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υποστήριξε το 1986 σε ένα άρθρο, ότι η Γερμανία 
«δικαιολογημένα» στράφηκε στον ναζισμό υπό την 
απειλή των Μπολσεβίκων. Ο Habermas αποστασιο- 
ποιήθηκε από την άποψη αυτή και από δεξιούς ιστο
ρικούς οι οποίοι υποστήριζαν ότι ο ναζισμός ήταν 
ένα παραστράτημα της γερμανικής ιστορίας από μια 
μικρή εγκληματική κλίκα. Ο Habermas υποστήριξε 
πως αυτή η μερίδα των ιστορικών προσπαθούσε να 
απαλλάξει το γερμανικό έθνος από τις ευθύνες του 
για τις ναζιστικές θηριωδίες.

0 ρόλος του στη διαμάχη των ιστορικών ανέδειξε 
την άποψή του για την ευθύνη των διανοούμενων 
να διασφαλίζουν ότι η δημόσια διαβούλευση θα 
αποτελεί ένα ζήτημα ενδιαφέροντος για κάθε Γερ
μανό πολίτη. Αποτέλεσε, πιθανώς, την εκδήλωση 
μιας άλλης σημαντικής έννοιας της διανοητικής 
του φαρέτρας, της καλούμενης ως «επικοινωνιακός 
ορθολογισμός» (μία έννοια την οποία ανέπτυξε στο 
αριστούργημά του The Theory o f Communicative 
Action το 1981 (Η θεωρία του Επικοινωνιακού 
Πράπειν), σύμφωνα με την οποία οι συμμετέχοντες 
σε ένα διάλογο μαθαίνουν από τους άλλους, αλλά 
και τους εαυτούς τους και αμφισβητούν υποθέσεις 
που θεωρούνται δεδομένες. Στην δύση ενός από 
τους πιο βίαιους και αιματηρούς αιώνες της ανθρώ
πινης ιστορίας και με την απειλή του ερχομού ενός 
χειρότερου αιώνα, οι απόψεις του Habermas ακού- 
γονταν πολύ ευοίωνες - ως μια διαρκής και παγκό
σμια εκδοχή της Επιτροπής της Νότιας Αφρικής για 
την Ανακωχή και την Συμφιλίωση.

Η νέα και εληιδοφόρα κατεύθυνση που οδηγεί ο 
Habermas τη γερμανική φιλοσοφία, μοιάζει με μία 
επαναστατική απάντηση στην φιλοσοφική απελπι
σία του Theodor Adorno, του σημαντικότερου δα
σκάλου του. 0 Adorno, φιλόσοφος της «αρνητικής 
διαλεκτικής», ενός τρόπου σκέψης που περιφρονεί 
την μεθοδολογία και την επίτευξη ομοφωνίας μέσω 
ορθολογισμού, ο οποίος καθοδήγησε το έργο του 
Habermas.

0 Adorno ασχολήθηκε με την ενοχή ενός επιβι- 
ώσαντος του Ολοκαυτώματος, ο οποίος αναρωτιέ
ται «κάποιος που διέφυγε από το Άουσβιτς τυχαία, 
κάποιος που θα έπρεπε να είχε σκοτωθεί σύμφωνα 
με τις περιστάσεις, πώς θα μπορούσε να συνεχίσει

να ζει;». 0 Habermas προχώρησε παραπέρα από 
την ενοχή του δασκάλου του. Σε αντίθεση με τον 
Heidegger, ανέλαβε ευθύνη. Σε αντίθεση με τον 
Adorno, αρνήθηκε την απελπισία και αναζήτησε την 
ανάπτυξη ενός συστήματος και μιας μεθοδολογίας 
και μελέτησε τον τρόπο με τον οποίο, όπως μου το 
περιέγραψε, «οι πολίτες μιας πολιτικής κοινότητας 
θα μπορέσουν να ασκήσουν συλλογική επίδραση 
στο κοινωνικό τους πεπρωμένο μέσω δημοκρατικών 
διαδικασιών».

Ωστόσο, δεν είχε δίκαιο ο Adorno που ήταν 
απελπισμένος; Ναι, είχε εν μέρει δίκαιο, καθώς μπο
ρεί να έχουμε αφήσει πίσω μας το Τρίτο Ράιχ, αλλά 
βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου η δέσμευση στην 
δημοκρατία είναι πολύ χαλαρή. Η ιδέα μιας εύρυθ
μης δημόσιας σφαίρας μοιάζει με το αλλοπαρμένο 
όνειρο ενός υπεραισιόδοξου μεθυσμένου. «Υπάρ
χουν αρκετοί λόγοι για να είμαστε σε αφύπνιση» 
ανταπαντά ο Habermas. «Κάποιοι ήδη πιστεύουν 
ότι οι αυταρχικές μαζικές δημοκρατίες θα αηοτελέ- 
σουν το λειτουργικά ανώτερο μοντέλο σε συνθήκες 
παγκοσμιοποιημένης οικονομίας... Σήμερα πολλοί 
έχουν εκφοβιστεί από την αυξανόμενη κοινωνική 
πολυπλοκότητα, η οποία παγιδεύει τα άτομα σε πολύ 
πυκνά πλέγματα δράσης και επικοινωνίας.

«Η εντύπωσή μου είναι ότι όλος ο κόσμος έχει 
καταστεί πιο συντηρητικός και μοιράζεται την ίδια 
αντίληψη για την ζωή η οποία συμπυκνώνεται στα 
λόγια του συναδέλφου μου Nicholas Luhmann “όλα 
αλλάζουν και τίποτα δεν λειτουργεί πια"».
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0 Habermas περιγράφει την κατάσταση ακόμη 
πιο γλαφυρά: «Σε αυτό το κλίμα, η ιδέα ότι οι πο
λίτες μπορούν να ασκήσουν συλλογική επίδραση 
στο κοινωνικό τους πεπρωμένο μέσω δημοκρατικών 
διαδικασιών απορρίπτεται από τους διανοούμενους 
ως μια εσφαλμένη παρακαταθήκη του Διαφωτισμού. 
Η φιλελεύθερη πεποίθηση στην ιδέα της αυτόνομης 
ζωής περιορίζεται τώρα στην ατομική ελευθερία επι
λογής των καταναλωτών οι οποίοι ζουν από την εν- 
στάλαξη ελεγχόμενων δομών προσφοράς πιθανών 
ευκαιριών».

Οι ελεγχόμενοι καταναλωτές αδυνατούν να δια- 
βουλευτούν και να διαπραγματευτούν καίρια ζητήμα
τα που επηρεάζουν τις ζωές τους. Ο Habermas προ
τείνει να αναλογιστούμε τη δημόσια διαβούλευση για 
την μεταρρύθμιση από τον Ομπάμα του συστήματος 
υγείας των ΗΠΑ. Ανησυχεί για «την σταδιακή κατα
στροφή των δομών» που θα επέτρεπαν μια διαβού
λευση για την ουσία των προτάσεων και τα σχετικά 
πλεονεκτήματά τους ενάντια στην άτακτη διακίνηση 
ιδεολογιών. «Εάν εξετάσουμε την πληροφόρηση στη 
βάση της δαιμονοποίησης, από την πλειοψηφία των 
Αμερικανών, ακόμα και των πιο μετριοπαθών μεταρ
ρυθμίσεων της υγείας, ως την απόφυση του “σο
σιαλισμού" και του “κομουνισμού”, συμπεραίνουμε 
ότι η δημόσια σφαίρα και η πολιτική εκπαίδευση δεν 
λειτουργούν σωστά στις δυτικές χώρες».

Ακόμη και οι εφημερίδες είναι αντιμέτωπες με μια 
φριχτή απειλή: «Στις χώρες μας, ο εθνικός τύπος, ο 
οποίος μέχρι σήμερα ήταν η ραχοκοκαλιά του δημο
κρατικού λόγου, κινδυνεύει σε μεγάλο βαθμό. Κα
νένας μέχρι σήμερα δεν έχει προτείνει ένα επιχειρη
ματικό σχέδιο για την επιβίωση των πιο σημαντικών 
εθνικών εφημερίδων στο διαδίκτυο».

Για τον Habermas, ακόμη και η πιο δυσοίωνη 
διάγνωση δεν δικαιολογεί την απελπισία, ο ίδιος 
παραμένει προσηλωμένος στο όνειρο της ευρωπα
ϊκής ενοποίησης - κάτι που το 2010 φαντάζει ου
τοπικό, δεδομένου του τρόπου με τον οποίο η κρίση 
του χρέους της Ελλάδας απειλεί να καταστρέφει την 
ευρωζώνη, άρα και την ολοκλήρωση της πολιτικής 
ένωσης. Γιατί είναι η Ευρωπαϊκή ενοποίηση σημα
ντική για τον Habermas; Στο πρόσφατο βιβλίο του, 
Europe: The Faltering Project (Ευρώπη: To Παρα- 
παίον Σχέδιο), υποστηρίζει ότι «τα τερατώδη μαζικά 
εγκλήματα του 20ου αιώνα» υποδηλώνουν ότι τα 
έθνη δεν μπορούν πλέον να θεωρούνται αθώα και

έτσι, να μην προσβάλλονται από το διεθνές δίκαιο. 
Το ευτελές εθνικιστικό παρελθόν πρέπει να εγκατα- 
λειφθεί και να παραχωρήσει τη θέση του σε έναν κα
λύτερο, ορθολογικότερο οργανισμό, βασισμένο στην 
παγκόσμια συναίνεση. Ο Bertrand Russell είχε μια 
αντίστοιχη ιδέα, έστω και αν δεν την είχε επεξεργα
στεί ολοκληρωμένα όπως ο Habermas.

Η ελπίδα του Habermas είναι ότι μια πιο ενωμένη 
Ευρώπη θα μπορούσε να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ 
για να οικοδομήσει μια σταθερότερη και δικαιότερη 
παγκόσμια τάξη. Η Ευρώπη, κατά τον Habermas, θα 
πρέπει να ενισχύει τον Obama στους διεθνείς σκο
πούς του, όπως τον αφοπλισμό και τη διασφάλιση 
της ειρήνης στη Μέση Ανατολή, καθώς επίσης και 
να ενθαρρύνει την Ουάσιγκτον να ηγηθεί των προ
σπαθειών ρύθμισης των αγορών και να περιορίσει 
την κλιματική αλλαγή. «Αλλά ως γνωστόν, η Ευρώπη 
δεν έχει την πολιτική βούληση και την απαιτούμενη 
ισχύ. Συγκρινόμενη με τις προσδοκίες που έχει να 
ανταποκριθεί σε παγκόσμιο επίπεδο, η Ευρώπη είναι 
μια μεγάλη αποτυχία στη διεθνή σκηνή». Ενδεικτι
κά, επισημαίνεται ο Γερμανικός τίτλος του βιβλίου ο 
οποίος είναι Ach, Europa (Αχ Ευρώπη).

Τελικά, η πρόσφατη κρίση του χρέους της Ελ
λάδας καταδικάζει το Ευρωπαϊκό σχέδιο; «Η βαθιά 
ελληνική κρίση είχε μια ευπρόσδεκτη πολιτική παρε
νέργεια» αναφέρει ο Habermas, αντλώντας αισιοδο
ξία από τα σαγόνια της ήττας. «Σε μια από τις πλέον 
αδύναμες στιγμές της, η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε 
μια συζήτηση αναφορικά με το κεντρικό πρόβλημα 
της μελλοντικής της εξέλιξης».

Αλλά, εάν ο Habermas θεωρεί ότι η Ευρωπαϊ
κή Ένωση είναι ευάλωτη, ένα από τα μεγαλύτερα 
προβλήματά της, υποστηρίζει, είναι ο αναγεννημέ- 
νος ναρκισσισμός στους κόλπους της. Η Γερμανία 
της Merkel είναι εξίσου εθνικιστική με τη Βρετανία 
της Thatcher. «Οι ελίτ στη Γερμανία φαίνεται να 
απολαμβάνουν τις ανέσεις της αυτοεκπληρούμενης 
εθνικής κανονικότητας: “Στο εξής μπορούμε και πάλι 
να είμαστε σαν τους άλλους!”... Η προθυμία ανθρώ
πων ολοσχερώς ηττημένων να μάθουν γρηγορότερα 
έχει εξαφανιστεί. Η ναρκισσιστική νοοτροπία ενός 
αυτάρεσκου (ή εφησυχασμένου) κολοσσού στο κέ
ντρο της Ευρώπης δεν αποτελεί πια εγγύηση ότι το 
ασταθές status quo στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα δ ι
ατηρηθεί».
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Ακόμη χειρότερα, η Ευρωπαϊκή ενοποίηση παρα
μένει ένα σχέδιο των ελίτ. Σε αντίθεση με το δια
δίκτυο, η Ευρώπη δεν δημιούργησε καμία δημόσια 
σφαίρα στην οποία οι πολίτες να μπορούν να εκ- 
φράσουν τις απόψεις τους ελεύθερα και ανεξάρτητα 
από την κοινωνική τους θέση. Όμως, πώς μπορεί να 
αλλάξει αυτό; Ο Habermas υποστηρίζει ότι «ο συ
ντονισμός των οικονομικών πολιτικών στην ευρω
ζώνη θα οδηγούσε σε μια ολοκλήρωση πολιτικών 
και σε άλλους τομείς. Αυτό που ως τώρα έτεινε να 
είναι ένα διοικητικά καθοδηγούμενο σχέδιο θα μπο
ρούσε επίσης να ριζώσει στο νου και στις καρδιές 
των εθνικών πληθυσμών».

Όμως η παραπάνω προοπτική δεν φαίνεται πολύ 
πιθανή, ειδικά όταν οι ηγέτες της Ευρώπης επιδί
δονται με ευχαρίστηση σε «ψαλίδισμα» συνόρων. 
Για παράδειγμα, τον περασμένο Μάρτιο, η Merkel 
ανήγγειλε στην Ανω Βουλή (Bundestag) ότι θα κρι- 
νόταν αναγκαίο να θέσουν την Ελλάδα με το χρέος 
της εκτός ευρωζώνης. Ο Habermas επιτίθεται στη 
Γερμανία δηλώνοντας: «Τέτοια έλλειψη σύμπνοιας 
σίγουρα θα κατέστρεφε εκ των έσω το όλο εγχείρη
μα. .. Δεν θα μπορούσε να υπάρχει καλύτερη απεικό
νιση της νέας αδιαφορίας της νέας Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας από την έλλειψη ευαισθησίας της στο 
καταστροφικό αντίκτυπο των εξαγγελιών της προς 
τα άλλα κράτη-μέλη».

Γιατί ο Habermas εναποθέτει τόσες ελπίδες σε 
μια ολοκληρωμένη Ευρώπη; Γιατί δεν τάσσεται υπέρ 
ενός νέο-φιλελεύθερου δικτύου Ευρωπαϊκών κρα
τών, όπου το κάθε ένα από αυτά, θα αποτελεί ιδ ι- 
οτελή παίκτη σε έναν καπιταλιστικό κόσμο; «Εκτός 
από την αδιαφορία για τις συνέπειες των κοινωνικών 
ανακατατάξεων που (η νέο-φιλελεύθερη πολιτική) 
συνήθως εκλαμβάνει ως δεδομένες», απαντά, «εκεί
νο το οποίο με ενοχλεί είναι η έλλειψη μιας ιστορι
κής αντίληψης των αλλαγών στη σχέση των αγορών 
με την πολιτική εξουσία.

«Από την απαρχή της σύγχρονης περιόδου, οι δ ι- 
ευρυμένες αγορές και τα δίκτυα επικοινωνίας είχαν 
μια εκρηκτική δυναμική με τις συνέπειες του ατο
μικισμού και της απελευθέρωσης να επηρεάζουν 
κάθε πολίτη ξεχωριστά. Όμως, κάθε τέτοιο άνοιγ
μα, συνοδεύτηκε από τον επαναπροσδιορισμό των 
παραδοσιακών σχέσεων αλληλεγγύης σε ένα διευ- 
ρυμένο λειτουργικό πλαίσιο». Αυτός είναι ο τυπικός 
Habermas: Αντί να αναλώνεται και να παραπαίει στη

ματαιότητα της ατέρμονης σύγκρουσης με τον κα
πιταλισμό ενός φιλοσόφου εμπνευσμένου από τον 
Μαρξισμό, αντί να είναι ολότελα αρνητικός στο είδος 
των πολιτικών της ισονομίας και ισοπολιτείας που 
επιθυμεί να δει - διηγείται μια ιστορία για το παρελ
θόν η οποία φαίνεται να υπαινίσσεται ότι τα πράγμα
τα δεν είναι τόσο μάταια όσο φοβάται. «Κάθε τόσο, 
επιτυγχανόταν μια ικανοποιητική ισορροπία ανάμεσα 
στις αγορές και την πολιτική προκειμένου να δια
σφαλιστεί ότι το πλέγμα των κοινωνικών σχέσεων 
μεταξύ των πολιτών μιας πολιτικής κοινότητας δεν 
επλήγη ανεπανόρθωτα. Με αυτούς τους ρυθμούς, η 
τρέχουσα φάση της καθοδηγούμενης από τις αγορές 
παγκοσμιοποίησης θα μπορούσε να συνοδευτεί από 
μια ενίσχυση της διεθνούς κοινότητας».

Ο Habermas βρίσκει πάντα λόγους για να είναι 
αισιόδοξος, τηρώντας ίσες αποστάσεις τόσο από την 
Κασσάνδρα, αλλά και από την Πολυάννα. Και όχι 
απλώς από μια Ευρωπαία Πολυάννα αλλά μια πα
γκόσμια. «Σήμερα χρειαζόμαστε θεσμούς ικανούς να 
δρουν σε παγκόσμιο επίπεδο» μου λέει. «Βλέπουμε 
ότι τα μεγαλεπήβολα ψηφίσματα της συνόδου κο
ρυφής των G20 (της ομάδας των 20 πλουσιότερων 
κρατών του κόσμου) στο Λονδίνο σχετικά με την 
εποητεία των χρηματιστηρίων και τη ρύθμιση των 
χρηματοοικονομικών αγορών παραμένουν γράμμα 
κενό δίχως τον παγκόσμιο πολιτικό συντονισμό. Τα 
προληπτικά μέτρα στο πεδίο αυτό τα οποία λαμβά
νουν μεμονωμένες εθνικές κυβερνήσεις είναι κατα
δικασμένα σε αποτυχία για προφανείς λόγους».

Υπάρχει μια ιρλανδέζικη ιστορία για έναν οδηγό 
που ρωτά έναν περαστικό πώς θα πάει στο Δουβλί
νο. «Εάν επιθυμούσα να πάω στο Δουβλίνο», απαντά 
ο διαβάτης, «δεν θα ξεκινούσα από εδώ». Αλλά ο 
Habermas αντιλαμβάνεται ότι εμείς πρέπει να ξεκι
νήσουμε από εδώ, ακόμη κι αν είμαστε προοδεμένοι 
σε εγωιστικά έθνη-κράτη, με μέσα μαζικής ενημέ
ρωσης απορροφημένα από ευτελή ζητήματα, με πο
λίτες ανίκανους να συγκροτήσουν μια πνευματική 
δημόσια σφαίρα ικανή να ελέγξει τις πολιτικές ελίτ. 
Το εάν τα ιδανικά που υπερασπίζεται -  ο επικοινωνι- 
ακός ορθολογισμός, η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, μια 
εξισωτική παγκόσμια τάξη, η ύπαρξη πολιτών με κρι
τική σκέψη και όχι πολιτών φερέφωνων -  θα υλο
ποιηθούν, είναι αμφισβητήσιμο. Όμως ο Habermas, 
αν και διανύει την ένατη δεκαετία του βίου του, δεν 
είναι διατεθειμένος να βυθιστεί στην απόγνωση.
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To ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ
ΧΡΕΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ
Ο  J u r g e n  H a b e r m a s  α π α ν τ α  σ ε  ο λ α

Το 2 0 0 8  δημοσιεύσατε ένα βιβλίο που έφερε τον 
τίτλο Ach, Europa (το οποίο δημοσιεύθηκε στο 
Ηνωμένο Βασίλειο με τίτλο Ευρώπη: Το Παραπαίον 
Σχέδιο). Πώς μπορεί π κρίση του χρέους της Ελ
λάδας να εμβάθυνε τις ανησυχίες που εκφράσατε 
εκεί για το μέλλον του Ευρωπαϊκού σχεδίου;

Η κρίση του εξωτερικού χρέους της Ελλάδας είχε 
μια ανέλπιστη πολιτική παρενέργεια την οποία πρέπει 
να καλωσορίσουμε. Σε μια εκ των πλέον αδύναμων 
στιγμών της, η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε το μεγάλο 
διάβημα να ανοίξει διάλογο αναφορικά με την μελ
λοντική της εξέλιξη. Η κρίση μετατοπίζει το επίκεντρο 
της δημόσιας διαβούλευσης - και όχι μόνο στις επι
χειρηματικές στήλες των εφημερίδων μας -  σε ένα 
ζήτημα το οποίο πολλοί θεωρούν ως το γενεσιουργό 
αίτιο μιας ατελούς πολιτικής ένωσης σε στασιμότητα. 
Μια κοινή αγορά με ένα εν μέρει κοινό νόμισμα ανα
πτύχθηκε μέσα σε μια οικονομική ζώνη ηπειρωτικής 
διάστασης με τεράστιο πληθυσμό. Όμως, δεν δημι- 
ουργήθηκαν θεσμοί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ικανοί να 
διασφαλίσουν, σε ικανοποιητικό βαθμό, την αποτε
λεσματική συνεργασία των οικονομικών πολιτικών 
των κρατών-μελών. Το γεγονός ότι η κρίση χρέους 
της Ελλάδας και η αστάθεια του ευρώ τουλάχιστον

θέτουν το καίριο ερώτημα θα μπορούσε να αντικατο
πτρίζει μια ένδειξη της πανουργίας του λόγου: Μπο
ρεί ένα διάτρητο σύμφωνο σταθερότητας να αντι
σταθμίσει τις απρόσμενες συνέπειες της ασυμμετρίας 
μεταξύ της οικονομικής και πολιτικής ενοποίησης; Η 
ύφεση στην Ισπανική αγορά ακινήτων δείχνει ότι το 
πρόβλημα υπερβαίνει κατά πολύ την απάτη των Ελλή
νων. Ο επίτροπος για τις νομισματικές υποθέσεις, Olli 
Rehn, είχε καλούς λόγους να απαιτήσει δικαιώματα 
προσφυγής και παρέμβασης για την Ευρωπαϊκή Επι
τροπή στο σχεδίασμά του προϋπολογισμού σε εθνικό 
επίπεδο.

Ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας,
Wolfgang Schauble, συνέστησε την ίδρυση ενός 
Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου το οποίο θα 
μπορούσε να παρέχει βοήθεια σε μελλοντικές 
κρίσεις. Κάτι τέτοιο είναι εφικτό ή μήπως είναι
επιθυμητό; Μπορεί η Ευρώπη να αντισταθεί
αποτελεσματικά στη λεηλασία του κερδοσκοπικού 
καπιταλισμού που απειλεί να οδηγήσει σε πτώχευση 
την Ελλάδα και να καταστρέψει την ευρωζώνη;

Η σημερινή απειλή ρίχνει φως σε ένα θεμελιώ
δες πρόβλημα επειδή θέτει το ζήτημα της βαθύτερης

διαμάχης μέσα στην 
Ευρωζώνη, ανά
μεσα στους υπέρ- 
μαχους της ολο
κλήρωσης και τους 
αποκαλούμενους  
ως Ευρωπαίους των 
αγορών (market 
Europeans). Στην 
τελευταία του συνε
δρίαση το Ευρωπα
ϊκό Συμβούλιο συ
γκρότησε μια ομάδα 
εργασίας υπό την 
ηγεσία του Προέ-

Σήμερα, για πρώτη φορά, το Ευρωπαϊκό σχέδιο οδηγήθηκε σε 
αδιέξοδο. Φανταστείτε το απίθανο σενάριο του συντονισμού των 
οικονομικών πολιτικών των κρατών της ευρωζώνης ο οποίος 
θα οδηγούσε και στην ολοκλήρωση των πολιτικών σε άλλους 
τομείς. Αυτό που μέχρι τώρα έτεινε να είναι ένα διοικητικά 
καθοδηγούμενο σχέδιο θα ρίζωνε επίσης στις καρδιές και 
στο νου των λαών. Η συμβολική ισχύς μιας κοινής εξωτερικής 
πολιτικής σίγουρα θα προήγαγε μια διασυνοριακή συνείδηση ενός 
κοινού πολιτικού πεπρωμένου και θα ενθάρρυνε τον ευρύτερο 
εκδημοκρατισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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δρου του Herman Van Rompuy, που αναμένεται να δια
τυπώσει προτάσεις αναφορικά με την αποφυγή της χρεο
κοπίας των κρατών στο μέλλον. Το σχέδιο του Schäuble 
για το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο θα διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο στη διαδικασία αυτή, όπως επίσης και η 
επιμονή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αυξήσει την επιρ
ροή της στο σχεδίασμά του προϋπολογισμού των κρατών- 
μελών. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε την αντίφαση 
των δυο πρωτοβουλιών. Σε κάθε περίπτωση η δεδηλωμέ
νη πρόθεση είναι μόνο η δημιουργία θεσμών εντός του 
πλαισίου των συμφωνιών για τη διασφάλιση της αποτε
λεσματικότερης συμμόρφωσης προς το Σύμφωνο Σταθε
ρότητας.

