπξή ινγηθή ζπλνρή» (Veblen,
1906a, p.409, φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνπο Milonakis & Fine, 2009, p.174), ηελ ίδηα
ζηηγκή έθξηλε πσο νχηε θαη απηφ δηέζεηε ηα θαηάιιεια ραξαθηεξηζηηθά ψζηε λα
ζεσξείηαη κηα πξαγκαηηθά εμειηθηηθή νηθνλνκηθή ζεσξία. ην έξγν ηνπ “The Place of
Science in Modern Civilization” καο εμεγεί πσο ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε καξμηθή
πξνζέγγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηλνκέλσλ είλαη κε δαξβηληθή θαη κε εμειηθηηθή. Δθεί
ν Βέκπιελ καο μεθαζαξίδεη πσο ε «δαξβηληθή ζεσξία δελ έρεη νχηε ηειηθφ νχηε ηέιεην
ζθνπφ θαη ζηφρν ζε αληίζεζε κε ηελ αηαμηθή θνηλσλία ζηελ νπνία θαηαιήγεη ε
ζεσξία ηεο πάιεο ησλ ηάμεσλ ηνπ Μαξμ», (Veblen, 1914, p. 416-417). Απηή ε
ηειενινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ καξμηζκνχ ζηα νηθνλνκηθά θαηλφκελα είλαη ην
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ραξαθηεξηζηηθφ πνπ πξνθαιεί ηελ θξηηηθή ηνπ Βέκπιελ ν νπνίνο ζεκεηψλεη
ραξαθηεξηζηηθά:
«ην δαξβηληθφ πιαίζην δελ ππάξρεη θακηά εγγχεζε ηθαλή έηζη ψζηε
θάπνηνο λα ππνζέζεη εθ ησλ πξνηέξσλ πσο ην ηαμηθφ ζπκθέξσλ ηεο ηάμεο ησλ
εξγαδνκέλσλ ζα ηνπο νδεγήζεη ζηελ αληίζηαζε ελάληηα ζηελ ηάμε ησλ
θεθαιαηνχρσλ. Με ηελ ίδηα ινγηθή, κπνξεί θάιιηζηα ε εθπαίδεπζή ηνπο ζην λα
ππεξεηνχλ ηνπο εξγνδφηεο ηνπο, λα ηνπο νδεγήζεη ζε ζεκείν ηέηνην, ψζηε λα
αληηιεθζνχλ ηελ δηθαηνζχλε θαη ηελ ππεξνρή ηνπ θαηεζηεκέλνπ ζπζηήκαηνο ηεο
ππνηαγήο θαη ηεο άληζεο δηαλνκήο ηνπ πινχηνπ» (Veblen (1919, pp. 441-442)
Ο Βέκπιελ δελ ζηέθεηαη απιψο ζηελ θξηηηθή , αιιά καο δίλεη ηελ εηθφλα απηνχ ην
νπνίν ν ίδηνο ζα νλφκαδε εμειηθηηθή νηθνλνκηθή επηζηήκε. Μηα ηέηνηα ζεσξία πάλσ
απ’ φια ζα πξέπεη λα έρεη σο «βαζηθφ αληηθείκελν ηελ νηθνλνκηθή δξάζε» (Veblen,
1898a, p.77). Όπσο νη ππφινηπεο εμειηθηηθέο επηζηήκεο, ζα πξέπεη λα δηαζέηεη έλαλ
«ζθηρηά δεκέλν» ζεσξεηηθφ θνξκφ. Να είλαη κηα ζεσξία δηαδηθαζίαο, κηαο
εθηπιηζζφκελεο αθνινπζίαο» (Veblen, 1919-2002, p.58). Ο νξηζκφο ηεο εμειηθηηθήο
νηθνλνκηθήο ζεσξίαο γηα ηνλ Βέκπιελ, είλαη απηφο ηεο «ζεσξίαο κηαο δηαδηθαζίαο ηεο
πνιηηηζκηθήο αλάπηπμεο φπσο απηή θαζνξίδεηαη απφ ηε ζθνπηά ηνπ νηθνλνκηθνχ
ελδηαθέξνληνο, κηαο ζεσξίαο ηεο ζσξεπηηθήο αιιεινπρίαο ησλ νηθνλνκηθψλ ζεζκψλ
ε νπνία ζα πεξηγξάθεηαη κε φξνπο ηεο ίδηαο ηεο δηαδηθαζίαο.» Veblen (1919, p.77)

Θεζκνί θαη ζπλήζεηεο ηεο ζθέςεο
Απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν νξηζκφ ηνπ Βέκπιελ γηα ηελ εμειηθηηθή νηθνλνκηθή
επηζηήκε, γίλεηαη εκθαλέο ην πφζν ζεκαληηθφ ξφιν έπαηδαλ γη’ απηφλ νη ζεζκνί ζηελ
ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηλνκέλσλ. Ο ίδηνο δηακνξθψλεη έλα απφ
ηα βαζηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζεζκηθήο ζρνιήο ησλ νηθνλνκηθψλ, «ηελ ζχλδεζε
κεηαμχ ηνπ θεληξηθνχ ξφινπ ησλ ζεζκψλ θαη ηεο εμειηθηηθήο πξνζέγγηζεο πάλσ ζηελ
επηζηήκε ησλ νηθνλνκηθψλ» (Chavance, 2009, p.10)
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ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα δψζεη έλαλ νξηζκφ ησλ ζεζκψλ, ν Βέκπιελ
δαλείδεηαη απφ ηελ ακεξηθάληθε πξαγκαηηζηηθή θηινζνθηθή ζρνιή ηνλ φξν
«ζπλήζεηεο ηεο ζθέςεο» (Chavance, 2009, p.10). Απηέο νη ζπλήζεηεο ηεο ζθέςεο
«πξνθαινχληαη ζηνπο αλζξψπνπο απφ ηηο πιηθέο ζπλζήθεο, γηα παξάδεηγκα ηηο
θιεξνλνκηθέο ηάζεηο, ην επάγγεικα, ηελ παξάδνζε, ηελ παηδεία, ην θιίκα, ηε
δηαζεζηκφηεηα ηεο ηξνθήο, ή απφ νπνηαδήπνηε άιιε ζπλζήθε» (Veblen, 1907, p.438)
φπσο αλαθέξεηαη ζην Milonakis & Fine, 2009, p.164). Ο Υφληγθζνλ καο παξαζέηεη
κηα πνιχ ελδηαθέξνπζα πεξηγξαθή ηεο πξνέιεπζεο θαη ηεο θχζεο απηψλ ησλ
ζπλεζεηψλ ππνγξακκίδνληαο παξάιιεια ηελ κεγάιε έκθαζε πνπ έδσζε ζε απηέο ν
Βέκπιελ:
«κηα απφιπηα νξζνινγηθή αλάιπζε φισλ ησλ πιεπξψλ ηεο αλζξψπηλεο
ζπκπεξηθνξάο είλαη αδχλαηε (γηα ηνπο αλζξψπνπο), ιφγσ ηνπ φγθνπ ησλ
πιεξνθνξηψλ θαη ηεο αλαιπηηθήο δεηλφηεηαο πνπ απαηηείηαη. Έηζη ινηπφλ νη
άλζξσπνη έρνπλ αλαπηχμεη κεραληζκνχο ζηνπο νπνίνπο παξαπέκπνπλ ζπγθεθξηκέλεο
ελ εμειίμεη ελέξγεηεο αληί λα ηηο αμηνινγνχλ ζπλερψο νξζνινγηθά» (Hodgson, 1988,
pp. 124-125)
Φηάλνληαο ινηπφλ ζηνλ νξηζκφ ηνλ νπνίν ν ίδηνο ν Βέκπιελ έδηλε ζηνπο
ζεζκνχο, κηιάκε γηα «πάγηεο ζπλήζεηεο ζθέςεο, θνηλέο ζηελ πιεηνςεθία ησλ
αλζξψπσλ» (Veblen, 1919, p. 239, φπσο αλαθέξεηαη ζην Hodgson, 1988, p. 125). Οη
ζεζκνί ινηπφλ κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ σο «νη επηθξαηνχζεο ζπλήζεηεο ζθέςεο
θαη πξάμεο εληφο ηεο θνηλσλίαο», Chavance (2009, p. 11). Ο Βέκπιελ ρξεζηκνπνίεζε
ην κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ησλ «ζπλεζεηψλ ζθέςεο» ζαλ «αληηθαηάζηαην ηεο
εδνληζηηθήο νξζνινγηθφηεηαο ηνπ καξηδηλαιηζκνχ, αιιά θαη ηεο ηαμηθήο πάιεο ηνπ
Μαξμηζκνχ» (Veblen, 1907, p.438 φπσο αλαθέξεηαη ζην Milonakis & Fine, 2009,
p.164).
Η θνηλσλία θαη ε νηθνλνκία ινηπφλ είλαη ζχλνια ζεζκψλ νη νπνίνη
ππφθεηληαη ζηελ εμειηθηηθή δηαδηθαζία. Οη ζεζκνί κε ηελ ζεηξά ηνπο είλαη «ην
απνηέιεζκα ησλ ζπλεζεηψλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ αηφκσλ ε νπνία θαζνξίδεη
είηε ηελ ελίζρπζε είηε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπο. Δίηε απηφ ζπκβαίλεη ζπλεηδεηά κέζσ
ηεο κφξθσζεο ηνπ αηφκνπ, είηε φρη» (Veblen, (1901b, p.121, φπσο αλαθέξεηαη ζην
Chavance, 2009, p.11). Οη ζεζκνί ηνπ ζήκεξα έρνπλ δηακνξθσζεί κέζα ζηηο
ζπλζήθεο ηνπ παξειζφληνο θαη θιεξνλνκεζεί ζην παξφλ. «Δίλαη πξντφληα
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παξειζνληηθψλ δηαδηθαζηψλ, πξνζαξκνζκέλα ζε παξειζνληηθέο θαηαζηάζεηο θαη γηα
απηφλ αθξηβψο ηνλ ιφγν δελ βξίζθνληαη πνηέ ζε πιήξε ελαξκφληζε κε ην παξφλ»
(Veblen, 1899, p.126).
«Η ζεκεξηλή θαηάζηαζε δηακνξθψλεη ηνπο απξηαλνχο ζεζκνχο κέζα απφ κηα
εμαλαγθαζηηθή δηαδηθαζία επηινγήο. Η ζεκεξηλή θαηάζηαζε δξα πάλσ ζηνλ ηξφπν κε
ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη έρνπλ ζπλεζίζεη λα βιέπνπλ ηα πξάγκαηα θαη κε απηφλ ηνλ
ηξφπν είηε αιιάδεη είηε εληζρχεη ηελ θνζκνζεσξία ε νπνία έρεη θιεξνλνκεζεί απφ ην
παξειζφλ», Veblen (1899, p. 126).
Καηαιήγνληαο ινηπφλ γίλεηαη αληηιεπηφ πσο νη ζεζκνί είλαη ηα ζηνηρεία
εμέιημεο εληφο ηνπ πνιηηηζκνχ κε ηα νπνία κπνξεί θάπνηνο λα εμεγήζεη ηελ αηέξκνλε
δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ. Πξναλαθέξακε πσο ν Βέκπιελ
ρξεζηκνπνίεζε ηνπο ζεζκνχο ζαλ κεζνδνινγηθφ εξγαιείν απέλαληη ζηελ εδνληζηηθή
αληίιεςε πεξί εμσγελψο δεδνκέλσλ πξνηηκήζεσλ ηνπ αλζξψπνπ. Καη είλαη ην βαζηθφ
ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ελδνγελνχο δηαδηθαζίαο δηακφξθσζεο ησλ ζεζκψλ κε ην
πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ απηφ ην νπνίν ηνλ νδήγεζε ζε απηήλ ηελ επηινγή.

Έλζηηθηα θαη Θεζκνί

Ο Βέκπιελ παξνπζηάδεη ζην έξγν ηνπ έλαλ κεραληζκφ ηεο παξαγσγήο θαη
εμέιημεο ησλ ζεζκψλ. Ο ζρεκαηηζκφο ησλ ζεζκψλ ινηπφλ είλαη «απνηέιεζκα
αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ επηπέδσλ θαη πξνζσξηλψλ θαηαζηάζεσλ πνπ
ακθφηεξα απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο εμειηθηηθήο δηαδηθαζίαο» (Chavance, 2009,
p.12). Ο Βέκπιελ ζεκεηψλεη πσο ππάξρνπλ θάπνηεο έκθπηεο ηάζεηο ζην αλζξψπηλν
είδνο (Veblen, 1914, p.1). Ο φξνο «έλζηηθηα» κπνξεί λα «κελ είλαη θαη ν πιένλ
δφθηκνο γηα ηελ επηζηήκε ηεο ςπρνινγίαο», φκσο ζε φηη αθνξά ηελ κειέηε ηεο
δεκηνπξγίαο θαη ηεο αλάπηπμεο ησλ ζεζκψλ ν «ζπγθεθξηκέλνο φξνο θξίλεηαη σο ν πην
θαηάιιεινο» (Veblen, 1914, pp. 2-3). Αλάκεζα ζηηο πξνζσξηλέο θαηαζηάζεηο θαη ηα
δηάθνξα επίπεδα ηα νπνία απνηεινχλ ην αληηθείκελν ηεο εμειηθηηθήο δηαδηθαζίαο ν
Βέκπιελ αλαγλσξίδεη σο πξσηαξρηθφ επίπεδν απηφ ησλ ελζηίθησλ, ησλ
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«θιεξνλνκηθψλ ηάζεσλ» (Veblen, 1914, p. 3), ηα νπνία θαζνξίδνπλ ζε έλα
ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά θαη ππφθεηληαη ζηελ ζεηξά ηνπο ζηελ
ζσξεπηηθά πξνθαινχκελε εμέιημε θαη «ηξνπνπνίεζε κέζσ ησλ ζπλεζεηψλ ηεο δσήο»
(Veblen, 1914, p. 38). Απηέο νη έκθπηεο πξσηαξρηθέο ηάζεηο ηνπ αλζξψπνπ, είλαη ην
απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θπζηθήο επηινγήο κέζσ ηεο εμέιημεο ηνπ είδνπο,
κεηά απφ κηα «καθξά βηνινγηθή θαη θνηλσληθή πεξίνδν ηεο ηζηνξίαο ηνπ» (Chavance,
2009, p.12). «Σα έλζηηθηα ζηελ πεξίπησζε ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο δελ θαζνξίδνπλ
απηφκαηα ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά, ηελ ίδηα ζηηγκή φκσο ππνδεηθλχνπλ ηνλ
αληηθεηκεληθφ ζθνπφ θάζε πξνζπάζεηαο» (Veblen, 1914, p. 3, φπσο αλαθέξεηαη ζην
Rutherford, 1994, p.135).
Τπάξρνπλ δχν θαηεγνξίεο ελζηίθησλ γηα ηνλ Βέκπιελ (Chavance, 2009,
p.12): Δθείλα πνπ σζνχλ ην άηνκν λα δξάζεη πξνο ην ζπλνιηθφ ζπκθέξνλ ηεο
θνηλσλίαο κέζα ζηελ νπνία δεη, θαη απηά ηα νπνία

ην ζπξψρλνπλ λα δξάζεη

απνθιεηζηηθά επηδηψθνληαο ην αηνκηθφ ηνπ ζπκθέξνλ αθφκε θαη εηο βάξνο ηνπ
ππφινηπνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Απφ ηελ πξψηε θαηεγνξία ν Βέκπιελ «ηαπηνπνηεί
ηξεηο θιεξνλνκηθέο ηάζεηο νη νπνίεο ραξαθηεξίδνπλ ην αλζξψπηλν είδνο ζην ζχλνιφ
ηνπ» (Milonakis & Fine, 2009, p.164) :
1) Σν έλζηηθην ηεο εξγαηηθφηεηαο (instinct of workmanship): δειαδή ηελ ηάζε γηα
εξγαζία κε ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία ρξήζηκσλ πξαγκάησλ γηα ηνλ άλζξσπν» (Veblen
(1898c, p. 84, φπσο αλαθέξεηαη ζην Milonakis & Fine, 2009, p.164). Σν έλζηηθην ηεο
εξγαηηθφηεηαο νξίδεηαη θαη σο ε κέξηκλα γηα ηελ «ιεηηνπξγηθφηεηα κε ηελ νπνία
επηδηψθεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηεο δσήο, ε παξαγσγηθή ρξεζηκνπνίεζε
ησλ δηαζέζηκσλ κέζσλ θαζψο θαη ε ηθαλνπνηεηηθή δηαρείξηζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ
πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα απηνχο ηνπο ζθνπνχο» (Veblen, 1914, p.25) θαη ην
«ελδηαθέξνλ ζε φηη αθνξά ηα πξαθηηθά κέζα, ηνπο ηξφπνπο, ηνπο κεραληζκνχο θαη ηηο
επηλνήζεηο νη νπνίεο είλαη ζρεηηθέο κε ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ νηθνλνκία, ηελ
ηθαλφηεηα γηα πξφνδν, ηελ δεκηνπξγηθή εξγαζία θαη ηελ ηερλνινγηθή θαηάξηηζε»
(Veblen, [1914] 1964, pp. 31, 33) φπσο αλαθέξεηαη ζην Rutherford, 1994, p.135).
2) Tν έλζηηθην ηεο άεξγεο πεξηέξγεηαο (idle curiosity): «αλαθεξφκελνο ζηελ ηάζε ηνπ
λα θαηαλνείο θαη λα εμεγείο ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ
θαληαζία» (Milonakis & Fine, 2009, p.165). Ο Βέκπιελ νλνκάδεη «άεξγε» (αγγι.idle) ηελ αλζξψπηλε πεξηέξγεηα γηαηί δελ εληνπίδεη «θαλέλα ίρλνο ζηφρνπ
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σθειηκηζηηθνχ ραξαθηήξα ζηελ εθδήισζε (κέζα απφ ηηο ζπλήζεηεο) ηεο
ζπγθεθξηκέλεο ηάζεο ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο» (Veblen, 1914, p. 86). Σελ ζεσξεί
ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ πξφνδν θαη ηελ επκάξεηα ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, γηαηί
θαηά ηελ γλψκε ηνπ απηή ε ηάζε είλαη παξάγνληαο ν νπνίνο «επηηαρχλεη ηελ πξφνδν
ηεο ηερλνινγηθήο γλψζεο θέξλνληαο νπζηψδεηο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα
παξζνχλ ππ’ φςηλ» (Veblen, 1914, p.87). Σελ ίδηα ζηηγκή ε «άεξγε πεξηέξγεηα»
ζπλερψο «παξελνριεί επίκνλα ηνλ εθ’ ηεο ζπλήζεηαο παξαγκέλν γλσζηαθφ θνξκφ
πάλσ ζηνλ νπνίν δξα ην έλζηηθην ηεο εξγαηηθφηεηαο» (Veblen, 1914, pp. 87-88).
3) ηεο γνλετθήο ηάζεο (parental bent): «ε νπνία ππνδειψλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ
αλζξψπνπ γηα ην θαιφ ησλ ζπλαλζξψπσλ ηνπ» (Veblen, 1964b [1914], pp. 85-91,
1906b and 1898c, φπσο αλαθέξεηαη ζην Milonakis & Fine, 2009, p. 165). Ο Βέκπιελ
φηαλ καο κηιάεη γηα «γνλετθή ηάζε» μεθαζαξίδεη πσο αλαθέξεηαη ζε θάηη «πνιχ
επξχηεξν απφ ηελ θπζηνινγηθή θξνληίδα ηελ νπνία είλαη ηαγκέλνο ν γνλέαο λα
πξνζθέξεη ζηα παηδηά ηνπ» (Veblen, 1914, p.26). Σαπηφρξνλα ζεκεηψλεη πσο ηα
ζηνηρεία εθδήισζεο απηήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηάζεο είλαη «πην εκθαλή ζε
θαηψηεξνπο πνιηηηζκνχο φπνπ νη δηαρσξηζηηθέο γξακκέο πνπ νξηνζεηνχλ ηελ έλλνηα
ηεο νηθνγέλεηαο εθηείλνληαη ζε κεγαιχηεξν εχξνο ζπγθξηηηθά κε ηηο εθπνιηηηζκέλεο
θνηλφηεηεο» (Veblen, 1914, p. 26).
Σν έλζηηθην ηεο εξγαηηθφηεηαο είλαη γηα ηνλ Βέκπιελ ε θχξηα δχλακε πνπ
ψζεζε ην αλζξψπηλν είδνο λα εμειίμεη ηα κέζα έηζη ψζηε λα θαιπηεξέςεη ηηο
ζπλζήθεο δσήο ηνπ. ην νκψλπκν έξγν ηνπ “The Instict of Workmanship” καο
αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: «Σν έλζηηθην ηεο εξγαηηθφηεηαο νδήγεζε ην αλζξψπηλν
είδνο απφ ην θηελψδεο ζην αλζξψπηλν επίπεδν, θαη αθφκε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
ηειεπηαίαο θάζεο εμέιημεο ηνπ πνιηηηζκνχ δελ έπαςε πνηέ λα δηαπλέεη ηα αλζξψπηλα
έξγα» (Veblen, 1914, p. 37). ηελ θνξπθή ηεο θιίκαθαο ησλ έκθπησλ αλζξψπηλσλ
ηάζεσλ πνπ πξνσζνχλ ηελ πξφνδν ηνπ είδνπο δίπια ζην έλζηηθην ηεο εξγαηηθφηεηαο
ν Βέκπιελ ηνπνζεηεί ηελ γνλετθή ηάζε (Veblen, 1914, p. 25). Θεσξεί πέξα απφ θάζε
ακθηβνιία πσο ην ζπγθεθξηκέλν έλζηηθην, έρεη παίμεη πνιχ «ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ
δηακφξθσζε ηνπ αηζζήκαηνο ηεο αλεζπρίαο (ην νπνίν εθθξάδεηαη ζρεδφλ ζην ζχλνιν
ηνπ πιεζπζκνχ) αλαθνξηθά κε ηελ δσή θαη ηελ επκάξεηα ηεο θνηλφηεηαο ελ γέλεη»,
(Veblen, 1914, p. 27). Όκσο ηελ ίδηα ζηηγκή καο ζεκεηψλεη πσο ζηνλ ζπλδπαζκφ ηνπ
ελζηίθηνπ ηεο εξγαηηθφηεηαο κε ηελ άεξγε πεξηέξγεηα «θξχβεηαη ην κπζηηθφ πίζσ
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απφ ηελ ηερλνινγηθή πξφνδν θαη ηελ απαξρή ηεο ζχγρξνλεο βηνκεραλίαο θαζψο θαη ε
δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθήο αιιαγήο θαη εμέιημεο γεληθφηεξα» (Veblen, 1906b, p. 13)
φπσο αλαθέξεηαη ζην Milonakis & Fine (2009, p. 165).
Η δεχηεξε θαηεγνξία ελζηίθησλ εκπεξηέρεη ηηο ηάζεηο ηνπ αλζξψπνπ νη
νπνίεο φηαλ εθθξάδνληαη δξνπλ ζε βάξνπο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Ο Βέκπιελ
εληνπίδεη δχν θχξηεο ηάζεηο ηέηνηνπ είδνπο:
1) Σν έλζηηθην ηνπ αξπαθηηθνχ (predatory instinct). Ο Βέκπιελ ρξεζηκνπνηεί
απηφλ ηνλ φξν γηα λα πεξηγξάςεη ηελ ηάζε ησλ αλζξψπσλ λα επηδηψθνπλ ην
πξνζσπηθφ ηνπο ζπκθέξνλ εηο βάξνο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Η έθθξαζε απηήο
ηεο ηάζεο νδεγεί ην άηνκν λα ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ αξπαθηηθφ απνθνκκέλν απφ
ηελ ππφινηπε θνηλφηεηα θαη δξψληαο κφλν πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ θαη ηαπηφρξνλα
ελάληηα πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ ππνινίπσλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο ηεο νπνίαο είλαη
κέινο, Veblen (1912, p.105).

