
0.2 Η φύση της σύγχρονης οικονοµικής επιστήµης 
 
Ένας από τους πλέον γνωστούς ορισµούς για την οικονοµική επιστήµη δόθηκε από 

τον Thomas Carlyle, ο οποίος στις αρχές του 19ου αιώνα χαρακτήρισε την οικονοµική 

σαν «θλιβερή επιστήµη». Αυτό που είχε κατά νού ο Carlyle ήταν οι αντι-ουτοπικές 

συνέπειες των οικονοµικών. Πράγµατι, οι ουτοπιστές πιστεύουν ότι είναι δυνατόν να 

υπάρξει µια κοινωνία της αφθονίας δίχως συγκρούσεις, όπου το καλό αποτέλεσµα 

έρχεται σαν συνέπεια των καλών (ιδανικών) σκοπών (και αντίστροφα).  

Ένας άλλος ορισµός δόθηκε από τον Άγγλο οικονοµολόγο W. Stanley Jevons στα 

τέλη του 19ου αιώνα, σύµφωνα µε τον οποίο οικονοµία είναι «οι µηχανισµοί της 

χρησιµότητας και του ατοµικού συµφέροντος». Μπορούµε δηλαδή να σκεφτούµε τα 

οικονοµικά σαν κοινωνική επιστήµη η οποία διερευνά τα αποτελέσµατα και τη 

συµπεριφορά των ανθρώπων που λειτουργούν µε σκοπό τη µεγιστοποίηση τους 

ατοµικού τους συµφέροντος. Η τελευταία αυτή έκφραση είναι σηµαντική στην 

οικονοµική επιστήµη. 

Στις αρχές του 20ου αιώνα ο Alfred Marshall στο βιβλίο του «Principles of 

Economics»- το βιβλίο που επηρέασε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο την 

οικονοµκή επιστήµη- όρισε την οικονοµική σαν «τη µελέτη της ανθρωπότητας στην 

οικονοµική της καθηµερινότητα. Μελετά εκείνο το µέρος της ατοµικής και 

κοινωνικής συµπεριφοράς και δράσης, που είναι περισσότερο συνδεδεµένο µε την 

ικανοποίηση και µε τη χρήση των υλικών απαιτήσεων που οδηγούν στην ευηµερία. 

Έτσι, είναι από τη µιά η µελέτη του πλούτου και από την άλλη, πιο σηµαντικά, η 

µελέτη του ανθρώπου.».  

Πολλοί άλλοι συγγραφείς, στη συνέχεια, έδωσαν ορισµούς της οικονοµικής 

επιστήµης, οι οποίοι συµπεριελάµβαναν τη «µελέτη των συναλλαγών και της 

παραγωγής». Οι ορισµοί αυτοί δίνουν έµφαση στη διαδικασία της συναλλαγής των 

ανθρώπων, ωστόσο, δεν χρησιµοποιούνται τέτοιοι ορισµοί µετά τον Marshall.  

Ο βραβευµένος µε Nobel Οικονοµίας, καθηγητής στο Πανεπιστήµιο του Σικάγου, 

Milton Friedman, συντηριτικός κοινωνικός φιλόσοφος και θεωρητικός 

οικονοµολόγος και στατιστικός, στο βιβλίο του µε τίτλο «Εssays in Positive 

Economics» (1953) θεωρεί την οικονοµική µια θετική επιστήµη (positive economics). 

Η οικονοµική σαν θετική επιστήµη είναι η πειραµατική αποδοχή των γενικεύσεων 



των οικονοµικών φαινοµένων, τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την 

πρόβλεψη των συνεπειών ενδεχόµενων µεταβολών1.  

Πιο σύγχρονοι ορισµοί περιέχουν τις έννοιες της σπανιότητας (scarcity) και της 

επιλογής (choice). Ο Lionell Robbins στο βιβλίο του «An Essay on the Nature and 

Significance of Economics Science» to 1932 γράφει: «Τα οικονοµικά είναι η επιστήµη 

η οποία µελετά την ανθρώπινη συµπεριφορά από τη σχέση µεταξύ του σκοπού και 

των σπάνιων µέσων που έχουν εναλλακτικές χρήσεις». Πράγµατι, όλα τα βιβλία 

οικονοµικών στηρίζονται στον ορισµό αυτό. Αν και η γραµµατική ή η σύνταξη 

διαφέρουν, ο αναγνώστης θα διαβάσει ορισµούς όπως: 