Από την άλλη πλευρά, ο αυξημένος έλεγχος και ο έλεγ
χος των δικαιωμάτων που είτε θα αποτελέσουν κομμάτι 
της συμφωνίας για το δανεισμό είτε θα ασκηθούν από την 
Επιτροπή προσωρινά, μπορούν επίσης να γίνουν αντιλη
πτά ως ένα φάρμακο για την ανάπτυξη μιας οικονομικής 
διακυβέρνησης, τουλάχιστον στην ευρωζώνη. Ο Επίτρο
πος Νομισματικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
θα ήθελε να εξετάζει τα προσχέδια των προϋπολογισμών 
των εθνικών κυβερνήσεων προτού ακόμη υποβληθούν 
στα εθνικά κοινοβούλια. Καθώς ο νόμος περί προϋπο
λογισμού αποτελεί τη θεμέλια λίθο της κοινοβουλευτικής 
δημοκρατίας, ένα τέτοιο πρωταρχικό δικαίωμα εξέτασης 
της Επιτροπής δεν θα είναι καθόλου ακίνδυνο και προϋ
ποθέτει μια ευρύτερη μετατόπιση αρμοδιοτήτων έναντι του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η Angela Merkel δήλωσε στην 
Άνω Βουλή (Bundestag) ότι οι 
ισχύοντες κανόνες της Ευρωπα
ϊκής Ένωσης δεν ήταν αρκετά 
ισχυροί για την περίπτωση της 
κρίσης που πυροδοτήθηκε από την 
Ελλάδα και ότι υπό τέτοιες συνθή
κες μπορεί να είναι απαραίτητη η 
αποπομπή ενός κράτους από την 
ευρωζώνη. Είναι σωστό αυτό; Και 
ποιες θα ήταν οι συνέπειες για το 
Ευρωπαϊκό σχέδιο;

Μια τέτοια έλλειψη αλληλεγγύης 
σίγουρα θα οδηγούσε σε αποτυχία 
το όλο σχέδιο. Φυσικά, η δήλωση 
της Merkel τότε προοριζόταν για

εσωτερική κατανάλωση στη διαμάχη των σημα
ντικών τοπικών εκλογών στη Βόρεια Ρηνανί- 
α-Βεστφαλία. Ωστόσο, δεν μπορεί να υπάρχει 
καλύτερη απεικόνιση της νέας αδιαφορίας της 
Νέας Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας από την έλ
λειψη ευαισθησίας της στην καταστροφική απή
χηση των δηλώσεών της προς άλλα κράτη-μέλη. 
Η Merkel αποτελεί αντιπροσωπευτικό παράδειγ
μα του φαινομένου ότι οι «θαρραλέοι πολιτικοί 
που ήταν έτοιμοι να πάρουν πολιτικά ρίσκα στο 
εσωτερικό για την Ευρώπη δεν υπάρχουν πια». 
Αυτή είναι μια δήλωση του Jean-Claude Juncker, 
ενός από τους τελευταίους υπέρμαχους της Ευ
ρωπαϊκής Ένωσης. Ομολογουμένως, η Angela 
Merkel μεγάλωσε στην Ανατολική Γερμανία και 
ο Rhinelander Jurgen Ruttgers (ένας άλλος πο
λιτικός του CDU) δεν θα μιλούσε όπως εκείνη. 
Όμως, η γερμανική αδιαλλαξία έχει βαθύτερες 
ρίζες. Εκτός από τον Joschka Fischer, ο οποίος 
εξαντλήθηκε πολύ γρήγορα, η γενιά των ηγε
τών στη Γερμανία από τον καγκελάριο Gerhard 
Schroder κι έπειτα, ακολούθησε μια εσωστρεφή 
εθνική πολιτική. Δεν θέλω να υπερεκτιμήσω το 
ρόλο της Γερμανίας στην Ευρώπη. Όμως η αλ
λαγή στη νοοτροπία που επικράτησε μετά τον 
Helmut Kohl είναι κρίσιμης σημασίας για την 
Ευρώπη.

Στον αστερισμό που ακολούθησε το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, 
η συνετή επιδίωξη της Ευρωπαϊκής ενοποίησης αποτέλεσε 

βασικό ενδιαφέρον της Γερμανίας επειδή επιθυμούσε 
να επιστρέφει στην ομάδα των πολιτισμένων εθνών ως 

επακόλουθο του Ολοκαυτώματος. Φαινόταν σαν να έπρεπε 
οι Δυτικό-Γερμανοί να συμβιβαστούν με τη διχοτόμηση 
της χώρας τους με κάθε θυσία. Έχοντας επίγνωση των 

συνεπειών των προηγούμενων εθνικιστικών τους υπερβολών, 
δεν είχαν καμία δυσκολία να δεσμευτούν να εκχωρήσουν 

την ανάκαμψη των κυριαρχικών τους δικαιωμάτων και 
αν ήταν απαραίτητο, να κάνουν παραχωρήσεις που σε 

κάθε περίπτωση θα αποτελούσαν ανταλλάγματα για την 
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία. Η θεώρηση αυτή άλλαξε 

μετά την επανένωση της Γερμανίας. Οι Γερμανικές ελίτ 
φαίνονται να απολαμβάνουν τις ανέσεις που συνεπάγεται η 

αυτοϊκανοποιούμενη εθνική «κανονικότητα».
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Στον αστερισμό που ακολούθησε το Β' Παγκόσμιο 
Πόλεμο, η συνετή επιδίωξη της Ευρωπαϊκής ενοποίη
σης αποτέλεσε βασικό ενδιαφέρον της χώρας επειδή 
επιθυμούσε να επιστρέφει στην ομάδα των πολιτι
σμένων εθνών ως επακόλουθο του Ολοκαυτώματος. 
Φαινόταν σαν να έπρεπε οι Δυτικο-Γερμανοί να συμ
βιβαστούν με τη διχοτόμηση της χώρας τους με κάθε 
θυσία. Έχοντας επίγνωση των συνεπειών των προ
ηγούμενων εθνικιστικών τους υπερβολών, δεν είχαν 
καμία δυσκολία να δεσμευτούν να εκχωρήσουν την 
ανάκαμψη των κυριαρχικών τους δικαιωμάτων και αν 
ήταν απαραίτητο, να κάνουν παραχωρήσεις που σε 
κάθε περίπτωση θα αποτελούσαν ανταλλάγματα για την 
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία. Η θεώρηση αυτή άλλαξε 
μετά την επανένωση της Γερμανίας. Οι Γερμανικές ελίτ 
φαίνονται να απολαμβάνουν τις ανέσεις που συνεπά
γεται η αυτοϊκανοποιούμενη εθνική «κανονικότητα»: 
«Μπορούμε να είμαστε σαν τους άλλους από εδώ και 
στο εξής!». Δεν συμμερίζομαι τον αλλοτινό φόβο της 
Margaret Thatcher ότι η «κανονικότητα» της λαϊκής 
συνείδησης κληροδοτεί παλιούς κινδύνους. Ωστόσο, 
μια ολοσχερής ήττα σε συνδυασμό με μια αφάνταστη 
ηθική διαφθορά δημιούργησε ακόμη μια ευκαιρία για 
την επόμενη γενιά να μάθει πιο γρήγορα. Για τη σημε
ρινή πολιτική μας ελίτ, έχει κλείσει αυτό το παράθυρο 
ευκαιρίας. Η ναρκισσιστική νοοτροπία ενός αυτάρε
σκου κολοσσού στο μέσο της Ευρώπης δεν αποτε
λεί πλέον εγγύηση για τη μελλοντική διατήρηση του 
ασταθούς status quo στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για now λόγο η ôwwpnan της ευρωζώνης είναι 
σημαντική για το μέλλον της Ευρώπης ως πολιτι
κού σχεδίου;

Η οικονομική ενοποίηση αποτελεί τον πυρήνα της 
πολιτικής ένωσης. Στην ηπειρωτική Ευρώπη, το βι- 
ώσαμε αυτό κατά τη διάρκεια των διαδικασιών της 
εθνικής ενοποίησης του 19ου αιώνα. Παρόλα αυτά, 
σήμερα, εντελώς αντίθετα με ότι συνέβη τότε, η Ευ
ρωπαϊκή ενοποίηση παραμένει ένα σχέδιο των ελίτ (ή 
της άρχουσας τάξης). Ακόμη, θα βιώσουμε μια ευ
ρωπαϊκή εκλογή της οποίας η έκβαση θέτει σε λει
τουργία οτιδήποτε, πέραν των εθνικών ζητημάτων και 
εισιτηρίων. Μέχρι τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, η δια
δικασία της ενοποίησης καθοδηγείτο επίσης, αν όχι 
πρωταρχικά, από οικονομικά συμφέροντα. Εφόσον τα 
συμφέροντα των Ευρωπαίων υπέρμαχων των αγορών 
ικανοποιήθηκαν τότε, οι οικονομικές «ωθήσεις» οι

οποίες οδηγούσαν σε μια ευρύτερη διεύρυνση τους 
θεσμούς, έχασαν το δυναμισμό τους. Η διεύρυνση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης προς Ανατολάς ήταν ένα ιστο
ρικό κατόρθωμα. Όμως οι επώδυνες μεταρρυθμίσεις 
που προβλέπονται στη Συνθήκη της Λισαβόνας απο
καλύπτουν τα όρια μιας ελιτίστικης προσέγγισης σε 
ζητήματα πολιτικής ολοκλήρωσης επί εθνικών πληθυ
σμών. Η οικονομική κρίση ενίσχυσε ακόμη περισσό
τερο τον εθνικό εγωισμό αλλά, κατά παράδοξο τρόπο, 
δεν κλόνισε τις νέο-φιλελεύθερες πεποιθήσεις των 
κύριων δρώντων. Σήμερα, για πρώτη φορά, το Ευρω
παϊκό σχέδιο οδηγήθηκε σε αδιέξοδο. Φανταστείτε το 
απίθανο σενάριο του συντονισμού των οικονομικών 
πολιτικών των κρατών της ευρωζώνης ο οποίος θα

Δεν δημιουργήθηκαν θεσμοί σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο ικανοί να 

διασφαλίσουν, σε ικανοποιητικό 
βαθμό, την αποτελεσματική 

συνεργασία των οικονομικών 
πολιτικών των κρατών-μελών. 

Το γεγονός ότι η κρίση χρέους 
της Ελλάδας και η αστάθεια του 

ευρώ τουλάχιστον θέτουν το 
καίριο ερώτημα θα μπορούσε να 

αντικατοπτρίζει μια ένδειξη της 
πανουργίας του λόγου: Μπορεί ένα 

διάτρητο σύμφωνο σταθερότητας 
να αντισταθμίσει τις απρόσμενες 

συνέπειες της ασυμμετρίας μεταξύ 
της οικονομικής και πολιτικής 

ενοποίησης; Η ύφεση στην Ισπανική 
αγορά ακινήτων δείχνει ότι το 

πρόβλημα υπερβαίνει κατά πολύ την 
απάτη των Ελλήνων. Ο επίτροπος 

για τις νομισματικές υποθέσεις, 
Olli Rehn, είχε καλούς λόγους να 
απαιτήσει δικαιώματα προσφυγής 

και παρέμβασης για την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στο σχεδίασμά του 

προϋπολογισμού σε εθνικό επίπεδο.

10 ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ 8c ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

http://www.istame.gr


2010loúviosTsúxosl
www.istame.gr

οδηγούσε και στην ολοκλήρωση των πολιτικών σε άλλους 
τομείς. Αυτό που μέχρι τώρα έτεινε να είναι ένα διοικητικά 
καθοδηγούμενο σχέδιο θα ρίζωνε επίσης στις καρδιές και 
στο νου των λαών. Η συμβολική ισχύς μιας κοινής εξωτερι
κής πολιτικής σίγουρα θα προήγαγε μια διασυνοριακή συνεί
δηση ενός κοινού πολιτικού πεπρωμένου και θα ενθάρρυνε 
τον ευρύτερο εκδημοκρατισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τι είναι εκείνο το οποίο αποστρέφεστε στην προ
οπτική ενός νέο-φιλελεύθερου δικτύου Ευρωπαϊκών 
κρατών, καθένα από τα οποία θα συμπεριφέρεται σαν 
ένας ιδωτελπς παίκτης σε έναν καπιταλιστικό κόσμο;

Δεν είμαι ειδικός στο ζήτημα των οικονομικών αντιφάσε
ων του δόγματος της Σχολής του Σικάγο. Εκείνο, όμως, που 
με ενοχλεί - πέραν της αδιαφορίας της νέο-φιλελεύθερης 
πολιτικής για τις συνέπειες των κοινωνικών ανακατατάξεων 
τις οποίες με αναλγησία εκλαμβάνει ως δεδομένες - είναι η 
έλλειψη ιστορικής αντίληψης των αλλαγών στη σχέση των 
αγορών με την πολιτική εξουσία. Περισσότερο από μισό 
αιώνα πριν, ο Karl Polanyi περιέγραψε την καπιταλιστική 
ανάπτυξη σαν μια αλληλεπίδραση ανάμεσα σε ένα λειτουρ
γικά επιβεβλημένο άνοιγμα της κοινωνίας το οποίο συνο
δεύτηκε σε κάθε περίπτωση από μια κατάληξη ολοκλήρωσης 
σε ένα υψηλότερο επίπεδο. Από την απαρχή της σύγχρονης 
εποχής, η διεύρυνση των αγορών και των δικτύων επικοι
νωνίας είχε μια εκρηκτική δυναμική, με τα φαινόμενα του 
ατομικισμού και της απελευθέρωσης να επηρεάζουν τους 
πολίτες έναν προς έναν. Όμως, κάθε τέτοιο άνοιγμα ακο
λούθησε μια αναδιοργάνωση των παραδοσιακών σχέσε
ων αλληλεγγύης μέσα σε ένα διευρυμένο θεσμικό πλαίσιο. 
Κατ’ επανάληψη, επιτυγχανόταν μια ισορροπία αγοράς -  
πολιτικής προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το πλέγμα των 
κοινωνικών σχέσεων ανάμεσα στους πολίτες μιας πολιτι
κής κοινότητας δεν επλήγη ανεπανόρθωτα. Με αυτούς τους 
ρυθμούς, η τρέχουσα περίοδος της καθοδηγούμενης από 
τις αγορές παγκοσμιοποίησης θα έπρεπε να συνοδευτεί από 
μια ενίσχυση όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και 
της διεθνούς κοινότητας. Σήμερα, χρειαζόμαστε θεσμούς 
ικανούς να δρουν σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρατηρούμε ότι 
τα μεγαλεπήβολα ψηφίσματα της συνόδου κορυφής των 
κρατών της ομάδας G20 (των 20 πλουσιότερων κρατών 
του κόσμου) στο Λονδίνο αναφορικά με την εποπτεία των 
χρηματιστηρίων και τη ρύθμιση των χρηματοοικονομικών 
αγορών παραμένουν ανεφάρμοστα χωρίς τον παγκόσμιο 
πολιτικό συντονισμό. Τα προληπτικά μέτρα που εισήγαγαν 
μεμονωμένες εθνικές κυβερνήσεις στον τομέα αυτό είναι 
καταδικασμένα να αποτύχουν για προφανείς λόγους».

Βιογραφία του Jurgen Habermas
0 Jurgen Habermas γεννήθη

κε το 1929 στο Ντύσσελντορφ. 
Σπούδασε φιλοσοφία, ιστορία, 
ψυχολογία, γερ

μανική φιλολογία 
και οικονομικά.

Το 1954 ανακη
ρύχθηκε διδά- 

κτωρ φιλοσοφίας 
στη Βόννη. Από 
το 1956 ως το 

1959 εργάσθη- 
κε ως βοηθός 

- ερευνητής στο 
Ινστιτούτο Κοινωνικής Έρευ

νας της υπό τη διεύθυνση του 
Max Hockheimer και του Th. W.

Adorno. Δίδαξε φιλοσοφία στη 
Χαιδελβέργη( 1961) και αργότε
ρα Φιλοσοφία και Κοινωνιολο- 
γία στην Φρανκφούρτη(1964). 
Εκεί γίνεται ευρύτερα γνωστός 
ως εκπρόσωπος της δεύτερης 
γενιάς της Κριτικής θεωρίας. 
Τα τελευταία χρόνια, τόσο με 

τα βιβλία όσο και με τα άρθρα 
του, ασχολείται με τη σχέση με
ταξύ της οικουμενικότητας των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
της πολυπολιτισμικότητας, με 

την κρίση του κράτους-έθνους, 
την παγκοσμιοποίηση, καθώς 

και με τα προβλήματα της βιοη- 
θικής, του ρατσισμού, της μετα

νάστευσης και της ευρωπαϊκής
ενοποίησης.
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ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ
& ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Η ταυτότητα του 
1ΣΤΑΜΕ -  Α. Παπανδρέου
Το Ινστιτούτο Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Πολιτικών (1ΣΤΑΜΕ) -  Α. Παπανδρέου είναι το ινστιτούτο ερευ

νών δημόσιας πολιτικής του ΠαΣοΚ. Λειτουργεί ως ένα κέντρο σύγχρονου πολιτικού προβληματισμού, πολιτικής 
αναζήτησης και επιστημονικής έρευνας στο χώρο του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Το έργο και η δραστηριότητα 
του απευθύνεται στα πολιτικά στελέχη του ΠαΣοΚ και των άλλων κομμάτων, τη δημόσια διοίκηση, τον έντυπο και 
ηλεκτρονικό τύπο, την ακαδημαϊκή κοινότητα, τις διάφορες εκφάνσεις της κοινωνίας των πολιτών καθώς και το 
ευρύ κοινό. Αποσκοπεί στη συστηματική μελέτη της ελληνικής κοινωνίας και άλλων ανεπτυγμένων κοινωνιών, 
καθώς και στην ανάλυση όψεων και διαστάσεων του πολιτικού συστήματος και της δημόσιας σφαίρας.

Σύγχρονοι Στοχασμοί 
και Πολιτικές Παρεμβάσεις

Το ΙΣΤΑΜΕ Ανδρέας Παπανδρέου, σε πείσμα του δυσμενούς κλίματος που γεννούν τα οικονομικά προβλήματα 
που αντιμετωπίζει η χώρα, θεωρεί πως χρειάζεται να ανανεωθεί ο διάλογος για τη θέση της σοσιαλιστικής 
και δημοκρατικής Αριστερός στον σύγχρονο κόσμο. Το ΠΑΣΟΚ καλείται να κινηθεί πέρα και μακριά από ένα 
λόγο που εκλαμβάνει τις παγκόσμιες οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις μόνο μέσα από την οπτική γωνία 
των δεσμεύσεων της αγοράς. Η προοδευτική παράταξη στη χώρα μας καλείται να αναπτύξει μια τέτοια «ηθική 
του διαλόγου» από την οποία θα αναδειχτούν εκείνες οι παράμετροι που θα συγκροτήσουν ένα νέο κοινωνικό 
συμβόλαιο ανάμεσα στο δημόσιο χώρο και την αγορά, την εργασία και την επιχειρηματικότητα. Σ' αυτό το 
πλαίσιο καίριας σημασίας είναι και ο διάλογος για την πορεία και το μέλλον της ίδιας της Ευρώπης. 
Ονομάσαμε αυτόν το διάλογο «Σύγχρονοι Στοχασμοί και Πολιτικές Παρεμβάσεις» ξεκινώντας από ένα σύγχρο
νο κλασικό στοχαστή όπως είναι ο Habermas, στο πλαίσιο των πολιτικών του παρεμβάσεων με αντικείμενο την 
πορεία της Ευρώπης, όπως αυτή καλείται σήμερα να λειτουργήσει μέσα από τα νέα δεδομένα που προκύπτουν 
και από το ελληνικό πρόβλημα.

Αναδημοσίευση από Finnancial Times 30/4/2010. Οι μεταφράσεις των κειμένων είναι αποκλειστική ευθύνη του ΙΣΤΑΜΕ -  Α. Παπανδρέου.
Επιμέλεια κειμένων:Χαράλαμπος Οικονόμου Γιώργος Σιακαντάρης

Μετάφραση κειμένων:Γιούλη Παπανικολάου Αλεξάνδρα Πήλικα
ΙΣΤΑΜΕ -  ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 
Ακαδημίας 4, 10671, Αθήνα 
Τηλ. 210.3631745-8 
Fax: 210.3625616 
e-mail: info@istame.gr 
www.istame.gr
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Το Ο ικονομικό Μανιφέστο
ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ TOY ADAM SMITH

TOY Amartya S en

ΙΣΤΑ

Ο φιλόσοφος Adam Smith δεν ήταν o 
φονταμενταλιστής της ελεύθερης αγοράς 
όπως τον κατατάσσουν πολλοί. Είναι και
ρός να αρχίσουμε να τον μελετούμε όπως 
πραγματικά ήταν.

Η θεωρία των ηθικών συναισθημάτων, το 
πρώτο βιβλίο του Adam Smith, δόθηκε στη 
δημοσιότητα στις αρχές του 1759. Ο Smith, 
νεαρός καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της 
Γλασκώβης, είχε κάποια εύλογη ανησυχία, 
για την υποδοχή του βιβλίου του από το κοι
νό, προερχόμενη και από τις αντιδράσεις στα 
αρκετά προοδευτικά μαθήματα του. Στις 12 
Απριλίου, ο Smith πληροφορήθηκε από τον 
φίλο του David Hume στο Λονδίνο σχετικά 
με το πώς τα πήγαινε το βιβλίο του. Εάν ο 
Smith ήταν, όπως του είπε o David Hume, 
προετοιμασμένος για «το χειρότερο», τότε θα

έπρεπε πλέον να του δοθεί «η μελαγ- 
χολική είδηση» πως δυστυχώς «το κοινό 
φαινόταν πρόθυμο να επικροτήσει το 
βιβλίο του με ακραίο τρόπο». «Το βιβλίο 
αντιμετωπίστηκε από τον πολύ κόσμο με 
κάποια αδημονία, ενώ η μάζα των λόγι
ων είχε αρχίσει να είναι πολύ απλόχε
ρη στους επαίνους της». Αυτός ο απλός 
υπαινιγμός για την πρώιμη επιτυχία του 
πρώτου βιβλίου του Smith, συνοδεύτηκε 
από έναν σοβαρό έπαινο για το ίδιο το 
βιβλίο, το οποίο όντως είναι ένα από τα 
πραγματικά εξαίρετα βιβλία στην πνευ
ματική ιστορία του κόσμου.

Αμέσως μετά την επιτυχία της Η θεωρία 
των Ηθικών Συναισθημάτων χάθηκε από 
το προσκήνιο και έτσι από τις αρχές του 
19ου αιώνα ο Smith σταδιακά γινόταν
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δεκτός, σχεδόν αποκλειστικά, ως ο συγ- συνέπειες. Πρώτον, παρόλο που ο Smith 
γραφέας του δεύτερου βιβλίου του Έρευνα θεωρείτο από πολλές απόψεις ο πρωτο- 
για τη Φύση και τις Αιτίες του Πλούτου των πόρος αναλυτής της ανάγκης για αμε- 
Εθνώνηου δημοσιεύθηκε το 1776, και με ροληψία και καθολικότητα στην ηθική (Η 
το οποίο άλλαξε τον τρόπο προσέγγισης θεωρία των Ηθικών Συναισθημάτων προ- 
των οικονομικών ζητημάτων. ηγήθηκε της πιο γνωστής και πιο σημα

ντικής συνεισφοράς του Ιμμάνουελ Κάντ, 
Η παραμέληση των Ηθικών Συναισθη- ο οποίος αναφέρεται στον Smith με γεν- 

μάτων, η οποία διάρκεσε από τον 19ο ως ναιοδωρία) αγνοήθηκε σε μεγάλο βαθμό 
τον 20ο αιώνα, είχε δύο μάλλον ατυχείς από την σύγχρονη ηθική και φιλοσοφία.

Δεύτερον, δεδομένου ότι 
οι ιδέες που αναπτύσ
σονται στον Πλούτο των 
Εθνών σε μεγάλο βαθμό 
έχουν ερμηνευθεί χωρίς 
να ενταχθούν στο πλαίσιο 
που εγράφπσαν τα Ηθικά 
Συναισθήματα (τις ιδέες 
των οποίων ενέταξε στον 
Πλούτο), η κατάληξη ήταν 
να περιοριστεί η τυπική 
κατανόηση του Πλούτου 
των Εθνών στην οικονο
μική της διάσταση. Αυτός 
ο περιορισμός, μεταξύ 
άλλων θεμάτων, παρα
βλέπει τπν εκτίμηση για 
τη σημασία του ορθολο
γισμού, την ανάγκη για 
την αναγνώριση της πολ
λαπλότητας των ανθρώ
πινων κινήτρων, τη σύν
δεση μεταξύ ηθικής και 
οικονομίας, καθώς και 
τον αμοιβαία εξαρτώμενο, 
παρά ανεξάρτητο, ρόλο 
των θεσμών γενικότερα 
και ειδικότερα τον ρόλο 
των ελεύθερων αγορών 
στη λειτουργία της οικο
νομίας.

2 ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ & ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

http://www.istame.gr


2010
l O L J r l l O S
TeUxos2

www.istame.gr

Πέρα από την αγάπη προς τον 
εαυτό μας

0 Smith ασχολήθηκε με το θέμα αυτό 
για να εξηγήσει τον ρόλο των κινήτρων 
στις οικονομικές ανταλλαγές στην αγορά. 
Καταλήγει στο συμπέρασμα πως το μόνο 
αντικειμενικό κριτήριο είναι η επιδίωξη του 
προσωπικού συμφέροντος. Στο πιο γνω
στό απόσπασμα του βιβλίου Ο Πλούτος των 
Εθνών έγραψε: «δεν είναι λόγω της καλοσύ
νης του χασάπη, του ζυθοποιού ή του φούρ
ναρη που αναμένουμε το βραδινό μας, αλλά 
λόγω της επιδίωξης από αυτούς του δικού 
τους συμφέροντος. Αναφερόμαστε όχι στον 
ανθρωπισμό τους, αλλά στην αγάπη προς 
τον ίδιο τον εαυτό τους». Σύμφωνα με την 
παραδοσιακή αντιμετώπιση του Smith ως 
γκουρού του εγωισμού ή της αγάπης προς 
τον εαυτό μας (όπως συχνά έλεγε ο ίδιος, 
όχι όμως με μεγάλο ενθουσιασμό), η ανά
γνωση των γραπτών του δεν φαίνεται να 
προχωρά πολύ πέρα από αυτές τις γραμμές, 
έστω και αν αυτή η συζήτηση αναφέρεται σε 
ένα συγκεκριμένο θέμα, την ανταλλαγή (και 
όχι τόσο τη διανομή ή την παραγωγή) και 
ειδικότερα στα κίνητρα της ανταλλαγής. Στα 
υπόλοιπα γραπτά του Smith υπάρχει εκτενής 
αναφορά στο ρόλο και άλλων κινήτρων που 
επηρεάζουν την ανθρώπινη δράση και συ
μπεριφορά.