2) Σν έλζηηθην ηεο πξνζνκνίσζεο, (propensity for emulation). Απηφο ν φξνο
ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ Βέκπιελ γηα λα πεξηγξάςεη ηελ ηάζε ησλ αλζξψπσλ λα
εμνκνησζνχλ ή αθφκε θαη λα μεπεξάζνπλ ηα ππφινηπα κέιε ηεο θνηλφηεηαο. Απηφο ν
αληαγσληζκφο εθθξάδεηαη ζπλήζσο κέζσ ηεο απφθηεζεο πινχηνπ θαη θαηαλαισηηθήο
δχλακεο, Veblen (1912, p. 22). Η ηάζε απηή είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηνλ ζεζκφ ηεο
ηδηνθηεζίαο θαη ν Βέκπιελ ηελ παξνπζηάδεη λα εκθαλίδεηαη θαηά ηελ κεηάβαζε απφ
ηνλ πξσηφγνλν ζην βαξβαξηθφ ζηάδην ηεο εμέιημεο ηεο θνηλσλίαο, κε πξψην
αληηθέηκελν ηδηνθηεζίαο ηηο γπλαίθεο, (1912, p.23). Η ζπγθεθξηκέλε ηάζε ιεηηνπξγεί
παξάιιεια κε ην έλζηηθην ηνπ αξπαθηηθνχ θαη νδεγεί ηα άηνκα ηα νπνία
θαηαθέξλνπλ λα ππεξηζρχζνπλ ζε βάξνο ηνπ ππφινηπνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη λα
αλέιζνπλ ζηελ αλψηεξε «αξγφζρνιε» ηάμε ε νπνία απέρεη απφ ηελ παξαγσγή
πινχηνπ (leisure class), λα επηδίδνληαη ζε επηδεηθηηθή αεξγία (conspicuous leisure)
θαη επηδεηθηηθή θαηαλάισζε (conspicuous consumption) έηζη ψζηε λα δειψζνπλ ηελ
ππεξνρή ηνπο απέλαληη ζηα ππφινηπα κέιε ηεο θνηλφηεηαο, Veblen (1912 pp. 35-68).
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Σα δχν ζχλνια, ην έλα κε ηα ζεηηθά γηα ηελ θνηλσλία έλζηηθηα θαη ην άιιν κε
ηα αξλεηηθά αιιεινεπεξεάδνληαη αλάινγα κε ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη ηελ θάζε
εμέιημεο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε θάζε θνηλσλία. ην πξψην επίπεδν εμέιημεο φπνπ
παξαηεξείηαη ην πέξαζκα

απφ ηελ πξσηφγνλε θνηλσλία ζηελ βαξβαξηθή

παξαηεξείηαη έληνλε αληίζεζε κεηαμχ ηνπ ελζηίθηνπ ηεο εξγαηηθφηεηαο θαη ηνπ
ελζηίθηνπ ηνπ αξπαθηηθνχ. ην δεχηεξν επίπεδν ηεο εμέιημεο δηακνξθψλνληαη νη
ζπλήζεηεο νη ηξφπνη ζθέςεο θαη δξάζεο θάησ απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξηθέο θαη
πιηθέο ζπλζήθεο. ην ηξίην επίπεδν εμέιημεο ηεο θνηλσλίαο νη ήδε δηακνξθσκέλεο
ζπλήζεηεο αξρίδνπλ λα επεξεάδνπλ θαη ηηο ελζηηθηψδεηο δηαζέζεηο θαη κε απηφλ ηνλ
ηξφπν άιιεο ππεξηζρχνπλ θαη άιιεο ππνρσξνχλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν δηακνξθψλεηαη
ην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο θνηλσλίαο.
«Οη ζπλήζεηεο κηαο θνηλσλίαο αιιάδνπλ αθαηάπαπζηα θαη απηή ε αιιαγή ιεηηνπξγεί
ζσξεπηηθά. Απηή ε δηαδηθαζία έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ δηαξθή αλάπηπμε ησλ
ζεζκψλ. Οη αιιαγέο ζηελ ζεζκηθή δνκή ηεο θνηλσλίαο πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλερψο
σο απνηέιεζκα ησλ αιιαγψλ ζηηο αλάγθεο ηεο ίδηαο ηεο δσήο», Veblen (1914, p. 12)

Γηρνηόκεζε, ζεζκνί θαη ηερλνινγία

Ο φξνο δηρνηφκεζε είλαη θεληξηθφο ζην έξγν ηνπ Βέκπιελ. Υξεζηκνπνηψληαο
ηνλ ζέιεη λα ζεκεηψζεη ηελ ζπγθξνπζηαθή αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζε δηάθνξνπο
παξάγνληεο νη νπνίνη παίδνπλ ξφιν ζηελ εκθάληζε θαη ηελ εμέιημε δηαθφξσλ
θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ θαηλνκέλσλ.
Μηα

ραξαθηεξηζηηθή

πεξίπησζε

ηέηνηνπ

είδνπο

ζπγθξνπζηαθήο

αιιειεπίδξαζεο είλαη απηή αλάκεζα ζηελ ηερλνινγία θαη ηνπο ζεζκνχο. Ο Βέκπιελ
ππνζηεξίδεη πσο ππάξρεη απηνί νη δχν παξάγνληεο ζπγθξνχνληαη γηαηί ελψ θαη νη δχν
εμειίζζνληαη δπλακηθά θαη ζπλερψο, νη ζεζκνί δελ κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ ηνλ
ξπζκφ κε ηνλ νπνίν εμειίζζνληαη νη ηερλνινγηθέο ζπλζήθεο. Λφγσ απηνχ ηνπ
γεγνλφηνο νη ζεζκνί έρνπλ ηελ ηάζε λα αληηζηέθνληαη ζηηο αιιαγέο νη νπνίεο
πξνθαινχληαη απφ ηελ εηζαγσγή λέαο ηερλνινγίαο.
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Όκσο ζην έξγν ηνπ Βέκπιελ δελ είλαη ε κνλαδηθή ε δηρνηφκεζε απηή
αλάκεζα ζηνπο ζεζκνχο θαη ηελ ηερλνινγία. Όπσο αλαθέξακε θαη ζε άιιν ζεκείν νη
δχν νκάδεο ελζηίθησλ, ε κία ε νπνία πεξηέρεη ηα έλζηηθηα πνπ θάλνπλ ηα άηνκα λα
δξνπλ πξνο φθεινο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη ε δεχηεξε ε νπνία ηα θάλεη λα δξνπλ
ζε βάξνο ηνπ, ζπγθξνχνληαη κεηαμχ ηνπο αλάινγα κε ηηο θνηλσληθέο θαη ηερλνινγηθέο
ζπλζήθεο. Ο Βέκπιελ καο πεξηγξάθεη ηελ δηαδηθαζία ηνλίδνληαο ηελ κεγάιε
αληίζεζε δχν ζπγθεθξηκέλσλ ελζηίθησλ, απηψλ ηεο εξγαηηθφηεηαο θαη ηνπ
αξπαθηηθνχ. Αληηιακβαλφκαζηε ινηπφλ πσο ν Βέκπιελ ρξεζηκνπνηεί ηελ δηρνηφκεζε
γηα λα πεξηγξάςεη θαη γεληθφηεξεο ζπγθξνπζηαθέο αιιειεπηδξάζεηο αλάκεζα ζε
παξάγνληεο θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ θαηλνκέλσλ αιιά θαη επηκέξνπο
ζπγθξνχζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα εληφο ησλ πιαηζίσλ απηψλ ησλ παξαγφλησλ
αλάινγα κε ηηο γεληθέο ζεζκηθέο θαη ηζηνξηθέο ζπλζήθεο.
Ο Βέκπιελ καο πεξηγξάθεη ηελ εμέιημε ησλ θνηλσληψλ ζε ζηάδηα.
Σαπηνπνηεί δχν ζηάδηα ηεο ηζηνξίαο ηεο αλζξσπφηεηαο σο ηα βαζηθφηεξα γηα ηελ
αλάιπζε ηνπ: Σελ πξσηφγνλε επνρή θαη ηελ βαξβαξηθή ή επνρή ηνπ αξπαθηηθνχ.
Γηαρσξίδεη ηελ ηειεπηαία ζε ηξεηο ππνπεξηφδνπο, ηελ πξψηκε βαξβαξηθή πεξίνδν, ηελ
επνρή ησλ ρεηξνηερλψλ (handicraft era) ή ελ κέξεη εηξεληθή πεξίνδν (quasi-peaceable)
θαη ηελ επνρή ησλ κεραλψλ (Machine Era) ε νπνία είλαη ε ζχγρξνλε βηνκεραληθή
επνρή, Milonakis & Fine (2009, p.173). Οπζηαζηηθά ν Βέκπιελ ηνλίδεη ηελ
αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηεο ηερλνινγίαο ε νπνία ζηελ νπζία ηεο είλαη δπλακηθή θαη
κεηαβάιιεηαη κε ξαγδαίν ξπζκφ, θαη ησλ αξγά κεηαβαιιφκελσλ ζπλεζεηψλ ηεο
ζθέςεο (ζεζκνί). Απηή ε αιιειεπίδξαζε δηακνξθψλεη ηελ εμέιημε θαη ηελ επηινγή
ησλ ζεζκψλ. Έηζη ζεκεηψλεη πσο ππάξρεη πεξίπησζε θάπνηνη ιανί νη νπνίνη έξρνληαη
ζε επαθή κε ηερλνινγία αλψηεξνπ επηπέδνπ ελψ βξίζθνληαη ζε πξψηκν ζηάδην
θνηλσληθήο εμέιημεο, είλαη δπλαηφλ λα πεξάζνπλ ζε θάπνην απφ ηα επφκελα ζηάδηα
απνθεχγνληαο θάπνηα απφ ηα ελδηάκεζα. Βέβαηα ν Βέκπιελ θαηαζέηεη απηήλ ηελ
ππφζεζε απνθεχγνληαο θάζε κνξθήο ηειενινγία.
Σα ζηάδηα εμειίζζνληαη σο εμήο: ηελ αξρή φπνπ έρνπκε ηελ πξσηφγνλε
(savage) θαηάζηαζε ηα ηερλνινγηθά κέζα γηα ηελ επηβίσζε είλαη θησρά. Σα κέιε ηεο
θνηλφηεηαο αλαγθάδνληαη λα βξνπλ ηξφπνπο γηα λα επηβηψζνπλ θαη απηή ηνπο αλάγθε
εληζρχεη ηηο παξαγσγηθέο πξνζπάζεηεο. Έηζη ζηελ πξσηφγνλε πεξίνδν ππεξηζρχεη ην
έλζηηθην ηεο αιιειεγγχεο θαη ηεο εξγαηηθφηεηαο, Veblen (1899, p.87).
ηελ ζπλέρεηα ηα πξάγκαηα εμειίζζνληαη δηαθνξεηηθά. Όηαλ νη
ηερλνινγηθέο ζπλζήθεο ην επηηξέςνπλ δεκηνπξγείηαη πιεφλαζκα ζηελ παξαγσγή,
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Veblen (1899, p. 87), θαη ηαπηφρξνλα εκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά ν ζεζκφο ηεο
ηδηνθηεζίαο θαη ηεο αξγφζρνιεο ηάμεο πνπ γηα ηνλ Βέκπιελ δελ απνηεινχλ ηίπνηα
άιιν εθηφο απφ ηηο δχν φςεηο ηνπ ίδηνπ λνκίζκαηνο αθνχ πξνέξρνληαη απφ ην ίδην
ζχλνιν νηθνλνκηθψλ δπλάκεσλ, Veblen (1899, p. 22). Με ηελ εκθάληζε απηψλ ησλ
ζεζκψλ ζεκειηψλεηαη ε βαξβαξηθή θνπιηνχξα θαη επηθξαηνχλ ηα έλζηηθηα ηνπ
αξπαθηηθνχ θαη ηεο εμνκνίσζεο.
Η εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο φκσο έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα επεξεάδεη ην
ζεζκηθφ πιαίζην θαη ηελ θνπιηνχξα ησλ θνηλσληψλ. Η απμαλφκελε ηερλνινγηθή
πξφνδνο ζα νδεγήζεη ζε έλα επφκελν ζηάδην, απηφ ησλ παξαγσγψλ – ρεηξνηερλψλ ή
φπσο ν Βέκπιελ ην νλνκάδεη εκί-εηξεληθφ ζηάδην. Δθεί νη ηερλνινγηθέο ζπλζήθεο
έρνπλ πξννδεχζεη αξθεηά ψζηε λα επηηξέπνπλ ηελ εκθάληζε ησλ ρεηξνηερλψλ νη
νπνίνη παξάγνπλ ηα πξντφληα ηνπο πξνο φθεινο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. ε απηφ ην
ζηάδην ηα έλζηηθηα ηεο εμνκνίσζεο θαη ηνπ αξπαθηηθνχ ππνρσξνχλ θαη αλαγελληέηαη
ην έλζηηθην ηεο εξγαηηθφηεηαο, Veblen (1914, p. 194).
ην ηειεπηαίν ζηάδην πνπ πεξηγξάθεη ν Βέκπιελ ε ηερλνινγία έρεη
εμειηρζεί ηφζν πνιχ πνπ πιένλ έρεη θηάζεη ζην επίπεδν ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο.
Ο Βέκπιελ ζε απηφ ην ζηάδην ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηελ επνρή ηνπ. ην ζπγθεθξηκέλν
ζηάδην ην έλζηηθην ηεο εξγαηηθφηεηαο ππνρσξεί γηα λα πάξνπλ πάιη ηε ζέζε ηνπ ηα
έλζηηθηα ηνπ αξπαθηηθνχ θαη ηεο εμνκνίσζεο, Veblen (1914, pp. 300-302).
Δίλαη θαλεξφ πσο ν Βέκπιελ ζεσξεί πσο ε απάληεζε ζην εξψηεκα ηνπ
πνηα νκάδα ελζηίθησλ ζα επηθξαηήζεη είλαη ζπλάξηεζε ηεο εμέιημεο ηνπ πιηθνχ θαη
ηερλνινγηθνχ ππνβάζξνπ ηεο θνηλσλίαο. Θεσξεί πσο νη βαξβαξηθέο ηάζεηο δελ είλαη
έκθπηεο ζηνλ άλζξσπν, αθνχ ζην πξσηφγνλν ζηάδην ππεξηζρχνπλ ηα έλζηηθηα ηεο
εξγαηηθφηεηαο, ηεο γνλετθήο θξνληίδαο θαη ηεο άεξγεο πεξηέξγεηαο. Γηα ηνλ Βέκπιελ
ε εμέιημε ησλ ηερλνινγηθψλ ζπλζεθψλ θαη ε κέζσ απηήο εθθίλεζε ηνπ βαξβαξηθνχ
ζηαδίνπ είλαη ν θχξηνο παξάγνληαο ηεο εκθάληζεο ησλ εηο βάξνο ηνπ θνηλσληθνχ
ζπλφινπ ηάζεσλ ηνπ αλζξψπνπ.
Ο Βέκπιελ κε απηή ηνπ ηελ πεξηγξαθή κέζσ ησλ ζηαδίσλ θαηαζέηεη ηελ
άπνςε ηνπ γηα ηηο ελαιιαγέο ζην ζεζκηθφ πιαίζην ησλ θνηλσληψλ ζηελ ηζηνξία ηεο
αλζξσπφηεηαο θαη ηελ ζπγθξνπζηαθή αιιειεπίδξαζε ησλ ζεζκψλ κε ηηο
ηερλνινγηθέο εμειίμεηο. Ωζηφζν ζεκεηψλεη πσο «ν κε ηειενινγηθφο ραξαθηήξαο ηεο
δηαδηθαζίαο ηεο εμέιημεο ησλ ζεζκψλ θαη ε έιιεηςε ζε απηήλ θπζηθψλ λφκσλ θαη
θαλνληθνηήησλ θάλνπλ αδχλαηε ηελ πξφβιεςε ησλ ηάζεσλ νη νπνίεο ζα
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επηθξαηήζνπλ ζε απηή ηελ ζχγθξνπζε ησλ ελζηίθησλ ζε κειινληηθέο πεξηφδνπο,»
Veblen (1914, p. 327).
Μηα αθφκα δηρνηφκεζε πνιχ ζεκαληηθή ζην έξγν ηνπ Βέκπιελ είλαη απηή
πνπ ιακβάλεη ρψξα ζηα πιαίζηα ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο. Ο Βέκπιελ
ρξεζηκνπνηεί δπν φξνπο, ην βηνκεραληθφ (industrial) θαη ην θεξδνζθνπηθφ (pecuniary
business) γηα λα πεξηγξάςεη ηνπο δχν πφινπο απηήο ηεο ζχγθξνπζεο ε νπνία είλαη
ηππηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαηά ηελ γλψκε ηνπ.
Ο θαπηηαιηζκφο γηα ηνλ Βέκπιελ είλαη « έλα ζχζηεκα πνπ ηδξχζεθε πάλσ
ζηε βάζε κηαο επξείαο θιίκαθαο βηνκεραλίαο ε νπνία παξάγεη κε κεραλήκαηα ελψ
ηελ ίδηα ζηηγκή ε δηαρείξηζε απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο γίλεηαη κε γλψκνλα ηηο αξρέο ησλ
επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηελ αξρή –επέλδπζε κε ζθνπφ ην θέξδνο - »,
Veblen (1904, p. 16).
ε απηφ αθξηβψο ην ζεκείν εκθαλίδεηαη ε αληίζεζε κεηαμχ ηνπ
βηνκεραληθνχ (industrial) θνκκαηηνχ ην νπνίν είλαη κνξθή έθθξαζεο ηνπ ελζηίθηνπ
ηεο εξγαηηθφηεηαο θαη ηνπ θεξδνζθνπηθνχ (pecuniary) ην νπνίν είλαη κνξθή
εκθάληζεο ηνπ ελζηίθηνπ ηνπ αξπαθηηθνχ. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί νη άλζξσπνη πνπ
έρνπλ αλαιάβεη λα εθηεινχλ ην βηνκεραληθφ θνκκάηη, νπζηαζηηθά ηελ δηαδηθαζία ηεο
παξαγσγήο, είλαη εξγάηεο θαη κεραληθνί νη νπνίνη αζρνινχληαη κε ηελ δηαρείξηζε
πξαθηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ σο κφλν ζηφρν έρνπλ ηελ παξαγσγή αγαζψλ ηα νπνία ζα
ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ.
ηελ αληίπεξα φρζε ηψξα ν έιεγρνο ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο πνπ
πεξηγξάςακε πξνεγνπκέλσο βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ησλ επηρεηξεκαηηψλ, ηεο
αξγφζρνιεο ηάμεο ηεο επνρήο ησλ κεραλψλ. Οη επηρεηξεκαηίεο δηαθαηέρνληαη απφ ην
έλζηηθην ηνπ αξπαθηηθνχ θαη ιεηηνπξγνχλ θεξδνζθνπηθά (pecuniary) κε κνλαδηθφ
ζηφρν ην θέξδνο. Απηφ ην γεγνλφο ηνπο νδεγεί λα κελ ελδηαθέξνληαη λα επηηχρνπλ,
κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο παξαγσγήο ηελ νπνία ειέγρνπλ, ηα κέγηζηα δπλαηά νθέιε
γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν, αιιά αληίζεηα λα έρνπλ σο κφλν ζηφρν ηα πηζαλά θέξδε ηα
νπνία παξάγνληαη κέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία. Ο Βέκπιελ επηζεκαίλεη πσο κε ηελ
εκθάληζε ζην ηέινο ηνπ 19νπ αηψλα ησλ βηνκεραληθψλ ηίηισλ, νη λφκηκνη ηδηνθηήηεο
ησλ εηαηξηθψλ θεθαιαίσλ, δελ είραλ πιένλ γλψζε γηα ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο
πνπ έδηλαλ γλψζε ζε απηά ηα θεθάιαηα, Lazonick (1991-1997, p. 464).
Παξφια απηά ν Βέκπιελ έβιεπε πσο νη επηρεηξεκαηίεο ελψ έρνπλ απνθνπεί
ηειείσο απφ ηελ δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο, ηαπηφρξνλα δηαηεξνχζαλ ηνλ έιεγρφ ηεο.
Θέινληαο λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηα θέξδε ηνπο πάλσ ζηελ βάζε ησλ ππαξρφλησλ
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παξαγσγηθψλ πφξσλ κεξίδηα ησλ νπνίσλ θαηείραλ, νη «απφληεο ηδηνθηήηεο» (αγγι.
absentee ownership), θαζνδεγνχζαλ ηνπο δηεπζπληέο-ππαιιήινπο ηνπο λα αλεβάδνπλ
ηηο ηηκέο θαη λα πεξηνξίδνπλ ηελ παξαγσγή. χκθσλα κε ηνλ Βέκπιελ νη απφληεο
ηδηνθηήηεο δξνχζαλ ζαλ ηππηθνί κνλνπσιεηέο, Lazonick (1991-1997, p. 465).
Η «ζπλεηδεηή εγθαηάιεηςε ηεο απνδνηηθφηεηαο» δεκηνπξγνχζε κηα «νμεία
ζχγθξνπζε αλάκεζα ζηα ζπκθέξνληα ησλ απφλησλ ηδηνθηεηψλ θαη ζηα ζπκθέξνληα
ησλ κεραληθψλ-ππαιιήισλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ επηρεηξεκαηηθή νξγάλσζε θαη
δηέζεηαλ νπζηαζηηθή γλψζε ησλ πξντφλησλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ» Veblen (1921)
φπσο αλαθέξεηαη ζην Lazonick (1991-1997, p. 465). Σν ζπκπέξαζκα ζην νπνίν
θαηαιήγεη ν Βέκπιελ είλαη πσο «ε νηθνλνκηθή πξφνδνο ζα εκπνδηδφηαλ, αλ νη
κεραληθνί δελ θαηάθεξλαλ λα πάξνπλ απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ηνλ έιεγρν ησλ
ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ», Veblen (1923) φπσο αλαθέξεηαη ζην Lazonick (19911997, p. 465).