- «οικονοµική είναι η κοινωνική επιστήµη που µελετά πώς οι άνθρωποι 

αποφασίζουν να χρησιµοποιήσουν τις περιορισµένες ή σπάνιες πηγές (πόρους) µε 

σκοπό την ικανοποίηση των απεριόριστων αναγκών τους» ή, ακόµα,  

- «η οικονοµική επιστήµη µελετά πώς τα οικονοµούντα άτοµα (καταναλωτές, 

επιχειρήσεις, δηµόσιο) και οι κοινωνίες επιλέγουν να χρησιµοποιήσουν τους 

σπάνιους πόρους, που η φύση και οι προηγούµενες γενεές άφησαν» (K.E.Case, 

and R.C.Fair «Principles of Economics», 2001) ή 

- «οικονοµική είναι η µελέτη του πώς οι άνθρωποι και η κοινωνία επιλέγουν- µε ή 

χωρίς χρήµατα- να χρησιµοποιήσουν τους περιορισµένους παραγωγικούς πόρους, 

που µπορούν να έχουν και εναλλακτικές χρήσεις, µε σκοπό την παραγωγή 

διαφόρων προϊόντων διαχρονικά και τη διανοµή τπυς στοςυ καταναλωτές, τώρα 

και στο µέλλον» (P.A.Samuelson “Economics: An Introductory Analysis”, 1995). 

Η σύγχρονη οικονοµική επιστήµη είναι ταυτόχρονα εµπειρική στη σύλληψή της και 

αυστηρή στην έκφρασή της. 

Με τον όρο εµπειρική εννοούνται δυο, κυρίως, χαρακτηριστικές της οικονοµικής 

επιστήµης: 

(α). Η οικονοµική πραγµατικότητα δεν ακολουθεί κάποιο συγκεκριµένο και µοναδικό 

σχήµα, το οποίο να είναι ικανό να απαντά σε κάθε οικονοµικό ερώτηµα. Αντίθετα, 

στηρίζεται σε ένα σύνολο αφηρηµένων απεικονίσεων (αναπαραστάσεων) των 

πραγµατικών οικονοµικών φαινοµένων, το οποίο ονοµάζουµε «οικονοµικά 

υποδείγµατα» (models). Βέβαια, κανένα οκονοµικό υπόδειγµα δεν µπορεί να 

θεωρηθεί ως το «ιδεατό» (δηλαδή το απολύτως αληθές) οικονοµικό σχήµα. Ανάλογα 

                                                
1 Δες και παρακάτω στην ίδια ενότητα, καθώς και ενότητα 0.3, όπου συζητείται η 

διαφορά µεταξύ positive και normative οικονοµικής. 



µε τη φύση των φαινοµένων που θέλουµε να αναλύσουµε, τις χαρακτηριστικές τους 

και το µέγεθος της µελέτης, ο αναλυτής επιλέγει το κατάλληλο υπόδειγµα, έναντι 

άλλων εναλλακτικών υποδειγµάτων. 

(β). Έτσι, οι έννοιες (γενικά), στις οποίες στηρίζονται τα οικονοµικά υποδείγµατα δεν 

αποτελούν καθαρές προεξοφλήσεις της σκέψης και των υποθέσεων του 

οικονοµολόγου, έξω από κάθε πργµατικότητα, ούτε συνιστούν «ιδέες», µε την 

πλατωνική έννοια του όρου, έχοντας την ύπαρξη του «ουσιαστικού» που είναι 

ανώτερο από κάθε παρατηρούµενη πραγµατικότητα. Αντίθετα, οι έννοιες αυτές έχουν 

την αξία των «ορισµών». Ένα αυστηρός ορισµός, λοιπόν, µε συγκεκριµένο όνοµα, 

αποτελεί µια τέτοια έννοια. Με αυτή την έννοια, η σύγχρονη οικονοµική επιστήµη 

δεν είναι µόνον εµπειρική, αλλά εµπνέεται και από το «νοµιναλισµό» (συµβολισµό, 

nominalism2).      

Δυο παρατηρήσεις αξίζει να κάνουµε εδώ: 

1. Η οικονοµική επιστήµη, εάν αγνοεί το «γιατί» των πραγµάτων, προσπαθεί, 

ωστόσο, αν εξηγήσει το «πώς» µε αυστηρότητα και σαφή τρόπο. Δηλαδή, στο 

καθηµερινό λεξιλόγιο αντικαθιστά τις λέξεις µε σήµατα ή σύµβολα µιας άλλης, 

εξελιγµένης γλώσσας.    