Εκτός από την αγάπη προς τον εαυτό μας, 
ο Smith ασχολήθηκε με το πώς η εφαρμογή 
του οικονομικού συστήματος γενικά και η 
αγορά πιο συγκεκριμένα, μπορεί να ενισχυ- 
θεί σημαντικά από άλλα κίνητρα. Υπάρχουν 
δυο διακριτές προτάσεις εδώ. Η πρώτη εί
ναι αυτή της επιστημολογίας, αναφορικά με 
το γεγονός ότι οι άνθρωποι δεν οδηγούνται 
μόνο από το προσωπικό συμφέρον ή ακόμα 
και από τη σύνεση. Η δεύτερη, εντοπισμένη

σε πρακτικό επίπεδο, υποστηρίζει την άπο
ψη ότι υπάρχουν καλές ηθικές και πρακτικές 
προϋποθέσεις για την ενθάρρυνση κινήτρων 
άλλων εκτός του προσωπικού συμφέροντος, 
είτε αυτό παίρνει τη μορφή της αγάπης για 
τον εαυτό μας ή την πιο εξευγενισμένη μορ
φή της σύνεσης. Όντως, ο Smith, υποστηρί
ζει ότι ενώ η «σύνεση» είναι «η πιο διαφω- 
τιστική αρετή για το άτομο», «η ανθρωπιά, η 
δικαιοσύνη, η γενναιοδωρία και το δημόσιο 
πνεύμα είναι οι πιο χρήσιμες ιδιότητες για 
τους άλλους». Εδώ υπάρχουν δυο διακρι- 
τά σημεία, που δυστυχώς, οι περισσότεροι 
σύγχρονοι οικονομικοί αναλυτές αναλύο
ντας τον Smith τα παραγνωρίζουν.

Η φύση της σύγχρονης οικονομικής κρί
σης αντικατοπτρίζει πολύ καθαρά την ανά
γκη απομάκρυνσης από το ολοκληρωτικό και

I N Q U I R Y

I N T O  T HE

Nature and Caufes

OF  T HE

W E A L T H  o f  N A T I O N S .

By ADAM  SM IT H , LL. D. and F. R. S.
Fonwriy Profdio, of Moral Ptutafephy in the L'nivnitjr of Ciamov.

V O L .  II.

LONDON!
RX1NTSB POX W. »TRAHAN! ASD T. CABHlt, I*  ΤΗΪίΤΧΛΝ».

άμετρο προσωπικό όφελος, ούτως ώστε να 
υπάρξει μια ευπρεπής κοινωνία. Ακόμα και ο 
ρεπουμπλικανός υποψήφιος για τις αμερικα
νικές προεδρικές εκλογές του 2008, ο John 
McCain, παραπονιόταν συχνά στους λόγους 
της προεκλογικής εκστρατείας του «για την 
απληστία της Γουόλ Στριτ». Ο Smith έχει κά-
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νει μια διάγνωση γι' αυτό: ονομάτιζε αυτούς 
τους κήρυκες του εκτεταμένου ρίσκου εν 
ονόματι του κέρδους «σπάταλους και σχε
διαστές (projectors)» - χαρακτηρισμοί, οι 
οποίοι ειρήσθω εν παρόδω είναι ακριβείς για 
πολλούς από τους επιχειρηματίες των ασφα
λίστρων κινδύνων και της υψηλής επισφά
λειας υποθηκών στο πρόσφατο παρελθόν.

Ο όρος «σχεδιαστής» χρησιμοποιείται από 
τον Smith, όχι με την κυριολεκτική έννοια 
«αυτού που διαμορφώνει ένα σχέδιο», αλλά 
με υποτιμητική έννοια, ένας όρος που όπως 
φαίνεται υπάρχει από το 1616 (σύμφωνα 
με το λεξικό The Shorter Oxford English 
Dictionary), εννοώντας μεταξύ άλλων, 
«έναν οργανωτή εταιριών φούσκας, έναν 
κερδοσκόπο, έναν απατεώνα». Πραγματικά, 
το κολακευτικό πορτρέτο των «σχεδιαστών» 
στο έργο του Jonathan Swift, Τα ταξίδια 
του Γκιουλιβέρ, που εκδόθηκε το 1726 (50 
χρόνια πριν τον Πλούτο των Εθνών), αντα- 
ποκρίνεται κατά πολύ σε αυτό που φαίνεται 
να είχε ο Smith κατά νου. Στηριζόμενος κα-

0 Smith έχει κάνει μια διάγνωση 
γΓ αυτό: ονομάτιζε αυτούς τους 
κήρυκες του εκτεταμένου ρίσκου εν 
ονόματι του κέρδους «σπάταλους 
και σχεδιαστές (projectors)» - 
χαρακτηρισμοί, οι οποίοι ειρήσθω 
εν παρόδω είναι ακριβείς για 
πολλούς από τους επιχειρηματίες 
των ασφαλίστρων κινδύνων και της 
υψηλής επισφάλειας υποθηκών στο 
πρόσφατο παρελθόν.

νείς, ολοκληρωτικά σε μια οικονομική αγο
ρά δίχως κανονισμούς μπορεί να οδηγηθεί 
σε ολέθριο λάθος, σύμφωνα με το οποίο, 
όπως αναφέρει ο Smith, «μεγάλο κομμάτι 
του κεφαλαίου της χώρας κρατήθηκε μακριά 
από αυτούς που θα μπορούσαν να το κατα
στήσουν πιο παραγωγικό και χρήσιμο, ενώ 
δόθηκε σε αυτούς που ήταν πιο πιθανό να το 
ξοδέψουν και να το καταστρέψουν.

Εσφαλμένες διαγνώσεις

Γενικότερα, αποτελεί παρανόηση η με
θοδευμένη προσπάθεια να αποδοθεί στον 
Smith, ο χαρακτηρισμός του υπερασπιστή 
του καθαρού καπιταλισμού, με ολοκληρω
τική εμπιστοσύνη στους μηχανισμούς της 
αγοράς και καθοδηγούμενου από το κίνη
τρο του κέρδους. Ο Smith ποτέ δεν χρησι
μοποίησε τον όρο «καπιταλισμός» (εγώ δεν 
έχω βρει καμία τέτοια περίπτωση). Επιπλέον, 
δεν ευεληιστούσε να γίνει μεγάλος υπέρμα- 
χος της αγοράς που στηρίζεται αποκλειστι
κά στον μηχανισμό του κέρδους, ούτε ήταν 
αντίθετος στη σημασία των οικονομικών θε
σμών πέραν των αγορών.

Ο Smith είχε πειστεί για την αναγκαιό
τητα μιας σωστά εφαρμόσιμης οικονομικής 
αγοράς, αλλά όχι και για την επάρκειά της. 
Διαφώνησε έντονα με τις εσφαλμένες δια
γνώσεις σχετικά με τις φοβερές «προμήθει
ες» της αγοραίας οικονομίας και επιπλέον, 
δεν αρνήθηκε ότι η αγορά χαρακτηρίζεται 
από σημαντικούς περιορισμούς. Απέρριψε 
τις παρεμβάσεις που εξαιρούσαν την αγορά, 
όχι όμως και τις παρεμβάσεις που περιλάμ
βαναν την αγορά, ελπίζοντας πως με αυτό 
τον τρόπο θα διεκπεραιώνονταν σημαντικές 
λειτουργίες τις οποίες η αγορά δεν ικανο
ποιούσε.
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Ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά 
της προσωπικότητας του Smith είναι η τάση 

του να είναι όσο το δυνατόν πιο περιεκτικός, 
όχι μόνο σε τοπικό, αλλά και σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Αναγνωρίζει ότι μπορεί να έχουμε 

ειδικές υποχρεώσεις προς τους κοντινούς μας 
ανθρώπους, αλλά το μέγεθος της ανησυχίας 

μας πρέπει, τουλάχιστον, να ξεπερνά αυτές τις
υποχρεώσεις.

Ο Smith είδε το 
έργο της πολιτικής 
οικονομίας ως την 
επιδίωξη «δυο δι- 
ακριτών στόχων»:
«Πρώτον, να προ
σφέρει σημαντι
κά έσοδα ή μέσα 
συντήρησης στους 
πολίτες ή ακόμα 
πιο ορθά να κατα
στήσει τους ίδιους 
ικανούς, ώστε να 
προσφέρουν στους 
εαυτούς τους έσο
δα ή μέσα συντήρησης. Δεύτερον, να πα
ρέχει τη δυνατότητα σε ένα κράτος ή μια 
κοινότητα να έχουν επαρκή έσοδα για τις 
δημόσιες υπηρεσίες». Υποστήριζε τις δημό
σιες υπηρεσίες, όπως τη δωρεάν παιδεία και 
την ανακούφιση της φτώχειας, ενώ απαιτού
σε μεγαλύτερη ελευθερία για τους άπορους 
που λαμβάνουν βοήθεια, περισσότερη από 
αυτή που επιτρεπόταν στην εποχή του σύμ
φωνα με τους ποινικούς Νόμους για τους 
Φτωχούς. Εκτός από την προσοχή που έδινε 
στις συνιστώσες και στις υποχρεώσεις ενός 
καλά εφαρμοσμένου οικονομικού συστήμα
τος (όπως ο ρόλος της υπευθυνότητας και 
της εμπιστοσύνης), ήταν βαθιά προβλημα
τισμένος με την ανισότητα και τη φτώχεια 
που μπορεί να παραμένει σε ένα κατά τ’ άλλα 
επιτυχημένο οικονομικό σύστημα. Ακόμα και 
αναφορικά με τους κανονισμούς που ελέγ
χουν την αγορά, ο Smith αναγνώρισε τη ση
μασία των παρεμβάσεων υπέρ των φτωχών 
και των περιθωριακών τπς κοινωνίας. Σε 
ένα σημείο μάλιστα, παρέχει μια φόρμουλα 
αφοπλιστικής απλότητας: «όταν ο κανονι
σμός είναι ευνοϊκός για τους εργάτες είναι 
πάντα δίκαιος και ισόνομος, αλλά μερικές 
φορές, όταν είναι ευνοϊκός για τους εργο

δότες, συμβαίνει το αντίθετο». Ο Smith ήταν 
υποστηρικτής μιας πλουραλιστικής θεσμικής 
δομής καθώς και υπέρμαχος εκείνων των 
κοινωνικών αξιών που υπερβαίνουν το κί
νητρο του κέρδους τόσο ως αρχή αλλά και 
ως πρακτική.

Εδώ οι προσωπικές αρχές του Smith 
αντανακλώνται στις απόψεις του. Υποστη
ρίζει ότι «οι αρχικές μας αντιλήψεις» για το 
σωστό και το λάθος «δεν μπορούν να εί
ναι προϊόν της σκέψης μας, αλλά της δι
αίσθησης και των συναισθημάτων μας». Αν 
και οι πρωταρχικές μας αντιλήψεις μπορούν 
να αλλάξουν σε απάντηση της κριτικής τους 
εξέτασης (όπως επεσήμανε ο Smith), είναι 
επίσης δυνατόν από αυτές τις αντιλήψεις να 
προκύψουν ενδιαφέροντα συμπεράσματα 
αναφορικά με τις ροπές και τις συναισθημα
τικές μας προδιαθέσεις.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηρι
στικά της προσωπικότητας του Smith είναι 
η τάση του να είναι όσο το δυνατόν πιο πε
ριεκτικός, όχι μόνο σε τοπικό, αλλά και σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Αναγνωρίζει ότι μπορεί 
να έχουμε ειδικές υποχρεώσεις προς τους 
κοντινούς μας ανθρώπους, αλλά το μέγεθος
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της ανησυχίας μας πρέπει, τουλάχιστον, να 
ξεπερνά αυτές τις υποχρεώσεις. Στο παρα
πάνω θέλω να προσθέσω την πεποίθηση ότι 
η ηθική συνείδηση του Smith διακρίνεται 
από την ισχυρή του διάθεση να αντιμετω
πίζει τους ανθρώπους, παντού, ως ίσους. 
Είναι αξιοσημείωτη η ευκολία με την οποία 
ο Smith υπερπηδά εμπόδια ταξικά, φύλου, 
φυλής και εθνικότητας, θεωρώντας πως όλοι 
οι άνθρωποι έχουν ίσες δυνατότητες, χωρίς 
να διαφέρουν σε ταλέντα και ικανότητες από 
τη γέννησή τους.

Ο ίδιος συνέδεσε την παραμέληση των 
ταλέντων ορισμένων ανθρώπων με τις τα
ξικές διαφορές, τα εκπαιδευτικά ελλείμματα 
και με την κοινότοπη φύση της εργασίας που 
πολλά μέλη της εργατικής τάξης αναγκάζο
νται να κάνουν, για οικονομικούς λόγους. 
0 Smith ισχυρίζεται ότι οι ταξικές διαφορές 
αντανακλούν την ανισότητα των ευκαιριών 
περισσότερο από ότι οι εκ γενετής διαφορές 
ταλέντων και ικανοτήτων.

0 Παγκόσμιος Στόχος

Ο Smith δέχεται την υπόθεση της ισότητας 
των φυσικών ταλέντων όχι μόνο στο εσωτε
ρικό των εθνών, αλλά και πέρα των συνό
ρων των κρατών και των πολιτισμών, όπως 
φαίνεται ξεκάθαρα, από όσα γράφει και στα 
δυο έργα του - στη θεωρία των Ηθικών Συ
ναισθημάτων και στον Πλούτο των Εθνών. 
Η αξίωση πως οι άνθρωποι που ανήκουν σε 
συγκεκριμένες φυλές ή προέρχονται από 
ορισμένες περιοχές ήταν κατώτεροι, κρα
τούσα αντίληψη στην εποχή του, απουσιάζει 
εντελώς από τα έργα του Smith. Πάντως δεν 
αναφέρεται σε αυτές τις αξιώσεις παρά μόνο 
αποσπασματικά. Για παράδειγμα, παραθέτει 
τους λόγους για τους οποίους πιστεύει ότι η

παραγωγική ικανότητα των Κινέζων και Ιν
δών παραγωγών δεν υπολείπεται της αντί
στοιχης των Ευρωπαίων, παρά το γεγονός 
ότι οι θεσμοί τους την επιβραδύνουν.

Ο Smith τείνει να συσχετίζει την επιβρά
δυνση της οικονομικής προόδου της Αφρι
κής με τα γεωγραφικά μειονεκτήματα της 
αφρικανικής ηπείρου -  σε αντιδιαστολή με 
τις χώρες του Αραβικού, Περσικού, Ινδικού 
και του κόλπου της Βεγγάλης και του Σιάμ

Η ολιστική προσέγγιση 
χαρακτηρίζει τον ηθικό και 

πολιτικό στοχασμό του Smith, 
μαζί με την πεποίθησή του ότι 
όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται 
με παρόμοιες ικανότητες και 

ότι -θέση πολύ σημαντική 
όσον αφορά στο σχεδίασμά 

πολιτικής- οι ανισότητες στον 
κόσμο αντανακλούν κοινωνικά 

παραγόμενες, παρά φυσικές,
διαφορές.

στην Ασία, οι οποίες παρέχουν ευκαιρίες για 
ανάπτυξη του εμπορίου με άλλους λαούς. Σε 
κάποιο σημείο, ο Smith ξεσπά μη μπορώ
ντας να κρύψει το θυμό του: «Δεν υπάρχει 
ούτε ένας νέγρος στην Αφρική που να μη 
δείχνει μεγαλοψυχία στην τόσο ελάχιστα 
ικανή να τον κατανοήσει ψυχή του αχρείου 
αφέντη του».

Η ολιστική προσέγγιση χαρακτηρίζει τον 
ηθικό και πολιτικό στοχασμό του Smith, μαζί 
με την πεποίθησή του ότι όλοι οι άνθρωποι 
γεννιούνται με παρόμοιες ικανότητες και ότι 
-θέση πολύ σημαντική όσον αφορά στο σχε-
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διασμό πολιτικής- οι ανισότητες στον κόσμο 
αντανακλούν κοινωνικά ηαραγόμενες, παρά 
φυσικές, διαφορές.

Το όραμα του Smith είναι εξαιρετικά επί
καιρο. Η οικουμενικότητα των ιδεών του είναι 
σχεδόν εκπληκτική, και αποτελεί φόρο τιμής 
στη δύναμη τπς διάνοιάς του το γεγονός ότι 
αυτό το καθολικό του όραμα παρουσιάζεται 
τόσο δυναμικά από κάποιον που έζησε πριν

250 χρόνια, αποτραβηγμένος από τον κό
σμο, σε μια μικρή παραλιακή πόλη στη Σκω
τία. Οι αναλύσεις και αναζητήσεις του Smith 
είναι καίριας σημασίας για κάθε κοινωνία η 
οποία δίνει τη δέουσα προσοχή σε ζητήμα
τα ηθικής, πολιτικής και οικονομίας. Η θ ε 
ωρία των Ηθικών Συναισθημάτων είναι μια 
παγκόσμια διακήρυξη μεγάλης σημασίας για 
τον κόσμο της αλληλεξάρτησης, στον οποίο 
ζούμε. is

Βιογραφικό του Amartya Sen

Ο Ινδός οικονομολόγος Amartya Sen γεννήθηκε στις 3 Νοεμβρίου 1933 
και είναι ένας από τους πιο σημαντικούς κοινωνικούς επιστήμονες. Κατέχει τον 

τίτλο του καθηγητή στο Thomas W. Lamont University και είναι καθηγητής 
Οικονομικών και Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Harvard. Επίσης, είναι επι
σκέπτης καθηγητής του Trinity College στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, όπου 
διετέλεσε διευθυντής από το 1998 έως το 2004, ο πρώτος Ινδός ακαδημαϊκός 

που απέκτησε τέτοια θέση. Το 1998 ο Sen βραβεύτηκε με το Νόμπελ Οικονο
μίας για τη συνεισφορά του στα οικονομικά της ευημερίας. Τα βιβλία του έχουν 
μεταφραστεί σε πάνω από τριάντα γλώσσες. Είναι μέλος της μη κερδοσκοπικής 

οργάνωσης Οικονομολόγοι για την Ειρήνη και την Ασφάλεια (Economists for 
Peace and Security). Του έχουν αηονεμηθεί περισσότεροι από 80 τιμητικοί τίτ
λοι και το 2010 το περιοδικό Time τον κατέταξε μέσα στους 100 πιο ισχυρούς

ανθρώπους του κόσμου..

Με το έργο του ο Amartya Sen επιδιώκει να καταδείξει πως ελευθερία, ισό
τητα και ανάπτυξη καταλήγουν στην ίδια πηγή, την πηγή των αστείρευτων δυ

νατοτήτων του ανθρώπου. Η οικονομική επιστήμη στα έργα του Σεν είναι αφε
νός μια απολαυστική επιστήμη με πολλά παραδείγματα και ιστορικές αναφορές 

και αφετέρου είναι μια επιστήμη που τίποτα το ανθρώπινο δεν της είναι ξένο.
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Η ταυτότητα του 
1ΣΤΑΜΕ -  Α. ΓΊαπανδρέου

Το Ινστιτούτο Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Πολιτικών (1ΣΤΑΜΕ) -  Α. Παπανδρέου είναι το ινστιτούτο ερευ
νών δημόσιας πολιτικής του ΠαΣοΚ. Λειτουργεί ως ένα κέντρο σύγχρονου πολιτικού προβληματισμού, πολιτικής 
αναζήτησης και επιστημονικής έρευνας στο χώρο του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Το έργο και η δραστηριότητά 
του απευθύνεται στα πολιτικά στελέχη του ΠαΣοΚ και των άλλων κομμάτων, τη δημόσια διοίκηση, τον έντυπο και 
ηλεκτρονικό τύπο, την ακαδημαϊκή κοινότητα, τις διάφορες εκφάνσεις της κοινωνίας των πολιτών καθώς και το 
ευρύ κοινό. Αποσκοπεί στη συστηματική μελέτη της ελληνικής κοινωνίας και άλλων ανεπτυγμένων κοινωνιών, 
καθώς και στην ανάλυση όψεων και διαστάσεων του πολιτικού συστήματος και της δημόσιας σφαίρας.

Σύγχρονοι Στοχασμοί 
και Πολιτικές Παρεμβάσεις

Το 1ΣΤΑΜΕ Ανδρέας Παπανδρέου στη σειρά «Σύγχρονοι Στοχασμοί και Πολιτικές Παρεμβά
σεις» δημοσιεύει τη μετάφραση άρθρου του Amartya Sen από το περιοδικό New Statesman. 
Σ’ αυτό το κείμενό του ο Sen σηκώνει το πέπλο της άγνοίας για να μας παρουσιάσει ένα δι
αφορετικό Adam Smith απ' αυτόν που οι τετριμμένες ερμηνείες παρουσιάζουν. Έναν Adam 
Smith υηοστηρικτή της ελευθερίας των ανθρώπων να αναδείξουν τις δυνατότητες τους μέσα 
σε συνθήκες ελέγχου των συνεπειών της αγοράς. Έναν υηοστηρικτή της άποψης πως η αν
θρώπινη συμπεριφορά διέπεται και από άλλα κίνητρα εκτός του οικονομικού εγωισμού.

Αναδημοσίευση από το N e w  S ta te sm a n  -  Απρίλιος 2010. Οι μεταφράσεις των κειμένων είναι αποκλειστική 
ευθύνη του ΙΣΤΑΜΕ -  Α. Παπανδρέου.

Επ ιμέλεια  κειμένω ν:

Χαράλαμπος Οικονόμου 
Γιώργος Σιακαντάρης

Μ ετά φ ρ α σ η  κειμένω ν:

Πέτρος Δαουτάκος 
Αλεξάνδρα Πήλικα 
Νάντια Σαμαρά

ΙΣΤΑΜΕ - ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 
Ακαδημίας 4, 10671, Αθήνα 
Τηλ. 210.3631745-8 
Fax: 210.3625616 
e-mail: info@istame.gr 
www.istame.gr
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Επίκαιρα Ιολιτικα Θέματα

Αναδιανομή

toy Christian Barry

ΠερίληψηΠεριεχόμενα

1. Διανεμητική δικαιοσύνη και αναδιανομή
2. Η βάση αναφοράς της διανομής

2.1 Διαχρονική αναδιανομή
2.1.1 Σκόπιμη διαχρονική αναδιανομή
2.1.2 Αναδιανομή ως κατάσχεση
2.1.3 Το καθεστώς και η ηθική σήμα 

σία της διαχρονικής αναδιανομής
2.2 Συγχρονικές συγκρίσεις
2.2.1 Μη ηθικοποιημένες υποθετι 

κές βάσεις αναφοράς
2.2.2 Ηθικοποιημένες υποθετικές 

βάσεις αναφοράς
3. Συμπέρασμα
Βιβλιογραφικές αναφορές

Ορισμένες φορές η έννοια της διανεμητικής δι
καιοσύνης γίνεται κατανοητή ως η ηθική αξιολόγηση 
των διανομών ή ως η ηθική αξιολόγηση ατομικών ή 
συλλογικών αποφάσεων, ως προς τον τρόπο με τον 
οποίο αυτές επηρεάζουν την διανομή. Ωστόσο, από 
τη δημοσίευση του έργου «θεωρία της Δικαιοσύνης» 
του Rawls, η ανάλυση του ζητήματος της διανεμητι
κής δικαιοσύνης τείνει να εστιάζει περισσότερο στην

Όταν οι φιλόσοφοι, οι κοινωνικοί επι
στήμονες και οι πολιτικοί προσπαθούν να 
καθορίσουν τη δικαιοσύνη των θεσμικών 
μηχανισμών, η ανάλυσή τους συχνά παίρνει 
τη μορφή αμφισβήτησης του εάν και υπό 
ποιες συνθήκες δικαιολογείται η αναδιανο
μή του πλούτου. Το δοκίμιο αυτό εξετάζει 
τους διάφορους τρόπους σύμφωνα με τους 
οποίους μπορεί να κατανοηθεί η αναδια
νομή, τα διαφορετικά πολιτικά πλαίσια στα 
οποία χρησιμοποιήθηκε και εάν πρόκειται 
για χρήσιμη έννοια σε ότι αφορά τη διε- 
ρεύνηση ζητημάτων που σχετίζονται με τη 
διανεμητική δικαιοσύνη.

ηθική αξιολόγηση των συστημάτων των κοινω
νικών κανόνων, σε ότι αφορά τον τρόπο με τον 
οποίο επηρεάζουν την διανομή. Αυτές οι διανο
μές που επηρεάζουν θεσμούς, περιλαμβάνουν 
νόμους και άλλους κοινωνικούς κανόνες που 
διέπουν το τι μπορεί να αποκτηθεί (και από ποι
όν), πως μπορεί να αποκτηθεί, να μεταβιβαστεί, 
να εκχωρηθεί και να κατασχεθεί, πως δομού
νται οι αγορές και τα παραγωγικά συστήματα, 
τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφά
σεις που αφορούν την εμπορική πολιτική και το 
νομισματικό σύστημα, κλπ. Επειδή οι διεθνείς

1. Διανεμητική δικαιοσύνη και 
αναδιανομή

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1
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Αυτές οι διανομές που επηρεάζουν 
θεσμούς, περιλαμβάνουν νόμους και άλλους 
κοινωνικούς κανόνες που διέπουν το τι 
μπορεί να αποκτηθεί (και από ποιόν), πως 
μπορεί να αποκτηθεί, να μεταβιβαστεί, να 
εκχωρηθεί και να κατασχεθεί, πως δομούνται 
οι αγορές και τα παραγωγικά συστήματα, 
τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι 
αποφάσεις που αφορούν την εμπορική 
πολιτική και το νομισματικό σύστημα, κλπ.

θεσμοί όπως είναι οι αγορές κεφαλαίου και εργα
σίας, η δομή των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων, τα 
διεθνή εμπορικά καθεστώτα (συμπεριλαμβανομένου 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου), τα διεθνή 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που διέπονται από τη 
συμφωνία του Bretton Woods και άλλα περίπλοκα 
συστήματα διεθνών κανόνων, μπορούν επίσης να 
αξιολογηθούν βάσει των επιητώσεών τους στην δι
ανομή, η ανάλυση της «διεθνούς» ή «παγκόσμιας» 
διανεμητικής δικαιοσύνης απέκτησε πρόσφατα πιο 
περίοπτη θέση στην πολιτική θεωρία.