σξεπηηθή Αηηηόηεηα θαη εμειηθηηθή επηινγή
Οη αλάγθεο ηεο νηθνλνκηθήο δσήο αιιάδνπλ ζπλερψο θάησ απφ ηελ
επίδξαζε ηεο ηερλνινγίαο θαη απηφ ην γεγνλφο νδεγεί ζηελ δηακφξθσζε λέσλ
ζπλεζεηψλ ζθέςεο θαη πξάμεο, δειαδή λέσλ ζεζκψλ. Οη θνηλσληθέο ζπκβάζεηο
δηακνξθψλνληαη αιιεινεπεξεάδνληαη θαη ηαπηφρξνλα αιιεινεληζρχνληαη. Ο
Βέκπιελ παξαηεξψληαο απηή ηελ ζρέζε κεηαμχ ηεο κεηαβνιήο ησλ ζπλζεθψλ θαη
ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ζεκεηψλεη:
«Οη ζεζκνί είλαη νη ζπλήζεηεο ηεο ζθέςεο θαη αληηπξνζσπεχνπλ ηελ εμέιημε θαη
αλάπηπμε ηνπ πνιηηηζκνχ. Απνηεινχλ ηελ ζσξεπηηθή ζπλέπεηα ηεο ζπλήζεηαο θαη
είλαη ε απάληεζε πνπ δίλεη ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο ζηηο δηάθνξεο αλάγθεο (πνπ
γελλνχλ νη κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο) νη νπνίεο δηαθνξνπνηνχληαη ζπλερψο θαη
ζσξεπηηθά», Veblen (1909, p. 241).
Η ζσξεπηηθή αηηηφηεηα (αγγι. cumulative causation ή causality) είλαη ίζσο ε
θεληξηθφηεξε έλλνηα ζην έξγν ηνπ Θφξζηαελ Βέκπιελ. Υξεζηκνπνηεί ηνλ
ζπγθεθξηκέλν φξν γηα λα πεξηγξάςεη ηνλ κεραληζκφ κέζα απφ ηνλ νπνίν παξάγνληαη,
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εμειίζζνληαη, ελδπλακψλνληαη θαη επηβηψλνπλ ή απνδπλακψλνληαη θαη εμαθαλίδνληαη
νη ζεζκνί.
«Η χιε θηλείηαη. Η ηζηνξία βξίζθεηαη ζε ζπλερή ξνή. Σα νξζφδνμα νηθνλνκηθά
αληηκεησπίδνπλ ηνπο ζεζκνχο ζαλ θάηη ζηαζεξφ. Η κφλε ξνή ηελ νπνία κπνξνχλ λα
ελζσκαηψζνπλ είλαη ε αχμεζε ηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο. Παξακειψληαο ηελ
απηνγελλνχκελε κεηακφξθσζε θαη θνξψληαο παξσπίδεο, ηα νξζφδνμα νηθνλνκηθά
αλαδεηθλχνληαη απειπηζηηθά πνιχ πίζσ απφ ηελ επνρή ηνπο… Η θχξηα έλλνηα πνπ ζα
πξέπεη λα απαζρνιεί ηελ εμειηθηηθή επηζηήκε, είλαη απηή ηεο ζσξεπηηθήο ζεηξάο
αηηίσλ», Veblen (1919, p.56 θαη p. 176).
Η έλλνηα ηεο ζσξεπηηθήο αηηηφηεηαο έρεη απφιπηε ζρέζε κε ηελ επηινγή ηνπ
Βέκπιελ λα αλαιχεη ηελ εμέιημε ησλ θνηλσληψλ κέζσ ησλ ζηαδίσλ. Απηφ πνπ ηεο
δίλεη λφεκα είλαη ε κε αλαζηξεςηκφηεηα ηνπ ρξφλνπ θαη ε ζσξεπηηθή επίδξαζε ησλ
γεγνλφησλ ηνπ παξειζφληνο ζην παξφλ.
ε αληίζεζε κε ην γξακκηθφ ληεηεξκηληζηηθφ ππφδεηγκα ηνπ αίηηνπ-αηηηαηνχ
ν Βέκπιελ ζεκεηψλεη πσο ην αηηηαηφ κπνξεί λα έρεη αληίζηξνθε επηξξνή ζην αίηην.
Γειαδή ηα απνηειέζκαηα λα απνηειέζνπλ ηελ πεγή γέλλεζεο ηνπ αηηίνπ ηνπο θαη λα
επαλαιεθζνχλ ζην κέιινλ.
Οη ζεζκνί ππφθεηληαη ζε απηφλ ηνλ κεραληζκφ ηεο ζσξεπηηθήο αηηηφηεηαο ν
νπνίνο είλαη ν βαζηθφο κεραληζκφο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο εμειηθηηθήο επηινγήο ζηηο
θνηλσλίεο. Αιιά εθηφο απφ αληηθείκελα ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ηαπηφρξνλα θαη
παξάγνληεο, αίηηα θαη αηηηαηά.
Σα άηνκα κε ηηο θιεξνλνκηθέο ηάζεηο ηνπο θαη ηηο πξάμεηο ηνπο γελλάλε ηνλ
ζεζκφ. Απφ ηελ άιιε, φηαλ ν ζεζκφο παγηψλεηαη ζηελ θνηλσλία δηακνξθψλεη ηα
άηνκα ηα νπνία δνπλ εληφο ελφο νξηζκέλνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. Έηζη ν Βέκπιελ
ηνλίδεη πσο θάζε κεζνδνινγηθή αθαίξεζε ε νπνία ζα βαζίδεη ηελ δηαδηθαζία ηεο
επηινγήο είηε απνθιεηζηηθά ζην άηνκν είηε απνθιεηζηηθά ζηνλ ζεζκφ ζα πξέπεη λα
απνθεχγεηαη.
«Η αλάπηπμε θαη νη κεηαιιάμεηο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ είλαη ην απνηέιεζκα ηεο
ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ αηφκσλ ηα νπνία κεηέρνπλ ζε κηα
θνηλφηεηα. Οη ζεζκνί γελλψληαη κέζα απφ ηελ εκπεηξία ησλ αηφκσλ πνπ θαηαιήγεη
ζε ζπλήζεηεο. Καη νη ζεζκνί δξνπλ κέζα απφ απηή ηελ εκπεηξία γηα λα θαζνξίζνπλ ηα
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κέζα θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ αηφκσλ…Η
επηζηεκνληθή έξεπλα ζε απηφ ην πεδίν ζα πξέπεη λα αζρνιεζεί κε ηελ ζπκπεξηθνξά
ηνπ αηφκνπ θαη ζα πξέπεη λα ζρεκαηνπνηήζεη ηα ζεσξεηηθά ηεο απνηειέζκαηα ζε
φξνπο ζπκπεξηθνξάο αηφκνπ», Veblen (1909, p.243).
Σαπηφρξνλα φκσο κε ηελ απμεκέλε πξνζνρή πνπ ν Βέκπιελ ππνζηεξίδεη πσο πξέπεη
λα δνζεί ζηελ αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ κεκνλσκέλνπ αηφκνπ, πξνηείλνληαο
κάιηζηα λα ιεθζνχλ ππφςε θαη ςπρνινγηθνί κεραληζκνί, ν Βέκπιελ ζεκεηψλεη πσο :
« Η ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ πξνέξρεηαη θαη θαζνξίδεηαη απφ ηηο ζρέζεηο ζπλήζεηαο
ηηο νπνίεο έρεη αλαπηχμεη κε ηελ ππφινηπε θνηλσλία. Οη ζπγθεθξηκέλεο ζρέζεηο είλαη
ζεζκηθνχ ραξαθηήξα θαη κεηαιιάζζνληαη φηαλ κεηαιιάζζεηαη θαη ην ζεζκηθφ
πιαίζην. Οη επηζπκίεο, νη ζηφρνη, ηα κέζα, ην εχξνο θαη ε ηαρχηεηα ξνήο ηεο
αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο είλαη ζπλάξηεζε κηαο ζεζκηθήο κεηαβιεηήο πνιχ
πεξίπινθνπ θαη πνιχ αζηαζνχο ραξαθηήξα,» Veblen (1909, p. 245).
Βιέπνπκε ινηπφλ πσο φηαλ επηρεηξεί λα αλαιχζεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ αηφκσλ θαη
ζεζκψλ, ν Βέκπιελ δηαρσξίδεη ηε ζέζε ηνπ θαη απφ ηνλ κεζνδνινγηθφ αηνκηζκφ αιιά
θαη απφ ηνλ κεζνδνινγηθφ νιηζκφ.
ηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα θαηαζθεπάζεη κηα «πξαγκαηηθά εμειηθηηθή
επηζηήκε», ν Βέκπιελ φπσο είδακε θαη παξαπάλσ, εηζήγαγε ζηα νηθνλνκηθά ην
δαξβηληθφ πιαίζην αλάιπζεο θαη ην πξνζάξκνζε ζηα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά
θαηλφκελα. Κεληξηθή έλλνηα ζην δαξβηληθφ πιαίζην αλάιπζεο είλαη ε θπζηθή επηινγή
ησλ εηδψλ. Ο Βέκπιελ βαζηζκέλνο ζε απηήλ πεξηέγξαςε ηελ εμέιημε ησλ θνηλσληψλ
κέζσ ηεο εμειηθηηθήο δηαδηθαζίαο επηινγήο ζηνπο ζεζκνχο.
« Η εμέιημε ηεο θνηλσληθήο δνκήο ήηαλ πάληα κηα δηαδηθαζία θπζηθήο επηινγήο ησλ
ζεζκψλ», Veblen (1899, p.125).
Η δηαδηθαζία ηεο επηινγήο ζηνπο ζεζκνχο φκσο δηαθέξεη απφ απηή ηεο θπζηθήο
επηινγήο ζηνπο δσληαλνχο νξγαληζκνχο. Η ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζε φηη αθνξά
ηνπο ζεζκνχο δηαζέηεη κε ηειενινγηθφ ραξαθηήξα θαη δελ έρεη ζε ηίπνηα λα θάλεη κε
ηελ «επηβίσζε ηνπ πην πξνζαξκνζηηθνχ», φπσο ζηελ θπζηθή επηινγή ησλ έκβησλ
νξγαληζκψλ ηελ νπνία πεξηέγξαςε ν Γαξβίλνο. Ο Βέκπιελ είλαη ελάληηνο ζηηο ζέζεηο
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ηνπ ξεχκαηνο ηνπ θνηλσληθνχ δαξβηληζκνχ, ην νπνίν αλαπηχρζεθε ζηα ηέιε ηνπ 19νπ
αηψλα. Σν ζπγθεθξηκέλν ξεχκα πξνζέθεξε κηα εξκελεία ηεο θνηλσληθήο επηινγήο ησλ
ζεζκψλ, ζαλ κηα ηπθιή δηαδηθαζία αξηζηνπνίεζεο ε νπνία ζηα κάηηα ηνπ Βέκπιελ
δελ είρε ζε ηίπνηα λα θάλεη κε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Γαξβίλνπ.
Ο Βέκπιελ ηνλίδεη πσο ε δηαδηθαζία ηεο επηινγήο ζηνπο ζεζκνχο είλαη κηα
δηαδηθαζία ε νπνία παξάγεηαη κε ηνλ κεραληζκφ ηεο ζσξεπηηθήο αηηηφηεηαο θαη
πξνπάλησλ έρεη κε ηειενινγηθφ ραξαθηήξα. Οη ζεζκνί πνπ επηβηψλνπλ δελ είλαη
πάληνηε νη θαηαιιειφηεξνη, νη πην απνδνηηθνί, ή απηνί πνπ εμππεξεηνχλ ηα
ζπκθέξνληα ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Ο κε ηειενινγηθφο ραξαθηήξαο ηεο
δηαδηθαζίαο ηεο επηινγήο ζηνπο ζεζκνχο κπνξεί λα επηηξέςεη ηελ πηνζέηεζε θαη ηελ
επηβίσζε αθφκα θαη επηβιαβψλ ζεζκψλ. Ο Βέκπιελ ζεκεηψλεη ραξαθηεξηζηηθά πσο:
«Η Ιζηνξία θαηαγξάθεη πην ζπρλά ηηο ζηηγκέο ζξηάκβνπ ειίζησλ ζεζκψλ επί ηεο δσήο
θαη ηνπ πνιηηηζκνχ, απφ ηηο πεξηπηψζεηο ιαψλ νη νπνίνη κε ελζηηθηψδε ελφξαζε
ζψζαλε ηνπο εαπηνχο ηνπο απφ απειπηζηηθά επηθίλδπλεο ζεζκηθέο θαηαζηάζεηο»,
Veblen (1914, p.16).
Όπσο είδακε ν κεραληζκφο ηεο ζσξεπηηθήο αηηηφηεηαο απνδίδεη ζηνπο
ζεζκνχο ηελ δηπιή ηδηφηεηα, απφ ηε κία ζαλ παξάγνληεο θαη απφ ηελ άιιε ζαλ
αληηθείκελα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο επηινγήο. Ο Βέκπιελ ζεκεηψλεη πσο:
«Οη ζεζκνί δελ είλαη κφλν ην απνηέιεζκα ηεο εμειηθηηθήο θαη πξνζαξκνζηηθήο
δηαδηθαζίαο, ε νπνία ζρεκαηίδεη ηνπο ηχπνπο ζπκπεξηθνξάο πνπ επηθξαηνχλ. Σελ ίδηα
ζηηγκή νη ζεζκνί απνηεινχλ ηηο εηδηθέο κεζφδνπο ηεο δσήο θαη ησλ αλζξσπίλσλ
ζρέζεσλ θαη γηα απηφ ην ιφγν είλαη θαη απηνί κε ηελ ζεηξά ηνπο απνηειεζκαηηθνί
παξάγνληεο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο εμέιημεο», Veblen (1899, 125).

πκπεξάζκαηα θαη θξηηηθή

Ο Θφξζηαελ Βέκπιελ πξνζπάζεζε λα ζπκβάιιεη ζηελ νηθνλνκηθή επηζηήκε
εηζάγνληαο ην δαξβηληθφ αλαιπηηθφ πξφηππν. Ο βαζηθφο ιφγνο γηα απηφ ην γεγνλφο
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ήηαλ ε δηαπίζησζή ηνπ πσο ηα νηθνλνκηθά, ζε αληίζεζε κε φιεο ηηο ππφινηπεο
επηζηήκεο ηεο επνρήο ηνπ, δελ είραλ ιάβεη ππφςε ηνπο ηελ εμειηθηηθή δηαδηθαζία
θαηά ηελ αλάιπζε ησλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ θαηλνκέλσλ, πξάγκα πνπ
θαζηζηνχζε αδχλαηε ηελ θαηαγξαθή ησλ δπλακηθψλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία είλαη εγγελή
ζην ζεζκηθφ πιαίζην.
Οη ζεζκνί γηα ηνλ Βέκπιελ είλαη νη πξφδειεο ζπλήζεηεο ηεο ζθέςεο θαη ηεο
πξάμεο νη νπνίεο είλαη θνηλέο ζην γεληθφηεξν ζχλνιν ησλ αηφκσλ. Σα δνκηθά
ζηνηρεία ησλ ζεζκψλ είλαη ηα έλζηηθηα ηα νπνία ρσξίδνληαη ζε δχν νκάδεο, ηα ζεηηθά
θαη ηα αξλεηηθά γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Αλάινγα κε ηηο πιηθέο θαη ηηο ηερλνινγηθέο
ζπλζήθεο θαζψο θαη ην πνιηηηζκηθφ επίπεδν ζην νπνίν βξίζθεηαη κηα θνηλσλία
επηθξαηεί είηε ε κία είηε ε άιιε νκάδα ελζηίθησλ, θαη δηακνξθψλεη ην ζεζκηθφ
πιαίζην κέζα απφ ηελ ζσξεπηηθή αιιεινπρία γεγνλφησλ πνπ ρσξίδεηαη ζε ζηάδηα,
κέζσ δειαδή ηνπ κεραληζκνχ ηεο ζσξεπηηθήο αηηηφηεηαο.
Ο Βέκπιελ παξφηη εηζήγαγε έλα ηειείσο λέν αλαιπηηθφ πιαίζην ζηελ
νηθνλνκηθή επηζηήκε απέηπρε λα ηνπ δψζεη ηελ θαηάιιειε ζπλνρή πνπ απαηηείηαη
έηζη ψζηε λα θαηαζθεπάζεη απηφ ην νπνίν ήηαλ ν ζηφρνο ηνπ, κηα λέα εμειηθηηθή
νηθνλνκηθή επηζηήκε πνπ ζα κπνξνχζε λα πεξηγξάθεη, λα αλαιχεη θαη λα επεμεγεί ηηο
δπλακηθέο δηαδηθαζίεο νη νπνίεο είλαη εγγελείο ζηα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά
θαηλφκελα.
Έρνληαο αθήζεη έλα ηεξάζηην ζε φγθν έξγν, κε δεθάδεο άξζξα θαη βηβιία ν
Βέκπιελ δηθαίσο ζεσξείηαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο δηαλνεηέο ηεο
νηθνλνκηθήο ζθέςεο ηνπ 20νπ αηψλα. Όκσο εμεηάδνληαο ην έξγν ηνπ παξαηεξνχκε
πσο πεξηέρεη βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ
αδπλακίεο.
Παξφηη αζρνιείηαη ζε γεληθέο γξακκέο κε ηα ίδηα δεηήκαηα, απφ έξγν ζε έξγν
επηθεληξψλεηαη ζε δηαθνξεηηθέο έλλνηεο θάζε θνξά ρσξίο ηαπηφρξνλα λα ππάξρεη ε
ζπλνρή πνπ απαηηείηαη έηζη ψζηε νη κεηαβάζεηο ηνπ λα ραξαθηεξίδνληαη απφ
ζπλέπεηα. Δπαθφινπζν απηνχ είλαη ην γεγνλφο πσο δελ κέλεη ζηαζεξφο ζε έλαλ
ζπγθεθξηκέλν θαη ζηελφ κεζνδνινγηθφ ππξήλα. Παξαηεξήζακε πσο θαη ζηελ
πεξίπησζε ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ αλζξψπνπ θαη ζεζκνχ αθξνβαηεί κεηαμχ
κεζνδνινγηθνχ αηνκηζκνχ θαη κεζνδνινγηθνχ νιηζκνχ.
Δλψ καο θάλεη μεθάζαξν πσο ε κε ηειενινγηθή θχζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο
επηινγήο ζηνπο ζεζκνχο δελ κπνξεί λα εγγπεζεί ηελ επηβίσζε κφλν ησλ πην
απνηειεζκαηηθψλ γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν ζεζκψλ, ηελ ίδηα ζηηγκή καο παξνπζηάδεη
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ζαλ βαζηθφ κεραληζκφ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ηελ ζσξεπηηθή αηηηφηεηα.

Η

ζσξεπηηθή αηηηφηεηα βαζίδεηαη ζηελ επηξξνή ηνπ αηηηαηνχ ζην κειινληηθφ αίηην θαη
ηελ απηνγελλνχκελε θχζε ησλ ζεζκψλ. Ο Βέκπιελ δελ απαληάεη ζην εξψηεκα πσο
είλαη δπλαηφλ ε ζπζζσξεπκέλε εκπεηξία ησλ γελεψλ λα κελ νδεγεί κειινληηθά ζε
θαιχηεξα απνηειέζκαηα, πσο δειαδή έλα επηβιαβέο απνηέιεζκα κπνξεί λα
απνηειέζεη ηαπηφρξνλα ην αίηην γηα ηελ επαλεκθάληζή ηνπ.
Σελ ίδηα ψξα ελψ ζέιεη λα απνθχγεη θάζε κνξθήο ηειενινγία, δηαθηλδπλεχεη
ηελ πξφβιεςε πσο αλ νη εξγάηεο-ππάιιεινη-κεραληθνί ,νη νπνίνη εθπξνζσπνχλ ην
βηνκεραληθφ (industrial) θνκκάηη ηεο βηνκεραλίαο θαη ζηνπο νπνίνπο ππεξηζρχεη ην
έλζηηθην ηεο εξγαηηθφηεηαο δελ θαηαθέξνπλ λα πάξνπλ απφ ηνπο απφληεο
ηδηνθηήηεο,πνπ εθπξνζσπνχλ ηελ θεξδνζθνπηθή ηάζε (pecuniary) θαη ζηνπ νπνίνπο
ππεξηζρχεη ην έλζηηθην ηνπ αξπαθηηθνχ, ηνλ έιεγρν ηεο δηαδηθαζίαο ηεο παξαγσγήο ε
νηθνλνκηθή πξφνδνο ζα ζηακαηήζεη. Δδψ παξαηεξνχκε πσο ν Βέκπιελ δελ κπνξεί λα
αληηζηαζεί ζηνλ πεηξαζκφ ηεο κειινληηθήο πξφβιεςεο, ελψ γηα ηνλ ίδην ιφγν έρεη
αζθήζεη θξηηηθή ζε φιεο ηηο νηθνλνκηθέο ζεσξίεο ηεο επνρήο ηνπ, ραξαθηεξίδνληαο
ηελ ηειενινγία αμεπέξαζηε αδπλακία ζε φηη αθνξά ηελ θαηαζθεπή κηαο πξαγκαηηθά
εμειηθηηθήο νηθνλνκηθήο ζεσξίαο.
Σελ ίδηα ζηηγκή ελψ καο έρεη πεξηγξάςεη ηνπο κεραληζκνχο κε ηνπο νπνίνπο ε
κία ή ε άιιε νκάδα ελζηίθησλ παίξλεη ην πάλσ ρέξη αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο θαη ην
ζηάδην ζην νπνίν βξίζθεηαη κηα θνηλσλία, παξαηεξνχληαη αληηθάζεηο ζην πσο
απνδίδεη έλζηηθηα ζε θνηλσληθέο νκάδεο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ην κφλν επηρείξεκα
πνπ πξνβάιεη γηα λα καο απνδείμεη πσο ην έλζηηθην ηεο εξγαηηθφηεηαο ππεξηζρχεη
ζηνπο ππαιιήινπο νη νπνίνη αζρνινχληαη κε ηελ βηνκεραληθή παξαγσγή, είλαη απηή
θαη κφλν ε ελαζρφιεζή ηνπο κε ηελ παξαγσγή. χκθσλα κε ην δηθφ ηνπ αλαιπηηθφ
πξφηππν, αθνχ νη ζεζκνί δηακνξθψλνπλ ξηδηθά ηα κέιε κηαο θνηλφηεηαο, ζα
κπνξνχζε θάπνηνο λα ηνπ απαληήζεη πσο αθνχ θαη νη ππάιιεινη είλαη απνηειέζκαηα
ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο βαξβαξηθήο θνπιηνχξαο επηθξαηεί θαη ζε απηνχο ην
έλζηηθην ηνπ αξπαθηηθνχ θαη δελ ζα ππάξμεη θακία δηαθνξά ζηνλ ηξφπν πνπ
ιεηηνπξγεί ε βηνκεραληθή παξαγσγή αλ αλαιάβνπλ ηνλ έιεγρν ησλ απνθάζεσλ ζηε
ζέζε ησλ αθεληηθψλ ηνπο.
ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα απνδνκήζεη ηνλ Homo Economicus ησλ
λενθιαζηθψλ, ν Βέκπιελ καο παξνπζηάδεη κηα δηαθνξεηηθή θχζε ηνπ αλζξψπνπ,
δίλνληαο κεγάιε ζεκαζία ζηα έλζηηθηα, ηα νπνία απνδίδεη σο δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ησλ θνηλσληψλ. Όκσο ελψ πξνζπαζεί λα πεξηγξάςεη ηελ
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αλζξψπηλε θχζε ζηελ επξχηεηά ηεο θαη λα ζεκεηψζεη ηνλ πεξίπινθν ραξαθηήξα ηεο,
παξνπζηάδεη ηελ ίδηα αδπλακία κε ηνπο λενθιαζηθνχο. Μέζα απφ ηελ αζθάιεηα ηεο
ηζηνξηθήο

αλάιπζεο,

ηελ

θαηαγξαθή

ηεο

εμέιημεο

ησλ

θνηλσληψλ

θαη

θαηνλνκάδνληαο έλαλ αξηζκφ ελζηίθησλ, άιισλ ζεηηθψλ θαη άιισλ αξλεηηθψλ πξνο
ην θνηλσληθφ ζχλνιν ηα νπνία αιιειεπηδξνχλ ζπγθξνπζηαθά κε απνηέιεζκα ηελ
ππεξίζρπζε ηνπ ελφο ή ηνπ άιινπ θάζε θνξά, θη απηφο κε ηελ ζεηξά ηνπ ηνπνζεηεί
ηελ αλζξψπηλε θχζε ζε «θαινχπη», ζίγνπξα πην επξχ απφ « ηηο κεραλέο
θαηακέηξεζεο επραξίζηεζεο θαη πφλνπ» ησλ λενθιαζηθψλ, αιιά ηαπηφρξνλα αξθεηά
ζηελφ γηα λα πεξηγξάςεη ηελ αλζξψπηλε θχζε.
Παξφια απηά ην έξγν ηνπ ζεκαηνδνηεί ηελ πξψηε πξνζπάζεηα γηα ηελ
θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ ησλ ζεζκψλ ζηα νηθνλνκηθά θαηλφκελα. Πνιιέο απφ ηηο
αδπλακίεο πνπ είδε ζηα αλαιπηηθά πξφηππα ησλ νηθνλνκηθψλ ζεσξηψλ ηεο επνρήο
ηνπ, δελ έρνπλ εμαιεηθζεί κέρξη θαη ζήκεξα. Οπφηε ε ζέζε ηνπ γηα ηελ θαηαζθεπή
κηαο πξαγκαηηθά εμειηθηηθήο νηθνλνκηθήο ζεσξίαο, ε νπνία ζα κπνξεί απαιιαγκέλε
απφ θάζε είδνπο ηειενινγία λα πεξηγξάςεη, λα αλαιχζεη θαη λα επεμεγήζεη ηα
νηθνλνκηθά θαηλφκελα, παξακέλεη αθφκα θαη ζήκεξα επίθαηξε.
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Oliver Williamson
O Όιηβεξ Γνπίιηακζνλ ζεσξείηαη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο εθπξνζψπνπο ηεο
ζρνιήο ησλ Νέσλ Θεζκηθψλ Οηθνλνκηθψλ. Πξψηνο απηφο ην 1975, θαηνλφκαζε ην
ξεχκα ζθέςεο ζην νπνίν θαηέηαζζε θαη ηνλ εαπηφ ηνπ σο «Νέα Θεζκηθά
Οηθνλνκηθά». Δίλαη κάιηζηα έλαο απφ ηνπο ηξεηο εθπξνζψπνπο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
ξεχκαηνο, καδί κε ηνλ Ρφλαιλη Κφνπδ θαη ηνλ Νηάγθιαο Νφξζ, νη νπνίνη έρνπλ
βξαβεπζεί κε βξαβείν Νφκπει Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο (2009).
Η αλάιπζε ηνπ επηθεληξψζεθε ζηνπο επίζεκνπο ζεζκνχο νη νπνίνη έρνπλ λα
θάλνπλ κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο ε αγνξά θαη ε
επηρείξεζε,

ηηο

ελαιιαθηηθέο

κνξθέο

δηαθπβέξλεζεο

ηεο

νηθνλνκηθήο

δξαζηεξηφηεηαο, φπσο ηηο απνθαιεί.