Με άλλα λόγια, η οικονοµική επιστήµη, όπως κάθε άλλη επιστήµη- η νοµική, η 

ψυχολογία, η θεολογία, η µαθηµατική κ.ά.- έχει το δικό τη δική της γλώσσα και, 

συνεπώς, το δικό της τρόπο σκέψης. Για παράδειγµα, όπως ο µαθηµατικός µιλάει για 

θεωρήµατα, αξιώµατα, διανυσµατικούς χώρους, ολοκληρώµατα, εξισώσεις 

διαφορών, κλπ. ή ο νοµικός µιλάει για αδικοπραξία, τόπο εκδίκασης, έγγραφη 

υπόσχεση πληρωµή, κατάπτωση εγγυητικής επιστολής κλπ, έτσι και ο οικονοµολόγος 

χρησιµοποεί τους δικούς του όρους, τη δική του γλώσσα: ζήτηση, προσφορά, 

ελαστικότητα, χάρτης καµπυλών ίσου προϊόντος, πλεόνασµα καταναλωτή κλπ. 

                                                
2 Φιλοσοφικό ρεύµα του 14ου και 15ου αιώνα πατέρας του οποίου θεωρείται ο 

Φραγκισκανός άγγλος Guillaume d’ Ockham (γεννήθηκε στο Surrey της Αγγλίας 

µεταξύ 1285-1290 και πέθανε στο Μόναχο το 1347). Ο νοµιναλισµός αντιτίθεται 

στον πραγµατισµό, µέσω της διαµάχης γνωστής σαν “la querelle des universaux” (~ 

διαµάχη των γενικών ιδεών). Διδάσκει ότι οι γενικές ιδέες (les universaux ή έννοιες) 

δεν είναι παρά λέξεις ή σήµατα (σύµβολα), που αντιπροσωπεύουν πράγµατα, τα 

οποία είναι µοναδικά. [Στο βιβλίο του Ουµπέρτο Έκο «Το όνοµα του ρόδου», ο 

µοναχός Guillaume de Baskerville, είναι πολύ κοντά στον Guillaume d’ Ockham]. 



Μπορεί πολλές από αυτές τις λέξεις να µοιάζουν παράξενες, ωστόσο, αντιστοιχούν σε 

συγκεκριµένους και µοναδικούς ορισµούς, των οποίων η αξία έγκειται στο γεγονός 

ότι προσφέρουν την ικανότητα να ερµηνεύσουµε και να σκεφτούµε για τον κόσµο 

στον οποίο ζούµε και συναλλασσόµαστε: δηλαδή να σκεφτόµαστε σαν 

οικονοµολόγοι.   

2. Η οικονοµική είναι επιστήµη ακριβώς επειδή οδηγείται στην κατασκευή 

θεωριών µέσα από την παρατήρηση (της συµπεριφοράς των οικονοµούντων ατόµων, 

οργανισµών, της κοινωνίας). Για παράδειγµα, ο οικονοµολόγος που παρατηρεί 

γρήγορες αυξήσεις τιµών σε µια οικονοµία, µπορεί να οδηγηθεί στη διατύπωση και 

ανάπτυξη της θεωρίας του πληθωρισµού. Στη συνέχεια, για να ελέγξει τη θεωρία 

συλλέγει και αναλύει δεδοµένα τιµών και κυκλοφορίας χρήµατος για πολλές χώρες. 

Συνήθως, τέτοιες αναλύσεις γίνονται µέσω υποδειγµάτων: θεωρητικών σχηµάτων και 

των διαγραµµατικών απεικονίσεων των οικονοµικών µεγεθών και, µέσω εξισώσεων. 

Εάν προκύψει θετική σχέση µεταξύ των δυο µεγεθών, τότε η θεωρία του 

επιβεβαιώνεται.    

Συνεπώς:  

Παραδοχή του εµπειρισµού, έτσι ώστε να µην διατηρήσουµε και αποδεχτούµε την 

καθολικότητα (παγκοσµιότητα) των φαινοµένων που µελετάµε και, έρευνα της 

αυστηρής λογικής στην έκφραση µε σκοπό την επικοινωνία: αυτά είναι τα θεµέλια 

της σύγχρονης µεθοδολογίας των οικονοµικών υποδειγµάτων.   

 
0.3 Οικονοµικά Υποδείγµατα και Συστήµατα 
 
Στη γενική ανάλυση συστηµάτων, ορίζουµε ένα σύστηµα σαν «ένα σύνολο στοιχείων 

και σχέσεων µεταξύ των στοιχείων». Ένα στοιχείο του συνόλου που δεν έχει σχέση 

µε κανένα άλλο στοιχείο δεν αποτελεί µέρος του συστήµατος. Ένα οικονοµικό 

υπόδειγµα, γραµµένο στη µαθηµατική γλώσσα, µπορεί να θεωρηθεί σαν ένα 

αφηρηµένο σύστηµα µεταφράζοντας σε µαθηµατικές σχέσεις (για παράδειγµα, 

συναρτησιακές σχέσεις), τις παρατηρούµενες σχέσεις µεταξύ των διαφόροων 

(συγκεκριµένων) στοιχείων, που αναπαρίστανται από τις µεταβλητές τους 

υποδείγµατος. 