Η έννοια της αναδιανομής έχει αναλυθεί εκτενώς 
σε μελέτες για τη διανεμητική δικαιοσύνη σε εθνικό 
και παγκόσμιο πλαίσιο. Πράγματι, οι διαφορές με
ταξύ πρόσφατων δημοφιλών προσεγγίσεων της δια
νεμητικής δικαιοσύνης, όπως είναι ο ή ελευθεριακή 
θεωρία (libertarianism), η θεωρία της προτεραιότη
τας (prioritarianism) και η επονομαζόμενη εξισω- 
τική θεωρία (luck egalitarianism), χαρακτηρίζονται 
ορισμένες φορές βάσει της στάσης τους έναντι της 
αναδιανομής (Scheffler 2003). Ακόμα και όταν οι 
μη-φιλόσοφοι αναλύουν το κατά πόσο είναι δίκαιη 
η διανομή ή κατά πόσο επηρεάζει η διανομή τους 
θεσμικούς μηχανισμούς, οι αναλύσεις τους συχνά 
παίρνουν τη μορφή αμφισβήτησης του εάν και υπό 
ποιες συνθήκες αιτιολογείται η «αναδιανομή» του 
πλούτου. Η μεγάλη φτώχεια σε ανεπτυγμένες και 
αναπτυσσόμενες χώρες, για παράδειγμα, οδήγησε 
πολλούς να αναρωτηθούν εάν οι εύποροι άνθρω
ποι ή οι εύπορες χώρες μπορούν και οφείλουν να 
«βοηθήσουν» ή να «συνδράμουν» τους φτωχούς 
προβαίνοντας σε μια αναδιανομή των πόρων προς 
αυτούς και εάν μπορούν να εξαναγκαστούν δια του 
νόμου να το πράξουν (π.χ. μέσω του φορολογικού 
συστήματος).

Δεδομένου του ρόλου τους στις αναλύσεις περί 
διανεμητικής δικαιοσύνης δεν μας εκπλήσσει το γε

γονός ότι οι αντιπαραθέσεις, σε ότι αφορά το κατά 
πόσο θα έπρεπε να επιτρέπεται η αναδιανομή, είναι 
συχνά αρκετά έντονες. 0 Robert Nozick (1974, ο. 
169) για παράδειγμα, ισχυρίζεται ότι η αναδιανομή 
υπό τη μορφή υποχρεωτικής φορολόγησης αντιστοι
χεί «ηθικά στην καταναγκαστική εργασία». Και είναι 
γνωστό ότι έχει ασκήσει σημαντική κριτική στις εξι- 
σωτικές αρχές της διανεμητικής δικαιοσύνης, όπως 
είναι η αρχή της διαφοράς του Rawls (σύμφωνα με 
την οποία θεωρείται άδικη οποιαδήποτε εθνική οι
κονομική κατάσταση που δημιουργεί ανισότητες που 
δεν είναι προς όφελος των χαμηλότερων κοινωνι
κοοικονομικών στρωμάτων), ισχυριζόμενος ότι θα 
απαιτούνταν εκτεταμένες αναδιανεμητικές μεταβιβά
σεις. Στο ίδιο πνεύμα, οι επικριτές των επονομαζό
μενων αναδιανεμητικών πολιτικών συχνά ισχυρίζο
νται ότι ενώ τα άτομα μπορεί να έχουν θετικά ηθικά 
καθήκοντα να βοηθούν φτωχούς ή με προβλήματα 
υγείας ανθρώπους, είναι ηθικά απαράδεκτο να τους 
εξαναγκάσουμε να το πράξουν μέσω μιας φορολό
γησης ή μεταβίβασης ελεγχόμενης από το κράτος ή 
με άλλα μέσα, εκτός εάν διασφαλιστεί η καθολική 
συναίνεση για τις πολιτικές αυτές. Οι υποστηρικτές 
του εξισωτισμού από την άλλη, συχνά ισχυρίζονται 
ότι η αναδιανομή μέσω της υποχρεωτικής φορολό
γησης και άλλων εξαναγκαστικών μέτρων είναι απα
ραίτητη ώστε να καλυφθούν βασικές υλικές ανάγκες 
ή για την προώθηση άλλων σημαντικών κοινωνικών 
στόχων και παρέχουν ένα νόμιμο, αν και ίσως όχι 
χωρίς ηθικό κόστος, μέσο για την επίτευξη αυτών.

Το δοκίμιο αυτό αηοσκοπεί στην αποσαφήνιση 
και την αξιολόγηση ορισμένων εκ των αντιπαραθέ
σεων, διερευνώντας τις πολλαπλές σημασίες με τις 
οποίες έχει χρησιμοποιηθεί η έννοια της αναδιανο
μής. Παρουσιάζει επίσης τη σύγχυση που έχει προ- 
καλέσει η αμφισημία μεταξύ των διαφόρων σημασι
ών που αυτή η έννοια έχει λάβει. Τέλος, συμπεραίνει 
πως η χρήση της έννοιας της αναδιανομής τείνει να 
συσκοτίσει αντί να αποσαφηνίσει την αληθινή φύση

Ακόμα και όταν οι μη-φιλόσοφοι 
αναλύουν το κατά πόσο είναι δίκαιη 
η διανομή ή κατά πόσο επηρεάζει η 

διανομή τους θεσμικούς μηχανισμούς, 
οι αναλύσεις τους συχνά παίρνουν 

τη μορφή αμφισβήτησης του εάν και 
υπό ποιες συνθήκες αιτιολογείται η 

«αναδιανομή» του πλούτου.
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των ουσιαστικών αντιπαραθέσεων περί της διανεμη
τικής δικαιοσύνης.

Μπορούμε να διακρίνουμε δύο είδη ερωτημάτων 
σχετικά με την αναδιανομή:

Λ. Σημασία/Ιδιότητα: Τι σημαίνει «αναδιανο
μή»; Έχει ενιαία και συνεκτική σημασία; Τι είδος 
όρου είναι η «αναδιανομή»: είναι καθαρά περιγρα
φικός, ώστε να κατηγοριοποιούμε τις πρακτικές ως 
αναδιανεμητικές χωρίς να τις κρίνουμε; Ή μήπως η 
ορθή χρήση του όρου, όπως η δημοκρατία, η ελευ
θερία και ενδεχομένως ο εξαναγκασμός να εξαρτά- 
ται από αξιολογικές κρίσεις; Σε τι είδη κοινωνικών 
πρακτικών αναφέρεται η αναδιανομή και υπό ποία 
έννοια είναι οι πρακτικές αυτές αναδιανεμητικές; 
Παρέχει η έννοια της αναδιανομής ένα διαφωτιστι- 
κό πλαίσιο για την κατανόηση και την αξιολόγηση 
των θεσμικών μηχανισμών ή μήπως προκαλεί σύγ
χυση;

Β. Ηθική σημασία. Μπορούν να αιτιολογηθούν οι 
κοινωνικές πρακτικές που θεωρούνται ότι περιλαμ
βάνουν την αναδιανομή; Σε τι πλαίσιο και για ποιους 
σκοπούς επιτρέπεται να υιοθετούμε τις πρακτικές αυ
τές; Το γεγονός ότι η κοινωνική πρακτική περιλαμ
βάνει την αναδιανομή συνηγορεί υπέρ της ή εναντίον 
της ή μήπως στερείται βασικής ηθικής σημασίας;

θα μπορούσαμε να απαντήσουμε στα ερωτήματα 
αυτά εξετάζοντας πιο προσεχτικά τη δομή της έννοιας 
της αναδιανομής.

Η έννοια της αναδιανομής μπορεί να χαρακτη
ριστεί υπό τους όρους τεσσάρων παραμέτρων. (1) 
Τα υποκείμενα, όπως είναι τα μεμονωμένα άτομα ή 
αυστηρά και μη αυστηρά καθορισμένες ομάδες των 
οποίων η κατοχή σε αγαθά διαφοροποιείται μέσω 
της αναδιανομής. (2) Η βάση αναφοράς, η αρχική 
διανομή των αγαθών στην οποία κάποια άλλη δια
νομή θεωρείται ως αναδιανεμητική τροποποίηση. (3) 
Ο κοινωνικός μηχανισμός, όπως είναι η αλλαγή στη 
φορολογική νομοθεσία, τις νομισματικές πολιτικές ή 
το αστικό δίκαιο που οδηγεί στην αναδιανομή των 
αγαθών μεταξύ των υποκειμένων αυτών και (4) τα 
αγαθά, όπως το εισόδημα και η ιδιοκτησία (ή ίσως 
οι ευκαιρίες και οι ελευθερίες), που αναδιανέμονται 
μέσω του μηχανισμού.

Για να αξιολογήσουμε εάν και πως πραγματοποι
είται η αναδιανομή, θα πρέπει να απαντήσουμε στα 
τέσσερα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Μεταξύ ποιων (εάν υφίστανται) υποκειμένων 
έλαβε χώρα η αναδιανομή;

2. Ποια (εάν υφίσταται) βάση αναφοράς μπορεί 
να καθοριστεί, της οποίας η τρέχουσα διανομή μπορεί 
να θεωρηθεί ως αλλαγή;

Στο ίδιο πνεύμα, οι επικριτές των 
επονομαζόμενων αναδιανεμητικών πολιτικών 

συχνά ισχυρίζονται ότι ενώ τα άτομα 
μπορεί να έχουν θετικά ηθικά καθήκοντα να 

βοηθούν φτωχούς ή με προβλήματα υγείας 
ανθρώπους, είναι ηθικά απαράδεκτο να τους 

εξαναγκάσουμε να το πράξουν μέσω μιας 
φορολόγησης ή μεταβίβασης ελεγχόμενης 
από το κράτος ή με άλλα μέσα, εκτός εάν 

διασφαλιστεί η καθολική συναίνεση για τις
πολιτικές αυτές.

3. Μέσω ποιων (εάν υφίστανται) κοινωνικών 
μηχανισμών προκλήθηκε η αναδιανομή;

4. Ποια (εάν υφίστανται) αγαθά έχουν αναδια- 
νεμηθεί;

Η αναδιανομή αναφέρεται σε τροποποιήσεις των 
περιουσιακών στοιχείων συγκεκριμένων ανθρώ
πων, συλλογικών δρώντων ή ομάδων (που ορί
ζονται βάσει των μη ιδιοκτησιακών χαρακτηριστι
κών τους) ή αλλαγές των περιουσιακών στοιχείων 
διαφόρων ομάδων (που ορίζονται βάσει της ιδιο
κτησίας τους). Ορισμένες φορές αυτοί, από τους 
οποίους ή υπέρ των οποίων γίνεται η αναδιανομή, 
ορίζονται ως άτομα, άλλες φορές ως ομάδες στις 
οποίες ανήκουν τα άτομα (π.χ. Λευκοί και Ισπανό- 
φωνοι), και άλλοτε πάλι ως ομάδες που καθορίζο
νται από τα περιουσιακά τους στοιχεία (π.χ. το άνω 
και κάτω πεμπτημόριο). Μπορούμε να εντοπίσου
με πρότυπα που αφορούν αυστηρά συγκεκριμένα 
πρόσωπα (John και Sally) ή ομάδες (Λευκοί και 
Ισπανόφωνοι) ή εναλλακτικά, «ανώνυμα» (π.χ. ως 
ποσοστιαίο γράφημα ή καμπύλη Lorenz). Μπορού
με να φανταστούμε ένα σενάριο στο οποίο, μετά 
από μια θεσμική μεταρρύθμιση, η μέση ιδιοκτησία 
του πλουσιότερου πεμπτημορίου και του φτωχότε
ρου πεμπτημορίου κινούνται από <5,3> σε χρόνο 
t l  σε <6,2> σε χρόνο t2 , ενώ η μέση ιδιοκτησία 
του Λευκών και Ισπανόφωνων ή η πραγματική ιδι
οκτησία των John και Sally παραμένει αμετάβλητη.
0 μόνος τρόπος στην περίπτωση αυτή για να κα
θορίσουμε εάν έχει γίνει αναδιανομή είναι βάσει 
του συνόλου των υποκειμένων που έχουν προσδι- 
ορισθεί.

Η εξέταση του ζητήματος της αναδιανομής δεν 
καθιστά πάντα σαφές με ποια είδη υποκειμένων 
ασχολείται ή ποια είναι η πιθανή σημασία του γε
γονότος ότι οι πολιτικές είναι περισσότερο ή λι
γότερο διανεμητικές ανάλογα με το πώς ορίζονται 
τα υποκείμενα αυτά. Ας πάρουμε, για παράδειγμα,
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τον ακόλουθο πρόσφατο ισχυρισμό του Richard 
Freeman, οικονομολόγου του Harvard (1999, σ. 
12), ο οποίος διατείνεται ότι το σύνολο των πο
λιτικών που προτείνει θα οδηγήσει σε «σημαντι
κή αναδιανομή του εισοδήματος από αυτούς που 
κέρδισαν πολλά τα τελευταία 15 με 20 χρόνια [...] 
διότι έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση του επιπέδου 
διαβίωσης όσων ανήκουν στα κατώτερα κοινωνικά 
στρώματα». Η αναφορά σε «αυτούς» και στις δύο 
προτάσεις, μπορεί να θεωρηθεί ως επιλογή ομάδων 
που απαρτίζονται από συγκεκριμένα άτομα (ένα 
σύνολο κύριων ονομάτων) ή συγκεντρωτικών στα
τιστικών ομάδων (το άνω ή κάτω πεμπτημόριο). Εάν 
ο ισχυρισμός αναφέρεται σε ομάδες που απαρτίζο
νται από συγκεκριμένα άτομα, τότε η μη μεταφορά 
περιουσιακών στοιχείων μεταξύ του άνω και του 
κάτω εισοδηματικού πεμπτημορίου δεν σημαίνει 
απαραίτητα ότι δεν έχει γίνει αναδιανομή. Εάν ση
μαντικός αριθμός ατόμων έχει μετακινηθεί προς τα 
πάνω ή προς τα κάτω, τότε (υπό την έννοια αυτή), 
έχει γίνει αναδιανομή.

2. Η Βάση αναφοράς της διανομής

Η εξέταση του ζητήματος της αναδιανομής προ
ϋποθέτει την ύπαρξη μιας βάσης αναφοράς, κάποιας 
διανομής με την οποία μπορούμε να συγκρίνουμε 
μια άλλη διανομή. Κατανοούμε καλύτερα την έννοια 
της αναδιανομής αν εξετάσουμε τις διάφορες βάσεις 
αναφοράς που υιοθετούνται ρητά ή σιωπηρά όταν 
οι άνθρωποι διατείνονται ότι έχει γίνει αναδιανομή. 
Αφού αποσαφηνιστούν αυτές οι βάσεις αναφοράς της 
διανομής, μπορούμε να καταπιαστούμε ευκολότερα 
με ζητήματα που αφορούν την έννοια και την ηθική 
σημασία της αναδιανομής.

Η αναδιανομή αναφέρεται σε τροποποιήσεις 
των περιουσιακών στοιχείων συγκεκριμένων 
ανθρώπων, συλλογικών δρώντων ή ομάδων 
(που ορίζονται βάσει των μη ιδιοκτησιακών 
χαρακτηριστικών τους) ή αλλαγές των 
περιουσιακών στοιχείων διαφόρων ομάδων 
(που ορίζονται βάσει της ιδιοκτησίας τους).

2.1 Διαχρονική αναδιανομή

Η βάση αναφοράς της διανομής μπορεί να κα
θοριστεί διαχρονικά βάσει μιας προηγούμενης 
διανομής. Οι οικονομολόγοι, για παράδειγμα, 
αναφέρονται συχνά στις πολιτικές ως έχουσες ανα
διανεμητικές επιπτώσεις όταν δημιουργούν ένα δια
φορετικό καθεστώς ιδιοκτησίας από το προϋπάρχον. 
Η αναδιανομή του πλούτου, υπό την έννοια αυτή, 
πραγματοποιείται όποτε υπάρχει αλλαγή στο καθε
στώς ιδιοκτησίας στην πάροδο του χρόνου (μεταξύ 
κάποιου συνόλου υποκειμένων), ως ανταπόκριση σε 
κάποια πολιτική ή άλλο κοινωνικό μηχανισμό. Λαμ- 
βάνοντας αυτό υπόψη, μπορούμε να καθορίσουμε 
εάν έχει γίνει αναδιανομή προσδιορίζοντας (1) ένα 
καθεστώς ιδιοκτησίας σε χρόνο t l  που χαρακτηρίζει 
την αρχική διανομή, (2) ένα καθεστώς ιδιοκτησίας σε 
χρόνο t2 που χαρακτηρίζει τη μεταγενέστερη διανο
μή και (3) κάποια πολιτική ή άλλο κοινωνικό μηχανι
σμό που είτε σκόπιμα είτε όχι προκάλεσε την αλλαγή 
του καθεστώτος ιδιοκτησίας μεταξύ των t l  και t2. 
Ας ονομάσουμε την αναδιανομή που χρησιμοποι
εί μια διαχρονικά καθορισμένη βάση αναφοράς ως 
«διαχρονική αναδιανομή». Η διαχρονική αναδιανομή 
μπορεί να συντελεστεί με πολλούς τρόπους, συμηε- 
ριλαμβανομένης της μεταρρύθμισης των κοινωνικών 
θεσμών (π.χ. δίκαιο περί αδικοπραξιών, κανόνες που 
διέπουν τον ανταγωνισμό, εμπορική και φορολογική 
πολιτική ή τη δομή των αγορών κεφαλαίου και ερ
γασίας), αλλαγών στο επικρατών κοινωνικό ήθος ή 
με συγκεκριμένες παρεμβάσεις στην αγορά ή άλλες 
παρεμβάσεις από τις κυβερνήσεις.

2.1.1 Σκόπιμη διαχρονική αναδιανομή
Η αναδιανομή συχνά γίνεται κατανοητή σε πιο πε

ριορισμένο πλαίσιο, αναφερόμενη μόνο σε διαχρονι
κές, κοινωνικά συντελεσμένες αλλαγές στο καθεστώς 
ιδιοκτησίας, οι οποίες εφαρμόστηκαν (εν μέρει του
λάχιστον) ακριβώς επειδή είναι πιθανό να προκαλέ- 
σουν τις αλλαγές αυτές. Ας ονομάσουμε την εν λόγω 
αναδιανομή «σκόπιμη διαχρονική αναδιανομή».

Η σκόπιμη διαχρονική αναδιανομή συνήθως συ
σχετίζεται με (αλλά δεν περιορίζεται μόνο σε) αλ
λαγές στα φορολογικά και ιδιοκτησιακά συστήματα. 
Έχουν υιοθετηθεί αλλαγές στη δομή των αγορών, 
στο σύστημα παραγωγής, τη νομισματική πολιτική, 
τη χορήγηση δημόσιων πόρων για την πρωτοβάθ
μια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή στο επίπεδο 
του βασικού μισθού, εν μέρει τουλάχιστον για να 
προκληθούν αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς. 
Σε πρόσφατη μελέτη, για παράδειγμα, ο Alberto
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Αίθείηβ (και άλλοι, 1999) ισχυρίστηκε ότι η πολιτι
κή της Ιταλίας να συγκεντρώνει μαζικά τις δημόσιες 
θέσεις εργασίας στις φτωχότερες περιοχές του Νό
του είναι «αναδιανεμητική» διότι υιοθετείται με σκο
πό τη δημιουργία μιας πιο εξισωτικής διανομής των 
οικονομικών ευκαιριών μεταξύ της Βόρειας και της 
Νότιας Ιταλίας. Η σκόπιμη διαχρονική αναδιανομή 
περιλαμβάνει την επιτυχή εφαρμογή των θεσμών και 
των πολιτικών των οποίων σκοπός είναι η πρόκληση 
αλλαγών στην ιδιοκτησία των διαφορετικών υπο
κειμένων. Σύμφωνα με την ερμηνεία αυτή, για να 
καθορίσουμε εάν έχει γίνει αναδιανομή, θα πρέπει 
να προσδιορίσουμε (1) τα περιουσιακά στοιχεία ενός 
συνόλου υποκειμένων σε χρόνο ΐ 1, (2) τα περιουσι
ακά στοιχεία των υποκειμένων αυτών μετά την πολι
τική ή θεσμική αλλαγή σε χρόνο ί2, (3) τον δρώντα 
ή ένα σώμα δρώντων που θέσπισαν τις πολιτικές ή 
θεσμικές αλλαγές που προκάλεσαν τις αλλαγές στα 
περιουσιακά στοιχεία και (4) τους λόγους για τους 
οποίους οι εν λόγω δρώντες επέφεραν τις συγκεκρι
μένες αλλαγές.

Δεν είναι πάντα εύκολο να διαπιστώσουμε εάν 
έχει πραγματοποιηθεί η εν λόγω αναδιανομή μιας 
και οι σκοποί αυτών που επιλέγουν και εφαρμόζουν 
τις πολιτικές είναι ασαφείς, καθώς επίσης και επει
δή οι αλλαγές στις πολιτικές και τους θεσμούς προ
κύπτουν από συλλογικές αποφάσεις που αφορούν 
πολλούς συντελεστές με διάφορους και συχνά αντι- 
κρουόμενους σκοπούς. Η νομοθεσία για το βασικό 
μισθό του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ Κλίντον, για 
παράδειγμα, φαίνεται να αύξησε οριακά τα περιου
σιακά στοιχεία των εργαζομένων που ανήκουν στο 
κάτω πεμπτημόριο της εισοδηματι
κής κλίμακας. Το εάν επρόκειτο για 
σκόπιμη διαχρονική αναδιανομή εί
ναι λιγότερο σαφές. Ίσως να ήταν 
μέρος ενός συνολικού σχεδίου για 
τη βελτίωση της θέσης των λιγότε
ρο προνομιούχων. Ή αντί να αντα
νακλά μια συστηματική απόπειρα 
παρέμβασης εκ μέρους αυτών που 
βρίσκονται στον πάτο της αγοράς 
εργασίας, ο σκοπός της νομοθεσίας 
μπορεί να ήταν ο κατευνασμός των 
οργανωμένων εργατικών συνδικά
των και ενός γενικά δυσαρεστημέ- 
νου κοινωνικού συνόλου. Επίσης, 
κάποιες άλλες πολιτικές μπορεί να

υιοθετούνται με σκοπό την πρόκληση αλλαγών στα 
περιουσιακά στοιχεία, αλλά δεν το επιτυγχάνουν είτε 
εξαιτίας εσωτερικών ατελειών των ίδιων των πολιτι
κών είτε λόγω αντισταθμιστικής πίεσης από άλλους 
παράγοντες.

2.1.2 Η αναδιανομή ως κατάσχεση
Σε ορισμένες περιπτώσεις η αναδιανομή θεω

ρείται ότι αναφέρεται σε συγκεκριμένο κοινωνικό 
μηχανισμό που θα επιφέρει διαχρονικά αλλαγές στο 
ιδιοκτησιακό καθεστώς -  ήτοι, όταν έχει προηγηθεί 
κάποια διανομή πόρων και οι εν λόγω πόροι «κα
τασχέθηκαν» από ορισμένους εξ αυτών που τους 
κατείχαν αρχικά και εδόθησαν σε άλλους. Ας ονο
μάσουμε το τρίτο αυτό είδος διαχρονικής θεώρησης 
«αναδιανομή ως κατάσχεση». Για να προσδιορίσου
με ορισμένες περιπτώσεις αναδιανομής ως σκόπιμη 
κατάσχεση θα πρέπει να ορίσουμε (1) ένα σύνολο 
περιουσιακών στοιχείων κάποιων αυστηρά καθορι
σμένων δρώντων (α, β, γ) που τα αποκτούν σε χρό
νο t i ,  (2) το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων 
των εν λόγω δρώντων που αποκτήθηκαν μετά τις 
πολιτικές ή θεσμικές αλλαγές που θεσμοθετήθηκαν 
σε χρόνο t2, και (3) τον δρώντα/ες που «κατάσχε
σαν» τα περιουσιακά στοιχεία από ορισμένους από 
αυτούς τους δρώντες και τα κατένειμαν σε άλλους 
δρώντες.

Η απαλλοτρίωση είναι μια σαφής και γνωστή 
περίπτωση αναδιανομής ως κατάσχεση. Για παρά
δειγμα, κάποιος οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης 
μπορεί να απαλλοτριώσει ένα ιδιόκτητο διαμέρισμα 
της οικογένειας Jones άνευ αποζημιώσεως και στη 
συνέχεια να μεταβιβάσει το διαμέρισμα στην οικογέ
νεια Matua. Στο εν λόγω παράδειγμα, ένα αγαθό το

Η διαχρονική αναδιανομή μπορεί να συντελεστεί 
με πολλούς τρόπους, συμπεριλαμβανομένης της 

μεταρρύθμισης των κοινωνικών θεσμών (π.χ. δίκαιο 
περί αδικοπραξιών, κανόνες που διέπουν τον 

ανταγωνισμό, εμπορική και φορολογική πολιτική ή τη 
δομή των αγορών κεφαλαίου και εργασίας), αλλαγών 

στο επικρατών κοινωνικό ήθος ή με συγκεκριμένες 
παρεμβάσεις στην αγορά ή άλλες παρεμβάσεις από τις

κυβερνήσεις
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οποίο βρισκόταν αρχικά στην κατοχή ενός ή περισ
σοτέρων ατόμων αφαιρείται από την κατοχή τους από 
κάποιον δρώντα (ίσως δια της βίας ή με την απειλή 
βίας) και δίδεται σε άλλον. Οι πολιτικές κτηματικών 
μεταρρυθμίσεων και ορισμένες μορφές φορολογί
ας φαίνεται επίσης να αντιστοιχούν στην κατηγορία 
της αναδιανομής ως κατάσχεση. Αξίζει ωστόσο να 
σημειωθεί ότι πολλές σκόπιμα «αναδιανεμητικές» 
πρακτικές δεν συνεπάγονται κατάσχεση. Ο φόρος 
εισοδήματος, για παράδειγμα, που γενικά θεωρεί
ται ότι εντάσσεται στην «αναδιανομή ως κατάσχεση» 
δεν κατάσχει ουσιαστικά το εισόδημα που βρισκόταν 
αρχικά στην κατοχή του φορολογούμενου, μιας και 
συνήθως παρακρατείται από το μισθό.

2.1.3 Το καθεστώς και η ηθική σημασία
της διαχρονικής αναδιανομής

Τι είδους έννοια είναι η αναδιανομή όταν χρησι
μοποιείται με τους τρεις τρόπους που ορίσαμε ανωτέ
ρω; Όλες αυτές οι μορφές αναδιανομής είναι καθαρά 
περιγραφικές. Δεν είναι απαραίτητο να αξιολογή
σουμε μια αλλαγή καθεστώτος, μια σκόπιμη αλλαγή 
καθεστώτος ή μια κατάσχεση για να τις προσδιο
ρίσουμε. Αυτές οι μορφές αναδιανομής προσδιορί
ζουν διακριτά αλλά εν μέρει αλληλο-επικαλυπτόμενα 
σύνολα πρακτικών και δράσεων ως αναδιανεμητικά. 
Ορισμένες πολιτικές και θεσμικές αλλαγές μπορεί 
να αφορούν αναδιανομή και με τους τρεις εν λόγω 
τρόπους. Ας πάρουμε, για παράδειγμα, την Ταϊβάν 
η οποία σε μια δεκαετία μείωσε δραστικά τα επίπεδα 
ανισότητας σε ότι αφορά το εισόδημα -  πρόκειται 
επομένως για περίπτωση διαχρονικής αναδιανομής. 
Ορισμένες μελέτες (Κυο και άλλοι, 1984) διατείνο
νται πως αυτές οι αλλαγές καθεστώτων ήταν, του
λάχιστον εν μέρει, ο στόχος ενός πακέτου πολιτικών 
που περιλάμβαναν την αγροτική μεταρρύθμιση και 
αυξημένες δαπάνες για την υγεία και την παιδεία 
-  επιδεικνύοντας έτσι σκόπιμη διαχρονική αναδι
ανομή. Και μεταξύ των σημαντικότερων αγροτικών 
μεταρρυθμίσεων υπήρξαν αλλαγές στη διανομή της 
γης -  εντάσσεται επομένως στην αναδιανομή ως κα
τάσχεση.