Δπίπεδα ηεο Κνηλσληθήο Αλάιπζεο
Ο Όιηβεξ Γνπίιηακζνλ ζην άξζξν ηνπ “The New Institutional Economics:
Tacking Stock, Looking Ahead” ην 2000, καο θάλεη έλαλ δηαρσξηζκφ ζε επίπεδα
αλάιπζεο φπνπ ζην θαζέλα ηνπνζεηεί δηαθνξεηηθνχο ζεζκνχο. Οη ζεζκνί πνπ
αλήθνπλ ζε θάζε έλα απφ απηά ηα επίπεδα δηαθέξνπλ κε απηνχο ησλ άιισλ επηπέδσλ
ζε φξνπο ζθνπψλ ηνπο νπνίνπο εμππεξεηνχλ, θαη ζε φξνπο ξπζκνχ κεηαβνιήο κε ηελ
πάξνδν ηνπ ρξφλνπ.
ην πξψην επίπεδν, ην νπνίν νλνκάδεη επίπεδν ηεο θνηλσληθήο εκπέδσζεο
(social embeddednes), φξν πνπ έρεη εηζαγάγεη πξψηνο ν Πνιάλπη, ν Γνπίιηακζνλ
ηνπνζεηεί ηνπο αλεπίζεκνπο ζεζκνχο, φπσο νη ζπλήζεηεο, ηα έζηκα, νη παξαδφζεηο θαη
ε ζξεζθεία, Williamson (2000, p. 596). Παξαηεξεί πσο ελψ θάπνηνη κειεηεηέο έρνπλ
αζρνιεζεί κε απηνχο ηνπο ζεζκνχο, θπξίσο νηθνλνκηθνί ηζηνξηθνί θαη πνιηηηθνί
επηζηήκνλεο, νη πεξηζζφηεξνη ζεζκηθνί νηθνλνκνιφγνη ηείλνπλ λα παίξλνπλ ηνπο
ζεζκνχο πνπ αλήθνπλ ζην πξψην επίπεδν σο δεδνκέλνπο. Οη ζεζκνί ζε απηφ ην
επίπεδν κεηαβάιινληαη πνιχ αξγά, ζε φξνπο αηψλσλ θαη ρηιηεηηψλ, θαη απηφ ην
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γεγνλφο αλαγθάδεη ηνλ Γνπίιηακζνλ λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ θξάζε ηνπ Ννξζ θαη λα
ζέζεη ηελ εξψηεζε: «Ση θάλεη ηνπο αλεπίζεκνπο ζεζκνχο λα έρνπλ ηφζν επίκνλε
επηξξνή ζηνλ καθξνπξφζεζκν ραξαθηήξα ησλ νηθνλνκηψλ;» North (1991, p. 111)
φπσο αλαθέξεηαη ζην Williamson (2000, p. 596). Ο ίδηνο ν Γνπίιηακζνλ παξαδέρεηαη
πσο δελ έρεη απάληεζε ζε απηφ ην εξψηεκα, αιιά ππνγξακκίδεη πσο ε κειέηε ηεο
έλλνηαο ηεο «εκπέδσζεο» ζε θνηλσληθφ επίπεδν αιιά θαη ζην επίπεδν ησλ κεηέπεηηα
παξαγφκελσλ ζρέζεσλ δηθηχνπ, έρεη εμειηρζεί αξθεηά έηζη ψζηε λα βνεζήζεη ζηελ
απνζαθήληζε απηψλ ησλ δεηεκάησλ, Williamson (2000, p. 596).
Ο Γνπίιηακζνλ θξίλεη πσο ε απνζαθήληζε θαη ν νξηζκφο ελφο κεραληζκνχ, ν
νπνίνο ζα επεμεγνχζε πσο νη αλεπίζεκνη ζεζκνί δεκηνπξγνχληαη θαη επηβηψλνπλ, ζα
βνεζνχζε ηελ θαηαλφεζε ηεο αξγήο κεηαβνιήο ηνπο. Τπνζηεξίδεη πσο πνιινί απφ
απηνχο ηνπο ζεζκνχο έρνπλ απζφξκεηεο θαηαβνιέο, θαη ε δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο
ηνπο θαη ηεο επηβίσζήο ηνπο δελ εκπεξηέρεη ζηνηρεία νξζνινγηθήο επηινγήο ζε κεγάιν
βαζκφ, Williamson (2000, p. 597). Με δεδνκέλε απηήλ ηελ εμειηθηηθή ηνπο θχζε, νη
ζεζκνί ηνπ πξψηνπ επηπέδνπ πηνζεηνχληαη θαη παξνπζηάδνπλ κεγάιν βαζκφ
«αδξάλεηαο», ζε φηη αθνξά ηελ κεηαβνιή ηνπο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν έρνπλ κηα δηαξθή
επηξξνή ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζπκπεξηθέξεηαη κηα θνηλσλία ζπλνιηθά,
Williamson (2000, p. 597). Θεσξεί πσο ε κειέηε ησλ ζεζκψλ ηνπ πξψηνπ επηπέδνπ
είλαη αληηθείκελν ηεο επηζηήκεο ηεο θνηλσληνινγίαο.
Σν δεχηεξν επίπεδν θνηλσληθήο αλάιπζεο ν Γνπίιηακζνλ ην νλνκάδεη
«ζεζκηθφ πεξηβάιινλ». Δθεί θαηαηάζζεη ζεζκνχο νη νπνίνη είλαη ελ κέξεη «παξάγσγα
εμειηθηηθψλ δηαδηθαζηψλ» αιιά παξαηεξεί ζε απηνχο επθαηξίεο νξζνινγηθνχ
«ζρεδηαζκνπ», Williamson (2000, p. 598). Αθνχ έρεη νξίζεη ηνπο «αλεπίζεκνπο
πεξηνξηζκνχο», φπσο νλνκάδεη ζεζκνχο ζαλ ηα έζηκα, ηηο παξαδφζεηο θαη ηνπο
θψδηθεο ζπκπεξηθνξάο, εηζάγεη παξαθξάδνληαο ηνλ Ννξζ ηνπο επίζεκνπο θαλφλεο
(ζχληαγκα, λφκνη, δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο), North (1991, p.97) φπσο αλαθέξεηαη ζην
Williamson (2000, p. 598). Ο Γνπίιηακζνλ ππνζηεξίδεη πσο ζε απηφ ην επίπεδν
δίλεηαη ε επθαηξία λα ηεζνχλ νη θαηάιιεινη «επίζεκνη θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ», έηζη
ψζηε ην ζεζκηθφ πεξηβάιινλ λα είλαη απνηειεζκαηηθφ ζε φξνπο θνηλσληθήο
σθέιεηαο.
Ο ξπζκφο κεηαβνιήο ησλ ζεζκψλ πνπ αλήθνπλ ζην δεχηεξν επίπεδν
πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ Γνπίιηακζνλ ζε νξίδνληα εθαηνληαεηίαο ή δεθαεηηψλ.
Παξφιν πνπ φπσο είδακε αλαγλσξίδεη πσο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ην ζεζκηθφ
πεξηβάιινλ πνπ πξνθχπηεη λα αληαπνθξίλεηαη ζε φξνπο απνηειεζκαηηθφηεηαο,
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αλαγλσξίδεη πσο ηέηνηεο δηαδηθαζίεο ζσξεπηηθνχ ηχπνπ είλαη πνιχ δχζθνιν λα
ειεγρζνχλ. Δληνπίδεη ηα αίηηα κεηαβνιήο ησλ ζεζκψλ ηνπ δεπηέξνπ επηπέδνπ ζε
πνιχ ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ αιιάδνπλ ξαγδαία ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο, φπσο
εκθχιηνη πφιεκνη, θαηαθηήζεηο, θαηαξξεχζεηο ζπζηεκάησλ φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο
νβηεηηθήο έλσζεο, πξαμηθνπήκαηα ή νηθνλνκηθέο θξίζεηο ηδηαίηεξεο έληαζεο,
Williamson (2000, p. 598). Θεσξεί πσο νη ζεζκνί ηνπ δεχηεξνπ επηπέδνπ είλαη
αληηθείκελν ηεο πνιηηηθήο επηζηήκεο.
ην ηξίην επίπεδν θνηλσληθήο αλάιπζεο ν Όιηβεξ Γνπίιηακζνλ θαηαηάζζεη
ηνπο ζεζκνχο «δηαθπβέξλεζεο». Με ηνλ φξν απηφ πξνζδηνξίδεη ηνπο ζεζκνχο πνπ
παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ νξγάλσζε ησλ ζπλαιιαγψλ. ε απηφ ην πεδίν
επηθεληξψλεηαη ζηελ αλάιπζε ησλ ζρέζεσλ ζπκβνιαίνπ. Οη δνκέο δηαθπβέξλεζεο
είλαη ζεζκνί νη νπνίνη αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ πξνζπάζεηα λα δεκηνπξγεζεί ηάμε κέζα
απφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ κεηερφλησλ ζην νηθνλνκηθφ
ζχζηεκα, θαη ηελ ηαπηφρξνλε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ ηνπο νθέινπο.
Ο Γνπίιηακζνλ επηθεληξψλεη ηελ αλάιπζή ηνπ ζε απηφ ην επίπεδν, ζην ζηάδην
κεηά ηελ ζχλαςε ηεο ζπκθσλίαο θαη αλαδεηθλχεη ηα ηέζζεξα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία
ηα νπνία πξέπεη λα πάξνπλ ππφςε ηνπο νη κειεηεηέο ησλ ζεζκψλ ηεο δηαθπβέξλεζεο,
Williamson (2000, p. 599). Σν πξψην ζεκείν είλαη ν αθξηβήο νξηζκφο ησλ
παξαγφλησλ πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηνπο ηχπνπο ησλ ζπλαιιαγψλ. Σν δεχηεξν ζεκείν
είλαη ν νξηζκφο ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ
θαηάηαμε ησλ δνκψλ δηαθπβέξλεζεο ζε ηχπνπο, αθνχ αγνξέο, πβξίδηα, εηαηξίεο ή
νξγαληζκνί κε θεξδνζθνπηθνχ ηχπνπ δηαθέξνπλ ζε δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά. Σν ηξίην
ζεκείν είλαη ε απνζαθήληζε κεραληζκψλ νη νπνίνη επηηξέπνπλ ζηηο δνκέο
δηαθπβέξλεζεο λα ζπληνλίδνληαη κε ηηο ζπλαιιαγέο έηζη ψζηε λα πξνσζείηαη ε
πξνζαξκνγή απηφλνκσλ δνκψλ δηαθπβέξλεζεο. Σν ηέηαξην θαη ηειεπηαίν ζεκείν
είλαη ε επηβεβαίσζε ησλ ζεσξεηηθά αλακελφκελσλ πξνζαξκνγψλ ησλ δνκψλ
δηαθπβέξλεζεο ζε ζρέζε κε ηηο ζπλαιιαγέο, κε ηε βνήζεηα ησλ δεδνκέλσλ. Ο
Γνπίιηακζνλ ππνζηεξίδεη πσο νη κεηαβνιέο ησλ ζεζκψλ ζην ηξίην επίπεδν
θνηλσληθήο αλάιπζεο ζπκβαίλνπλ ζε νξίδνληα έηνπο ή δεθαεηίαο ελψ παξάιιεια
ζεσξεί πσο ε αλάιπζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζεζκψλ αλήθεη ζην πεδίν ησλ
Οηθνλνκηθψλ ηνπ πλαιιαθηηθνχ Κφζηνπο.
ην ηέηαξην επίπεδν θνηλσληθήο αλάιπζεο ν Γνπίιηακζνλ ηνπνζεηεί ηηο δνκέο
θαη ηα δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ εληφο ηεο θιεηζηήο ηεξαξρηθήο δνκήο ηεο
επηρείξεζεο θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο. Σέηνηνπ είδνπο
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δεηήκαηα είλαη ε απνηειεζκαηηθφηεξε θαηαλνκή ησλ πφξσλ (πιηθψλ θαη
αλζξψπηλσλ) νη νπνίνη είλαη απαξαίηεηνη ζηελ δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο θαη ν
ζπληνληζκφο κεηαμχ ηηκψλ θαη πνζνηήησλ ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ θαζψο θαη
ηηκψλ θαη πνζνηήησλ ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ. Ο Γνχιηακζνλ παξαηεξεί
ζπλερείο κεηαβνιέο ζε απηφ ην επίπεδν θαη πξνθξίλεη ηελ κηθξννηθνλνκηθή ζεσξία σο
ηελ θαιχηεξε κέζνδν πξνζέγγηζεο απηψλ ησλ θαηλνκέλσλ, Williamson (2000, p.
597).

Ζ έλλνηα ηεο ζπλαιιαγήο θαη ηα ζπλαιιαθηηθά θόζηε
Η έλλνηα ηεο ζπλαιιαγήο (transaction) σο ζεκειηψδνπο αλαιπηηθήο κνλάδαο
φπσο είδακε εηζήρζε απφ έλαλ εθπξφζσπν ηεο Ακεξηθαληθήο (Παιαηάο ) Θεζκηθήο
ρνιήο, ηνλ Σδσλ Κφκκνλο. Ο Κφκκνλο κε ηνλ φξν ζπλαιιαγή νξίδεη «ηελ κηθξφηεξε
αληρλεχζηκε κνλάδα ε νπνία επηηξέπεη ηελ αλάιπζε φισλ ησλ δηαζηάζεσλ ηεο
αλζξψπηλεο βνχιεζεο θαη δξάζεο, ζε ζρέζε κε ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο πνπ
αθνξνχλ», Commons (1950,p.118-19). ηελ ζπλέρεηα ν Ρφλαιλη Κφνπδ ζην άξζξν
ηνπ “The Nature of the Firm” ηνπ 1937, ζηεξηγκέλνο ζηελ έλλνηα ηεο ζπλαιιαγήο,
εηζάγεη ηνλ φξν ζπλαιιαθηηθά θφζηε (transaction costs), ηα ρξεζηκνπνηεί σο θχξην
κεζνδνινγηθφ εξγαιείν γηα λα εξκελεχζεη ηελ εκθάληζε ηνπ ζεζκνχ ησλ
επηρεηξήζεσλ.
χκθσλα κε ηνλ Γνπίιηακζνλ, ν Κφνπδ είδε ηνπο ζεζκηθνχο φξνπο γχξσ απφ
ηα δεηήκαηα ηεο νηθνλνκηθήο νξγάλσζεο:
« Δλψ νη αγνξέο ζεσξνχληαη σο ην θχξην κέζν κε ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ν
ζπληνληζκφο, ν Κφνπδ επηκέλεη φηη ζπρλά νη επηρεηξήζεηο ππνθαζηζηνχλ ηηο αγνξέο
ζηελ επηηέιεζε απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο. Αληί λα ζεσξεί ηα φξηα ησλ επηρεηξήζεσλ σο
θαζνξηδφκελα απφ ηελ ηερλνινγία, ν Κφνπδ πξνηείλεη λα δνχκε ηηο επηρεηξήζεηο θαη
ηηο αγνξέο σο ελαιιαθηηθά κέζα νηθνλνκηθήο νξγάλσζεο. Σν αλ νη ζπλαιιαγέο
νξγαλψλνληαη ζην εζσηεξηθφ κηαο επηρείξεζεο (ηεξαξρηθά) ή αλάκεζα ζε απηφλνκεο
επηρεηξήζεηο (κέζσ ηεο αγνξάο) είλαη ινηπφλ δήηεκα απφθαζεο. Σν πνηνο ηξφπνο ζα
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πηνζεηεζεί εμαξηάηαη απφ ην θφζηνο ζπλαιιαγψλ πνπ ζπλεπάγεηαη», Williamson
(1985, p. 4).
Ο Όιηβεξ Γνπίιηακζνλ ζηεξίδεη ηελ αλάιπζε ηνπ ζηελ έλλνηα ηνπ
ζπλαιιαθηηθνχ θφζηνπο. Δίλαη ην θχξην κεζνδνινγηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα
λα αλαιχζεη ηελ δνκή, ηελ ιεηηνπξγία θαη ηελ εμέιημε ησλ νηθνλνκηθψλ ζεζκψλ.
Αξρηθά δίλεη έλαλ νξηζκφ θη απηφο κε ηελ ζεηξά ηνπ ζηελ έλλνηα ηεο ζπλαιιαγήο
ζεκεηψλνληαο πσο: « πλαιιαγή κπνξνχκε λα πνχκε πσο ζπκβαίλεη φηαλ έλα αγαζφ
ή ππεξεζία κεηαθέξεηαη εληφο κηαο ηερλνινγηθά δηαρσξίζηκεο δηαζχλδεζεο»,
Williamson (1986, p. 139).
Ο

Γνπίιηακζνλ

φπσο

είδακε

εληνπίδεη

ζπλαιιαγέο

επνκέλσο

θαη

ζπλαιιαθηηθά θφζηε, φρη κφλν ζηελ αληαιιαγή ζηα πιαίζηα ηεο αγνξάο αιιά θαη ζην
εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο. Τπνζηεξίδεη πσο νη εκπιεθφκελνη ζηνπο νηθνλνκηθνχο
ζεζκνχο φηαλ πξαγκαηνπνηνχλ ζπκθσλίεο θαη ζπλαιιαγέο είλαη αλαγθαζκέλνη λα
θαηαβάιινπλ έλα θφζηνο πέξα απφ ην θφζηνο ηνπ αγαζνχ ή ηεο ππεξεζίαο ε νπνία
είλαη αληηθείκελν ηεο ζπλαιιαγήο. Ο Γνπίιηακζνλ ζαλ νξηζκφ ηνπ ζπλαιιαθηηθνχ
θφζηνπο ρξεζηκνπνηεί απηφλ ηνπ Κέλεζ Άξννπ ζεκεηψλνληαο πσο «ζπλαιιαθηηθά
θφζηε είλαη ηα θφζηε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο», Arrow
(1969, p. 48) φπσο αλαθέξεηαη ζην Williamson (1985, p. 19). Ο ίδηνο ζπκθσλεί πσο
«ν φξνο επηδέρεηαη πην ζαθή νξηζκφ», Williamson (1979, p. 233) φκσο ζηελ αλάιπζή
ηνπ καο ππνδεηθλχεη πνηνη είλαη νη παξάγνληεο νη νπνίνη πξνθαινχλ ην ζπλαιιαθηηθφ
θφζηνο θαη ζε πνηα ζεκεία ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ζπλαιιαγήο εκθαλίδνληαη:
« Κάζε εθηθηή κνξθή ζπκπεξηθνξηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηερλνινγηθά δηαρσξίζηκσλ
νξγαληζκψλ κπνξεί λα εμεηαζηεί κε αλαθνξέο ζηα θφζηε πνπ πξνεγνχληαη ηεο
επαθήο-ζπλαιιαγήο (ex ante) θαη εκπεξηέρνπλ ηα θφζηε ηεο δηαπξαγκάηεπζεο θαη ηεο
ζχλαςεο, θαη ηα θφζηε κεηά ηελ επαθή-ζπλαιιαγή (ex post) ηα νπνία πεξηέρνπλ ηα
θφζηε πνπ αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζπκθσλίαο θαη ζε πεξίπησζε πνπ ππάξμνπλ
αληηδηθίεο, ηα θφζηε ηεο ξεπζηνπνίεζεο ηνπ ( απηνλφεηνπ ή επίζεκνπ) ζπκβνιαίνπ»,
Williamson ( 1985, p.139).
Ο Γνπίιηακζνλ ζηεξίδεηαη ζην κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ηνπ ζπλαιιαθηηθνχ
θφζηνπο γηα λα εξκελεχζεη θαηλφκελα φπσο ε δεκηνπξγία, ε εμέιημε θαη ε επηβίσζε
ησλ ζεζκψλ. Θεσξεί πσο νη νηθνλνκηθνί ζεζκνί πνπ επηβηψλνπλ είλαη απηνί νη νπνίνη
είλαη απνηειεζκαηηθφηεξνη ζην λα εμνηθνλνκνχλ ηα ζπλαιιαθηηθά θφζηε. ην έξγν
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ηνπ “Markets & Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications”

ην 1975,

παξαζέηεη ηελ θξάζε «Δλ αξρή ήηαλ νη αγνξέο», επεμεγψληαο ζηε ζπλέρεηα πσο απφ
απηή ηε βαζηθή δνκή δηαθπβέξλεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζηελ
ζπλέρεηα πξνέθπςε ε κνξθή ηεο θιεηζηήο ηεξαξρηθήο δνκήο δηαθπβέξλεζεο ηεο
επηρείξεζεο, ιφγσ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο ζην λα κεηψλεη ηα ζπλαιιαθηηθά
θφζηε. Ο Γνπίιηακζνλ ρξεζηκνπνηεί ην επηρείξεκα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο
απέλαληη ζην αληεπηρείξεκα ηνπ ζπζρεηηζκνχ ηζρχνο αλάκεζα ζηνπο δηάθνξνπο
ηχπνπο νξγαλσηηθψλ δνκψλ, γηα λα εξκελεχζεη ηελ ππεξίζρπζε ηνπ ζεζκνχ ηεο
επηρείξεζεο ηφζν ζε αξηζκνχο φζν θαη ζε κέγεζνο, ζε ζρέζε κε ελαιιαθηηθνχο
ηξφπνπο δηαθπβέξλεζεο φπσο ε αγνξά ζε έλα βαζκφ ή νη ζπλεηαηξηζκνί εξγαηψλ,
Hodgson (1988, p. 216).
Αθνινπζεί έλα είδνο δαξβηληθνχ εμειηθηηζκνχ γηα λα απνδείμεη ηελ αλαινγία
αλάκεζα ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο ζεζκνχ θαη ηελ επηβίσζή ηνπ, Hodgson
(1988, p. 214), θαηαιήγνληαο πσο αλάκεζα ζηνπο ζεζκνχο επηβηψλεη ν
απνηειεζκαηηθφηεξνο. Δδψ παξαηεξνχκε κηα θαζαξή λενθιαζηθή κεζνδνινγηθή
πξνζέγγηζε απφ πιεπξάο Γνπίιηακζνλ, φπνπ θεληξηθφ ξφιν παίδεη ε ηδέα ηεο
αξηζηνπνίεζεο ζε ζρέζε κε ηα ζπλαιιαθηηθά θφζηε ηα νπνία ζπλεπάγεηαη θάζε κηα
απφ ηηο ελαιιαθηηθέο δνκέο δηαθπβέξλεζεο.