Ένα οικονοµικό υπόδειγµα είναι ένα σύστηµα διότι τα στοιχεία που το αποτελούν: 

κατανάλωση, παραγωγή, τεχνολογία, φυσικοί πόροι, χρηµατοοικον-οµικό σύστηµα 

(που είναι υποσύστηµα του οικονοµικού συστήµατος) κλπ., έχουν σχέσεις µεταξύ 



τους. Για παράδειγµα, αύξηση του διαθεσίµου εισοδήµατος οδηγεί σε αύξηση της 

κατανάλωσης γιατί υπάρχει «σχέση» µεταξύ εισοδήµατος και κατανάλωσης. Εάν 

αφαιρέσουµε τις σχέσεις από τα οικονοµικά στοιχεία, τότε δεν υπάρχει σύστηµα, 

αλλά απλά, µια συλλογή από παραγωγές, καταναλώσεις κλπ. Με άλλα λόγια δεν 

υπάρχει οικονοµική δοµή. Η οικονοµική δοµή δεν είναι παρά το σύνολο των σχέσεων 

µεταξύ των στοιχείων του θεωρούµενου οκονοµικού συστήµατος.  

 

Παράδειγµα. 
Άς υποθέσουµε ένα στατικό σύστηµα (δηλαδή ένα σύστηµα, του οποίου οι χαρακτηριστικές 

των στοιχείων του µπορούν να προσδιοριστούν ανεξάρτητα του χρόνου): 

 

όπου είναι η τιµή της σοκολάτας, είναι η αγορασµένη ποσότητα της σοκολάτας και  

είναι το εισόδηµα του καταναλωτή που ξόδεψε µέρος ίσο µε  του εισοδήµατός του για να 

αγοράσει σοκολάτα . 

Έχουµε, λοιπόν, ένα σύστηµα του οποίου τα στοιχεία είναι τα και , τα οποία συνδέονται 

µε την ισότητα µε τις παραµέτρους και . Το σύστηµα αυτό είναι στατικό γιατί οι 

χαρακτηριστικές του και  (δηλαδή οι αριθµητικές τους τιµές) µπορούν α προσδιοριστούν 

ανεξάρτητα του χρόνου. 

Εάν, τώρα, θεωρήσουµε: 

 

όπου οι χαρακτηρισκές του συστήµατος και  είναι συναρτήσεις του χρόνου , τότε θα 

µιλάµε για ένα δυναµικό σύστηµα.   

Και στις δυο περιπτώσεις µελετάµε ένα απλό3 υπόδειγµα που αναπαριστά ένα, επίσης απλό, 

οικονοµικό πρόβληµα, το οποίο αναφέρεται σ’ ένα συγκεκριµένο σύστηµα τα στοιχεία του 

οποίου είναι το εισόδηµα και η αγορασµένη ποσότητα σοκολάτας, που συνδέονται µε τη 

σχέση: της ροπής για αγορά σοκολάτας, . Αυτό το απλό (συγκεκριµένο) οικονοµικό 

σύστηµα το παρουσιάσαµε µέσω ενός αφηρηµένου συστήµατος τα στοιχεία του οποίου είναι 
                                                
3 Η λέξη «απλό» είναι σηµαντική, εδώ. Έχει την έννοια ότι το υπόδειγµα αποτελεί 

αναπαράσταση της πολύπλοκης οικονοµικής πραγµατικότητας, δεν είναι, όµως, η 

ίδια η πραγµατικότητα. Πράγµατι, σκεφτείτε πόσο άχρηστος θα ήταν ένας χάρτης σε 

κλίµακα 1:1. Με άλλα λόγια, ένα καλό υπόδειγµα απορρίπτει τις περιττές 

λεπτοµέρειες και εστιάζει στα ουσιαστικά χαρακτηριστικά της οικονοµικής 

πραγµατικότητας. Αυτή η αρχή είναι γνωστή σαν Ockham’s razor.   



, και η σχέση που τα συνδέει είναι η . Θα λέµε ότι κατασκευάσαµε ένα 

υπόδειγµα (model) του οικονοµικού φαινοµένου που µελετάµε.  