Σε άλλες περιπτώσεις ενδεχομένως να υπάρχει 
ασάφεια ως προς το εάν συντελέστηκε αναδιανομή 
υπό κάποια από τις τρεις αυτές έννοιες. Ας πάρουμε 
για παράδειγμα το ερώτημα εάν έγινε όντως αναδι
ανομή στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ του 1979 και 
του 1987, αποδεχόμενα ως αληθή τα ευρήματα μιας 
μελέτης του αμερικανικού Κογκρέσου (που δημοσι
εύτηκε το Μάρτιο του 1989), σύμφωνα με την οποία

το μέσο οικογενειακό καθαρό εισόδημα του φτωχό
τερου πέμπτου του αμερικανικού πληθυσμού μειώ
θηκε κατά περισσότερο από 6% από το 1979 ως το 
1987, ενώ αυξήθηκε κατά περισσότερο από 11% για 
το πλουσιότερο πέμπτο και το προσωπικό εισόδημα 
μειώθηκε κατά 9,8% για το φτωχότερο πέμπτο ενώ 
αυξήθηκε κατά 15,6% για το πλουσιότερο πέμπτο. 
Σ’ ότι αφορά τα εισοδηματικά πεμπτημόρια, φαίνεται 
πολύ πιθανό να έγινε διαχρονική αναδιανομή εισοδή
ματος μεταξύ των ετών 1979 και 1987 - αλλά μόνο 
πιθανό διότι είναι δυνατό ως αρχή να αρνηθούμε ότι 
η εισοδηματική μεταβολή μεταξύ πεμπτημορίων προ- 
κλήθηκε από τις πολιτικές που υιοθετήθηκαν από την 
Κυβέρνηση Ρήγκαν ή μέσω άλλων κοινωνικών μηχα
νισμών. Όπως σημειώθηκε ανωτέρω, ο όρος «ανα
διανομή» συνήθως θεωρείται ότι απαιτεί ορισμένους 
κοινωνικούς μηχανισμούς οι οποίοι είτε σκόπιμα είτε 
όχι προκαλούν τη μεταβολή.

Σε ότι αφορά τη σκόπιμη διαχρονική αναδιανο
μή, το ζήτημα είναι ακόμα πιο ασαφές μιας και εί
ναι δύσκολο να καθοριστεί εάν οι αξιωματούχοι της 
Κυβέρνησης Ρήγκαν επεδίωκαν οι πολιτικές τους να 
έχουν τις εν λόγω επιπτώσεις. Και η μελέτη του Κο
γκρέσου δεν παρέχει καμιά πληροφορία σχετικά με 
το εάν υπήρξε αναδιανομή ως σκόπιμη κατάσχεση, 
μιας και αναφέρεται μόνο στα εισοδηματικά πεμπτη
μόρια που είναι μη αυστηρά καθορισμένα.

Είναι δύσκολο να διαπιστωθεί πώς η αναδιανο
μή υπό οποιοδήποτε από τους τρεις διαχρονικούς 
τρόπους θα μπορούσε να έχει κάποια βασική ηθική 
σημασία. Δηλαδή, το γεγονός ότι κάποιες κοινωνικές 
μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνουν αναδιανομή δεν συ
νηγορεί ούτως υπέρ ή εναντίον τους. Οι διαφορετικοί 
θεσμικοί μηχανισμοί, πολιτικές, συμβάσεις και μεμο
νωμένες στάσεις τείνουν να παράγουν διαφορετικά 
ιδιοκτησιακά καθεστώτα. Κάθε σύνολο ιδιοκτησιακών 
καθεστώτων που προκύπτει από αλλαγές στους πα
ράγοντες αυτούς μπορεί να θεωρηθεί αναδιανεμητι
κό σε σχέση προς άλλα και το εάν μια πολιτική είναι

Η νομοθεσία για το βασικό μισθό του 
πρώην Προέδρου των ΗΠΑ Κλίντον, 
για παράδειγμα, φαίνεται να αύξησε 
οριακά τα περιουσιακά στοιχεία των 

εργαζομένων που ανήκουν στο κάτω 
πεμπτημόριο της εισοδηματικής κλίμακας. 
Το εάν επρόκειτο για σκόπιμη διαχρονική 

αναδιανομή είναι λιγότερο σαφές.
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αναδιανεμητική εξαρτάται μόνο από το πότε υιοθε
τείται και ποιες πολιτικές υπερίσχυαν προγενέστερα. 
Φυσικά, ορισμένοι θα έχουν καλύτερη τύχη μετά την 
εφαρμογή της πολιτικής ή θεσμικής αλλαγής απ’ ότι 
πριν από αυτήν αλλά αυτό από μόνο του δεν είναι 
λόγος απόρριψής της. Ομοίως, παρότι έχουμε βεβαί
ως λόγους για να κατακρίνουμε τα συγκεκριμένα είδη 
καθεστώτων που επιδιώκουν να επιφέρουν οι δημό
σιοι λειτουργοί ή να θεωρήσουμε τις πολιτικές αυτές 
ανάρμοστες για άλλους λόγους (π.χ. εάν αποσκοηούν 
στην αυθαίρετη διάκριση κατά μειονοτήτων ή άλλων 
ομάδων κοινωνικά μη ευνοημένων), το ίδιο το γεγο
νός ότι μια πολιτική υιοθετείται με σκοπό να επιφέρει 
αλλαγές στα ιδιοκτησιακά καθεστώτα δεν συνηγορεί 
υπέρ ή εναντίον της.

Η αναδιανομή ως σκόπιμη κατάσχεση μπορεί 
να θεωρηθεί ότι έχει αρνητική βασική ηθική σημα-

0 φόρος εισοδήματος, για παράδειγμα, 
που γενικά θεωρείται ότι εντάσσεται 
στην «αναδιανομή ως κατάσχεση» δεν 
κατάσχει ουσιαστικά το εισόδημα που 
βρισκόταν αρχικά στην κατοχή του 
φορολογούμενου, μιας και συνήθως 
παρακρατείται από το μισθό.

σία. Αυτό συμβαίνει διότι τείνουμε να αναπτύσσου
με σχέδια και προγράμματα βάσει πραγμάτων που 
βρίσκονται στην φυσική κατοχή μας - και επομένως 
φαντάζει λάθος σε εμάς εάν κάποιος απαλλοτριώσει 
τα αγαθά μας και τα δώσει σε άλλους. Οι αξιολο
γήσεις μας όμως γι' αυτές τις κατασχέσεις φαίνεται 
να εξαρτώνται πλήρως από δεδομένα με άλλο υπό
βαθρο. Σε ότι αφορά το διαμέρισμα που αναφέραμε 
ανωτέρω, για παράδειγμα, η αξιολόγησή μας για το 
αν παραβιάσθηκαν ή καταπατήθηκαν τα δικαιώμα
τα της οικογένειας Jones ή αν βλάφθηκαν άδικα τα 
συμφέροντά της εξαρτάται από τις απαντήσεις σε 
τρία αλληλένδετα ερωτήματα:

1. Η οικογένεια Jones απέκτησε το διαμέρισμα 
που αναδιένειμε η κυβέρνηση με νόμιμα μέσα;

2. Εάν η απάντηση στο 1 είναι «ναι», η οικο
γένεια Jones διέθετε δικαίωμα αποκλειστικής και δι
αρκούς χρήσης του διαμερίσματος;

3. Εάν η απάντηση στο 1 ή στο 2 είναι «όχι», 
ήταν ο κυβερνητικός φορέας που διεξήγαγε την 
απαλλοτρίωση αρμόδιος να το πράξει;

Βλέπουμε πόσο σχετικοί είναι οι συλλογισμοί αυ
τοί εάν φανταστούμε πλαίσια στα οποία η οικογέ
νεια Jones έχει κλέψει το διαμέρισμα ή ίσως έχει 
υπογράψει συμφωνία προσωρινής νομής που της 
επιτρέπει την αποκλειστική του χρήση μόνο για δύο 
μήνες το χρόνο. Ανεξαρτήτως του συναισθηματικού 
δεσμού της οικογένειας Jones με το διαμέρισμα ή το 
δυσάρεστο συναίσθημα που προκαλεί η αναγκαστική 
δήμευση της φυσικής τους περιουσίας, τα συμφέρο
ντά τους δεν βλάπτονται άδικα μιας και στερούνται 
έγκυρων ηθικών αξιώσεων στην αποκλειστική και 
διαρκή χρήση της.

Το παράδειγμα αυτό μας δείχνει ότι το κατά πόσο 
η ηθικότητα των κατασχέσεων αυτών είναι προβλη
ματική δεν εξαρτάται από δεδομένα σχετικά με την 
αρχική φυσική διανομή των αγαθών, αλλά από το 
κατά πόσο μέσω αυτών των ενεργειών παίρνουν ή 
δίνουν πράγματα σε ανθρώπους που βρίσκονται νό
μιμα στην κατοχή τους. Η αρχική κατοχή αγαθών 
δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με τις παρεπόμενες 
μεταβιβάσεις μόνο εάν η αρχική κατοχή είναι νόμι
μη και όχι απλώς φυσική. Πράγματι, στις περιπτώ
σεις όπου τα περιουσιακά στοιχεία αποκτήθηκαν με 
άδικες διαδικασίες μπορεί μια σκόπιμη κατάσχεση 
να είναι απαραίτητη για να αποκατασταθεί η νόμι
μη κατοχή. Ο Hillel Steiner (1994) για παράδειγμα, 
υποστήριξε πρόσφατα ότι μια αιματοβαμμένη ιστορία 
καταχτήσεων, κλοπών και μονομερών και δυσανά
λογων ιδιοποιήσεων γης συνεπάγεται την επιβολή 
άδικης διανομής των πόρων που μπορεί να διορ
θωθεί μόνο εάν οι εν λόγω πόροι κατασχεθούν και 
αναδιανεμηθούν και, όπου είναι ανέφικτο, με ένα 
«κονδύλι αποκατάστασης» που αποζημιώνει όσους 
εξαιρούνται από τη χρήση των φυσικών τους και άλ
λων πόρων.

Υπάρχει και άλλος τρόπος να αποδειχθεί ότι οι 
σκόπιμες κατασχέσεις δεν έχουν βασική ηθική ση
μασία. Ορισμένοι φόροι παρακρατούνται νόμιμα από 
το μισθό ενώ άλλοι «αφαιρούνται» νόμιμα όταν το 
εισόδημα είναι ήδη στην κατοχή του φορολογούμε
νου. Και στις δύο περιπτώσεις οι άνθρωποι έχουν 
διαρκή νομικά δικαιώματα στο καθαρό και όχι στο 
μεικτό εισόδημά τους. Και όμως φαίνεται ότι αυτά τα 
συναφή δεδομένα που αφορούν διαφορετικά φορο
λογικά συστήματα δεν θα ήταν δυνατό να διαδρα
ματίσουν σημαντικό ρόλο στην κανονιστική μας αξι
ολόγηση. Το εάν μπορεί ένας φόρος να αιτιολογηθεί 
ηθικά εξαρτάται επομένως από το εάν είναι συμβα
τός με μια εύλογη εξήγηση των διαδικασιών μέσω 
των οποίων οι άνθρωποι μπορούν να αποκτήσουν
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έγκυρες ηθικές αξιώσεις σε πράγματα 
και όχι εάν περιλαμβάνει αναδιανεμητι
κή κατάσχεση. Υπάρχουν φυσικά λόγοι 
για να θεωρηθούν ορισμένα οικονομικά 
συστήματα δίκαια και άλλα άδικα, αλλά 
το γεγονός ότι τα συστήματα αυτά περι
λαμβάνουν αναδιανομή με οποιοδήποτε 
από τους διαχρονικούς αυτούς τρόπους 

δεν φαίνεται να είναι από μόνο του σχετικό με τις 
αξιολογήσεις αυτές.

2.2 Συγχρονικές συγκρίσεις
Η βάση αναφοράς της διανομής μπορεί επίσης να 

προσδιορισθεί συγχρονικά, συγκρίνοντας την επι
κρατούσα διανομή με μια διανομή που αν είχε υπε- 
ρισχύσει θα είχε σχηματίσει διαφορετικές συνθήκες. 
Μιας και οι συνθήκες θα μπορούσαν να διαφέρουν 
με πολλούς τρόπους, για να κρίνουμε εάν υπήρξε 
τέτοιου είδους αναδιανομή θα πρέπει να προσδιορί
σουμε μια πιο συγκεκριμένη υποθετική βάση αναφο
ράς που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως βάση για 
τις εν λόγω αξιολογήσεις.

Σε ότι αφορά το εάν έγινε αναδιανομή του εισο
δήματος στις ΗΠΑ μεταξύ των ετών 1979 και 1987, 
για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να προσδιορίσουμε 
το υποθετικό σενάριο αναφοράς βάσει του πως θα 
ήταν η διανομή του εισοδήματος (1) εάν δεν είχαν 
εφαρμοσθεί αλλαγές σε πολιτικές, όπως μειώσεις 
φόρων, μείωση των εμπορικών κανόνων και αυξή
σεις στις στρατιωτικές δαπάνες, (2) εάν δεν υπήρχε 
φόρος εισοδήματος, (3) εάν όλοι οι άνθρωποι και 
οι ομάδες ανθρώπων ελάμβαναν ότι συνεισέφεραν 
στην παραγωγή, (4) εάν όλοι λάμβαναν το μεικτό 
εισόδημά τους μείον ότι απαιτείται για να καλυφθεί 
το κόστος των δημόσιων παροχών που έλαβαν και 
την αξία που απέσπασαν από το δημόσιο ή (5) τι θα 
είχαν λάβει εάν τα περιουσιακά τους στοιχεία αντι
προσώπευαν αυτά που δικαιούνταν.

2.2.1 Μη ηθικοποιημένες υποθετικές 
βάσεις αναφοράς

Ας εξετάσουμε καταρχάς τις υποθετικά καθορι
σμένες βάσεις αναφοράς (1)-(3). Ο καθορισμός του 
εάν έγινε αναδιανομή σε σχέση προς καθεμιά από 
τις εν λόγω βάσεις αναφοράς μπορεί να αποδειχθεί 
εξαιρετικά περίπλοκος στην πράξη, μιας και τα συ
γκριτικά δεδομένα πάνω στα οποία βασίζονται είναι 
αρκετά περίπλοκα. Αυτό δεν τυγχάνει πάντα επαρ
κούς αναγνώρισης. Ορισμένες φορές θεωρείται, για 
παράδειγμα, πως η βάση αναφοράς (2) ταυτίζεται με

Η αναδιανομή ως σκόπιμη κατάσχεση 
μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει αρνητική 

βασική ηθική σημασία. Αυτό συμβαίνει 
διότι τείνουμε να αναπτύσσουμε σχέδια 
και προγράμματα βάσει πραγμάτων που 

βρίσκονται στην φυσική κατοχή μας - 
και επομένως φαντάζει λάθος σε εμάς 
εάν κάποιος απαλλοτριώσει τα αγαθά 

μας και τα δώσει σε άλλους.
το πρότυπο του μεικτού (προ φόρων) εισοδήματος 
και έτσι η διαφορά μεταξύ μεικτού και καθαρού ει
σοδήματος υπολογίζεται ως αναδιανεμημένο εισό
δημα σύμφωνα με αυτήν τη βάση αναφοράς. Το συ
μπέρασμα αυτό όμως είναι εσφαλμένο. Η ύπαρξη ή 
μη φόρου εισοδήματος θα επηρεάσει ουσιαστικά από 
μόνη της τα αποτελέσματα πολλών αγορών, συμπε- 
ριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας οικονομικών 
ευκαιριών σε άτομα με διαφορετικά προσόντα και 
προσωπικά χαρακτηριστικά και τα μεικτά εισοδήματα 
που μπορεί κανείς να αποκομίσει σε διαφορετικές 
εργασίες. Εάν δεν υπήρχε ο φόρος εισοδήματος θα 
υπήρχαν πιθανότατα εντελώς διαφορετικές εργασίες 
και οικονομικές ευκαιρίες και τα μεικτά εισοδήματα 
θα ήταν κατά πάσα πιθανότητα πολύ διαφορετικά. 
Πράγματι, είναι εξαιρετικά δύσκολο ακόμα και να 
προσπαθήσουμε να κάνουμε υποθέσεις για την πι
θανή διανομή του εισοδήματος εάν δεν υπήρχε φό
ρος εισοδήματος. Η αναγνώριση του συνόλου των 
περιουσιακών στοιχείων που θα μπορούσε κανείς να 
αποκτήσει στην περίπτωση της υποκειμενικής βάσης 
αναφοράς που αναφέρεται στο (3) είναι ακόμα πιο 
προβληματική. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν 
υπάρχει προφανής τρόπος καθορισμού του ποσο
στού συνεισφοράς κάποιου ατόμου στην παραγωγή. 
Ακόμα και σε παραδείγματα που αφορούν την πα
ραγωγή ενός πράγματος από ένα άτομο με τη χρήση 
ενός συνόλου πρώτων υλών χωρίς τη βοήθεια άλ
λων -  δεν είναι προφανής ο τρόπος καθορισμού του 
ποσοστού του παραγόμενου αγαθού που οφείλεται 
στη συνεισφορά του Κρούσω, καθώς και του ποσο
στού που αντιστοιχεί στα ίδια τα υλικά. Στις περιπτώ
σεις αλληλοεξαρτημένης παραγωγής, το πράγμα δυ
σκολεύει ακόμα περισσότερο, μιας και συνήθως δεν 
υπάρχει κάποιος μη αυθαίρετος τρόπος καθορισμού 
της συνεισφοράς των διαφόρων συντελεστών της 
παραγωγικής διαδικασίας (π.χ. εργασία, κεφάλαιο, 
πρώτες ύλες, τα επονομαζόμενα δημόσια αγαθά,
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κλπ.) που από κοινού οδηγούν στη συνολική παρα
γωγή. Λέγεται ορισμένες φορές ότι με τη χρήση του 
οριακού προϊόντος ενός ατόμου ως αντιπροσωπευ
τικό για τη συνεισφορά του στην παραγωγή μπορούν 
να παρακαμφθούν τα εν λόγω προβλήματα. Και αυτή 
η πεποίθηση όμως είναι εσφαλμένη. Πρώτον, σε ένα 
περιβάλλον όπου υπάρχουν αυξημένες ή μειωμένες 
αποδόσεις κλίμακας δεν θα μπορούν όλοι να λά
βουν αυτά που συνεισφέρουν. Εκεί όπου υπάρχουν 
αυξημένες αποδόσεις κλίμακας, για παράδειγμα, θα 
είναι αδύνατο να λάβουν οι άνθρωποι αυτά που συ
νεισφέρουν οριακά μιας και η οριακή απόδοση είναι 
μεγαλύτερη από τη μέση. Δεύτερον, ενώ οι εκτιμήσεις 
της οριακής παραγωγικότητας διαφορετικών στοιχεί
ων που εισέρχονται στην παραγωγή μπορεί να είναι 
χρήσιμες ώστε να αποφασιστεί η σωστή χρήση των 
επιπρόσθετων πόρων για να μεγιστοποιηθεί το κέρ
δος δεν καταδεικνύουν πόσο συνέβαλε κάθε πόρος 
στην παραγωγή ως τμήμα της συνολικής παραγωγής.

Αν βάλουμε στην άκρη τις εμφανείς δυσκολίες 
που περιλαμβάνει ο χαρακτηρισμός του καθεστώτος 
της ιδιοκτησίας που θα μπορούσε να αποκτηθεί στο 
πλαίσιο αυτών των υποθετικών βάσεων αναφοράς, 
το γεγονός ότι έχει πραγματοποιηθεί αναδιανομή σε 
σχέση με οποιαδήποτε από αυτές θα είχε κάποια βα
σική ηθική σημασία; Σε ότι αφορά το (1) και (2) η 
απάντηση είναι «όχι». Το ίδιο το γεγονός ότι κάποια 
αλλαγή πολιτικής οδηγεί σε διαφορετικό καθεστώς 
ιδιοκτησίας από αυτό που θα είχε επικρατήσει εάν δεν 
είχε εφαρμοστεί δεν αποτελεί λόγο απόρριψής της. 
Ομοίως, το ότι ένα καθεστώς ιδιοκτησίας διαφέρει 
από ένα καθεστώς που θα είχε επικρατήσει απουσία 
οποιοσδήποτε φορολόγησης δεν θα μας παρέχει αφ' 
εαυτού το λόγο για να εξετάσουμε θετικά ή αρνητι
κά το καθεστώς ιδιοκτησίας που θα επικρατούσε με 
την ύπαρξη των φόρων. Και στις δύο περιπτώσεις η 
αξιολόγηση των πολιτικών θα εξαρτιόταν από άλλα 
ηθικώς σχετιζόμενα χαρακτηριστικά, όπως εάν οι αλ
λαγές θέτουν σε πιο μειονεκτική θέση τις ευάλωτες 
ομάδες, προκαλούν περισσότερα δεινά, καταπατούν 
τις αιτιολογημένες αξιώσεις των ανθρώπων επί πραγ
μάτων, κλπ. Το (3), από την άλλη, μπορεί να φαίνεται 
πως έχει βασική (αν και ίσως όχι καταλυτική) ηθική 
σημασία. Διότι αν και λίγοι θα επέμειναν ότι όλοι πρέ
πει να λάβουν ακριβώς αυτά που συνεισέφεραν στην 
παραγωγή ή ότι οι σημαντικοί κοινωνικοί στόχοι δεν 
θα πρέπει ποτέ να επιδιώκονται όταν προϋποθέτουν 
πως κάποιοι θα λαμβάνουν περισσότερα ή λιγότερα 
απ’ ότι συνεισέφεραν, πολλοί μπορεί να πιστεύουν ότι 
ένα οικονομικό σύστημα στο οποίο οι άνθρωποι συ

νήθως λαμβάνουν πολύ λιγότερα απ’ όσα συνεισφέ
ρουν στην παραγωγή θα ήταν άδικο.

Η απόδοση όμως βασικής ηθικής σημασίας στο 
σύνολο των περιουσιακών στοιχείων που θα είχαν 
αποκτηθεί εάν όλοι είχαν λάβει αυτά που συνεισέ
φεραν στην παραγωγή είναι λιγότερο εύλογη απ’ ότι 
φαίνεται αρχικά. Πρώτον, η ιδέα ότι οι άνθρωποι 
θα έπρεπε να λαμβάνουν ως εισόδημα κάτι που να 
προσεγγίζει αυτό που συνεισφέρουν στην παραγωγή 
φαίνεται να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το συ
νολικό υπόβαθρο δικαιοσύνης του κοινωνικού συ
στήματος στο οποίο πραγματοποιείται η παραγωγή. 
Εάν για παράδειγμα μια κοινωνία έδινε εκπαιδευτι-

Διότι αν και λίγοι θα επέμειναν ότι 
όλοι πρέπει να λάβουν ακριβώς αυτά 
που συνεισέφεραν στην παραγωγή ή 
ότι οι σημαντικοί κοινωνικοί στόχοι 
δεν θα πρέπει ποτέ να επιδιώκονται 
όταν προϋποθέτουν πως κάποιοι θα 

λαμβάνουν περισσότερα ή λιγότερα απ’ 
ότι συνεισέφεραν, πολλοί μπορεί να 

πιστεύουν ότι ένα οικονομικό σύστημα 
στο οποίο οι άνθρωποι συνήθως 

λαμβάνουν πολύ λιγότερα απ’ όσα 
συνεισφέρουν στην παραγωγή θα ήταν

άδικο.

κές ευκαιρίες για τεχνική κατάρτιση μόνο σε μέλη 
ορισμένων εθνοτικών ομάδων ή εάν το ανεπαρκώς 
σχεδιασμένο εκπαιδευτικό σύστημα καθιστά τις ευ
καιρίες αυτές απλησίαστες για τη μεγάλη πλειοψη- 
φία των ανθρώπων, τότε το γεγονός ότι αυτοί που 
λαμβάνουν την κατάρτιση αυτή θα μπορούσαν στη 
συνέχεια να συνεισφέρουν περισσότερο στην παρα
γωγή φαίνεται πως δεν θα τους παρείχε το δικαί
ωμα σε αναλογικά υψηλότερο εισόδημα. Δεύτερον, 
η συνεισφορά ορισμένων ανθρώπων στη συνολική 
παραγωγή δεν θα εξαρτάται μόνο από την αξία της 
εργασίας τους, αλλά και από την αξία των πόρων 
που έχουν στην κατοχή τους. Και ο ισχυρισμός ότι οι 
κάτοχοι πόρων θα έπρεπε να λαμβάνουν την οριακή 
συνεισφορά των πόρων τους στην παραγωγή είναι 
ιδιαίτερα προβληματικός: η υφιστάμενη διανομή των 
εν λόγω πόρων έχει στιγματιστεί από την ιστορική της
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εξέλιξη. Και το φερόμενο ως ηθικό δικαίωμα κάποιου 
στον πλήρη έλεγχο των περιουσιακών του στοιχείων 
είναι αρκετά πιο ισχνό απ’ ότι το ηθικό δικαίωμα κά
ποιου να ελέγχει πλήρως τα φυσικά του χαρίσματα. 
Σύμφωνα με τον Sen (1982), «Η ηθική γοητεία του 
να δίνεις περισσότερα -  όπως θα το έθετε ο Ρ.Τ. 
Bauer -  σε «εκείνους που είναι πιο παραγωγικοί και 
συνεισφέρουν περισσότερο στην τελική παραγωγή» 
δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως να δίνεις περισσότερα 
σε «εκείνους που κατέχουν περισσότερους παραγω
γικούς πόρους οι οποίοι συνεισφέρουν περισσότερο 
στην τελική παραγωγή».