Καηξνζθνπηζκόο θαη Πεξηνξηζκέλε Οξζνινγηθόηεηα
Ο Γνπίιηακζνλ ζεσξεί πσο είλαη αλαγθαίν λα πξνζδηνξηζηνχλ νη παξάγνληεο
ηνπ ζπλαιιαθηηθνχ θφζηνπο γηα λα γίλεη δπλαηή ε εμήγεζε ηεο επηινγήο αλάκεζα
ζηηο δχν κνξθέο νξγάλσζεο, ηελ αγνξά θαη ηελ επηρείξεζε.
«Αλ δελ πξνζδηνξηζηνχλ νη παξάγνληεο νη νπνίνη είλαη ππεχζπλνη γηα ην
ζπλαιιαθηηθφ θφζηνο, ην γηαηί θάπνηεο ζπλαιιαγέο νξγαλψλνληαη κε έλαλ νξηζκέλν
ηξφπν, ελψ θάπνηεο άιιεο κε έλαλ άιιν, ζα παξακείλεη έλα κπζηήξην», Williamson
(1985, p. 34).
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χκθσλα κε ηνλ Γνπίιηακζνλ, ε «πεγή ηνπ ζπλαιιαθηηθνχ θφζηνπο είλαη ν
θαηξνζθνπηζκφο» (αγγι. opportunism), Williamson (1979, pp.233-244), έλα
γλψξηζκα ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο «αλζξψπηλεο

θχζεο φπσο ηελ μέξνπκε»,

Williamson (1985, p.391). Ο Γνπίιηακζνλ νξίδεη ηνλ θαηξνζθνπηζκφ σο εμήο: « Η
αλαδήηεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζπκθέξνληνο κε δφιν, φπνπ αθφκα θαη αλάκεζα ζηα
ιηγφηεξν θαηξνζθνπηθά άηνκα φινη έρνπλ ηελ ηηκή ηνπο», Williamson (1979, p. 234).
Ο Γνπίιηακζνλ πάεη έλα βήκα παξαπέξα ηελ ππφζεζε ηεο Νενθιαζηθήο ρνιήο ε
νπνία ππνζηήξηδε πσο ηα άηνκα πάληα επηδεηνχλ λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ
ρξεζηκφηεηά ηνπο, θαη καο παξνπζηάδεη κηα αλζξψπηλε θχζε ε νπνία δελ
παξνπζηάδεη θακηά αλαζηνιή ζην λα ρξεζηκνπνηήζεη δφιν γηα λα επηηχρεη ηνπο
ζθνπνχο ηεο.
Πξνζπαζψληαο λα εμεηδηθεχζεη θαη λα απνζαθελίζεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ
έλλνηα ηνπ θαηξνζθνπηζκνχ ν Γνπίιηακζνλ ζπλερίδεη θαη ζεκεηψλεη πσο αλαθέξεηαη
ζε πεξηπηψζεηο φπνπ έρνπκε «αηειή ε ζηξεβιή πιεξνθφξεζε, ζε ζθφπηκεο
πξνζπάζεηεο παξαπιάλεζεο, παξαπνίεζεο, απνπξνζαλαηνιηζκνχ, ζπζθφηηζεο θαη
γεληθά ζε δεκηνπξγία ζχγρπζεο» Williamson (1985, p. 34), απφ ηε κεξηά ηνπ ελφο
ζπκβαιιφκελνπ ζηε ζπκθσλία κέξνπο ελάληηα ζην άιιν.
Ο Γνπίιηακζνλ ζπκθσλφληαο κε ηνλ Κφνπδ ππνζηεξίδεη πσο ε χπαξμε ηεο
επηρείξεζεο νθείιεηαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηά πνπ επηδεηθλχεη σο ζεζκφο ζην λα
κεηψλεη ηα ζπλαιιαθηηθά θφζηε, ζε ζχγθξηζε κε ηνλ ζεζκφ ηεο αγνξάο. Όκσο γηα ηνλ
Γνπίιηακζνλ, ζπλαιιαθηηθφ θφζηνο ππάξρεη ζε θάζε κνξθή ζπλαιιαγήο αθφκα θαη
ζε απηέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηα πιαίζηα κηαο θιεηζηήο ηεξαξρηθήο νξγαλσηηθήο
δνκήο φπσο ε επηρείξεζε. Οη ελαιιαθηηθέο δνκέο δηαθπβέξλεζεο, φπσο απνθαιεί
ηνπο δηάθνξνπο ηξφπνπο ζπληνληζκνχ ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, πεξηέρνπλ
θαη δηαθνξεηηθέο δπλαηφηεηεο άκβιπλζεο ηνπ θαηξνζθνπηζκνχ θαη επνκέλσο,
εμνηθνλφκεζεο ζπλαιιαθηηθνχ θφζηνπο. Γηα παξάδεηγκα ε αγνξά ζε αληίζεζε κε ηελ
επηρείξεζε δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζην έλα ζπκβαιιφκελν κέξνο λα κελ ζπλδηαιιαγεί
κε ην άιιν θαη έηζη ακβιχλεη ηνλ θαηξνζθνπηζκφ ζπγθξηηηθά κε ηελ πεξίπησζε ηεο
θιεηζηήο ηεξαξρηθήο νξγαλσηηθήο δνκήο ηεο επηρείξεζεο, φπνπ νη ζρέζεηο
ζπλαιιαγψλ είλαη απνθιεηζηηθέο θαη δεζκεπηηθέο. Ο Γνπίιηακζνλ ραξαθηεξηζηηθά
αλαθέξεη πσο: « Οη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ζηα πιαίζηα ηεο αγνξάο, είλαη απηφ πνπ
θπξίσο πξνζηαηεχεη ην θάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο έλαληη ηνπ θαηξνζθνπηζκνχ ηνπ
άιινπ», Williamson (1985, p. 73-74). Ο Γνπίιηακζνλ ππνζηεξίδεη πσο αλ δελ ππήξρε
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ην ζηνηρείν ηνπ θαηξνζθνπηζκνχ ζηελ αλζξψπηλε θχζε δελ ζα ππήξρε θαη ιφγνο
εζσηεξηθήο νξγάλσζεο (εηαηξίαο):
« Αλ δελ ππήξρε ν θαηξνζθνπηζκφο…ηφηε ε πηνζέηεζε ηεο γεληθήο ξήηξαο – κε ηελ
νπνία ηα κέιε ζπκθσλνχλ λα ζπκβιεζνχλ ζε ελέξγεηεο πνπ απνζθνπνχλ ζηε
κεγηζηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ θέξδνπο- ζα ζηήξηδε παληνχ θαη πάληνηε ηελ ζχλαςε
ζπκθσληψλ ζηα πιαίζηα ηεο αγνξάο. Πνιχ απιά, δελ ππάξρεη πεξίπησζε
ππνθαηάζηαζεο ηεο αγνξαίαο αληαιιαγήο απφ άιινπο ηξφπνπο νηθνλνκηθήο
νξγάλσζεο, αλ νη ππνζρέζεηο ζπκπεξηθνξάο κε έλαλ ακνηβαία θεξδνθφξν ηξφπν
ηεξνχληαη, θαη αλ νη ξφινη είλαη ζπκθσλεκέλνη εμ’ αξρήο» Williamson (1985, p. 5051).
Όκσο δελ αξθεί ην ζηνηρείν ηνπ θαηξνζθνπηζκνχ ζηελ αλζξψπηλε θχζε γηα λα
παξαρζνχλ ηα ζπλαιιαθηηθά θφζηε. Δάλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε είραλ ηελ ηθαλφηεηα
λα θξίλνπλ εληειψο νξζνινγηθά ην έλα ηηο πξνζέζεηο ηνπ άιινπ, λα έρνπλ πιήξε
πιεξνθφξεζε, θαη λα αμηνινγήζνπλ ηα νθέιε ή ηα θφζηε απφ κηα πηζαλή ζπλαιιαγή
κεηαμχ ηνπο, απηή ε πιήξεο νξζνινγηθφηεηα ζα ηνπο σζνχζε ζην λα κελ
πξαγκαηνπνηνχλ ζπλαιιαγέο νη νπνίεο ιφγσ ηνπ θαηξνζθνπηζκνχ ηνπ ελφο κέξνπο λα
θαηέιεγαλ επηβιαβείο ή αζχκθνξεο γηα ην άιιν, νπφηε ζα πξαγκαηνπνηνχζαλ κφλν
ζπλαιιαγέο νη νπνίεο δελ ζα πεξηείραλ ζπλαιιαθηηθά θφζηε.
Με απηφλ ηνλ ηξφπν ν Γνπίιηακζνλ απνκαθξχλεηαη απφ ηελ Νενθιαζηθή
ρνιή θαη ηελ βαζηθή ηεο αθαηξεηηθή ππφζεζε πεξί πιήξνπο νξζνινγηθφηεηαο ησλ
αηφκσλ. Βαζηζκέλνο ζην έξγν ηνπ επηβιέπνληα ηνπ δηδαθηνξηθνχ ηνπ Υέξκπεξη
άηκνλ αιιά θαη ηηο ηδέεο ηνπ Σδσλ Κφκκνλο απφ ηελ Παιαηά Θεζκηθή ρνιή,
πηνζεηεί ηελ έλλνηα ηεο «πεξηνξηζκέλεο νξζνινγηθφηεηαο» (αγγι. bounded
rationality).

Τπνζηεξίδεη

πσο

ηα

άηνκα

πνπ

κεηέρνπλ

ζηηο

νηθνλνκηθέο

δξαζηεξηφηεηεο επηζπκνχλ λα πξάηηνπλ νξζνινγηθά αιιά δελ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα
ιφγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ αληηιεπηηθψλ ηνπο δπλαηνηήησλ νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα
επεμεξγαζηνχλ νιφθιεξν ην εχξνο ησλ πιεξνθνξηψλ, θαη ιφγσ ηεο χπαξμεο
αληηθεηκεληθψλ παξαγφλησλ πνπ δελ επηηξέπνπλ ηελ πιήξε ελεκέξσζε ζε φινπο.
Υαξαθηεξηζηηθά ζεκεηψλεη πσο:
«Η ζεσξία ηνπ ζπλαιιαθηηθνχ θφζηνπο αλαγλσξίδεη φηη ε νξζνινγηθφηεηα είλαη
πεξηνξηζκέλε θαη ππνζηεξίδεη φηη ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε καο θαη ηα δχν ζθέιε
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απηνχ ηνπ νξηζκνχ. Απφ ην ζθέινο ηνπ νξηζκνχ πνπ αθνξά ηελ πξφζεζε
νξζνινγηθφηεηαο απνξξέεη έλαο πξνζαλαηνιηζκφο εμνηθνλφκεζεο, ελψ ε παξαδνρή
φηη ε γλσζηηθή ηθαλφηεηα είλαη πεξηνξηζκέλε ελζαξξχλεη ηελ κειέηε ησλ ζεζκψλ»,
Williamson (1985, p. 45).
Άξα ην ζπλαιιαθηηθφ θφζηνο εμαξηάηαη απφ ηελ γλσζηηθή ηθαλφηεηα ηνπ
αηφκνπ πνπ κεηέρεη ζηνπο νηθνλνκηθνχο ζεζκνχο θαη ην επίπεδν ηεο νξζνινγηθφηεηαο
πνπ απηή ηνπ ε ηθαλφηεηα ηνπ επηηξέπεη λα θηάζεη. Γεδνκέλσλ απηψλ ησλ γλσζηηθψλ
πεξηνξηζκψλ, νη δηάθνξεο κνξθέο δηαθπβέξλεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
(αγνξά, ηεξαξρηθή δνκή εηαηξίαο) έρνπλ δηαθνξεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ
αηφκσλ λα επηιέγνπλ ζηελ θαηεχζπλζε ε νπνία ηα ζπκθέξεη πεξηζζφηεξν, δειαδή
ζηελ θαηεχζπλζε ε νπνία ζπλεπάγεηαη ηα ιηγφηεξα ζπλαιιαθηηθά θφζηε. Ο
Γνπίιηακζνλ ππνζηεξίδεη πσο «κε φια ηα ππφινηπα ζηαζεξά, νη δνκέο δηαθπβέξλεζεο
νη νπνίεο έρνπλ κεγάιεο απαηηήζεηο ζε γλσζηηθή ηθαλφηεηα βξίζθνληαη ζε ζρεηηθά
κεηνλεθηηθή ζέζε» Williamson (1985, p. 46).
Βιέπνπκε ινηπφλ πσο ν Γνπίιηακζνλ παίξλεη ζαθείο απνζηάζεηο απφ ηελ
Νενθιαζηθή ρνιή ζε φηη αθνξά ηελ θχζε ηνπ αλζξψπνπ, παξφιν πνπ παξακέλεη
ζηα πιαίζηα ηνπ κεζνδνινγηθνχ αηνκηζκνχ. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαηξνζθνπηζκνχ
θαη ηεο πεξηνξηζκέλεο νξζνινγηθφηεηαο απέρνπλ απφ ηνλ πιήξσο νξζνινγηθφ Homo
Economicus θαη καο δίλνπλ ην απνηχπσκα ηεο αλζξψπηλεο θχζεο θαηά ηνλ
Γνχιηακζνλ, ηνπ αλζξψπνπ ηεο ζπκθσλίαο (αγγι. Contractual Man).
Γίλεηαη θαηαλνεηφ πσο θαη νη δχν παξάγνληεο, θαηξνζθνπηζκφο θαη
πεξηνξηζκέλε νξζνινγηθφηεηα είλαη αλαγθαίνη γηα λα ππάξμνπλ ηα ζπλαιιαθηηθά
θφζηε, έλλνηα ζηελ νπνία είλαη βαζηζκέλε ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ε αλάιπζε ηνπ
Γνπίιηακζνλ γχξσ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο ζεζκνχο. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη πσο:
«Η νηθνλνκηθή ζεσξία ηνπ ζπλαιιαθηηθνχ θφζηνπο ζπλδπάδεη κηα ελ κέξεη ηζρπξή
κνξθή γλσζηηθήο ηθαλφηεηαο (πεξηνξηζκέλε νξζνινγηθφηεηα), κε κηα ηζρπξή
ππφζεζε πνπ έρεη λα θάλεη κε ηα θίλεηξα (θαηξνζθνπηζκφο). Αλ δελ ππήξραλ θαη ηα
δχν απηά καδί, ηα βαζηθά πξνβιήκαηα ηεο νηθνλνκηθήο νξγάλσζεο κε ηα νπνία
αζρνιείηαη απηφ ην βηβιίν ζα εμαθαλίδνληαλ ή ζα ηξνπνπνηνχληαλ ξηδηθά»,
Williamson (1985, p.50).
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Ο Γνπίιηακζνλ δηαρσξίδεη ηελ κειέηε ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ε νπνία
βαζίδεηαη κεζνδνινγηθά ζηα ζπλαιιαθηηθά θφζηε ζε δχν θιάδνπο. Σνλ θιάδν ηεο
«δηαθπβέξλεζεο» (αγγι. governance) ν νπνίνο «αζρνιείηαη θπξίσο κε ηελ νξγάλσζε
ησλ ζπλαιιαγψλ θαηά ηξφπν πνπ λα δηεπθνιχλεη απνηειεζκαηηθέο πξνζαξκνγέο»,
Williamson (1985, p. 80), θαη ηνλ θιάδν ηεο «κέηξεζεο ν νπνίνο αζρνιείηαη κε ηνπο
ηξφπνπο πνπ εμαζθαιίδνπλ κηα ζηελφηεξε αληηζηνίρεζε κεηαμχ έξγσλ θαη
απνδφζεσλ (ή κεηαμχ αμίαο θαη ηηκήο)», Williamson (1985, p. 81). Άξα νη κεηέρνληεο
ζην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα πξέπεη λα ιακβάλνπλ δχν εηδψλ απνθάζεηο, αξρηθά κε ην
πνηα δνκή δηαθπβέξλεζεο ηνπο ζπκθέξεη πεξηζζφηεξν λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη
επίζεο απνθάζεηο πνπ ζα ηνπο εμαζθαιίζνπλ φηη ην θφζηνο πνπ πιεξψλνπλ γηα
αγαζά θαη ππεξεζίεο δηθαηνινγείηαη απφ ηηο ηηκέο πνπ απνιακβάλνπλ φηαλ ζα
δηαζέζνπλ απηφ πνπ παξάγνπλ. Ο Γνπίιηακζνλ, γηα λα ηνλίζεη πάιη ην πφζν
ζεκαληηθνχο ζεσξεί ηνπο παξάγνληεο ηνπ ζπλαιιαθηηθνχ θφζηνπο, θάλεη πάιη ηελ
ππφζεζε ζρεηηθά κε ηελ κνξθή ησλ πξνβιεκάησλ ηφζν ησλ δνκψλ δηαθπβέξλεζεο
φζν θαη ηεο κέηξεζεο ηνπ θφζηνπο, ζε έλαλ θφζκν φπνπ ηα άηνκα είηε ζα ήηαλ
πιήξσο νξζνινγηθά είηε δελ ζα ππήξρε ην ζηνηρείν ηνπ θαηξνζθνπηζκνχ ζηελ θχζε
ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθά ζεκεηψλεη πσο:
« Αο ππνζέζνπκε ινηπφλ φηη ηα κέξε ζε κηα εκπνξηθή πξάμε δελ παξνπζηάδνπλ
πεξηνξηζκέλε νξζνινγηθφηεηα. Αο ππνζέζνπκε επηπιένλ φηη απηφ ζεκαίλεη ηελ
απνπζία ηδησηηθήο πιεξνθφξεζεο θαη πσο απηή ε ηθαλφηεηα νξζνινγηθφηεηαο
εθηείλεηαη θαη ζε ακεξφιεπηνπο δηαηηεηέο. Σα πξνβιήκαηα δηαθπβέξλεζεο ηφηε
εμαθαλίδνληαη, κηα πνπ γίλεηαη εθηθηή ε πιήξεο ζχλαςε ζπκθσλίαο. Οη ηάζεηο
θαηξνζθνπηζκνχ πνιχ απιά δελ παίδνπλ θαλέλα ξφιν. Με ηνλ ίδην ηξφπν
εμαθαλίδνληαη θαη ηα πξνβιήκαηα κέηξεζεο, κηα πνπ ζε έλα θφζκν απεξηφξηζηεο
νξζνινγηθφηεηαο ην θφζηνο κέηξεζεο είλαη κεδεληθφ. Μέζα ζε ηέηνηεο ζπλζήθεο
αθπξψλεηαη ε θαηξνζθνπηθή ηάζε εθκεηάιιεπζεο ηεο ηδησηηθήο πιεξνθφξεζεο. Αο
ππνζέζνπκε ηψξα φηη ηα ζπκβαιιφκελα κέξε παξνπζηάδνπλ κελ πεξηνξηζκέλε
νξζνινγηθφηεηα, αιιά δελ είλαη θαηξνζθνπηθά. ηελ πεξίπησζε απηή ε αηειήο
ζχκβαζε δελ ζέηεη πξφβιεκα δηαθπβέξλεζεο, αθνχ ε γεληθή ξήηξα εμαζθαιίδεη ηελ
εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ πξνζαξκνγψλ δίρσο αληίζηαζε απφ θαλέλα κέξνο ζε κηα
δηκεξή εκπνξηθή πξάμε. Παξνκνίσο δελ απνηειεί πξφβιεκα θαη ην θφζηνο κέηξεζεο
αθνχ- απφληνο ηνπ θαηξνζθνπηζκνχ- θαλέλα απφ ηα δχν κέξε δελ ζα επηρεηξήζεη λα
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εθκεηαιιεπηεί ηδησηηθή πιεξνθφξεζε εηο βάξνο ηνπ άιινπ», Williamson (1985,
p.81).