 

 

 

 

Συνεπώς: 

Ένα υπόδειγµα είναι ένα αφηρηµένο σύστηµα, το οποίο βοηθάει στη µελέτη, 

αναλογικά, ενός συγκεκριµένου οικονοµικού συστήµατος µε τρόπο, ώστε να 

εστιάζεται η προσοχή του ερευνητή στα ουσιαστικά χαρακτηριστικά της 

πραγµατικότητας. 

 

0.3.1 Βασικές έννοιες και ορισµοί των συστηµάτων 

 

Είναι, επίσης, φανερό ότι, το συγκεκριµένο οικονοµικό σύστηµα που µελετάµε δεν 

είναι αποµονωµένο, αφού πολλά πράγµατα µπορούν να το επηρεάσουν ή να 

επηρεαστούν από αυτό. Για παράδειγµα, µια αλλαγή της πολιτικής µισθών στην 

εταιρία που εργάζεται ο καταναλωτής θα επηρεάσει το επίπεδο του µισθού του και, 

συνεπώς, του διαθέσιµου εισοδήµατός του,  ή ακόµα, η αλλαγή του 

καταναλωτικού του προτύπου (διότι άλλαξε η µόδα, για παράδειγµα), θα επιφέρει 

µεταβολή στην παράµετρο . Ορίζουµε το εξωτερικό περιβάλλον (ή απλά 

περιβάλλον) ενός συστήµατος, το σύνολο των στοιχείων που δεν ανήκουν στο 

σύστηµα, αλλά τα οποία το επηρεάζουν ή επηρεάζονται από αυτό.   

Από τον ορισµό του υστήµατος και τον ορισµό του περιβάλλοντος ενός συστήµατος, 

εύκολα δεχόµαστε ότι, γενικά, ένα σύστηµα αποτελείται από υποσυστήµατα. Ένα 

υποσύστηµα ενός συστήµατος ανήκει, γενικά, στο περιβάλλον ενός ή περισσότερων 

υποσυτηµάτων, προσδιοριζόµενα µε τον ίδιο τρόπο.   

 

Παράδειγµα: 

Εθνική Οικονοµία 

  Επιχείρηση 

   Συνδικαλιστική οργάνωση της επιχείρησης. 

 



Ένα σύστηµα θα λέγεται αλληλεξαρτηµένο (δηλαδή όχι ανεξάρτητο) εάν κάθε σχετική 

µεταβολή σε ένα στοιχείο του επιφέρει σχετική αλλαγή σε κάθε ένα από τα υπόλοιπα 

στοιχεία του συστήµατος. Στην οικονοµική πραγµατικότητα είναι πολύ σπάνιο να 

συναντήσουµε «καθαρά» αλληλεξαρτηµένα συστήµατα ή «καθαρά» ανεξάρτητα 

συστήµατα. 

Ένα σύστηµα ονοµάζεται συγκεντρωτικό εάν ένα στοιχείο του ή ένα υποσύστηµά του 

ασκεί προσδιοριστική επιρροή στα άλλα στοιχεία ή υποσυστήµατά του δίχως να είναι 

συµµετρικές οι σχέσεις του συστήµατος. 

Ένα σύστηµα θα λέγεται κλειστό εάν δεν έχει ανταλλαγή µε το εξωτερικό του. Για 

παράδειµα, µια αυταρχική οικονοµία.  

Το σύνολο των χαρακτηριστικών των στοιχείων του συστήµατος σε δεδοµένη 

χρονική στιγµή αποτελεί την κατάσταση του συστήµατος εκέινη τη δεδοµένη χρονική 

στιγµή. Για ένα αφηρηµένο σύστηµα µε αριθµητικές µαθηµατικές µεταβλητές, η 

«κατάστασή» του σε δεδοµένη χρονική στιγµή είναι το σύνολο των αριθµητικών 

τιµών των µεταβλητών του εκείνη τη δεδοµένη χρονική στοιγµή. Η κατάσταση ενός 

συστήµατος µπορεί να είναι συµβατή (ή ασύµβατη) µε την κατάσταση του 

περιβάλλοντός του για την ίδια δεδοµένη χρονική στιγµή.  

Συνεπώς:  

Μια κατάσταση ενός συστήµατος είναι άριστη (optimum) εάν: 

1. Είναι συµβατή µε το εξωτερικό περιβάλλον του συστήµατος 

2. Είναι η καλύτερη δυνατή δεδοµένου του αναζητούµενου σκοπού. 

 
 
 
 
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΡΘΡΟΥ ΤΟΥ Κ. ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ (Καθηγητής στο Τµήµα 
Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πανεπιστήµιο Πατρών) 