2.2.2 Ηθικοποιημένες υποθετικές βάσεις 
αναφοράς

Ο διάλογος για την αναδιανομή συχνά επικε
ντρώνεται στη νομιμότητα της επιβολής φόρων. Και 
επομένως ίσως είναι δελεαστικό να αντιστοιχήσουμε 
τη βάση αναφοράς με το εισόδημα προ φόρων. Δεν 
θεωρούνται, ωστόσο, γενικά όλοι οι φόροι αναδια
νεμητικοί. Πράγματι, οι οικονομολόγοι και οι νομικοί 
θεωρητικοί συνήθως διαχωρίζουν μεταξύ «αναδια
νεμητικής» φορολόγησης και φορολόγησης «παρο
χής». Οι φόροι κοινής ωφέλειας νοούνται συνήθως 
(Biehl 1982, Cappelen 2000) ως χρεώσεις χρηστών: 
φόροι που καταβάλλονται για να καλύψουν το κό-

Παρότι οι άνθρωποι συνήθως 

λαμβάνουν μια επιταγή για το 

καθαρό τους εισόδημα και δεν έχουν 

επομένως ποτέ πρόσβαση στο μεικτό 

τους εισόδημα, έχουν, σύμφωνα με 

κάποιους, αξίωση επί του μεικτού τους 

εισοδήματος και επομένως η διαφορά 

μεταξύ του μεικτού και του καθαρού 

εισοδήματος αντιπροσωπεύει τη 

μεταβίβαση της περιουσίας την οποία 

δικαιούνταν.

στος της χρήσης δημόσιων και ιδιωτικών αγαθών, 
υπηρεσιών για τη βελτίωση των κοινωνικών συνθη
κών (π.χ. ασφάλεια, το νομικό σύστημα, κοινωνική 
συνοχή, δημόσια υγεία) που διασφαλίζονται από την 
κυβέρνηση ή τις φορολογικές αρχές.

Οι φόροι αυτοί είναι όντως χρεώσεις χρηστών. 
Η αναδιανεμητική φορολόγηση διαχωρίζεται επίσης 
από την Πιγκουβιανή φορολόγηση (από τον οικονο
μολόγο Arthur Pigou) ή αυτό που εύστοχα θα αποκα
λούνταν φόροι «αποκατάστασης», ηου καταβάλλο
νται έναντι ζημιών που προκαλούν 
οι άνθρωποι στο περιβάλλον ή σε 
άλλους ανθρώπους με τις δρα- 
στηριότητές τους. Η φορολογία 
για τις εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα, την απόρριψη αποβλή
των στις θάλασσες, την εξόρυξη 
μη ανανεώσιμων πόρων, καθώς 
και για τις οικονομικές συναλλα
γές, συχνά χαρακτηρίζεται με αυτόν τον τρόπο. Ας 
ονομάσουμε την κατάσταση αυτή «αναδιανομή ως 
φορολόγηση και μεταβίβαση».

Για να διαπιστώσουμε εάν έχει γίνει φορολόγη
ση και μεταβίβαση θα πρέπει να προσδιορίσουμε (1) 
το εύρος των παροχών που απολαμβάνουν διαφο
ρετικά άτομα εντός του κοινωνικού συστήματος (ή 
το κόστος που έχουν επιβάλλει σε άλλους), (2) το 
κόστος παροχής των ωφελειών αυτών ή απόσβεσης 
του επιβαλλόμενου κόστους, και (3) τη συνεισφορά 
κάθε ατόμου στο επιβαλλόμενο κόστος των κοινω
νικών παροχών. Η αναδιανεμητική φορολόγηση και 
μεταβίβαση λαμβάνει χώρα όταν οι άνθρωποι έχουν 
καταβάλλει φόρους που υπερβαίνουν αυτό που 
απαιτείται για την κάλυψη των δημόσιων παροχών 
των οποίων υπήρξαν αποδέκτες και του κόστους που 
επέβαλαν σε άλλους.

Ορισμένες φορές η βάση αναφοράς που επικα
λούμαστε σε ισχυρισμούς ότι επιχειρούνται αναδια
νεμητικές πολιτικές είναι το σύνολο των περιουσια
κών στοιχείων που θα είχαμε αποκτήσει εάν είχαμε 
λάβει αυτά που δικαιούμασταν. Η αναδιανομή τότε 
γίνεται κατανοητή ως μεταβίβαση ιδιοκτησίας η οποία 
καταπατεί τα δικαιώματα ιδιοκτησίας. Υπό την έννοια 
αυτή, φυσικά, οι πόροι μπορούν να αναδιανεμηθούν 
από τους φορολογούμενους στους αποδέκτες χωρίς 
να αποκτήσουν ποτέ οι φορολογούμενοι τη φυσική 
κατοχή των πόρων αυτών. Παρότι οι άνθρωποι συ
νήθως λαμβάνουν μια επιταγή για το καθαρό τους 
εισόδημα και δεν έχουν επομένως ποτέ πρόσβαση 
στο μεικτό τους εισόδημα, έχουν, σύμφωνα με κά
ποιους, αξίωση επί του μεικτού τους εισοδήματος
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και επομένως η διαφορά μεταξύ του 
μεικτού και του καθαρού εισοδήματος 
αντιπροσωπεύει τη μεταβίβαση της πε
ριουσίας την οποία δικαιούνταν. Μπο
ρούμε να αποκαλέσουμε την ερμηνεία 
αυτής της αναδιανομής ως «μεταβι
βάσεις που καταπατούν δικαιώματα».
Ο καθορισμός του εάν υπήρξε μετα
βίβαση που καταπατά δικαιώματα θα 
εξαρτηθεί σαφώς από μια περιγραφή 
της φύσης και του σκοπού των δικαιω
μάτων ιδιοκτησίας. Για το σκοπό αυτό 
θα πρέπει να προσδιορισθεί (1) ποιος 
έχει το δικαίωμα, (2) σε τι αντιστοιχεί 
το δικαίωμα (το αντικείμενο του δικαι
ώματος), και (3) τα είδη υποχρεώσεων 
που έχουν οι άλλοι έναντι του κατόχου 
του δικαιώματος ως αποτέλεσμα του 
δικαιώματος.

Το γεγονός ότι μια πρακτική περι
λαμβάνει αναδιανομή ως φορολόγηση και μεταβίβα
ση ή παραβίαση δικαιωμάτων θα είχε κάποια βασική 
ηθική σημασία; Οι περισσότεροι φαίνεται να συμφω
νούν ότι όντως θα είχε ηθική σημασία. Πράγματι, η 
αντιπαράθεση μεταξύ του Nozick και των εξισωτιστών 
επικριτών του σχετίζεται γενικά με το εάν η αναδια
νεμητική φύση μιας πολιτικής, υπό οποιαδήποτε από 
τις δύο αυτές έννοιες, παρέχει έναν καταλυτικό ηθι
κό λόγο για την απόρριψή τους. 0 Nozick (1974, σ. 
ix) ισχυρίστηκε πως όντως παρέχει έναν τέτοιο λόγο, 
προβάλλοντας την ένστασή του, «το κράτος δεν μπο
ρεί να χρησιμοποιεί το μηχανισμό καταναγκασμού 
ώστε ορισμένοι πολίτες να βοηθήσουν κάποιους άλ
λους». Οι εξισωτιστές επικριτές του Nozick επέμειναν 
ότι τέτοιες πρακτικές μπορεί να αποδειχθούν θλιβερή 
ανάγκη. 0 Thomas Scanlon (1981, σ. 199), για πα
ράδειγμα, διατείνεται ότι: «Μπορεί να αληθεύει, όπως 
ισχυρίζεται ο Nozick, ότι υπάρχει μια σειρά παρεμβά
σεων που εκτείνονται από τη φορολογία ως την κατα- 
ναγκαστική εργασία, καθεμία από τις οποίες αφαιρεί 
λίγο περισσότερες επιλογές από την προηγούμενη. Το 
γεγονός όμως ότι υπάρχει αυτή η σειρά παρεμβάσεων 
δεν αποτελεί λόγο ώστε να είμαστε αδιάφοροι απένα
ντι σε οποιοδήποτε σημείο μεταξύ των παρεμβάσεων». 
Και ο Thomas Nagel (1981, σ. 201) πρόσθεσε ότι 
«υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ της ξαφνικής απαλ
λοτρίωσης των μισών οικονομιών κάποιου και της εκ 
των προτέρων σύνδεσης των οικονομικών συνθηκών 
με τις δράσεις, τις δαπάνες και τα έσοδα -  τη συνήθη 
μορφή φορολόγησης. Η δεύτερη αποτελεί μια πολύ 
λιγότερο στυγνή επίθεση κατά του ατόμου».

Τα προγράμματα που παρέχουν ένα κατώτατο 
αξιοπρεπές κοινωνικό επίπεδο μπορεί να 

προφυλάσσουν όσους τα χρηματοδοτούν από 
υψηλότερα ποσοστά εγκληματικότητας ή να 

προάγουν έναν μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης, 
ένα πιο καταρτισμένο εργατικό δυναμικό και άλλα 

κοινωνικά αγαθά που τους ωφελούν με πολλούς
τρόπους

Ωστόσο, και τα δύο μέρη της αντιπαράθεσης 
αυτής σφάλουν επειδή απλά υποθέτουν ότι η πρό
νοια και άλλα κοινωνικά προγράμματα είναι αναδι
ανεμητικά με κάποια από τις έννοιες αυτές. Συχνά 
ακούγεται, για παράδειγμα, ότι η πρόνοια και άλλα 
κοινωνικά προγράμματα αποτελούν ξεκάθαρα πα
ραδείγματα φορολόγησης και μεταβίβασης, διότι 
τα εν λόγω προγράμματα συνήθως χρηματοδοτού
νται από εισοδήματα που εισπράττονται από άτομα 
που θα χρησιμοποιήσουν αυτά τα προγράμματα από 
σπάνια έως ποτέ. Αυτό όμως προϋποθέτει μια πολύ 
στενή κατανόηση του πως οι άνθρωποι μπορούν να 
επωφεληθούν από τα εν λόγω προγράμματα. Πιο 
συγκεκριμένα, παραβλέπει τα έμμεσα οφέλη που 
παρέχουν τα προγράμματα αυτά σε αυτούς που τα 
χρηματοδοτούν. Τα προγράμματα που παρέχουν ένα 
κατώτατο αξιοπρεπές κοινωνικό επίπεδο μπορεί να 
προφυλάσσουν όσους τα χρηματοδοτούν από υψη
λότερα ποσοστά εγκληματικότητας ή να προάγουν 
έναν μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης, ένα πιο καταρτι
σμένο εργατικό δυναμικό και άλλα κοινωνικά αγαθά 
που τους ωφελούν με πολλούς τρόπους (Murphy & 
Nagel 2003, κεφ. 4). Ας υποθέσουμε, ωστόσο, ότι 
αυτοί που καταβάλλουν φόρους, οι οποίοι στηρίζουν 
το κατώτατο αξιοπρεπές κοινωνικό επίπεδο, μπορούν 
να προστατευτούν από τον κίνδυνο της εγκληματι
κότητας ή δεν επηρεάζονται από τα άλλα κοινωνικά 
οφέλη που δημιουργούν τα εν λόγω προγράμματα, 
θα αποδείκνυε αυτό ότι οι φόροι που καταβάλλουν 
για την στήριξη των προγραμμάτων αυτών είναι ανα
διανεμητικοί; Ενδεχομένως, αλλά μπορεί εύκολα να
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υποστηριχθεί ότι στο βαθμό που δεν στηρίζουν τα εν 
λόγω προγράμματα, οι υπολειπόμενοι φόροι βοηθούν 
στη συντήρηση ενός συνόλου θεσμικών μηχανισμών 
που βλάπτουν αυτούς που υποφέρουν λόγω σημα
ντικών στερήσεων. Ας πάρουμε, για παράδειγμα, ένα 
κοινωνικό σύστημα που χαρακτηρίζεται από την οι
κονομία της αγοράς, η δομή της οποίας τείνει να δη
μιουργεί μεγάλη ανισότητα και φτώχεια. Σύμφωνα με 
το σύστημα αυτό πολλοί στερούνται -  όχι από δικό 
τους σφάλμα -  την πρόσβαση σε βασικές εκπαιδευτι
κές ευκαιρίες, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, καθώς 
και σε βασικά είδη διατροφής που είναι απαραίτητα 
για να ικανοποιούνται οι ελάχιστες διατροφικές τους 
ανάγκες. Ορισμένοι θα υποστήριζαν πως στο βαθ
μό που αυτοί που είναι σε πολύ δυσμενή οικονομική 
κατάσταση δεν αποζημιώνονται ή δεν γίνονται προ
σπάθειες για να τους παρασχεθούν περισσότερες ευ
καιρίες, βλάπτονται από το κοινωνικό σύστημα. Όσοι 
στηρίζουν το κοινωνικό σύστημα καταβάλλοντας φό
ρους, τηρώντας τους κανόνες του, καθώς και με άλλα 
μέσα, βλάπτουν επομένως, και όχι μόνο αδυνατούν 
να ωφελήσουν, τους λιγότερο προνομιούχους συμ- 
μετέχοντες. Οι φόροι που διασφαλίζουν ότι τα άτο
μα μπορούν να ικανοποιούν τις βασικές ανθρώπινες

Ορισμένοι τάσσονται υπέρ της 
πρότασης του James Tobin (1996) 
για φορολόγηση των διεθνών 
συναλλαγματικών συναλλαγών στη 
βάση ότι οι κεφαλαιαγορές είναι 
ούτως δομημένες ώστε οι σημαντικοί 
κραδασμοί και οι οικονομικές 
κρίσεις να είναι πιο συχνές και πιο 
επίπονες απ' ότι είναι αναγκαίο, 
ενώ συχνά προκαλούν σοβαρή και 
μακροχρόνια βλάβη στις φτωχότερες 
και πιο ευάλωτες οικονομίες. Τυχόν 
φορολόγηση των συναλλαγών αυτών 
δεν θα είναι, σύμφωνα με την οπτική 
αυτή, αναδιανεμητική, μιας και σκοπός 
της θα είναι η επανόρθωση και η 
ελαχιστοποίηση των δεινών που 
μπορούν να δημιουργήσουν οι αγορές 
αυτές εάν αφεθούν ελεύθερες.

ανάγκες τους θα πρέπει λοιπόν να προστίθενται στο 
οικονομικό σύστημα εκτός εάν η επιβολή τους βλάπτει 
τους φτωχούς (Pogge 2002).

Ορισμένοι τάσσονται υπέρ της πρότασης του 
James Tobin (1996) για φορολόγηση των διεθνών 
συναλλαγματικών συναλλαγών στη βάση ότι οι κε
φαλαιαγορές είναι ούτως δομημένες ώστε οι σημα
ντικοί κραδασμοί και οι οικονομικές κρίσεις να είναι 
πιο συχνές και πιο επίπονες απ’ ότι είναι αναγκαίο, 
ενώ συχνά προκαλούν σοβαρή και μακροχρόνια 
βλάβη στις φτωχότερες και πιο ευάλωτες οικονομίες. 
Τυχόν φορολόγηση των συναλλαγών αυτών δεν θα 
είναι, σύμφωνα με την οπτική αυτή, αναδιανεμητική, 
μιας και σκοπός της θα είναι η επανόρθωση και η 
ελαχιστοποίηση των δεινών που μπορούν να δημι
ουργήσουν οι αγορές αυτές εάν αφεθούν ελεύθερες. 
Παρόμοιες προτάσεις έγιναν και για τους τομείς της 
εξόρυξης πόρων, καυσίμων, γαιάνθρακα καθώς και 
για τους παγκόσμιους φόρους εισοδήματος.

Οι ανωτέρω προτεινόμενες πολιτικές είναι αρκετά 
αμφιλεγόμενες. Υποστηρίζεται ωστόσο, πως η ίδια η 
έννοια του οφέλους και της αντισταθμιστικής φορο- 
λόγησης είναι μια αρκετά περίπλοκη ιδέα που προ
ϋποθέτει μια πολιτική ως βάση αναφοράς έναντι της 
οποίας μπορούν να συγκριθούν συγκεκριμένες πο
λιτικές και θεσμικοί μηχανισμοί, ώστε να καταδειχθεί 
εάν ωφελούν ή βλάπτουν τους ανθρώπους. Υπάρ
χουν διάφορες βάσεις αναφοράς που θα μπορού
σαν να χρησιμοποιηθούν στις εν λόγω συγκρίσεις, 
συμπεριλαμβανομένων όσων θα είχαν οι άνθρωποι 
σε μια «φυσική κατάσταση», σε ένα σχέδιο laissez- 
faire, στο πλαίσιο μιας τάξης όπου οι βασικές ανά
γκες των ανθρώπων ικανοποιούνται στο μεγαλύτερο 
δυνατό βαθμό, κλπ. Οι διαφορετικές βάσεις αναφο
ράς θα παράγουν διαφορετικές ετυμηγορίες σχε
τικά με τους μηχανισμούς αυτούς. Και δεδομένου 
ότι καμία πολιτική αναφοράς προφανώς δεν είναι 
περισσότερο «φυσική» ή «ουδέτερη» από τις άλλες, 
θα πρέπει να επικαλεστούμε ηθικούς λόγους για την 
αντιμετώπιση κάποιας απ’ αυτές ως το κατάλληλο 
ορόσημο για την αξιολόγηση του μεγέθους των 
δεινών και των ωφελειών που δημιουργούνται από 
μια συγκεκριμένη θεσμική τάξη. Το αν κρίνουμε ότι 
οι θεσμικοί μηχανισμοί έχουν βλάψει ή ωφελήσει 
κάποιον δρώντα -  και επομένως αν οι φόροι που 
καταβάλλουν αυτοί και άλλοι δρώντες είναι αναδια
νεμητικοί ή όχι -  εξαρτάται από τις ουσιαστικές κα
νονιστικές μας αξιολογήσεις που αφορούν το πώς 
θα έπρεπε να σχεδιαστούν οι μηχανισμοί αυτοί.
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Οι κοινωνικές πρακτικές που λέγεται ορισμένες 
φορές ότι περιλαμβάνουν μεταβιβάσεις που καταπα
τούν δικαιώματα συμπεριλαμβάνουν την υποχρεω
τική φορολόγηση που χρησιμοποιείται για την χρη
ματοδότηση του κράτους πρόνοιας, τα κοινωνικά 
προγράμματα που παρέχονται στους φτωχούς και 
τους άνεργους και την αναπτυξιακή βοήθεια προς 
το εξωτερικό. Είναι κάπως παράξενο ότι πολλοί επι
κριτές των συντηρητικών και ελευθεριακών θέσεων 
φαίνεται να συμφωνούν πως η φορολόγηση ενέχει 
αναδιανομή μέσω παραβίασης (ή τουλάχιστον κατα
πάτησης) των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας -  ενώ ταυτό
χρονα υποστηρίζουν ότι αυτό αιτιολογείται, παρόλα 
αυτά, δεδομένης της σημασίας των άλλων κοινωνι
κών στόχων. Πράγματι, πολλές φορές η φιλοσοφι
κή υπεράσπιση του κράτους πρόνοιας παρουσιάζει 
τη φορολόγηση για τη χρηματοδότηση κοινωνικών 
προγραμμάτων ως μορφή κρατικής καταπάτησης 
των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας -  ή «επιβεβλημένη 
φιλανθρωπία». Οι κρίσεις αυτές, ωστόσο, εξαρτώ- 
νται από πολύ συγκεκριμένους (και μαχητούς) τρό
πους κατανόησης της οικονομικής δικαιοσύνης και 
των διαδικασιών που παρέχουν έγκυρα δικαιώμα
τα. Φαίνεται να υποθέτουν, για παράδειγμα, ότι οι 
άνθρωποι έχουν έγκυρες ηθικές αξιώσεις επί του 
μεικτού εισοδήματος τους. Μια πιο σθεναρή εξισω- 
τική κριτική των αξιώσεων αυτών θα αμφισβητούσε 
τη δυνατότητα το μεικτό εισόδημα να αποτελεί το 
κατάλληλο ορόσημο για να κριθεί εάν υπήρξαν με
ταβιβάσεις που καταπατούν δικαιώματα. Οι πολίτες 
των ΗΠΑ έχουν δικαιώματα μόνο επί του καθαρού 
εισοδήματος τους. Είναι νομικά υποχρεωμένοι να 
μην φοροδιαφεύγουν. Η επιλογή ενός φορολογικού 
σχεδίου δεν αντανακλά τη δέσμευση ότι η κατα
πάτηση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας θα εξυπηρετεί 
κοινωνικούς σκοπούς πράγματι, κανένα άτομο ή 
κυβερνητική υπηρεσία δεν μπορεί να παρέμβει στη 
(νόμιμη) χρήση του καθαρού εισοδήματος. Αντίθε
τα, το φορολογικό σχέδιο αντανακλά μια δέσμευση 
για προσδιορισμό του περιεχομένου των κανόνων 
που καθορίζουν τα έγκυρα δικαιώματα ιδιοκτησίας 
με συγκεκριμένο τρόπο. Ήτοι, ο φόρος εισοδήματος 
είναι μέρος της διαδικασίας που προσδιορίζει την 
αρχική (κανονιστική) διανομή, την οποία δικαιούται 
πλήρως ο κάτοχος του δικαιώματος. Ο φόρος εισο
δήματος δεν αποτελεί αναδιανομή, μιας και αυτός 
λαμβάνει ως δεδομένη μια διαφορετική αρχική δια
νομή νόμιμων περιουσιακών στοιχείων (και επομέ-

0 φόρος εισοδήματος δεν αποτελεί 
αναδιανομή, μιας και αυτός λαμβάνει 
ως δεδομένη μια διαφορετική αρχική 

διανομή νόμιμων περιουσιακών 
στοιχείων (και επομένως ένα δικαίωμα 

με διαφορετικό αντικείμενο: στην 
προκειμένη περίπτωση, το μεικτό

εισόδημα)
νως ένα δικαίωμα με διαφορετικό αντικείμενο: στην 
προκειμένη περίπτωση, το μεικτό εισόδημα). Όντως, 
η θεώρηση κοινωνικών στόχων, όπως είναι π γενική 
οικονομική ασφάλεια, για παράδειγμα, εμφανίζεται 
συχνά στο σχεδίασμά ενός οικονομικού συστήμα
τος, συμπεριλαμβανομένων των νομισματικών του 
πολιτικών και των φορολογικών του συντελεστών, 
αλλά οι στόχοι αυτοί σπάνια εμφανίζονται στην 
αιτιολόγηση της καταπάτησης δικαιωμάτων (π.χ. 
η ανάκτηση αγαθών που αποκτήθηκαν με νόμιμα 
μέσα στο πλαίσιο του συστήματος αυτού). (Pogge 
1989, Murphy & Nagel 2003). Αφού έχουμε προσ
διορίσει το περιεχόμενο των βασικών οικονομικών 
μας κανόνων (σύμφωνα φυσικά με κάποια θεώρηση 
δικαιοσύνης), αυτοί δεν μπορούν να θεωρηθούν ως 
«αναδιανεμητικοί» υπό την έννοια της καταπάτησης 
δικαιωμάτων. Αντίθετα, θα πρέπει να θεωρούνται οι 
εξ αρχής ρυθμιστικοί κανόνες για τη δίκαιη διανο
μή των οικονομικών ωφελειών και επιβαρύνσεων. 
Πρόκειται απλώς για μια συγκεκριμένη περίπτωση 
της γενικότερης διάκρισης, που υποστηρίχθηκε από 
τον Rawls (2001), μεταξύ της χρήσης συλλογισμών 
που αποσκοπούν στην μελλοντική αιτιολόγηση μιας 
πρακτικής (ή στην προκειμένη περίπτωση, ενός θε
σμικού σχεδιασμού) και της χρήσης των ίδιων συλ
λογισμών για την αιτιολόγηση της παραβίασης των 
κανόνων μιας υφιστάμενης πρακτικής.

Οι ανωτέρω συλλογισμοί δεν καταδεικνύουν 
αφ’ εαυτοί, όπως υποστήριξαν πρόσφατα οι Liam 
Murphy και Thomas Nagel (2003), ότι «οι φόροι 
δεν αφαιρούν από τους φορολογούμενους αυτό 
που τους ανήκε προγενέστερα το εισόδημα προ 
φόρων δεν λειτουργεί ως ηθική βάση αναφοράς για 
την αξιολόγηση της δικαιοσύνης του φορολογικού 
συστήματος». Πράγματι, οι ελευθεριακοί και άλλοι 
μπορούν να υποστηρίξουν την πεποίθησή τους ότι η 
αναδιανομή που προκύπτει από την καταπάτηση δ ι-
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καιωμάτων πραγματοποιήθηκε μέσω ίου 
προσδιορισμού και της αιτιολόγησης του 
δικαιώματος που παράγει κανόνες, που, 
αν γίνουν αποδεκτοί, θα προσδώσουν 
στο εισόδημα προ φόρων τη σημασία 
μιας ηθικής βάσης αναφοράς. Μπορεί 

να υποστηρίξουν, για παράδειγμα, ότι 
τα μεικτά εισοδήματα έχουν ηθική σημασία επειδή 
καταδεικνύουν την αξία της συνεισφοράς κάποιου 
στην κοινωνική συνεργασία, όπως αξιολογείται από 
άλλους ή επειδή αντιπροσωπεύουν (τουλάχιστον σε 
γενικές γραμμές) διαφορετικές αναλύσεις της συμ
μετοχής του κάθε ατόμου στη συνολική παραγωγή.

Χρησιμοποιώντας την έννοια της αναδιανομής, οι 
ελευθεριακοί καθώς και οι εξισωτιστές φιλόσοφοι, 
που είναι επικριτές τους, αφήνουν να εννοηθεί ότι οι 
laissez-faire θεσμοί είναι φυσικοί και καθορίζουν τη 
βάση αναφοράς της διανομής. Φαίνεται λοιπόν πως 
συμμερίζονται την πεποίθηση των εξισωτιστών φ ι
λοσόφων που προσπαθούν να αναθεωρήσουν αυτές 
τις διανομές εκ των υστέρων μέσω αναδιανεμητικών 
μεταβιβάσεων. Αυτό όμως προϋποθέτει ότι οι ελευ- 
θεριακοί έχουν δίκιο στον προσδιορισμό τους ότι οι 
διαδικασίες που παράγουν δικαιώματα ιδιοκτησίας 
παράγουν την αρχική διανομή. Το γεγονός ότι συ
γκεκριμένες μορφές φορολογίας θεωρούνται συχνά 
αναδιανεμητικές, με την έννοια αυτή, οφείλεται σε 
μια υπονοούμενη πεποίθηση ότι ένα πολύ συγκεκρι
μένο είδος σχεδίου ελεύθερης αγοράς θα έπρεπε να 
λειτουργεί ως ηθικά προνομιούχα βάση αναφοράς. 
Όσοι θεωρούν ότι μόνο ένα πιο εξισωτικό σύνολο 
κοινωνικών μηχανισμών είναι ηθικά υπερασπίσιμο, 
θα θεωρούν επίσης (συμμετρικά) πως οι διανομές 
που προκύπτουν από ένα σχέδιο laisser-faire αγο
ράς περιλαμβάνουν και αναδιανομή βασισμένη στην 
καταπάτηση δικαιωμάτων.