πκπεξάζκαηα θαη θξηηηθή
Ο Όιηβεξ Γνπίιηακζνλ αλαιχεη ηνπο ζεζκνχο ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο
επηθεληξψλνληαο ηελ κειέηε ηνπ ζηνπο επίζεκνπο ζεζκνχο, φπσο ε αγνξά θαη νη
ελαιιαθηηθέο δνκέο δηαθπβέξλεζεο φπσο ε εηαηξία. Σν βαζηθφ κεζνδνινγηθφ
εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηεί θαηά ηελ αλάιπζή ηνπ είλαη ηα ζπλαιιαθηηθά θφζηε, ηα
νπνία εκθαλίδνληαη ζε θάζε κνξθήο ζπλαιιαγή, σο απνηέιεζκα ηεο πεξηνξηζκέλεο
νξζνινγηθφηεηαο θαη ηνπ νπνξηνπληζκνχ πνπ δηαθξίλνπλ ηελ αλζξψπηλε θχζε.
Θεσξεί

πσο

αηηία

χπαξμεο

θαη

επηβίσζεο

ησλ

ζεζκψλ

είλαη

ε

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ζηελ εμνηθνλφκεζε ηνπ ζπλαιιαθηηθνχ θφζηνπο. Ο
Γνπίιηακζνλ επηρεηξεί λα αλαιχζεη ηνπο θαπηηαιηζηηθνχο ζεζκνχο πξνζδηνξίδνληαο
ηελ χπαξμή ηνπο θαη ηελ επηβίσζή ηνπο, ζαλ απνηειέζκαηα κηαο εμειηθηηθήο
δηαδηθαζίαο. ε απηή ηελ πξνζέγγηζε νπζηαζηηθά ρξεζηκνπνηεί ην λενθιαζηθφ
κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ηεο θαηά Παξέην αξηζηνπνίεζεο ζαλ ην θιεηδί γηα ηελ
επεμήγεζε ηεο δηαδηθαζίαο. Πνιχ απιά νη θαηά Παξέην απνηειεζκαηηθφηεξνη ζεζκνί
ζε φηη αθνξά ηελ εμνηθνλφκεζε ηνπ ζπλαιιαθηηθνχ θφζηνπο επηβηψλνπλ, Ankarloo &
Palermo (2004, p. 415).
Η ππφζεζε ηνπ πσο «ελ αξρή ήηαλ νη αγνξέο», Williamson (1975, p.20) δελ
κπνξεί λα κείλεη αζρνιίαζηε. Οη Ankarloo θαη Palermo ζεσξνχλ πσο απηή ε ζέζε
ραξαθηεξίδεη φιε ηελ ζρνιή ησλ Νέσλ Θεζκηθψλ Οηθνλνκηθψλ, Ankarloo & Palermo
(2004, p. 413). Ο Γνπίιηακζνλ ππνζηεξίδεη πσο ε επηινγή ησλ αξρηθψλ ζπλζεθψλ
ζην αλαιπηηθφ ηνπ ππφδεηγκα εμππεξεηεί κφλν ζηελ ππνγξάκκηζε θάπνησλ
ζπγθεθξηκέλσλ πιεπξψλ ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ζεζκψλ ηνπ θαπηηαιηζκνχ. Οη
Ankarloo θαη Palermo δελ ζπκθσλνχλ. Σνλίδνπλ πσο ε θξάζε απηή δελ είλαη δήηεκα
παξαζεηηθήο άλεζεο, αιιά ζπληζηά δήηεκα ζπλνρήο ηεο ζεσξίαο ηνπ Γνπίιηακζνλ. Η
ππφζεζε ηνπ Γνπίιηακζνλ πεξί ελφο πξσηαξρηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο αγνξάο εκπεξηέρεη
φιεο ηηο αληηθάζεηο ηεο ζρνιήο ησλ Νέσλ Θεζκηθψλ Οηθνλνκηθψλ ζε φηη αθνξά ηελ
κειέηε ησλ ζεζκψλ ηνπ θαπηηαιηζκνχ, , Ankarloo & Palermo (2004, p. 413).
πλερίδνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ζεκεηψλνληαο πσο:
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«Ο Γνπίιηακζνλ κε ηελ ηδενινγηθή θαηαλφεζε πνπ παξνπζηάδεη ζε φηη αθνξά ηελ
θχζε ησλ θαπηηαιηζηηθψλ ζεζκψλ σο απνηειεζκαηηθέο ιχζεηο ζηηο απνηπρίεο ηεο
αγνξάο, θαηαιήγεη θαη ν ίδηνο ζεζκφο ηνπ θαπηηαιηζκνχ», , Ankarloo & Palermo
(2004, p. 414).
Ο Γνπίιηακζνλ βαζίδεη ηελ ζεσξία ηνπ ζηελ ππφζεζε πσο εάλ έρνπκε σο
ζεκείν εθθίλεζεο έλα ζχζηεκα αγνξάο θαη ε αλζξψπηλε δξάζε είλαη απζφξκεηε,
ηφηε είλαη εθηθηή ε θαηά Παξέην αξηζηνπνίεζε ζηελ επηινγή ησλ ζεζκψλ. Αιιά απηή
ε ζέζε παξνπζηάδεη αδπλακίεο. Πξψηα απ’ φια ην απζφξκεην ηεο αλζξψπηλεο δξάζεο
δελ κπνξεί λα απνδεηρζεί, Ankarloo & Palermo (2004, p. 417). Γεχηεξνλ, επηρεηξεί
λα αλαιχζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζεζκψλ ηνπ θαπηηαιηζκνχ, φρη
βαζηδφκελνο ζηελ ηζηνξηθή κέζνδν, αιιά αθαηξεηηθά κέζα απφ κηα ζηαηηθή
ζπγθξηηηθή πξνζέγγηζε. Σα ηζηνξηθά δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ είηε πξνζαξκφδνληαη
θαηά πεξίπησζε είηε απιά ππνηίζεληαη, Ankarloo & Palermo (2004, p. 417). Η
ηζηνξηθή αλάιπζε ηνπ Γνπίιηακζνλ είλαη πεξίεξγε. Η ζέζε ηνπ πεξί κε
θαηαλαγθαζηηθήο εκθάληζεο ησλ ζεζκψλ ηνπ θαπηηαιηζκνχ δελ απνδεηθλχεηαη
ηζηνξηθά, αιιά ππεξαζπίδεηαη απφ ηε κεξηά ηνπ κφλν αθαηξεηηθά. Γελ εμεηάδεη ηα
γεγνλφηα φπσο ζπλέβεζαλ, απιψο αλαιχεη ηνπο φξνπο νη νπνίνη θαζηζηνχλ έλαλ
ζεζκφ απνηειεζκαηηθφ θαη απφ εθεί αθαηξεηηθά εμάγεη ηελ ηζηνξηθή εκθάληζε ελφο
ηέηνηνπ ζεζκνχ , Ankarloo & Palermo (2004, p. 418).
Η αλάιπζή ηνπ φκσο παξνπζηάδεη αδπλακίεο θαη ζε θαζαξά αλαιπηηθά
πιαίζηα. Η ζεσξία ηνπ ππνζηεξίδεη πσο θάζε ζεζκφο ν νπνίνο κπνξεί λα βειηησζεί,
δελ ζα επηβηψζεη γηα πνιχ ζηελ κε απνηειεζκαηηθή κνξθή ηνπ, αθνχ ε αλζξψπηλε
δξάζε ζα ηνλ βειηηψζεη ψζηε λα γίλεη απνηειεζκαηηθφο, Ankarloo & Palermo (2004,
p. 418). Όκσο φπσο ζεκεηψλεη ν Υφληγθζνλ, θέξλνληαο σο παξάδεηγκα ηνπο
δεηλφζαπξνπο νη νπνίνη ήηαλ αξθεηά απνηειεζκαηηθνί σο κνξθή δσήο αιιά ηειηθά
εμαθαλίζηεθαλ ράξε ζε κηα απφηνκε αιιαγή ησλ ζπλζεθψλ, Hodgson (1988, p. 215),
είλαη αδχλαην λα θαηαζθεπάζεηο έλα ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ λα εμεγεί ηελ επηβίσζε
ησλ ζεζκψλ κε γλψκνλα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. Οη ζεζκνί εάλ παξνπζηάδνπλ
θάπνηνπ είδνπο απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ παξνπζηάδνπλ κφλν ζε πξνθαζνξηζκέλεο
(θαη ακεηάβιεηεο) θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, Hodgson (1988,
p. 216). ηελ πεξίπησζε ηνπ Γνπίιηακζνλ, ε δηαδηθαζία ηεο εμειηθηηθήο επηινγήο
ιακβάλεη ρψξα ζηα πιαίζηα ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ εηαηξηψλ, φπνπ ε πην
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απνηειεζκαηηθή είλαη θαη απηή πνπ ζα επηβηψζεη, Meramveliotakis & Milonakis
(2010, p. 1064).
Δπηπιένλ δελ μεθαζαξίδεη ζε θαλέλα ζεκείν εάλ ε ζεσξία ηνπ γηα ηελ
εκθάληζε ησλ εηαηξηψλ πξέπεη λα εξκελεχεηαη ζαλ «εζειεκέλνο ζρεδηαζκφο» ή κε
κηα εμειηθηηθή πξνζέγγηζε, Meramveliotakis & Milonakis (2010, p. 1062). Έηζη ζε
θάπνηα ζεκεία θαίλεηαη λα πξνθξίλεη κηα εμήγεζε εζειεκέλνπ ζρεδηαζκνχ, φπνπ ηα
άηνκα νξζνινγηθψο ζθεπηφκελα, παίξλνπλ ππφςε ηνπο ηα ζπλαιιαθηηθά θφζηε θαη
απνθαζίδνπλ λα «ηδξχζνπλ» ηνλ ζεζκφ ηεο εηαηξίαο, θαη ζε άιια ζεκεία ε εκθάληζε
ηνπ ζεζκνχ ηεο εηαηξίαο εμεγείηαη ζαλ έλα αθνχζην απνηέιεζκα ζε φξνπο ησλ
ζπλεπεηψλ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, Meramveliotakis & Milonakis (2010, p. 1062).
Ο Γνπίιηακζνλ λαη κελ πηνζεηεί ηελ ππφζεζε ηεο πεξηνξηζκέλεο
νξζνινγηθφηεηαο, φκσο ηελ ίδηα ζηηγκή απνδίδεη ζηα άηνκα ηηο ηθαλφηεηεο λα
εθηηκνχλ νξζνινγηθά ην πνηνο ζεζκφο ζπλεπάγεηαη ηα ιηγφηεξα ζπλαιιαθηηθά θφζηε
θαη λα ηνλ πηνζεηνχλ, πξάγκα πνπ ζπληζηά αληίθαζε, Meramveliotakis & Milonakis
(2010, p. 1063). Η κφλε δπλαηή ελαιιαθηηθή εληφο ηνπ αλαιπηηθνχ πιαηζίνπ ηνπ
Γνπίιηακζνλ είλαη ε ππφζεζε πσο ε εκθάληζε ησλ νξγαληζκψλ (εηαηξηψλ), είλαη ην
αθνχζην απνηέιεζκα ησλ αλζξψπηλσλ πξάμεσλ. Όκσο θαη απηφ ην επηρείξεκα δελ
είλαη ηθαλφ λα εμεγήζεη ηελ εκθάληζε ηεο εηαηξίαο, αθνχ νπζηαζηηθά δειψλεη πσο
φπνηνο ζεζκφο έρεη επηβηψζεη θαη κπνξεί λα παξαηεξεζεί, είλαη ν θαιχηεξνο δπλαηφο
πνπ κπνξεί λα ππάξμεη αθνχ έρεη επηβηψζεη ηεο εμειηθηηθήο δηαδηθαζίαο ηεο επηινγήο,
Meramveliotakis & Milonakis (2010, p. 1063). Άξα πσο είλαη δπλαηφλ ζε έλα ηέηνην
πιαίζην λα θάλεη ηελ εκθάληζε ηνπ έλαο νπνηνζδήπνηε λένο ζεζκφο, φπσο ε εηαηξία ;
Ο Γνπίιηακζνλ φηαλ ζρνιηάδεη ηηο ηζηνξηθέο ζπλζήθεο γέλλεζεο ησλ ζεζκψλ
ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, ππνζηεξίδεη πσο νη ζεσξίεο πνπ ζέηνπλ σο θχξην αίηην
ηεο εκθάληζεο θαη επηβίσζεο ησλ ζεζκψλ ηνπο ζπζρεηηζκνχο δχλακεο έρνπλ
κεησκέλε επεμεγεκαηηθή αμία, Ankarloo & Palermo (2004, p. 419). Απφ ηελ ζηηγκή
φκσο πνπ ηα δηθά ηνπ επηρεηξήκαηα εμάγνληαη αθαηξεηηθά θαη φρη ηζηνξηθά,
αλαγθάδεηαη λα εθεχξεη κηα ηζηνξηθή εθδνρή ηεο νπνίαο ηα ζεκέιηα θαη ν ξεαιηζκφο,
είλαη άζρεηα κε ηελ εγθπξφηεηα ηνπ ππνδείγκαηφο ηνπ, Ankarloo & Palermo (2004, p.
419).
Οη Ankarloo θαη Palermo ζπλερίδνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ζηελ αλάιπζε ηνπ
Γνπίιηακζνλ, ππνζηεξίδνληαο πσο πξνζπαζεί λα ιχζεη δηιιήκαηα απνθεχγνληαο ηα.
Οη αγνξέο γη’ απηφλ είλαη παληνχ. χκθσλα κε ηνλ Γνπίιηακζνλ, ε αλαιπηηθή
ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ λα θξίλνπλ ηνπο ζεζκνχο ηνπ θαπηηαιηζκνχ κε βάζε ηελ
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απνηειεζκαηηθφηεηα, είλαη γλψξηζκα ηεο θχζεο ηνπο, θαη ππάξρεη ζε απηή αθφκα θαη
πξηλ ηελ εκθάληζε ζεζκψλ ηέηνηνπ είδνπο. Οη ππνζέζεηο ηνπ γηα ην θαπηηαιηζηηθφ
ζχζηεκα δελ είλαη αιεζείο θαη ηζηνξηθά ζεκειησκέλεο, θαη ηελ ίδηα ζηηγκή δελ
επαξθνχλ γηα ηελ αλάιπζε θαη άιισλ ζπζηεκάησλ θαζψο θαη γηα ηελ αλάιπζε ηεο
κεηάβαζεο πξνο ηνλ θαπηηαιηζκφ, αθνχ αλ πάξνπκε ζαλ δεδνκέλν πσο ν
θαπηηαιηζκφο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζεζκψλ ηνπ φπσο ε αγνξά θαη ε εηαηξία,
είλαη απνηέιεζκα ηεο ηζηνξίαο, ηφηε θαη ε αγνξά ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη ζπλέρεηα,
θαη φρη ε αηηία ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο. Η πξνζέγγηζε ηνπ Γνπίιηακζνλ
ραξαθηεξίδεηαη απφ έιιεηςε ηζηνξηθφηεηαο, θαη ζχκθσλα κε ην δηθφ ηνπ επηρείξεκα
πεξί επηινγήο, είλαη θαηαδηθαζκέλε λα απνηχρεη, Ankarloo & Palermo (2004, p. 420).
Ο Γνπίιηακζνλ ζηεξίδεη εμ’ νινθιήξνπ ην έξγν ηνπ ζηελ έλλνηα ηνπ
ζπλαιιαθηηθνχ θφζηνπο. Όκσο ην ζπγθεθξηκέλν κεζνδνινγηθφ εξγαιείν παξνπζηάδεη
θάπνηεο ζνβαξέο αδπλακίεο. Πξψηα απ’ φια κέρξη ηψξα δελ έρεη δνζεί ζαθήο νξηζκφο
ηνπ ζπλαιιαθηηθνχ θφζηνπο. Ο ίδηνο ν Γνπίιηακζνλ παξαδέρεηαη πσο « ε έλλνηα
ρξεηάδεηαη απνζαθήληζε», Williamson (1979, p.233). O ηάλιευ Φίζεξ βαζηζκέλνο
ζηελ έιιεηςε νξηζκνχ ηνπ ζπλαιιαθηηθνχ θφζηνπο ζεκεηψλεη πσο: « Σα
ζπλαιιαθηηθά θφζηε έρνπλ απνθηήζεη θαθφ φλνκα ζαλ ζεσξεηηθφο κεραληζκφο,
επεηδή νη ιχζεηο ζηα δεηήκαηα πνπ εκπεξηέρνπλ ζπλαιιαθηηθά θφζηε είλαη ζπρλά
εμαξηψκελεο απφ ηελ ππνηηζέκελε κνξθή ηνπ ζπλαιιαθηηθνχ θφζηνπο αλά
πεξίπησζε , θαη επεηδή ηαπηφρξνλα ππάξρεη ε ππνςία πσο νηηδήπνηε κπνξεί λα
επεμεγεζεί κε ηελ εηζαγσγή ηνπ θαηάιιεια εμεηδηθεπκέλνπ ηχπνπ ζπλαιιαθηηθνχ
θφζηνπο», Fischer (1977, p.322). ρεηηθά κε ηελ αλά πεξίπησζε επηινγή ηχπνπ
ζπλαιιαθηηθνχ θφζηνπο, νη Μπισλάθεο θαη Μεξακβειησηάθεο ζεκεηψλνπλ ην
πξφβιεκα πνπ εκθαλίδεηαη φηαλ επηρεηξείηαη ε δηάθξηζε κεηαμχ ηνπ ζπλαιιαθηηθνχ
θφζηνπο ζηα πιαίζηα ηεο αγνξάο, θαη ηνπ ζπλαιιαθηηθνχ θφζηνπο πνπ πξνέξρεηαη
απφ ηα δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο, αθνχ ηα δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο εκκέζσο
ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξαγσγή ζπλαιιαθηηθνχ θφζηνπο ζηα πιαίζηα ηεο αγνξάο,
Meramveliotakis & Milonakis (2010, p. 1050).
Μηα αθφκα ζεκαληηθή αδπλακία πνπ παξνπζηάδνπλ ηα ζπλαιιαθηηθά θφζηε
σο κεζνδνινγηθφ εξγαιείν, είλαη ε δπζθνιία ζην λα θαηαζηνχλ ιεηηνπξγηθά απφ
κεζνδνινγηθή ζθνπηά, θαη λα κεηξεζνχλ κε αθξίβεηα, Meramveliotakis & Milonakis
(2010, p. 1053). Όπσο κε φια ηα είδε θφζηνπο, έηζη θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ
ζπλαιιαθηηθνχ θφζηνπο, εάλ ζέινπκε λα ηα θαηαζηήζνπκε κεζνδνινγηθά
ιεηηνπξγηθά, πξέπεη λα μεθηλήζνπκε απφ ηνλ δηαρσξηζκφ ζε κεηξήζηκα αληηθεηκεληθά
57

θφζηε, θαη ππνθεηκεληθά θφζηε. Απηφο φκσο ν δηαρσξηζκφο ζηελ πεξίπησζε ηνπ
ζπλαιιαθηηθνχ θφζηνπο, ελέρεη αμεπέξαζηεο δπζθνιίεο, αθνχ ηα ζπλαιιαθηηθά
θφζηε δελ αληηθαηνπηξίδνληαη κέζσ ηνπ κεραληζκνχ ησλ ηηκψλ, Meramveliotakis &
Milonakis (2010, p. 1055).
Δπηπιένλ

πξφβιεκα

εκθαλίδεηαη

αλαθνξηθά

κε

ην

δήηεκα

ηεο

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζεζκψλ ζηε βάζε ηνπ λενθιαζηθνχ ππνδείγκαηνο ηνπ
θφζηνπο-νθέινπο. Οη Μπισλάθεο θαη Μεξακβειησηάθεο αλαθέξνπλ ην εξψηεκα πνπ
ν Άλθαξινπ ζέηεη ζρεηηθά:
«Πσο ζα κπνξνχζαλ νη κεηέρνληεο ζην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα λα αιιειεπηδξάζνπλ
κεηαμχ ηνπο έηζη ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ έλα απνηειεζκαηηθφ επαθφινπζν, φηαλ δελ
δηαζέηνπλ ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα λα πξάμνπλ θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ( αλ
ππνζέζνπκε πσο ηα ζπλαιιαθηηθά θφζηε δελ αληηθαηνπηξίδνληαη ζηηο ηηκέο), ή κήπσο
δξνπλ ζε έλα επίπεδν φπνπ δελ είλαη απαξαίηεην λα έρνπλ ηέηνηνπ είδνπο
πιεξνθφξεζε (αλ ππνζέζνπκε πσο ηα ζπλαιιαθηηθά θφζηε δελ ππήξραλ ζηελ
αγνξά);» Ankarloo ( 2002, p.17) φπσο αλαθέξεηαη ζην Meramveliotakis & Milonakis
(2010, p. 1054). Μηα κεξηθή ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο ζα ήηαλ ε
πηζαλφηεηα ηεο πνζνηηθνπνίεζεο ηνπ ζπλαιιαθηηθνχ θφζηνπο κε έκκεζν ηξφπν.
Όκσο ηελ ίδηα ζηηγκή, ελψ έρνπλ επηρεηξεζεί πνιιέο εκπεηξηθέο κειέηεο νη νπνίεο
πξνζπάζεζαλ λα κεηξήζνπλ ηα ζπλαιιαθηηθά θφζηε, θακία ηνπο δελ θαηάθεξε λα
κεηξήζεη ην απφιπην επίπεδφ ηνπο, Meramveliotakis & Milonakis (2010, p. 1054). Οη
Γνπάιηο θαη Νφξζ νη νπνίνη επηρείξεζαλ κηα ηέηνηνπ είδνπο κειέηε θαηέιεμαλ λα
δειψζνπλ πσο «δελ δηαζέηνπλ πνζνηηθή κέηξεζε ηνπ ζπλαιιαθηηθνχ θφζηνπο επεηδή
δελ δηαζέηνπλ έλαλ απνζαθεληζκέλν γεληθφ νξηζκφ ηεο ίδηαο ηεο έλλνηαο ηνπ
ζπλαιιαθηηθνχ θφζηνπο», Wallis & North (1986, p. 96) φπσο αλαθέξεηαη ζην
Meramveliotakis & Milonakis (2010, p. 1054).
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Veblen & Williamson, κηα ζπγθξηηηθή
πξνζέγγηζε
Αθνχ αλαιχζακε ηα δεηήκαηα κε ηα νπνία αζρνιείηαη ν θαζέλαο ηνπο,
νξίζακε ηα αλαιπηηθά πιαίζηα κέζα ζηα νπνία ην πξάηηεη θαη αλαθέξακε ηα
κεζνδνινγηθά εξγαιεία κε ηα νπνία πξνζεγγίδεη ν θαζέλαο ηνπο ην θάζε δήηεκα,
ηψξα ζα επηρεηξήζνπκε κηα ζπγθξηηηθή αλάιπζε αλάκεζα ζηνπο δχν θνξπθαίνπο
εθπξνζψπνπο ηεο θάζε ζρνιήο, ηνλ Θφξζηαελ Βέκπιελ απφ ηελ Ακεξηθάληθε
Θεζκηθή ζρνιή θαη ηνλ Όιηβεξ Γνπίιηακζνλ απφ ηα Νέα Θεζκηθά Οηθνλνκηθά.