κάποια βασική ηθική σημασία. Η αναδιανομή ως 
φορολόγηση και μεταβίβαση ή ως καταπάτη
ση δικαιωμάτων ενδέχεται όντως να έχει ηθ ι
κή σημασία. Ωστόσο, η κατηγοριοποίηση των 
πολιτικών και των θεσμικών μηχανισμών ως 
αναδιανεμητικών υπό οποιαδήποτε από τις έν
νοιες αυτές, έχει αποδειχθεί ότι εξαρτάται από 
την ηθική μας αξιολόγηση των πρακτικών αυτών 
και δεν μπορεί επομένως να χρησιμοποιηθεί ως 
βάση για τις αξιολογήσεις αυτές.

Η διατύπωση όμως απόψεων περί διανεμητι
κής δικαιοσύνης με όρους εγγενείς της αναδι
ανομής εισάγει λαθραία συνειρμούς βίαιων κα 
τασχέσεων και καταπάτησης δικαιωμάτων, που 
προφανώς δεν είναι προσήκοντες στο πλαίσιο 
της αξιολόγησης των κο ινω νικώ ν προγραμμά
των που χρηματοδοτούνται μέσω της φ ορολογί
ας ή οδηγεί σε συζητήσεις σχετικά με τη μεταρ
ρύθμιση της παγκόσμιας οικονομίας. Επιπλέον, 
η εστίαση στο κατά πόσο επιτρέπεται να «βο
ηθάμε» και να «συνδράμουμε» τους φτωχότε
ρους ανθρώπους μέσω των «αναδιανεμητικών» 
μεταβιβάσεων φαίνεται να στηρίζει σιωπηρά την 
υφιστάμενη διανομή των περιουσιακών στοι
χείων ως ένα ηθικά μη προβληματικό σημείο 
αναφοράς. Αυτή η εστίαση θα τείνει να ευνοεί 
το s ta tus  quo και να καλλιεργεί την αντίσταση 
απέναντι σε πιο εξισωτικούς κοινωνικούς μηχα
νισμούς.

3. Συμπέρασμα

Υπάρχουν αναμφίβολα λόγοι που ορισμένα 
οικονομικά συστήματα θεωρούνται δίκαια ενώ 
άλλα άδικα, αλλά απεδείχθη δύσκολο να χρη
σιμοποιηθεί η έννοια της αναδιανομής για να 
τονισθούν οι διαφορές μεταξύ τους. Η αναδια
νομή, με οποιαδήποτε από τις τρεις διαχρονικές 
έννοιες και σε καμία από τις δύο μη ηθικοπο ιη- 
μένες σύγχρονες έννοιες, φαίνεται να μην έχει
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β. Γερμανία 
γ. Ιαπωνία 
δ. Καναδάς

5. Κύρια ευρήματα και προτάσεις

Εισαγωγικό Σημείωμα

Η δημιουργία μιας κοινωνίας της γνώσης αποτελεί τη βασικότερη ίσως συνιστώσα ενός 
σχεδίου ανάπτυξης που θα αποτελέσει το εφαλτήριο για την έξοδο της Ελλάδας από τη φάση 
της κρίσης στην οποία βρίσκεται σήμερα. Συνεπώς, η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο συ- 
νιστά μονόδρομο για τη χώρα και καθίσταται επιτακτική η αναμόρφωση του εκπαιδευτικού 
συστήματος, έτσι ώστε να ανταποκριθεί καλύτερα στις νέες προκλήσεις που θέτουν οι σύγ
χρονες κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα της παγκοσμιοποίησης. 
Στο πλαίσιο αυτό, η λειτουργία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τοποθετείται στο επίκεντρο της 
συζήτησης για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Ειδικότερα, η αξιολόγηση των ΑΕΙ και των ΑΤΕ1 
αναδεικνύεται σε μείζον ζήτημα του διαλόγου που αναπτύσσεται στον πολιτικό χώρο και την 
ακαδημαϊκή κοινότητα.

Η θέσπιση συστημάτων αξιολόγησης των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων αποτελεί κοινό 
τόπο για τις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες. Τα συστήματα αυτά δεν περιορίζονται μόνο σε
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εθνικό επίπεδο, αλλά έχουν αναπτυχθεί και 
διεθνή συστήματα σύγκρισης πανεπιστημίων 
διαφορετικών χωρών. Στην Ελλάδα, ο ρόλος 
της αξιολόγησης των ιδρυμάτων τριτοβάθ
μιας εκπαίδευσης έχει ανατεθεί στην «Αρχή 
Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη 
Εκπαίδευση» (Α.Δ1.Π.), η οποία ιδρύθηκε με 
το Ν. 3374/2005. Η πρόσφατη τροποποί
ηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη 
λειτουργία της Α.ΔΙ.Π. με το Ν. 3848/2010  
έτσι ώστε να είναι δυνατή η συμμετοχή στις 
Επιτροπές Εξωτερικής Αξιολόγησης και αλ
λοδαπών ή ελλήνων εμπειρογνωμόνων ή 
ειδικών που διδάσκουν σε πανεπιστήμια 
του εξωτερικού ή διακεκριμένων ερευνη
τών σε αντίστοιχα ανώτατα εκπαιδευτικά ή 
ερευνητικά ιδρύματα του εξωτερικού, είναι 
μια θετική εξέλιξη. Ωστόσο, η μέχρι τώρα 
πορεία των αξιολογήσεων των ΑΕΙ και ΑΤΕ1 
χαρακτηρίζεται από σχετική βραδύτητα και 
συναντά εμπόδια. Οι ενστάσεις που έχουν 
διατυπωθεί αφορούν στα κριτήρια αξιο
λόγησης και τις επιπτώσεις που θα έχει η 
αξιολόγηση στη χρηματοδότηση των εκπαι
δευτικών ιδρυμάτων.

Η μελέτη για την Επ ίδρ αση  της Α ξ ιο λ ό γ η 

σ η ς  στη Λ ή ψ η  Α π ο φ ά σ εω ν  των Ιδρ υμάτω ν  

Τρ ιτοβάθμ ιας  Εκπα ίδευσης, η οποία δημο- 
σιεύθηκε από το Ινστιτούτο Πολιτικής για 
την Ανώτατη Παιδεία, έναν μη κερδοσκο
πικό οργανισμό που εδρεύει στην Ουάσιν- 
γκτον, εξετάζει τα συστήματα αξιολόγησης 
τεσσάρων χωρών (Αυστραλίας, Καναδά, 
Γερμανίας και Ιαπωνίας) και επιχειρεί μια 
συνεκτική συγκριτική προσέγγιση δίνοντας 
έμφαση σε δύο διαστάσεις. Παρουσιάζει 
τόσο τα θετικά της αξιολόγησης όσο και 
τους κινδύνους που ελλοχεύουν εάν αυτή 
η διαδικασία δεν συνοδεύεται από ένα συ
γκεκριμένο όραμα. Αναδεικνύει, επίσης, 
ορισμένους τρόπους με τους οποίους τα

ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν την αξιολόγηση για 
να προωθήσουν καινοτομικές πρακτικές 
στη διδασκαλία και την έρευνα.

Ηλίας Μόσιαλος 
Πρόεδρος
1ΣΤΑΜΕ -  Α. Παπανδρέου

Μπάμπης Οικονόμου 
Επιστημονικός Διευθυντής 
1ΣΤΑΜΕ -  Α. Παπανδρέου
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Επιτελική Σύνοψη

Η κατάταξη των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι 
ένα όλο και πιο διαδεδομένο φαινόμενο παγκοσμίως, καθώς 
περισσότερες από 40 χώρες έχουν ήδη θεσπίσει συστήματα 
αξιολόγησης, ενώ έχουν εμφανιστεί και διεθνή συστήματα τα 
οποία συγκρίνουν εκπαιδευτικά ιδρύματα διαφορετικών χω
ρών. Η άνθηση των αξιολογήσεων γεννά ερωτήματα ως προς 
τους στόχους, τις χρήσεις και τα αποτελέσματα αυτών των 
συστημάτων.

Η παρούσα μελέτπ προσπαθεί να κατανοήσει το ρόλο που 
διαδραματίζει η κατάταξη στη λήψη θεμελιωδών αποφάσε
ων και τους τρόπους με τους οποίους τη χρησιμοποιούν τα 
ΑΕΙ διαφόρων χωρών του εξωτερικού, ώστε να επωφεληθεί 
ενδεχομένως η τριτοβάθμια εκπαίδευση στις ΗΠΑ. Η έρευνα 
βασίστηκε σε συνεντεύξεις με μέλη της πανεπιστημιακής κοι
νότητας διαφόρων ΑΕΙ της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γερ
μανίας και της Ιαπωνίας -  κρατών που διαθέτουν δικό τους 
εθνικό σύστημα αξιολόγησης και μετέχουν στα διεθνή.

Η επισκόπηση πρόσφατων ερευνών δείχνει ότι η κατάταξη 
επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων στα ΑΕΙ στους ακόλουθους 
τομείς: στρατηγική τοποθέτηση και σχεδιασμός, στελέχωση 
και οργάνωση, διασφάλιση ποιότητας, κατανομή πόρων και 
εξεύρεση κεφαλαίων, επιλογή και οικονομική ενίσχυση φοιτη
τών. Για την πληρέστερη κατανόηση αυτών των ζητημάτων, το 
ΙΗΕΡ διερευνά τον τρόπο με τον οποίο τα ΑΕΙ των τεσσάρων 
αυτών χωρών εντάσσουν την αξιολόγηση στο δικό τους σύ
στημα λήψης αποφάσεων.

Ευρύμαια και Προτάσεις
Οι αξιολογήσεις επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων στα ΑΕΙ 

των εξεταζόμενων χωρών με πολλούς τρόπους οι οποίοι είναι 
σύμφωνοι με τα πορίσματα των ερευνών που έχουν διεξαχθεί 
γι' αυτό το θέμα από τις συνεντεύξεις ωστόσο προκύπτουν 
κάποιες αποχρώσεις αλλά και εντελώς διαφορετικές προσεγ
γίσεις, που μπορεί να υπαγορεύσουν νέες χρήσεις της αξιο
λόγησης στα ΑΕΙ των ΗΠΑ. Τα στελέχη που ρωτήθηκαν για 
τους σκοπούς αυτής της έκθεσης, άσκησαν βάσιμη κριτική 
στην αξιολόγηση φερ' ειπείν ότι δίνεται μεγάλη σημασία στην 
κατάταξη εις βάρος άλλων αποτιμήσεων και πρακτικών, ότι η 
έμφαση στην κατάταξη μειώνει την πρόσβαση μη προνομιού
χων φοιτητών στα ΑΕΙ και ότι στρέφει τους πόρους τους προς 
την έρευνα και όχι την εκπαίδευση. Τα πορίσματα εντούτοις 
αναδεικνύουν κι έναν αριθμό προτάσεων σχετικά με το πώς 
μπορούν τα ΑΕΙ να χρησιμοποιήσουν την αξιολόγηση για να 
κάνουν τη δουλειά τους με καινοτόμο τρόπο.

Βελτιωμένη λήψη εμπεριστατωμένων αποφάσεων. Τα ΑΕΙ, 
κυρίως στις ΗΠΑ, καλούνται όλο και συχνότερα να λαμβάνουν 
αποφάσεις βάσει στοιχείων και να τεκμηριώνουν την επιτυχία 
των φοιτητών και του ιδρύματος. Οι αξιολογήσεις μπορεί να 
προκαλέσουν ενδοπανεπιστημιακό διάλογο ως προς το τι συ- 
νιστά επιτυχία και πώς μπορεί το ίδρυμα να την τεκμηριώσει 
και να την παρουσιάσει καλύτερα.

Αύξηση συμμετοχής σε διευρυμένο διάλογο για τη μέτρη
ση της επιτυχίας του Ιδρύματος. Η κατάταξη μπορεί να υπο
κινήσει τα ΑΕΙ να υπερβούν τον ενδοπανεπιστημιακό διάλογο 
και να συμμετάσχουν στον ευρύτερο εθνικό ή διεθνή διάλογο 
για τους νέους τρόπους συγκρότησης και παρουσίασης των

δεικτών επιτυχίας. Η συμμετοχή των επιμέρους ιδρυμάτων σε 
αυτές πς συζητήσεις θα αποτελέσει έναν όλο και πιο σημα- 
νπκό τρόπο για να διατυπωθεί το πώς η αξιολόγηση μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για να μετρηθούν και να βελτιωθούν οι 
πρακτικές κάθε ιδρύματος.

Βελτίωση των πρακτικών διδασκαλίας και μάθησης. Μπο
ρεί τα υπό εξέταση ΑΕΙ να εξακολουθούν να τονίζουν τις αλ
λαγές στις πρακτικές τους, οι οποίες μεταβάλλουν τους δείκτες 
-δυσκολεύοντας τα κριτήρια επιλογής φοιτητών, ευνοώντας 
την έρευνα έναντι της εκπαίδευσης και ενισχύοντας το προφίλ 
του διδακτικού προσωπικού-, αρκετά άλλα ιδρύματα όμως 
αναφέρουν επίσης αλλαγές στις μεθόδους που σχετίζονται 
άμεσα με τη διδασκαλία και την επιτυχία των φοιτητών. Τα ΑΕΙ 
που χρησιμοποιούν την κατάταξή τους για να προκαλέσουν 
αλλαγές σε τομείς οι οποίοι βελτιώνουν άμεσα την μάθηση, 
αποδεικνύουν ότι η αξιολόγηση μπορεί να οδηγήσει σε θετι
κές αλλαγές των τρόπων διδασκαλίας και μάθησης.

Προσδιορισμός και αναπαραγωγή πρότυπων προγραμμά
των. Γ !0 ορισμένα από τα ΑΕΙ της μελέτης αυτής, η λειτουργία 
της αξιολόγησης ως μέτρο σύγκρισης μεταξύ ομότιμων ιδρυ
μάτων, οδηγεί σε νέους τρόπους προσδιορισμού και αναπα
ραγωγής πρότυπων προγραμμάτων. Τα ΑΕΙ πρέπει να είναι 
πρόθυμα να χρησιμοποιήσουν την αξιολόγηση για να προσδι
ορίσουν και να μοιραστούν πς καλύτερες πρακτικές.

Ενίσχυση διαπανεπιστημιακής συνεργασίας. Οι κατατάξεις 
θεωρείται συχνά όπ υποκινούν τον ανταγωνισμό μεταξύ των 
ΑΕΙ, αλλά οι περιπτωσιολογικές μελέτες δείχνουν όπ καλλιερ
γούν επίσης πς συνεργασίες, όπως την κοινή έρευνα, τα προ
γράμματα ανταλλαγής διδακπκού προσωπικού και φοιτητών 
και πς συμμαχίες. Μπορεί επίσης να λειτουργήσουν ως ουσια- 
σπκό σημείο εκκίνησης για να προσδιοριστούν τα ΑΕΙ τα οποία 
μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους ή να συνεταιριστούν.

Ενώ η παρούσα μελέτη, φωτίζει τους τρόπους με τους 
οποίους τα συστήματα αξιολόγησης επηρεάζουν τη λήψη 
αποφάσεων στα ΑΕΙ, υπογραμμίζει ταυτοχρόνως την ανάγκη 
να προσεχθούν οι ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις των κα
τατάξεων. Σε αυτές τις επιπτώσεις περιλαμβάνονται ο βαθμός 
στον οποίο η κατάταξη -και η έμφαση που δίνεται στην ανά
πτυξη πανεπιστημίων παγκόσμιας κλάσης- υπονομεύει την 
πρόσβαση στα ΑΕΙ φοιτητών από μη προνομιούχα τμήματα 
του πληθυσμού, η ασύμμετρη έμφαση στην έρευνα έναντι της 
εκπαίδευσης, η αναλογία του μόνιμου διδακτικού προσωπικού 
προς το έκτακτο, η βελτίωση των βασικών μεταβλητών αξιο
λόγησης αντί του ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού 
του ιδρύματος και η χρηματοδότηση των παγκόσμιας κλά
σης ΑΕΙ εις βάρος ιδρυμάτων που προάγουν άλλους εθνικούς 
στόχους. Τα ΑΕΙ οφείλουν να θεωρήσουν τις ανησυχίες για τις 
επιπτώσεις της αξιολόγησης ως καταλύτη για την υιοθέτηση 
άμεσων μέτρων, έτσι ώστε να αμβλυνθεί κάθε ενδεχόμενος 
αρνητικός αντίκτυπος.

Η κατάταξη των ΑΕΙ είναι πια εδραιωμένο φαινόμενο ηα- 
γκοσμίως. Η παρούσα μελέτη τεκμηριώνει τις θετικές και αρ
νητικές αντιδράσεις των ΑΕΙ στην κατάταξη, και προτείνει τρό
πους με τους οποίους τα ΑΕΙ μπορούν να την εκμεταλλευτούν 
για να βελτιώσουν τις εσωτερικές και εξωτερικές πρακτικές 
τους. Μπορεί να αποτελέσει σημείο εκκίνησης για τα ΑΕΙ που 
αναζητούν νέα εργαλεία αλλαγών και νέους τρόπους ανταπό
κρισης στην κατάταξή τους τόσο στο εθνικό όσο και σε διεθνή 
συστήματα αξιολόγησης.
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Εισαγωγή

Το φαινόμενο της κατάταξης Κολλεγίων και 
Πανεπιστημίων δεν απαντάται μόνο στις ΗΠΑ. Τον 
θεμέλιο λίθο των κατατάξεων των προπτυχιακών 
Κολλεγίων έβαλε το 1980 η U.S. News and World 
Report, για να ακολουθήσουν το παράδειγμά της 
πολυάριθμα περιοδικά, εφημερίδες, οργανισμοί, 
ιδιώτες και κρατικοί οργανισμοί ανά τον κόσμο. 
Στις μέρες μας, τουλάχιστον 40 χώρες δημοσι
εύουν τακτικά κάποιας μορφής πίνακες κατάτα
ξης, και κάθε χρόνο προστίθενται περισσότερες. 
Τα κριτήρια αξιολόγησης διαφέρουν σημαντικά 
-τα πιο γνωστά συστήματα κατάταξης με τη μεγα
λύτερη επιρροή αξιολογούν τα Ιδρύματα με βάση 
ακαδημαϊκούς παράγοντες, κάποια άλλα συστή
ματα όμως προσμετρούν τον αριθμό των νέων 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που αποκτήθηκαν, τον 
τρόπο αντιμετώπισης των φοιτητριών, τις φιλικές 
προς το περιβάλλον μεθόδους και πλήθος άλλα 
χαρακτηριστικά.

Οι πίνακες κατάταξης (που στο Ηνωμένο Βα
σίλειο αποκαλούνται league tables) εξυπηρετούν 
πολλούς σκοπούς ανάλογα με το κοινό στο οποίο 
απευθύνονται και την ιδιότητα των συντακτών 
τους. Στους οργανισμούς που κατατάσσουν τα 
Κολλέγια συμπεριλαμβάνονται μέσα μαζικής ενη
μέρωσης (MME), κρατικοί οργανισμοί, ανεξάρτη
τοι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί και ακαδημαϊκά 
ερευνητικά κέντρα. Οι οργανισμοί αυτοί έχουν δι
αφορετικούς σκοπούς. Ορισμένοι ανταηοκρίνονται 
στη ζήτηση των καταναλωτών για εύληπτη πληρο
φόρηση σχετικά με τη φήμη των ΑΕΙ, και συχνά 
προκαλούν τον ανταγωνισμό των συμμετεχόντων. 
Σε κάποιες περιπτώσεις, τα συστήματα αξιολόγη
σης χρησιμεύουν στην κατανομή της χρηματοδό
τησης, στην ανάδειξη της ξεχωριστής αποστολής 
κάθε Ιδρύματος ή ως μέσο εκτίμησης της αξίας 
του εκ μέρους του κοινού. Η κατάταξη μπορεί να 
περιλαμβάνει μόνο τα ΑΕΙ μιας χώρας ή Πανεπι
στήμια από όλο τον κόσμο (Παράρτημα 1).

Όσο έχει αυξηθεί η ποικιλία και η δημοτικότητα 
των πινάκων κατάταξης, άλλο τόσο έχουν μεγα
λώσει και οι ανησυχίες για τον αντίκτυπο τους. Η 
πολεμική γύρω από την επιρροή που ασκούν σε 
φοιτητές, ιδρύματα και κυβερνήσεις αποτελεί μό
νιμο θέμα στην φιλολογία περί ΑΕΙ, και στις με
γάλες εφημερίδες. Οι επικριτές ισχυρίζονται ότι

η ποσοτική αξιολόγηση δεν αποδίδει με ακρίβεια 
τα δυνατά και αδύνατα σημεία ενός Ιδρύματος ή 
την ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχει στους 
φοιτητές -ότι είναι προκατειλημμένη υπέρ ορισμέ
νου τύπου ΑΕΙ και κατά άλλων- και ότι η στάθμι- 
ση ορισμένων παραγόντων είναι αδικαιολόγητη 
και αντιστρατεύεται την αποστολή της ανώτερης 
εκπαίδευσης. Το ζήτημα αυτό έχει γίνει αντικεί
μενο διεξοδικής έρευνας, η οποία πρόσφερε στην 
πανεπιστημιακή κοινότητα τα όπλα για να επιδιώ
ξει αλλαγές ή να θεσπίσει συστήματα αξιολόγησης 
που ανταηοκρίνονται καλύτερα στους στόχους 
της. Συντάκτες των κατατάξεων, επικριτές, πανε
πιστημιακοί ερευνητές και άλλοι ενδιαφερόμενοι 
έχουν ξεκινήσει μια ανεπίσημη συνεργασία στο 
πλαίσιο της Διεθνούς Ομάδας Εμπειρογνωμό
νων Αξιολόγησης (International Ranking Expert 
Group -  IREG) με αποτέλεσμα τη θέσπιση αρχών 
που βελτιώνουν τη χρήση των αξιολογήσεων1.

Τα συστήματα αξιολόγησης έχουν και θετικές 
και αρνητικές συνέπειες, ενώ η πλήρης κατανόηση 
του αντίκτυπού τους δεν είναι εύκολη υπόθεση. 
Οι αξιολογήσεις χρησιμοποιούνται ποικιλοτρόπως 
από πολλά και διάφορα μέλη πανεπιστημιακών 
οργάνων, ιδρύματα, κυβερνήσεις και το κοινό.

Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται το ένα σκέ
λος της εξίσωσης: πώς η αξιολόγηση επηρεάζει τη 
λήψη αποφάσεων στα ΑΕΙ, καθώς και πώς χρη
σιμοποιείται η αξιολόγηση και σε τι είδους απο
φάσεις οδηγεί. Παρόλο που το μεγαλύτερο μέρος 
των ερευνών που έχουν γίνει γι' αυτό το θέμα 
αφορά στις κατατάξεις των ΗΠΑ και ιδιαίτερα της 
U.S. News and World Report (εφεξής U.S. News), 
υπάρχουν ενδείξεις ότι πολλές από αυτές τις τά
σεις και ο αντίκτυπος είναι οι ίδιοι σε όλο τον κό
σμο. Για παράδειγμα, μια πρόσφατη μελέτη για την 
επίδραση της αξιολόγησης στα ΑΕΙ σε παγκόσμια 
κλίμακα, κατέληξε ότι το 63% των ΑΕΙ που έδω
σαν στοιχεία, προέβαιναν σε «στρατηγικές, ορ
γανωτικές, διαχειριστικές ή ακαδημαϊκής φύσεως 
ενέργειες» εξαιτίας της κατάταξης. Μόνο το 8% 
δήλωσε ότι δεν είχε προβεί σε καμιά ενέργεια2. Η

1 Οι Αρχές του Βερολίνου για την Αξιολόγηση των ΑΕΙ και άλλες 
πληροφορίες για το IREG βρίσκονται στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση 
www.ihep.org/research/rankingsystemsclearingliouse.cfm

2 Ε. Hazelkorn , Αντίκτυπος και επίδραση των Πινάκων Κατάταξης 
και των Συστημάτων Αξιολόγησης στην λήψη αποφάσεων στην Τρι
τοβάθμια εκπαίδευση (Impact and influence of League Tables and 
Ranking Systems on Higher Education Decision-Making), Higher 
Education Management and Policy 19(2) (2007): B7-110.
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έρευνα εξετάζει το πώς τα ΑΕΙ τεσσάρων χωρών 
-Αυστραλίας, Ιαπωνίας, Γερμανίας και Καναδά- 
χρησιμοποιούν την αξιολόγηση κατά τη διαδικασία 
λήψης των αποφάσεών τους. Περιλαμβάνει επίσης 
μια ανασκόπηση του συσχετισμού της κατάταξης 
με τη λήψη αποφάσεων, για να περιχαρακώσει το 
θέμα και να καταδείξει το πώς αυτές οι τέσσε
ρις χώρες εκμεταλλεύονται την αξιολόγηση για να 
βελτιώσουν τις πρακτικές στο Πανεπιστήμιο.