Αλζξώπηλε Φύζε θαη πκπεξηθνξά
Όπσο είδακε ν Θφξζηαελ Βέκπιελ απνξξίπηεη εληειψο ηελ λενθιαζηθή
θαηαζθεπή ηνπ Homo Economicus θαη αλαιχεη ηελ θχζε θαη ηελ δξάζε ηνπ αηφκνπ
ζε ζεζκηθνχο φξνπο. Οη ζεζκνί γηα ηνλ Βέκπιελ απνηεινχλ ηηο πξφδειεο ζπλήζεηεο
ζθέςεο θαη πξάμεο, θνηλέο ζην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ κειψλ ελφο θνηλσληθνχ
ζπλφινπ. Γνκηθά ζηνηρεία απηψλ ησλ ζπλεζεηψλ ζηελ αλάιπζε ηνπ Βέκπιελ είλαη ηα
έλζηηθηα ή έκθπηεο ηάζεηο.
Ο Βέκπιελ εληνπίδεη δχν θχξηα ζχλνια ελζηίθησλ ζηελ αλζξψπηλε θχζε.
Απηά πνπ φηαλ εθθξάδνληαη σζνχλ ην άηνκν λα δξα πξνο ην ζπλνιηθφ ζπκθέξνλ ηεο
θνηλσλίαο, φπσο ην έλζηηθην ηεο εξγαηηθφηεηαο, ε άεξγε πεξηέξγεηα θαη ε γνλετθή
θξνληίδα, θαη απηά ηα νπνία φηαλ εθθξάδνληαη σζνχλ ην άηνκν λα δξα εηο βάξνο ηεο
θνηλσλίαο φπσο ην έλζηηθην ηνπ αξπαθηηθνχ θαη ην έλζηηθην ηεο εμνκνίσζεο.
Ο Βέκπιελ παξαηεξεί πσο ηα έλζηηθηα ηα νπνία αλήθνπλ ζηελ δεχηεξε νκάδα
θαη δξνπλ εηο βάξνο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ δελ είλαη έκθπηα ζην αλζξψπηλν είδνο.
Μέζα απφ ηελ ηζηνξηθή ηνπ αλάιπζε θέξλεη σο παξάδεηγκα ηηο πξσηφγνλεο
θνηλσλίεο, φπνπ ειιείςεη πιενλαζκάησλ ππεξίζρπε ην έλζηηθην ηεο εξγαηηθφηεηαο
θαη ην έλζηηθην ηεο άεξγεο πεξηέξγεηαο. Τπνζηεξίδεη πσο ηα επηβιαβή γηα ην
θνηλσληθφ ζχλνιν έλζηηθηα θαιιηεξγνχληαη ζην άηνκν κέζα απφ ηελ επίδξαζε ησλ
παγησκέλσλ ζεζκψλ ηεο βαξβαξηθήο θνπιηνχξαο ε νπνία εκθαλίδεηαη ηαπηφρξνλα κε
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ηελ εκθάληζε ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ πνπ επηηξέπεη πιένλ ηα πιενλάζκαηα θαη
αλαπφθεπθηα ηελ ηδηνθηεζία.
Έηζη παξά ηηο κεζνδνινγηθέο αθξνβαζίεο ηνπ, νπζηαζηηθά πξνζεγγίδεη ην
δήηεκα ηεο αλζξψπηλεο θχζεο απφ ηελ ζθνπηά ηνπ κεζνδνινγηθνχ νιηζκνχ,
κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ε νπνία είλαη θνηλή ζε φινπο ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο
Ακεξηθαληθήο (Παιαηάο) Θεζκηθήο ρνιήο. Ο Βέκπιελ ζεσξεί πσο ε θχζε ηνπ
αηφκνπ, παξά ην γεγνλφο φηη ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπγθεθξηκέλα έλζηηθηα, είλαη
κεηαβιεηή θαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ην ζεζκηθφ πεξηβάιινλ θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ,
θπξίσο ιφγσ ηεο ζπγθξνπζηαθήο αιιειεπίδξαζήο ηνπ κε ηελ ηερλνινγία.
Ο Όιηβεξ Γνπίιηακζνλ απφ ηελ άιιε, πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη ηελ
αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζεζκψλ κέζα απφ ην κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ηνπ
ζπλαιιαθηηθνχ θφζηνπο, πξνζδίδεη ζηα άηνκα δχν βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά, Σελ
πεξηνξηζκέλε νξζνινγηθφηεηα θαη ηνλ νπνξηνπληζκφ.
Γελ παξνπζηάδεη θάπνηα δηαδηθαζία ή κεραληζκφ ν νπνίνο λα επηηξέπεη ηελ
κεηαβνιή ηεο θχζεο ηνπ αλζξψπνπ. Οπζηαζηηθά αθήλεη εληειψο εθηφο αλάιπζεο ηελ
ηζηνξηθή πξνζέγγηζε, ηελ εμειηθηηθή δηαδηθαζία θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην
ζεζκηθφ πεξηβάιινλ ζε φηη αθνξά ηα άηνκα, θαη ππνζέηεη πσο ε θχζε ηνπ αλζξψπνπ
είλαη νπνξηνπληζηηθή θαη πεξηνξηζκέλεο νξζνινγηθφηεηαο ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο,
ρσξίο λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα κεηαβιεζεί.
Παξά ηηο αληηζέζεηο ηνπ κε ηελ λενθιαζηθή παξάδνζε θαη ηνλ Homo
Economicus, ν άλζξσπνο ηεο ζπκθσλίαο (Contractual Man) ηνπ Γνπίιηακζνλ, είλαη
θαη απηφο παξάγσγν πξνζέγγηζεο ζηα πιαίζηα ηνπ κεζνδνινγηθνχ αηνκηζκνχ.
Παξαηεξνχκε πσο παξφηη θαη ν Βέκπιελ παξνπζηάδεη κηα αλζξψπηλε θχζε κε
ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά, ηελ ίδηα ζηηγκή αθήλεη αλνηρηφ ην ελδερφκελν ηεο
κεηαβνιήο ηεο ζην κέιινλ ρσξίο κάιηζηα λα επηρεηξεί πξφβιεςε ζε αληίζεζε κε ηνλ
Γνπίιηακζνλ πνπ παξαηεξεί κηα ακεηάβιεηε αλζξψπηλε θχζε. Απηφ ην γεγνλφο
πξνζδίδεη ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ Βέκπιελ κεζνδνινγηθή ππεξνρή, γηαηί επηηξέπεη ηελ
αλάιπζε θαη επεμήγεζε πεξίπινθσλ θαηλνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλζξψπηλε
ζπκπεξηθνξά αλαθνξηθά κε ηνπο ζεζκνχο, φπσο ε εκθάληζε θαη πηνζέηεζε ζεζκψλ νη
νπνίνη είηε δελ πξνζθέξνπλ σθέιεηα ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, είηε είλαη επηβιαβείο ζε
αληίζεζε κε ηελ ζηελή πξνζέγγηζε ηνπ Γνπίιηακζνλ ε νπνία παξνπζηάδεη
ακεηάβιεηε ηελ αλζξψπηλε θχζε θαη ηηο πξνζδίδεη ηελ έζησ θαη πεξηνξηζκέλε
νξζνινγηθφηεηα πνπ ηεο επηηξέπεη λα επηιέγεη ηνπο απνηειεζκαηηθφηεξνπο
νηθνλνκηθνχο ζεζκνχο, ππνδεηθλχνληαο νπζηαζηηθά πσο νη ζεζκνί πνπ παξαηεξνχκε
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ζηελ θνηλσλία είλαη νη θαιχηεξνη ζε ζρέζε κε απηφ πνπ κπνξνχκε λα θαηαθέξνπκε
ζαλ θνηλσλία. Έηζη ε πξνζέγγηζή ηνπ δελ επαξθεί γηα ηελ επεμήγεζε θαηλνκέλσλ
πνπ ζρεηίδνληαη κε επηβιαβείο πξνο ηελ θνηλσλία ζεζκνχο, φπσο παξαδείγκαηνο
ράξηλ ε αξγφζρνιε ηάμε ηνπ Βέκπιελ, αθνχ νπζηαζηηθά ε αλάιπζε ηνπ Γνπίιηακζνλ
κέζσ ηνπ ζπλαιιαθηηθνχ θφζηνπο δελ δέρεηαη θαλ ηελ χπαξμε άρξεζησλ ε
επηβιαβψλ ζεζκψλ.

Δκθάληζε θαη επηβίσζε ησλ ζεζκώλ
Ο Θφξζηαελ Βέκπιελ ζε φιν ηνπ ην έξγν πξνζπαζεί λα θαηαζθεπάζεη κηα
εμειηθηηθή νηθνλνκηθή ζεσξία βαζηζκέλνο ζην δαξβηληθφ κεζνδνινγηθφ πξφηππν.
Έηζη απνθεχγεη θάζε κνξθήο ηειενινγηθή πξνζέγγηζε ζε νπνηνδήπνηε δήηεκα θαη αλ
επηρεηξεί λα αλαιχζεη. ηελ πεξίπησζε ηεο εκθάληζεο θαη ηεο επηβίσζεο ησλ ζεζκψλ,
ν Βέκπιελ παξαζέηεη ηνλ κεραληζκφ ηεο ζσξεπηηθήο αηηηφηεηαο.
Θεσξεί πσο νη ζεζκνί είλαη ην απνηέιεζκα κηαο αζπλείδεηεο εμειηθηηθήο
δηαδηθαζίαο επηινγήο κε αξρηθφ επίπεδν ηα έλζηηθηα. Ο κεραληζκφο ζηεξίδεηαη ζην
αληίζηξνθν ζρήκα ηνπ αίηηνπ-αηηηαηνχ φπνπ ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ πηνζέηεζε
ελφο ζεζκνχ γίλνληαη ηα αίηηα γηα ηελ επηβίσζε θαη ηελ εμέιημε ηνπ.
Η δηαδηθαζία απηή είλαη αζπλείδεηε θαη πξνθαλψο δελ γίλεηαη ζε φξνπο
νξζνινγηθήο επηινγήο ησλ αηφκσλ πνπ απαξηίδνπλ ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Έηζη
ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ηνπ Βέκπιελ, νη ζεζκνί δελ είλαη ζρεδηαζκέλνη έηζη ψζηε λα
ππεξεηνχλ θαιχηεξα ηα ζπκθέξνληα ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Δίλαη δπλαηφλ λα
εκθαληζηνχλ θαη λα επηβηψζνπλ, αθφκε θαη επηβιαβείο πξνο ην θνηλσληθφ ζχλνιν
ζεζκνί.
Ο Γνπίιηακζνλ απφ ηελ άιιε πιεπξά επηθεληξψλεη ηελ αλάιπζή ζηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ επηδεηθλχνπλ νη δηάθνξνη ζεζκνί, αλαθνξηθά κε ηελ
εμνηθνλφκεζε ηνπ ζπλαιιαθηηθνχ θφζηνπο. Θεσξεί πσο απηφ είλαη ην βαζηθφ
θξηηήξην γηα ηελ εκθάληζε θαη επηβίσζε ελφο ζεζκνχ, θαη πσο ηα άηνκα πνπ
απαξηίδνπλ ην θνηλσληθφ ζχλνιν έρνπλ ηελ ηάζε λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα πηνζεηνχλ
ζεζκνχο κε απηήλ ηελ ηθαλφηεηα, ζπκπεξηθεξφκελα αξηζηνπνηεηηθά.
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Βέβαηα ζε θαλέλα ζεκείν ηνπ έξγνπ ηνπ δελ καο απνζαθελίδεη ηνλ κεραληζκφ
ν νπνίνο επηηξέπεη ζηελ δηαδηθαζία ηεο επηινγήο ησλ ζεζκψλ λα εθηπιίζζεηαη κε
απηφλ ηνλ ηξφπν. Η ζεσξία έρεη κεξηθή ηζρχ κφλν ζηα πιαίζηα ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ
ζπζηήκαηνο σο έρεη, κε ηνπο ζεζκνχο λα αληαγσλίδνληαη γηα ηελ επηβίσζή ηνπο ζε
φξνπο αγνξαίνπ αληαγσληζκνχ. Παξάγεη ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ ζηεξηδφκελνπο ζε
αθαηξεηηθνχο ζπιινγηζκνχο ρσξίο ηελ απαξαίηεηε ηζηνξηθή αληαπφθξηζε. Έηζη
παξαδέρεηαη θαη κφλνο ηνπ, πσο αθφκε δελ ππάξρνπλ (θαηά ηε γλψκε ηνπ) ηα
κεζνδνινγηθά εξγαιεία γηα λα εξκελεχζεη θαλείο ηελ επηξξνή ησλ αλεπίζεκσλ
ζεζκψλ ηνπο νπνίνπο θαηαηάζζεη ζην πξψην απφ ηα ηέζζεξα επίπεδα θνηλσληθήο
αλάιπζεο πνπ έρεη θαηαζθεπάζεη, ζηα νηθνλνκηθά θαηλφκελα.
Ο Βέκπιελ έρνληαο παξνπζηάζεη ήδε ηνλ κεραληζκφ ηεο ζσξεπηηθήο
αηηηφηεηαο, παξαζέηεη κηα θαηά πνιχ πιεξέζηεξε ηζηνξηθά θαη ινγηθά επεμήγεζε ηεο
δηαδηθαζίαο ηεο επηινγήο ζε φηη αθνξά ηνπο ζεζκνχο. Οη αληηθάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ
ζε πεξίπησζε αλάιπζεο κε ην κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ηνπ ζπλαιιαθηηθνχ θφζηνπο,
δελ ζα πξνέθππηαλ αλ επηρεηξνχλην αλάιπζε κε ην κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ηεο
ζσξεπηηθήο αηηηφηεηαο, θαη απηφ γηαηί ην δεχηεξν είλαη δνκεκέλν θαη κε ινγηθή αιιά
θαη κε ηζηνξηθή ζπλνρή.
Η πξνζέγγηζε ηνπ Γνπίιηακζνλ φπσο είδακε ζηεξίδεηαη ζηελ απζαίξεηε
παξαδνρή πσο «ζηελ αξρή ππήξραλ νη αγνξέο». Με απηφλ ηνλ βνιηθφ ηξφπν νξίδεη
έλα ζηαζεξφ ζεκείν εθθίλεζεο ρσξίο λα εμεγεί ηελ δηαδηθαζία ε νπνία νδήγεζε ζε
απηφ. Αλ θαλείο αθνινπζήζεη ηελ αλάιπζε Βέκπιελ θαη πξνζεγγίζεη απηή ηε
δηαδηθαζία ζε φξνπο ζσξεπηηθήο αηηηφηεηαο κπνξεί λα θηάζεη ζε ζπκπεξάζκαηα
ηζηνξηθά θαη νξζνινγηθά ζηέξεα. Οη αγνξέο εκθαλίζηεθαλ ζαλ έλαο παξάγσγνο
ζεζκφο ηεο βαξβαξηθήο θνπιηνχξαο, ε νπνία εκθαλίζηεθε κε ηελ επίδξαζε ηεο
ηερλνινγηθήο πξνφδνπ, ηελ εκθάληζε πιενλαζκάησλ ζηελ παξαγσγή θαη θαηά
ζπλέπεηα ηνπ ζεζκνχ ηεο ηδηνθηεζίαο, ν νπνίνο είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ χπαξμε ηνπ
ζεζκνχ ηεο αγνξάο. Ο Γνπίιηακζνλ φκσο δελ ην πξάηηεη, γηα ηνλ πνιχ απιφ ιφγν φηη
θάηη ηέηνην ζπλεπάγεηαη ηελ θαηάξξεπζε ηνπ ζηελνχ ηνπ κεζνδνινγηθνχ ππξήλα πνπ
ζηεξίδεηαη ζηα ζπλαιιαθηηθά θφζηε, ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηεί ζηελ ζπλέρεηα γηα λα
επεθηείλεη ηελ αλάιπζή ηνπ.
Η αληηκεηψπηζε ηεο εμέιημεο ησλ θνηλσληψλ ζε ζηάδηα είλαη θεληξηθή ζην
έξγν ηνπ Βέκπιελ. ηελ αλάιπζε ηνπ παξαηεξεί ζηάδηα εμέιημεο ζηηο θνηλσλίεο πνπ
ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ ππεξίζρπζε ζπγθεθξηκέλσλ ελζηίθησλ αλά πεξίπησζε.
Βαζηζκέλνο ζηελ ηζηνξηθή αλάιπζε, καο θαηαζέηεη κηα ζεσξία πνπ ραξαθηεξίδεηαη
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απφ ηελ κεηαβνιή αλάινγα κε ηηο ζπγθξνπζηαθέο αιιειεπηδξάζεηο ηεο ηερλνινγίαο
κε ην ζεζκηθφ πιαίζην. Έηζη νπιηζκέλνο κε ηζηνξηθή ζπλνρή κπνξεί λα επηρεηξήζεη
ηελ αθαηξεηηθή πξνζαξκνγή ηεο ζεσξίαο ηνπ ζε κειινληηθέο ζπλζήθεο απνθεχγνληαο
βέβαηα θάζε κνξθήο ηειενινγία.
Απφ

ηελ

άιιε

πιεπξά

ην

ζεσξεηηθφ

ζχζηεκα

ηνπ

Γνπίιηακζνλ

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ζηαηηθή ζχγθξηζε δνκψλ δηαθπβέξλεζεο ζηα πιαίζηα ηνπ
θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Η πξνζέγγηζή ηνπ δελ επηηξέπεη ηελ αλάιπζε ησλ
δπλακηθψλ ζηνηρείσλ ησλ νηθνλνκηθψλ ζεζκψλ άξα θαη ηελ πξνζαξκνγή ηεο ζε
δηαθνξεηηθέο απφ ηελ πθηζηάκελε θαηαζηάζεηο, αθνχ ζπγθξίλεη ηηο ππάξρνπζεο
δνκέο κε θξηηήξηα πνπ, απζαίξεηα απφ ηζηνξηθή αιιά θαη ινγηθή ζθνπηά, ζεσξεί
ακεηάβιεηα θαη δεδνκέλα πάληνηε, φπσο ν αληαγσληζκφο ζηα πιαίζηα ηεο αγνξάο.

Ο ζεζκόο ηεο θαπηηαιηζηηθήο επηρείξεζεο
Ο Βέκπιελ εμεηάδνληαο ηνλ ζεζκφ ηεο θαπηηαιηζηηθήο επηρείξεζεο παξαηεξεί
κηα ζχγθξνπζε ζηα πιαίζηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο παξαγσγήο αλάκεζα ζε δχν κέξε.
Απηφ ησλ ππαιιήισλ/κεραληθψλ εξγαηψλ πνπ νπζηαζηηθά αζρνινχληαη κε ηελ
παξαγσγή θαη απηφ ησλ κεηφρσλ πνπ ιακβάλνπλ ηηο απνθάζεηο. ην πξψην κέξνο ν
Βέκπιελ ππνζηεξίδεη πσο ππεξηζρχεη ην έλζηηθην ηεο εξγαηηθφηεηαο, αθνχ νη
κεηέρνληεο ζηελ δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο εξγάδνληαη γηα λα παξάμνπλ αγαζά
ρξήζηκα πξνο ην θνηλσληθφ ζχλνιν. ην δεχηεξν κέξνο φκσο, απηφ ησλ κεηφρσλ πνπ
ειέγρνπλ ηελ δηαδηθαζία, ν Βέκπιελ παξαηεξεί πσο ππεξηζρχεη ην έλζηηθην ηνπ
αξπαθηηθνχ, αθνχ νη έρνληεο ηνλ έιεγρν ηεο επηρεηξήζεο είλαη νπζηαζηηθά απφληεο
απφ ηελ δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο, θαη έρνπλ σο κφλν άμνλα δξάζεο ηελ επέλδπζε
κε ζθνπφ ην θέξδνο. Απηφ κπνξεί λα ηνπο νδεγήζεη αθφκα θαη ζηελ ππνλφκεπζε ηεο
δηαδηθαζίαο ηεο παξαγσγήο, πξνθεηκέλνπ λα ρεηξαγσγήζνπλ ηηο ηηκέο ησλ αγαζψλ
πνπ πξνζθέξνπλ έηζη ψζηε λα πεηχρνπλ κεγαιχηεξν πνζνζηφ θέξδνπο. Ο Βέκπιελ
παξφηη αληηηίζεηαη ζε θάζε ηειενινγηθή πξνζέγγηζε δηαθηλδπλεχεη ηελ πξφβιεςε ηεο
παχζεο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο αλ ν έιεγρνο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο παξαγσγήο δελ
πεξάζεη ζηα ρέξηα ηνπ πξψηνπ κέξνπο, δειαδή ησλ κεραληθψλ/ππαιιήισλ.
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Ο Γνπίιηακζνλ απφ ηελ άιιε πιεπξά ζεσξεί ηελ εκθάληζε ηεο
θαπηηαιηζηηθήο επηρείξεζεο σο θπζηθή απάληεζε ζηηο αδπλακίεο ηνπ κεραληζκνχ ηεο
αγνξάο ζε φξνπο απνηειεζκαηηθφηεηαο εμνηθνλφκεζεο ζπλαιιαθηηθνχ θφζηνπο.
Τπνζηεξίδεη πσο ηα άηνκα νξγαλψλνληαη ζε θιεηζηέο ηεξαξρηθέο δνκέο γηαηί έηζη
εμαζθαιίδνπλ ην κέγηζην δπλαηφ θνηλφ ζπκθέξνλ. Απφ ηελ κία νη εξγνδφηεο δελ
ρξεηάδεηαη λα αλαδεηνχλ κφληκα ζηνλ κεραληζκφ ηεο αγνξάο πξνζσπηθφ γηα ηελ
δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο, εμνηθνλνκψληαο ζπλαιιαθηηθά θφζηε θαη ηαπηφρξνλα
θεξδίδνπλ απφ ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο γεγνλφο
πνπ απμάλεη ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπ θαη απνθέξεη κεγαιχηεξα απνηειέζκαηα ζηελ
θιίκαθα. Απφ ηελ άιιε νη εξγαδφκελνη κε ηε ζεηξά ηνπο, κε ηελ έληαμή ηνπο ζε κηα
θιεηζηή ηεξαξρηθή δνκή δηαθπβέξλεζεο φπσο ε επηρείξεζε, δελ είλαη ππνρξεσκέλνη
λα δηαζέηνπλ ηηο δεμηφηεηεο ηνπο κέζα απφ ηνλ κεραληζκφ ηεο αγνξάο ζε άιινλ
εξγνδφηε θάζε θνξά, εμνηθνλνκψληαο θη απηνί ζπλαιιαθηηθά θφζηε θαη ηαπηφρξνλα
απνιακβάλνληαο κηα ζρεηηθή αζθάιεηα πνπ πξνζδίδεη ε ζρέζε ζπκβνιαίνπ. Ο
Γνπίιηακζνλ κέζα απφ απηή ηελ πξνζέγγηζε δελ παξαηεξεί ζπγθξνχζεηο ή
αγθπιψζεηο ζηελ δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο, παξά κφλν άηνκα πνπ έρνπλ θαηαλνήζεη
ην θνηλφ ηνπο ζπκθέξνλ θαη εξγάδνληαη ζπιινγηθά πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο
κεγηζηνπνίεζήο ηνπ.
Γηα άιιε κηα θνξά ε αλάιπζε ηνπ Γνπίιηακζνλ αλαδεηθλχεηαη θησρή
ζπγθξηηηθά κε απηή ηνπ Βέκπιελ. Η ζεσξία ηνπ ζπλαιιαθηηθνχ θφζηνπο θαη ε
αλάδεημε ηεο επηρείξεζεο σο ηνπ πην απνηειεζκαηηθνχ ζεζκνχ δελ κπνξεί λα
εξκελεχζεη ηηο αγθπιψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ ζηα πιαίζηα ηεο παξαγσγηθήο
δηαδηθαζίαο ζε θαπηηαιηζηηθνχο φξνπο. Ο Βέκπιελ κέζα απφ ηελ πξνζέγγηζε ηεο
δηρνηνκηθήο

ζπγθξνπζηαθήο

αιιειεπίδξαζεο

ζηα

πιαίζηα

ηεο

παξαγσγήο,

πξνζεγγίδεη ην δήηεκα ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κε δπλακηθνχο φξνπο πνπ ηνπ
επηηξέπνπλ λα εμεγήζεη ηπρφλ πξνβιήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο. Αληίζεηα ν Γνπίιηακζνλ
εγθισβηζκέλνο ζηελ ζηαηηθή ζπγθξηηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζπλαιιαθηηθνχ θφζηνπο
πνπ αλαδεηθλχεη ηελ επηρείξεζε σο ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν ηξφπν νηθνλνκηθήο
δηαθπβέξλεζεο, δελ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα πξνζθέξεη ξεαιηζηηθέο εμεγήζεηο ζε
πηζαλέο απνηπρίεο ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο, νπζηαζηηθά δειψλνληαο πσο ν
θφζκνο πνπ παξαηεξνχκε είλαη ν θαιχηεξνο εθηθηφο.