Μεθοδολογία
Η παρούσα μελέτη, για να εξετάσει την επίδραση 

της αξιολόγησης στη λήψη αποφάσεων, στηρίχτηκε 
κυρίως στις μεθόδους συλλογής ποιοτικών δεδο
μένων. Η Ellen Hazelkorn, διευθύντρια έρευνας και 
επιχειρηματικότητας, Κοσμήτορας του Graduate 
Research School και διευθύντρια της Μονάδας 
Σχεδιασμού Πολιτικής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
του Τεχνολογικού Ινστιτούτου του Δουβλίνου, και 
η Patti McGill Peterson, υψηλόβαθμος εταίρος 
του ΙΗΕΡ, διεξήγαγαν τις επιτόπιες συνεντεύξεις 
και οργάνωσαν τις ομάδες εστιασμένης θεματικής 
συζήτησης (focus groups)3. Για να εκτιμήσουν οι 
ερευνήτριες επακριβώς την επίδραση της αξιολό
γησης στις διαφορετικές δομές των ιδρυμάτων, 
συμπεριέλαβαν διάφορες ομάδες ανθρώπων της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από περισσότερα των 
20 ΑΕΙ στις τέσσερις αυτές χώρες. Οι Σχολές αντι
προσωπεύουν ολόκληρη τη γκάμα των ιδρυμάτων, 
από ανταγωνιστικά ερευνητικά Πανεπιστήμια μέχρι 
μικρά Κολλέγια. Το ΙΗΕΡ εξασφάλισε την έγκριση 
του επικεφαλής κάθε ιδρύματος για τη συμμετοχή 
των μελών του στη μελέτη, και πολλές από τις επι
τόπιες επισκέψεις διοργανώθηκαν με τη βοήθεια 
του αρμόδιου Γραφείου Ερευνών του συγκεκρι
μένου ιδρύματος. Για να εξασφαλιστεί η ειλικρινής 
συμμετοχή, τηρήθηκε η ανωνυμία των ιδρυμάτων 
και των ερωτώμενων μελών τους.

Οι συνεντεύξεις και τα focus groups έλαβαν 
χώρα από τον Ιανουάριο μέχρι τον Αύγουστο του 
2008. Όλα τα παραθέματα του κειμένου προέρχο
νται από αυτές τις συνεντεύξεις, εκτός αν άλλως 
ορίζεται. Οι ερωτήσεις και τα θέματα συζήτησης 
είχαν ως στόχο να διερευνήσουν το πώς τα συ
στήματα αξιολόγησης επηρεάζουν τέσσερις ευρύ

3 Η Hazelkorn σε Αυστραλία, Ιαπωνία και Γερμανία, και η 
Peterson στον Καναδά.

τερους τομείς: τα ακαδημαϊκά στάνταρ και αποφά
σεις, τις διοικητικές αποφάσεις, την αναπτυξιακή 
στρατηγική και την οργανωτική φιλοσοφία. Συμ
μετείχαν άτομα από όλο το φάσμα της πανεπιστη
μιακής κοινότητας, όπως υψηλόβαθμα διοικητικά 
στελέχη, προσωπικό προγραμματισμού και διαχεί
ρισης, διδακτικό και ακαδημαϊκό προσωπικό, και 
φοιτητές. Η συμμετοχή διαφόρων μελών από τα 
πανεπιστημιακά όργανα επέτρεψε στις ερευνή- 
τριες να εξετάσουν σε βάθος ποικίλες διαστάσεις 
ενός διαφιλονικούμενου ζητήματος. Οι συνεντεύ
ξεις και τα focus groups κάθε περιπτωσιολογικής 
μελέτης συνοψίστηκαν έτσι ώστε να προκύψουν 
κάποια σημαντικά συμπεράσματα.

Είναι δύσκολο να ξεχωρίσει κανείς τον αντί
κτυπο της αξιολόγησης στη λήψη αποφάσεων από 
το γενικό αντίκτυπο των ανταγωνιστικών δυνάμε
ων και άλλων παραγόντων στην τριτοβάθμια εκ
παίδευση. Η παρούσα έρευνα αντανακλά το πώς 
αντιλαμβάνονται οι ερωτηθέντες το ρόλο που παί
ζει η αξιολόγησης στη λήψη αποφάσεων στο δικό 
τους πανεπιστήμιο, και δεν επιχειρεί να διαχωρί
σει την επίδραση της αξιολόγησης από άλλες με
ταβλητές. Σκοπός αυτής της ποιοτικής ανάλυσης 
είναι να συντελέσει στην πληρέστερη κατανόηση 
του πώς βλέπουν τα μέλη της πανεπιστημιακής 
κοινότητας την αξιολόγηση, ποιο ρόλο παίζει αυτή 
στη δική τους δουλειά και ποιον αντίκτυπο έχει 
στον προγραμματισμό και στις προτεραιότητες του 
ιδρύματος.

Παράρτημα 1. Κατανοώντας το το
πίο των συστημάτων αξιολόγησης

Όπως τα ΑΕΙ, έτσι και οι προσεγγίσεις και τα 
συστήματα αξιολόγησης διαφέρουν σημαντικά με
ταξύ τους, ενώ συχνά συνδέονται αποκλειστικά με 
το πλαίσιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μίας συ
γκεκριμένης χώρας. Γενικώς όμως, κάθε σύστημα ή 
προσέγγιση περιλαμβάνει ένα παρόμοιο λογικό σύ
νολο στοιχείων. Πρώτα, συλλέγονται δεδομένα είτε 
από προϋπάρχουσες πηγές, είτε από πρωτότυπες 
έρευνες. Ύστερα, από τις πληροφορίες που έχουν 
συγκεντρωθεί, επιλέγονται οι μεταβλητές. Στη συνέ
χεια, από τις μεταβλητές που έχουν επιλεγεί, εξάγο
νται οι δείκτες και γίνεται τυποποίηση και στάθμιση 
της βαρύτητάς τους. Τέλος, στις περισσότερες περι-
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πτώσεις, γίνονται υπολογισμοί και συγκρίσεις έτσι 
ώστε να καταταγούν τα ΑΕΙ σε μια σειρά.

Στα εθνικά συστήματα αξιολόγησης, όλα ή σχε
δόν όλα τα πανεπιστήμια μιας χώρας συγκρίνονται 
μεταξύ τους. Αυτό ήταν το πλαίσιο της αρχικής 
κατάταξης των πανεπιστημίων, μια πρωτοτυπία 
της U.S. News το 1981 την οποία αντέγραψαν 
ευρύτατα άλλες χώρες. Μπορεί στις περισσότερες 
περιπτώσεις, η σύγκριση να αφορά όλα τα πανε
πιστήμια μιας χώρας, σε άλλες όμως (όπως η κα
τάταξη Maclean στον Καναδά ή η U.S. News στις 
ΗΠΑ), τα πανεπιστήμια κατατάσσονται σε ομάδες 
ανάλογα με ορισμένα χαρακτηριστικά και συγκρί- 
νονται στο πλαίσιο αυτής της ομάδας.

Τα παγκόσμια συστήματα αξιολόγησης απο
τελούν παραλλαγή των εθνικών συστημάτων. Τα 
δύο εγκυρότερα συστήματα είναι η Παγκόσμια 
Ακαδημαϊκή Κατάταξη Πανεπιστημίων (Academic 
Ranking of World Universities) του Πανεπιστημί
ου Jiao Tong της Σαγκάης (εφεξής SJT)4, που δη
μοσιεύτηκε το 2003 και το QS World University 
Rankings του Times Higher Education Supplement 
(εφεξής THES)5 της Βρετανίας, που πρωτοδημο- 
σιεύτηκε το Νοέμβριο του 2004. Λόγω της δυ
σκολίας να γίνει σύγκριση δεδομένων μεταξύ δι
αφορετικών χωρών, και τα δύο αυτά παγκόσμια 
συστήματα αξιολόγησης στηρίζονται περισσότερο 
απ’ ότι τα εθνικά στην παραγωγή ερευνητικού έρ
γου και σε δεδομένα που αφορούν τους φοιτη
τές. Το THES κάνει ευρύτατη χρήση διαδικτυακών 
ερωτηματολογίων, για να καθορίσει τη βαθμολο
γία της «Ανασκόπησης Ακαδημαϊκών Ομότιμων» 
(Academic Peer Review). Άλλοι παράγοντες είναι 
οι ανασκοπήσεις του υπαλληλικού προσωπικού, 
οι αναφορές σε δημοσιευμένα άρθρα και η διε
θνής φήμη. Το σύστημα κατάταξης του SJT είναι 
εντελώς διαφορετικό καθώς επικεντρώνεται στην 
έρευνα και χρησιμοποιεί αποκλειστικώς ποσοτι
κά δεδομένα, όπως ο αριθμός των διδασκόντων 
ή των αποφοίτων που έλαβαν βραβείο Νόμπελ ή 
Φιλντς, καθώς και ο αριθμός των μελών ΔΕΠ με 
δημοσιεύσεις και αναφορές στο έργο τους.

Τα διεθνή συστήματα αξιολόγησης έχουν υπο- 
στεί εντονότερη κριτική απ' όσο τα εθνικά για το ότι 
κατατάσσουν τα πανεπιστήμια βάσει τυποποιημένων

4 Βλ. www.arwu.org/rank2008/EN2008.htm.

5 Βλ. www.topuniversities.com/worlduniversityrankings/.

κριτηρίων, μια μέθοδο αξιολόγησης η οποία αγνοεί 
τις ευρύτατες διαφορές που υπάρχουν στις εκπαι
δευτικές μεθόδους και στόχους κάθε χώρας. Ωστό
σο, τα διεθνή συστήματα αξιολόγησης θεωρούνται 
σε πολλά μέρη της γης ότι αντανακλούν πιστά τη 
θέση μιας χώρας στον παγκόσμιο ανταγωνισμό6.

Ευρήματα της έρευνας

Για να γίνει κατανοητό το πλαίσιο της αξιολόγη
σης εντός των χωρών που επελέγησαν για την πα
ρούσα μελέτη, είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη 
όσα είναι ήδη γνωστά για το πώς επηρεάζει η αξι
ολόγηση τα ΑΕΙ κατά τη λήψη αποφάσεων. Επει
δή τα συστήματα αξιολόγησης έχουν μεγαλύτερη 
ιστορία στις ΗΠΑ, οι υπάρχουσες έρευνες εξετά
ζουν αυτή τη σχέση στο αμερικανικό πλαίσιο7. Αν 
και το πεδίο της έρευνας είναι περιορισμένο, προ
τείνει πέντε πρωταρχικούς, αλληλένδετους τομείς 
όπου η αξιολόγηση επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων 
στα ΑΕΙ: στρατηγική τοποθέτηση και σχεδιασμός, 
στελέχωση και οργάνωση, διασφάλιση ποιότητας, 
κατανομή πόρων και εξεύρεση κεφαλαίων, επιλο
γή και οικονομική ενίσχυση φοιτητών.

Στρατηγική τοποθέτηση και σχεδιασμός
Με την αύξηση του αριθμού και της δημοτικό

τητας των συστημάτων αξιολόγησης, άρχισαν να 
εμφανίζονται και παραδείγματα του αντίκτυπού 
τους στο στρατηγικό σχεδίασμά και την τοποθέτη
ση. Το πιο κραυγαλέο παράδειγμα είναι αυτό ενός 
ΑΕΙ το οποίο θέτει ρητά ως στόχο τη βελτίωση της 
θέσης του στην κατάταξη και συνδέει την κατανο
μή πόρων, τις προσλήψεις και άλλες αποφάσεις 
του με αυτό ο στόχο.

Για παράδειγμα, το 2004, ο πρύτανης του 
Πανεπιστημίου της Μινεσότα (ΙΙΜΝ) ξεκίνησε τη

6 Βασίζεται εν μέρει σε αποσπάσματα της Αναφοράς του ΙΗΕΡ, 
το 2007, College and University Ranking Systems: Global 
Perspectives and American Challenges. Η πλήρης αναφορά 
βρίσκεται στο www.ihep.org/assets/files/publications/a-f/
CollegeRankingSystems.pdf.

7 Η μοναδική άλλη έρευνα χρηματοδοτήθηκε από το Higher 
Education Funding Council (Συμβούλιο Χρηματοδότησης Τριτοβάθ
μιας εκπαίδευσης) της Αγγλίας. Βλ. Center for Higher Education 
Research (CHER), Έρευνα Ανοιχτού Πανεπιστημίου και Hobsons, 
2008. Counting what is measured of measuring what counts? 
League Tables and their Impact on Higher Educations Institutions 
in England. Έρευνα Hobson, 2008. Ανακτήθηκε στις 30 Μαρτίου 
2009 από το www.hefce.ac.uk/pubs/hefce/2008/08-14/.

6 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

http://www.istame.gr
http://www.arwu.org/rank2008/EN2008.htm
http://www.topuniversities.com/worlduniversityrankings/
http://www.ihep.org/assets/files/publications/a-f/
http://www.hefce.ac.uk/pubs/hefce/2008/08-14/


2010
l oúf l i os
Teúxos2

www.istame.gr

διαδικασία στρατηγικής τοποθέτησης σε διαπα- 
νεπιστημιακό επίπεδο για να κάνει το UMN «ένα 
από τα τρία καλύτερα ερευνητικά Ιδρύματα του 
κόσμου». Η πρωτοβουλία αυτή δεν συναρτάται με 
κάποιο συγκεκριμένο σύστημα αξιολόγησης, αλλά 
πολλές από τις αλλαγές που υλοποιήθηκαν αντα- 
ποκρίνονται σε κοινά κριτήρια αξιολόγησης, όπως 
π.χ. μέτρα για να αυξηθούν οι εθνικές και διεθνείς 
βραβεύσεις του διδακτικού προσωπικού και να 
βελτιωθεί το ποσοστό αποφοίτησης8. Ομοίως, το 
στρατηγικό σχέδιο Vision 2012 του Πανεπιστημί
ου Baylor, έχει ως στόχο να κάνει το ίδρυμα ένα 
από τα 50 πρώτα της κατάταξης U.S. News μέχρι 
το 2012. Συναφείς στόχοι του είναι να προσελκύ- 
σει διδακτικό προσωπικό πολύ υψηλού επιπέδου, 
να αυξήσει τα ποσοστά αποφοίτησης και διατή
ρησης του ενδιαφέροντος των φοιτητών, και να 
βελτιώσει τις εγκαταστάσεις του9. Σε όλο τον κό
σμο, πολλά πανεπιστήμια υιοθετούν στρατηγικές 
που σχετίζονται με την παγκόσμια κατάταξη. Το 
Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας στοχεύει να συμπε- 
ριληφθεί στα οκτώ καλύτερα ερευνητικά ιδρύματα 
της Αυστραλίας και να γίνει ένα από τα 200 κα
λύτερα παγκοσμίως μέχρι την πεντηκοστή επέτειο 
της ίδρυσής του, το 201410. Το Πανεπιστήμιο του 
Warwick στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει επίσης ανα
κοινώσει τα σχέδιά του να συμπεριλαμβάνεται, το 
2015, στην πεντηκοστή επέτειό του, στα 50 κα
λύτερα πανεπιστήμια του κόσμου11, ενώ το Πα
νεπιστήμιο Tohoku της Ιαπωνίας ανακοίνωσε ότι 
σχεδιάζει να εξελιχθεί «εντός των επόμενων 10 
ετών σε ίδρυμα παγκόσμιας κλάσης, το οποίο θα 
ενταχθεί στα 30 καλύτερα του κόσμου»12.

Σε άλλα πανεπιστήμια, οι στόχοι οι άμεσα συν- 
δεδεμένοι με την κατάταξη δεν είναι τόσο ρητά

8 Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, Advancing the Public Good: 
Transforming the University of Minesota into a World-Class 
Research University. (Μινεάπολη, 2007). Ανακτήθηκε στις 7 Ιου
λίου 2008  από το www.academic.umn.edu/provost/reports/ 
dec2007update.pdf.

9 E.F. Farrell και Μ. Van Der Werf “Playing the Ranking Game", 
Chronicle of Higher Education 53 (38), 2007: 38a.

10 S. Schwartz, δήλωση του Αντιπρύτανη. Ανακτήθηκε στις Απρι
λίου 2009  από το www.mq.edu.au/university/index.html.

11 Ν. Thrift, Vision 2015: A Strategy of Warwick: Message from 
the Vice-Chancellor. Ανακτήθηκε στις 6 Απριλίου 2009  από το 
www2.warwick.edu.ac.uk/about/vision2015.

12 A. Inoue, lnoue Plan 2007 -  Rap Map to Becoming a World
Class University. (Έκθεση του πρύτανη του Πανεπιστημίου. 29
Μαρτίου 2007). Ανακτήθηκε στις 6 Απριλίου 2009  από το www.
bureau.tohoku.ac.jp/president/open/plan/lnoue_Plan.pdf.

διατυπωμένοι, αλλά ο αντίκτυπος της παραμένει 
εμφανής. Για παράδειγμα, το Carnegie Foundation 
for the Advancement of Teaching (Ίδρυμα Κάρ- 
νεγκι για την Προώθηση της Διδασκαλίας) ανα
βάθμισε, το 1994, το Berea College, ένα ιδιω
τικό εκπαιδευτικό ίδρυμα τεχνών στο ανατολικό 
Κεντάκι, από το επίπεδο Comprehensive II στο 
Baccalaureate I 13, γεγονός που το ανέβασε στην 
αξιολόγηση U.S. News από την περιφερειακή 
στην πιο ανταγωνιστική εθνική κατηγορία. Όταν 
το Berea είδε ότι κατρακύλησε στην κατάταξη, 
εφεσίβαλε την απόφαση και χαρακτηρίστηκε ως 
ίδρυμα επιπέδου Baccalaureate II, με αποτέλεσμα 
να επανέλθει στην περιφερειακή κατηγορία. Έτσι, 
παρόλο που η κατηγορία Baccalaureate 1 διαθέ
τει μεγαλύτερο κύρος, το Berea αποφάσισε ότι ο 
αρνητικός αντίκτυπος της πτώσης στην κατάταξη 
βάραινε περισσότερο από το κύρος και επέλεξε να 
τοποθετηθεί στην κατηγορία όπου θα καταλάμβα
νε υψηλότερη θέση14.

Ο όρος «παγκόσμια κλάση» έχει αρχίσει να κά
νει την εμφάνισή του στις ανά τον κόσμο συζη
τήσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, στις δη
λώσεις των ΑΕΙ για την αποστολή τους και στις 
κυβερνητικές πολιτικές για την παιδεία, αντανα
κλώντας την επιθυμία των εκπαιδευτικών ιδρυ
μάτων να συγκαταλεγούν μεταξύ των καλύτερων 
πανεπιστημίων του κόσμου. Για παράδειγμα, το 
Pontifica Universidad Católica της Χιλής, ένα από 
τα λίγα ερευνητικά πανεπιστήμια της Λατινικής 
Αμερικής, έχει θέσει ως στόχο να γίνει ίδρυμα πα
γκόσμιας κλάσης μέχρι την 150η επέτειό του το 
203815. Σε αρκετές περιπτώσεις, ιδίως στις χώρες 
όπου το εκπαιδευτικό σύστημα ελέγχεται από μια 
κεντρική αρχή, όπως στην Κίνα16, η κυβέρνηση 
καθορίζει τα ΑΕΙ που θα γίνουν παγκόσμιας κλά-

13 Η Ταξινόμηση Κάρνεγκι για τα ΑΕΙ, αποτελεί ένα εργαλείο του 
«Ιδρύματος Κάρνεγκι για την Προώθηση της Διδασκαλίας» προς 
διευκόλυνση της διάκρισης ανάμεσα στην αποστολή και στα προ- 
σφερόμενα προγράμματα των ΑΕΙ στις ΗΠΑ. Για περισσότερες πλη
ροφορίες, βλ. www.carnegiefoundation.org/classifications.

14 A. Machung, Playing the Rankings Game, Change 30(4), 
1998: 12-17.

15 P. Rosso και N. Velasco, “A Latin American Private University 
Strives to Become World Class", International Higher Education 
43 (άνοιξη 2006). Ανακτήθηκε στις 8 Ιουλίου 2008 από το www. 
bc.edu/bc_org/avp/soe/cihe/new sletter/Num ber43/pl8_ 
Rosso_Velasco.htm.

16 K. Mohrman, “World Class Universities and Chinese Higher 
Education Reform”, International Higher Education (άνοιξη 2005). 
Ανακτήθηκε στις 8 Ιουλίου 2008  από το www.bc.edu/bc_org/ 
avp/soe/cihe/newsletter/News39/textO 13 .htm.
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σης. Αν και η δημόσια συζήτηση για το τι συνιστά 
πανεπιστήμιο παγκόσμιας κλάσης βρίσκεται σε 
εξέλιξη, η πρακτική εκδήλωσή του συνδέεται τις 
περισσότερες φορές με τη θέση που κατέχει στην 
κατάταξη ή με τους παράγοντες που λαμβάνονται 
υπόψη από τα συστήματα αξιολόγησης.

Στελέχωση και οργάνωση
Αν και οι αποδείξεις είναι περιστασιακές, πολλές 

αποφάσεις που αφορούν τη στελέχωση και την ορ
γάνωση των ΑΕΙ παγκοσμίως έχουν επηρεαστεί από 
την επίτευξη στόχων και αποτελεσμάτων σχετικών 
με την αξιολόγηση. Αυτές οι αποφάσεις επηρεάζουν 
το προσωπικό και τα κάθε είδους αξιώματα, σε όλα 
τα επίπεδα της ιεραρχίας των ΑΕΙ, αρχίζοντας από 
την κορυφή. Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές 
είναι η πολλαπλασιασμός και η ανάπτυξη τμημάτων 
διεθνών σπουδαστών, τα οποία είναι επιφορτισμέ
να με το καθήκον της αύξησης του αριθμού των 
αλλοδαπών φοιτητών, ένα σημαντικό δείκτη μέτρη
σης στην κατάταξη THES για παράδειγμα. Τα πλή
ρη πανεπιστήμια ανακαλύπτουν αυτό που πολλές 
επαγγελματικές Σχολές (π.χ. Διοίκησης Επιχειρήσε
ων, Νομική και Ιατρική) γνώριζαν ήδη, ότι δηλαδή 
η κατάταξη παίζει σημαντικό ρόλο για την προσέλ
κυση φοιτητών και ότι οι υπηρεσίες επιλογής φοι
τητών πρέπει να είναι πλήρως εφοδιασμένες για να 
ανταποκριθούν17.

Η κατάταξη θεωρείται επίσης ότι καθορίζει την 
πρόσληψη ή την απόλυση μερικών πρυτάνεων ΑΕΙ18, 
ενώ κάποιες άλλες λιγότερο δραστικές οργανωτικές 
αλλαγές (όπως η δημιουργία νέων οργανωτικών μο
νάδων για να ασχοληθούν με τις πρωτοβουλίες που 
σχετίζονται με την αξιολόγηση) γίνονται όλο και πιο 
συνήθεις. Σε κάποιο ίδρυμα, δημιουργήθηκε ένα νέο 
τμήμα για να παρακολουθεί και να βελτιώσει τους 
δείκτες αξιολόγησης' ένα άλλο, όρισε μια ομάδα από 
μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας για να διαχει
ρίζεται τα σχετικά με την αξιολόγηση στοιχεία και 
πληροφορίες19. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης

17 Δείτε για παράδειγμα Μ. Saucier και R. Lancaster, “Do Rankings 
Matter? The Effect of U.S. News and World Report Ranking on 
the Admissions Process of Law Schools", Law and Society Review 
40(1), 2006: 105-134.

18 B. Bollag, “College Rankings Catch on Overseas", Chronicle of 
Higher Education 53(38), 2007: A17.

19 E. Hazelkorn, “Rankings and the Battle for World Class 
Excellence: Institutional Strategies and Policy Choises”, Higher 
Education Management and Policy 21(1), 2009.

μπορεί να έχουν σημαντικές συνέπειες στην εργα
σιακή κατάσταση και απασχόληση του διοικητικού 
προσωπικού που είναι υπεύθυνο να παρακολουθεί 
και να βελτιώσει την επίδοση του ιδρύματος τους. Για 
παράδειγμα, όταν το 2001 ένα λάθος στα αναφερ- 
θέντα στοιχεία είχε ως αποτέλεσμα να καταλάβει το 
Κολλέγιο Hobart and William Smith θέση κατώτερη 
της αναμενόμενης στην κατάταξη της U.S. News, 
απολύθηκε ο υπεύθυνος για το λάθος υψηλόβαθμος 
διοικητικός υπάλληλος20.

Η αξιολόγηση μπορεί να επηρεάσει και τις απο
φάσεις που αφορούν τη στελέχωση του διδακτικού 
προσωπικού, ιδίως ως προς την προσέλκυση και 
πρόσληψή του. Για παράδειγμα, αποτέλεσμα της έμ
φασης που δίνει η Παγκόσμια Ακαδημαϊκή Κατάταξη 
ΑΕΙ του Πανεπιστημίου Jiao Tong (SJT) της Σαγκά- 
ης στις διακρίσεις των μελών ΔΕΠ, τα Ιρλανδικά και 
Βρετανικά πανεπιστήμια επιδιώκουν να προσλάβουν 
μεγαλύτερο αριθμό κατόχων βραβείου Νόμπελ21. 
Υπάρχει ανησυχία μήπως το γεγονός ότι οι αποζη
μιώσεις του διδακτικού προσωπικού συμπεριλαμβά- 
νονται στους παράγοντες αξιολόγησης της λίστας 
U.S. News, ωθήσει τα ΑΕΙ να προσλάβουν περισσό
τερους διδάσκοντες με σύμβαση ορισμένου χρόνου, 
επειδή οι χαμηλότεροι μισθοί τους απελευθερώνουν 
κονδύλια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο να 
δοθεί αύξηση στα μόνιμα μέλη ΔΕΠ22 * * *. Η αυξανόμενη 
προσφυγή σε συμβασιούχους διδάσκοντες στις ΗΠΑ 
έχει τεκμηριωθεί πλήρως, απαιτείται όμως περεταί- 
ρω έρευνα για να διαπιστωθεί ο βαθμός στον οποίο 
αυτή η τάση σχετίζεται με την αξιολόγηση.

Διασφάλιση ποιότητας
Πολύς κόσμος ανατρέχει στις κατατάξεις για 

να υπολογίσει την ακαδημαϊκή ποιότητα των ΑΕΙ. 
Παρόλο που αμφισβητείται έντονα ο βαθμός στον 
οποίο η κατάταξη αποδίδει με ακρίβεια την ποιότη
τα, φαίνεται εντούτοις ότι επηρεάζει τις αποφάσεις

20 R.G. Ehrenberg, “Reaching for the Brass Ring: How the 
U.S. News and World Report Rankings Shape the Competitive 
Environment in U.S. Higher Education” (ανακοίνωση για το 
Macalester Forum on Higher Education, Σενχ Πολ, Μινεσόια, 12- 
13 Ιουνίου 2001).

21 Bollag, 2007.

22 R.G. Ehrenberg, "Method or Madness? Inside the USNWR
College Rankings" (ανακοίνωση στο Wisconsin Center for the 
Advancement of Postsecondary Education Forum για τη Χρήση
και Κατάχρηση της Κατάταξης των Κολλεγίων, Μάντισον, Γουι-
σκόνσιν, 20 -21  Νοεμβρίου 2003).
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