64

Δπίινγνο
Η παξνχζα δηπισκαηηθή δηαηξηβή είρε σο θχξην ζηφρν ηελ παξνπζίαζε ηεο
Θεζκηθήο ρνιήο νηθνλνκηθήο ζθέςεο κέζα απφ ηελ ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ δχν
θπξίσλ ξεπκάησλ πνπ αλαδείρζεθαλ απφ απηή: Σεο Ακεξηθαληθήο (Παιαηάο)
Θεζκηθήο ρνιήο θαη ησλ Νέσλ Θεζκηθψλ Οηθνλνκηθψλ, κέζα απφ ην έξγν ησλ
ζεκαληηθφηεξσλ εθπξνζψπσλ ησλ δχν ξεπκάησλ: ηνπ Θφξζηαελ Βέκπιελ απφ ηελ
Ακεξηθαληθή (Παιαηά) Θεζκηθή ρνιή θαη ηνπ Όιηβεξ Γνπίιηακζνλ απφ ηα Νέα
Θεζκηθά Οηθνλνκηθά.
ην πξψην θεθάιαην ηεο δηαηξηβήο αζρνιεζήθακε κε κηα γεληθή παξνπζίαζε
ησλ δχν ζεζκηθψλ ζρνιψλ ζθέςεο. Δίδακε ην πψο εκθαλίζηεθε ε Ακεξηθαληθή
Παιαηά Θεζκηθή ρνιή ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα θαη πσο κνλνπψιεζε ην ελδηαθέξνλ
έσο ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ. Δμεηάζακε ηα δχν μερσξηζηά ξεχκαηα πνπ
εμειίρζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζρνιήο ηα νπνία είραλ σο ζεκεία
αλαθνξάο ην πξψην ην εμειηθηηθφ ππφδεηγκα ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο ηνπ
Θφξζηαελ Βέκπιελ θαη ηελ ζπλέρηζε ηνπ απφ ηνλ Κιαξελο ΄Αυξεο, θαη ην δεχηεξν
ηνλ «ζεζκηθφ αηνκηζκφ» ηνπ Σδσλ Κφκκνλο ν νπνίνο κε ηελ αλάιπζή ηνπ ζπλδέεη
ηελ Ακεξηθαληθή Θεζκηθή Παξάδνζε κε ηα Νέα Θεζκηθά Οηθνλνκηθά. Δληνπίζακε
ηα θνηλά ζηνηρεία πνπ πξνζδίδνπλ ηνλ ραξαθηήξα ζρνιήο ζηελ Ακεξηθαληθή Θεζκηθή
Παξάδνζε, φπσο ε απμεκέλε ζεκαζία ζην ξφιν πνπ επηηεινχλ νη ζεζκνί ζηα
νηθνλνκηθά θαηλφκελα, ε ζε γεληθέο γξακκέο κεζνδνινγηθά νιηζηηθή πξνζέγγηζε
φισλ ησλ εθπξνζψπσλ ηεο, θαη ε θνηλή ηνπο αληίζεζε ζηηο βαζηθέο ππνζέζεηο ηεο
Νενθιαζηθήο ρνιήο φπσο απηή ηνπ Homo Economicus.
ηελ ζπλέρεηα παξαηεξήζακε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε Ακεξηθαληθή
Θεζκηθή ρνιή ππνρψξεζε δίλνληαο πάιη ηελ πξσηνθαζεδξία ζηα νξζφδνμα
νηθνλνκηθά ξεχκαηα. Όκσο νη δνκηθέο αγθπιψζεηο ηεο Νενθιαζηθήο Θεσξίαο
άθελαλ ρψξν γηα πεξαηηέξσ αλάιπζε ζηα ζεζκηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ
νηθνλνκηθή επηζηήκε. Έηζη παξαηεξήζακε ηελ εκθάληζε ηνπ ξεχκαηνο ησλ Νέσλ
Θεζκηθψλ Οηθνλνκηθψλ. Βηβιηνγξαθηθά εληνπίζακε ηηο ξίδεο ηνπ ζην έξγν ηνπ
Ρφλαιλη Κφνπδ, ήδε απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1930 θαη πξαγκαηνπνηήζακε κηα ηζηνξηθή
αλαδξνκή πνπ αλέδεημε ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη ηηο αξρέο ηνπ 1980 σο ηελ
επνρή πνπ ην ξέπκα ησλ Νέσλ Θεζκηθψλ Οηθνλνκηθψλ άξρηζε λα εληζρχεηαη
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ζεκαληηθά. Παξαηεξήζακε πσο γηα πξψηε θνξά εμεηάδνληαη πεδία ηεο νηθνλνκηθήο
επηζηήκεο, φπσο ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ε νηθνλνκηθή ηζηνξία, κε λενθιαζηθά
πξνεξρφκελεο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο φπσο απηέο ηνπ Νφξζ.
Δπηρεηξήζακε λα νξίζνπκε ηα Νέα Θεζκηθά Οηθνλνκηθά θαη αλαδείμακε ηα
θνηλά ζηνηρεία ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ξεχκαηνο, φπσο είλαη ε
ελαζρφιεζε κε επξχηεξα επηζηεκνληθά πεδία απφ απηά ηεο Νενθιαζηθήο ρνιήο, ν
απζηεξφο κεζνδνινγηθφο αηνκηζκφο, ε ρξεζηκνπνίεζε θπξίσο ηνπ λενθιαζηθνχ
κεζνδνινγηθνχ νπινζηαζίνπ κε κεηαηξνπέο αλά πεξίπησζε, ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ
ζεζκψλ ζε επίζεκνπο θαη αλεπίζεκνπο, θαη ηελ επηθέληξσζε ηεο αλάιπζήο ηνπο
ζηνπο επίζεκνπο ζεζκνχο φπσο ε αγνξά θαη ε επηρείξεζε.
Ο επφκελνο ζηφρνο ήηαλ ε ραξηνγξάθεζε ηνπ κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ ελφο
θχξηνπ εθπξνζψπνπ απφ θάζε έλα απφ ηα δχν ξεχκαηα ησλ ζεζκηθψλ νηθνλνκηθψλ
θαη ε ζχγθξηζε κεηαμχ ηνπο. Απφ ηελ Ακεξηθαληθή (Παιαηά) Θεζκηθή Παξάδνζε
αλαιχζακε ην έξγν ηνπ Θφξζηαελ Βέκπιελ, ν νπνίνο ζεσξείηαη θαη ν παηέξαο ησλ
ζεζκηθψλ νηθνλνκηθψλ. ηεξηρζήθακε πεξηζζφηεξν ζε πξσηνγελή βηβιηνγξαθία αιιά
θαη ζε δεπηεξνγελείο αλαιχζεηο πάλσ ζην έξγν ηνπ. Παξαηεξήζακε ηελ θξηηηθή πνπ
άζθεζε ζηηο ππάξρνληεο νηθνλνκηθέο ζεσξίεο ηεο επνρήο ηνπ, αθνχ θαηά ηε γλψκε
ηνπ ήηαλ αλίθαλεο λα ελζσκαηψζνπλ ην δαξβηληθφ εμειηθηηθφ ππφδεηγκα ην νπνίν
έρνπλ πηνζεηήζεη νη ππφινηπεο επηζηήκεο. ηελ ζπλέρεηα αζρνιεζήθακε κε ηνλ ηξφπν
ηνλ νπνίν εμάγεη ζπκπεξάζκαηα κέζσ ηεο ηζηνξηθήο αλάιπζεο ησλ θνηλσληψλ
βαζηζκέλνο ζε ζηάδηα θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αλαδεηθλχεη ηα έλζηηθηα σο ην
θχξην δνκηθφ ζπζηαηηθφ ησλ ζεζκψλ.
Αλαιχζακε ηνλ κεραληζκφ ηεο ζσξεπηηθήο αηηηφηεηαο, κέζσ ηνπ νπνίνπ ν
Βέκπιελ καο επεμεγεί ηηο αζπλείδεηεο θαη κε ηειενινγηθέο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο
νπνίεο ιακβάλεη ρψξα ε δηαδηθαζία ηεο εκθάληζεο θαη επηβίσζεο ησλ ζεζκψλ. ηελ
ζπλέρεηα αλαιχζακε ηελ θεληξηθή ζην έξγν ηνπ Βέκπιελ έλλνηα ηεο δηρνηφκεζεο,
δειαδή ηεο ζπγθξνπζηαθήο αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζε παξάγνληεο ηνπ ίδηνπ
αληηθεηκέλνπ. Αξρηθά είδακε ηελ ζπγθξνπζηαθή αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηνπο αξγά
κεηαβαιιφκελνπο ζεζκνχο θαη ηελ ξαγδαία εμειηζζφκελε ηερλνινγία, θαη ηηο
ζπλέπεηεο πνπ απηή ζπλεπάγεηαη ζε φηη αθνξά ην ζεζκηθφ πιαίζην θαη ηελ θνπιηνχξα
ησλ θνηλσληψλ.
ηελ ζπλέρεηα αζρνιεζήθακε κε ηελ ζπγθξνπζηαθή αιιειεπίδξαζε ησλ
δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ ελζηίθησλ πνπ δηαζέηνπλ ηα άηνκα, αλαιχνληαο ηηο αληηζέζεηο
πνπ παξαηεξνχληαη ζηα πιαίζηα ηεο θαπηηαιηζηηθήο επηρείξεζεο, κε ηνπο
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βηνκεραληθνχο ππαιιήινπο νη νπνίνη αληηπξνζσπεχνπλ ην βηνκεραληθφ (industrial)
θνκκάηη ηεο δηαδηθαζίαο ηεο παξαγσγήο θαη ζηνπο νπνίνπο ππεξηεξεί ην έλζηηθην ηεο
εξγαηηθφηεηαο, θαη ηελ αληίζεζή ηνπο κε ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ εηαηξηψλ νη νπνίνη
ειέγρνπλ ηηο απνθάζεηο γηα ηελ δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο, θαη ιεηηνπξγνχλ θάησ
απφ ην ζρήκα επέλδπζε κε ζθνπφ ην θέξδνο. Οη ηειεπηαίνη είδακε πσο
αληηπξνζσπεχνπλ ην θεξδνζθνπηθφ (pecuniary) ζθέινο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο
επηρείξεζεο θαη αλάκεζά ηνπο επηθξαηεί ηνλ έλζηηθην ηνπ αξπαθηηθνχ.
Παξαηεξήζακε επίζεο ηηο αδπλακίεο πνπ παξνπζηάδεη ην έξγν ηνπ Βέκπιελ,
νη νπνίεο νθείινληαη θπξίσο ζηελ έιιεηςε ζπλνρήο θαη αθξίβεηαο, θαζψο θαη ζηελ κε
ρξεζηκνπνίεζε ελφο ζηελνχ κεζνδνινγηθνχ ππξήλα.
Απφ ηελ πιεπξά ησλ Νέσλ Θεζκηθψλ Οηθνλνκηθψλ αλαιχζεθε ην έξγν ηνπ
Όιηβεξ Γνπίιηακζνλ. Όληαο ν πξψηνο πνπ εηζήγαγε ηνλ φξν Νέα Θεζκηθά
Οηθνλνκηθά, θαη έλαο απφ ηνπο ηξεηο εθπξνζψπνπο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ξεχκαηνο πνπ
έρνπλ βξαβεπζεί κε βξαβείν Νφκπει, ν Όιηβεξ Γνπίιηακζνλ απνηειεί ηελ πην
αληηπξνζσπεπηηθή

πεξίπησζε

δηαλνεηή

ηεο

ζρνιήο

ησλ

Νέσλ

Θεζκηθψλ

Οηθνλνκηθψλ. Ξεθηλήζακε ηελ αλάιπζε ηνπ έξγνπ ηνπ παξαζέηνληαο ηα ηέζζεξα
επίπεδα θνηλσληθήο αλάιπζεο ζηα νπνία ν Γνπίιηακζνλ θαηαηάζζεη ηνπο ζεζκνχο
αλάινγα κε ηνπο ζθνπνχο πνπ εμππεξεηνχλ, ηηο κεηαβνιέο ηνπο ζε ζρέζε κε ηνλ
ρξφλν, θαη ην επηζηεκνληθφ πεδίν ην νπνίν πξνθξίλεη σο θαηαιιειφηεξν γηα ηελ
κειέηε ηνπ θαζελφο απφ απηά ηα επίπεδα.
ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάζακε πσο ν Γνπίιηακζνλ ζηεξίρζεθε ζην έξγν ηνπ
Κφκκνλο απφ ηελ Ακεξηθάληθε Θεζκηθή Παξάδνζε θαη ην πξνγελέζηεξν έξγν ηνπ
Κφνπδ πηνζεηψληαο ηηο έλλνηεο ηηο ζπλαιιαγήο θαη ηνπ ζπλαιιαθηηθνχ θφζηνπο
αληίζηνηρα απφ ηνλ θαζέλα. Δίδακε ζε

πνηα ζεκεία παξαηεξεί ηελ εκθάληζε

ζπλαιιαθηηθνχ θφζηνπο θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο ζπλαιιαγήο, θαη ην πψο επεμεγεί
ηελ εκθάληζε ησλ θιεηζηψλ ηεξαξρηθψλ δνκψλ ησλ επηρεηξήζεσλ απνδίδνληάο ηε
ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ δηαζέηνπλ ζην λα εμνηθνλνκνχλ ζπλαιιαθηηθά θφζηε.
Πην θάησ αλαιχζακε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ απνδίδεη ν Γνπίιηακζνλ ζηελ
αλζξψπηλε θχζε, ηνλ θαηξνζθνπηζκφ θαη ηελ πεξηνξηζκέλε νξζνινγηθφηεηα, θαη
παξαηεξήζακε κε πνηνλ ηξφπν ηα παξνπζηάδεη ζαλ ηνπο παξάγνληεο εκθάληζεο ηνπ
ζπλαιιαθηηθνχ θφζηνπο. πκπεξάλακε πσο παξφηη παξνπζηάδεη ζαθείο αληηζέζεηο κε
ηελ λενθιαζηθή ζεψξεζε ηεο θχζεο ηνπ αλζξψπνπ, παξακέλεη ζηα ζηελά πιαίζηα ηνπ
κεζνδνινγηθνχ

αηνκηζκνχ,

θαηαζθεπάδνληαο

ηνλ

(Contractual Man), ζηελ ζέζε ηνπ Homo Economicus.
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άλζξσπν

ηεο

ζπκθσλίαο

ηα

ζπκπεξάζκαηα

θαη

ηελ

θξηηηθή

ηνπ

έξγνπ

ηνπ

Γνπίιηακζνλ

παξαηεξήζακε ηηο αβάζηκεο ηζηνξηθά θαη ζε ζηελφ πιαίζην εθαξκφζηκεο
κεζνδνινγηθά αθαηξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ, ζρεηηθά κε ηελ εκθάληζε θαη επηβίσζε
ηνπ ζεζκνχ ηεο επηρείξεζεο, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηελ ππφζεζε ηεο ππεξνρήο ηνπ
ζεζκνχ ηεο εηαηξίαο ζε φξνπο απνηειεζκαηηθφηεηαο εμνηθνλφκεζεο ζπλαιιαθηηθνχ
θφζηνπο. Παξαηεξήζακε πσο κηα ηέηνηα πξνζέγγηζε δελ κπνξεί λα ζηαζεί αλ
επηρεηξεζεί αλάιπζε κε ηζηνξηθνχο φξνπο, αλάιπζε ηελ νπνία ν Γνπίιηακζνλ
επηρεηξεί θαη απνηπγράλεη αθνχ βαζίδεηαη ζε αθαηξεηηθά εμαγφκελα ζπκπεξάζκαηα
γηα ηελ πνξεία ηεο ηζηνξίαο.
Αλαιχζακε ηηο αδπλακίεο πνπ παξνπζηάδεη ην ζπλαιιαθηηθφ θφζηνο σο
κεζνδνινγηθφ εξγαιείν θαη εληνπίζακε πσο απνξξένπλ απφ ηελ κε χπαξμε ζαθνχο
νξηζκνχ ηνπ, γεγνλφο ην νπνίν επηηξέπεη ηελ απζαίξεηε επεμήγεζε κηαο ζεηξάο
νηθνλνκηθψλ θαηλνκέλσλ βαζηζκέλε ζε δηαθνξεηηθφ ηχπν ζπλαιιαθηηθνχ θφζηνπο
αλά πεξίπησζε, απφ ηελ δπζθνιία πνπ παξνπζηάδνπλ νη πξνζπάζεηεο λα
πνζνηηθνπνηεζεί θαη λα κεηξεζεί έηζη ψζηε λα εμαρζνχλ ζηέξεα ζπκπεξάζκαηα πνπ
ζα δψζνπλ ηζρχ ζηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ηελ αδπλακία αθφκε θαη ηνλ
κεηερφλησλ

ζην

νηθνλνκηθφ

ζχζηεκα

λα

ην

παξαηεξήζνπλ,

αθνχ

δελ

αληηθαηνπηξίδεηαη κέζσ ηνπ κεραληζκνχ ησλ ηηκψλ, γεγνλφο πνπ θαηαξξίπηεη ην
επηρείξεκα πεξί δξάζεο ησλ κεηερφλησλ ζην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα κε ζθνπφ ηελ
ειαρηζηνπνίεζή ηνπ.
Κιείλνληαο

επηρεηξήζακε

κηα

πξσηνγελή

ζχγθξηζε

αλάκεζα

ζην

κεζνδνινγηθφ πξφηππν ηνπ Βέκπιελ θαη ην κεζνδνινγηθφ πξφηππν ηνπ Γνπίιηακζνλ.
Παξαηεξήζακε πσο ν Θφξζηαελ Βέκπιελ παξνπζηάδεη κηα πνιχ πην νινθιεξσκέλε
πξνζέγγηζε ζε φηη αθνξά ηα ζεζκηθά θαηλφκελα ζε ζρέζε κε ηνλ Όιηβεξ
Γνπίιηακζνλ, ηνπ νπνίνπ ην έξγν παξνπζηάδεη αληηθάζεηο ζε θεληξηθά ζεκεία. Σν
γεγνλφο πνπ πξνζδίδεη ζην έξγν ηνπ Βέκπιελ ζαθή ππεξνρή, είλαη ε κεζνδνινγηθή
πξνζέγγηζε ηεο εμειηθηηθήο δηαδηθαζίαο ζη ηζηνξηθνχο φξνπο, ηελ ζηηγκή πνπ ν
Όιηβεξ Γνπίιηακζνλ πξνζεγγίδεη ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ησλ ζεζκψλ αθαηξεηηθά θαη
αλαπφθεπθηα παξνπζηάδεη αληηθάζεηο. Η ηζηνξηθή πξνζέγγηζε ηνπ Βέκπιελ, ηνπ δίλεη
ηελ δπλαηφηεηα λα θαηαζθεπάζεη κεζνδνινγηθνχο κεραληζκνχο, φπσο απηφο ηεο
ζσξεπηηθήο αηηηφηεηαο θαη ηεο δηρνηφκεζεο, νη νπνίνη έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα
επεμεγήζνπλ ηελ δπλακηθή θχζε ησλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζεζκψλ, ηελ
ζηηγκή πνπ κεηαγελέζηεξνη επηζηήκνλεο φπσο ν Γνπίιηακζνλ παξαδέρνληαη πσο δελ
δηαζέηνπλ ηα κεζνδνινγηθά εξγαιεία γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ αλάιπζε ηέηνηαο
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επξχηεηαο, θαη παξακέλνπλ επηθεληξσκέλνη ζηε αθαηξεηηθή ζπγθξηηηθή ζηαηηθή
αλάιπζε αλάκεζα ζε ζεζκνχο ζε ζηαζεξέο ζπλζήθεο.
Παξαηεξνχκε ινηπφλ πσο πιένλ ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηζηήκε είλαη θνηλή ε
παξαδνρή πσο νη ζεζκνί παίδνπλ ξφιν. Οη αθαηξεηηθέο βαζηθέο ππνζέζεηο ηεο
λενθιαζηθήο παξάδνζεο δελ κπνξνχζαλ λα εληάμνπλ ηνπο ζεζκνχο ζηα πιαίζηα ηεο
κειέηεο ηνπο. Έηζη ηα Νέα Θεζκηθά Οηθνλνκηθά εκθαλίδνληαη λα δίλνπλ ηελ ιχζε ζε
απηφ ην πξφβιεκα, νπζηαζηηθά κεηαηξέπνληαο θάπνηα κεζνδνινγηθά εξγαιεία ηεο
Νενθιαζηθήο ρνιήο, κε ηξφπν ηέηνην έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα παξνπζηάζνπλ κηα
νηθνλνκηθή ζεσξία βαζηζκέλε ζηνπο ζεζκνχο. Απηφ ην γεγνλφο σζεί ηα Νέα Θεζκηθά
Οηθνλνκηθά λα εληζρχνπλ ηελ δπλακηθή ηνπο, αθνχ πξνζθέξνπλ ηελ βνιηθή ιχζε ηνπ
δεηήκαηνο ηεο ελζσκάησζεο ησλ ζεζκψλ ζηε λενθιαζηθή ζεσξία.
Όκσο ε ζχγθξηζε κε ηελ αλάιπζε ηεο Ακεξηθαληθήο (Παιαηάο) Θεζκηθήο
ζρνιήο, θάλεη θάηη απφ παξαπάλσ απφ θαλεξέο ηηο αδπλακίεο ηεο ζρνιήο ησλ Νέσλ
Θεζκηθψλ Οηθνλνκηθψλ, νη νπνίεο εληνπίδνληαη ζηνλ ζηελφ κεζνδνινγηθφ ηεο
ππξήλα, θάλνληαο αδχλαηε ηελ αλάιπζε θαη εμήγεζε ζχλζεησλ θαηλνκέλσλ ηα νπνία
αθνξνχλ ηνπο ζεζκνχο.
Έηζη εάλ ην δήηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη ε ζε βάζνο θαη ζεκειησκέλε ηζηνξηθά
αλάιπζε ησλ ζεζκψλ θαη ηνπ ξφινπ ηνπο ζηα νηθνλνκηθά θαηλφκελα, θξίλεηαη
απαξαίηεηε ε επαλεμέηαζε ηνπ έξγνπ ηεο Ακεξηθαληθήο (Παιαηάο) Θεζκηθήο ρνιήο,
ε νπνία φπσο είδακε απφ ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα, κέζα θπξίσο απφ ην έξγν ηνπ
Θφξζηαελ Βέκπιελ, καο θαζηζηά θιεξνλφκνπο ελφο κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ φρη
ρσξίο αηέιεηεο, αιιά ζίγνπξα πην νινθιεξσκέλνπ απφ απηνχ ησλ Νέσλ Θεζκηθψλ
Οηθνλνκηθψλ, ελφο πιαηζίνπ πνπ καο πξνζθέξεη κεξηθά πνιχ ζεκαληηθά
κεζνδνινγηθά εξγαιεία ηα νπνία βνεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ πνπ παίδνπλ νη
ζεζκνί ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δσή.
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