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C o p y r i g h t 1965 
Κέντρον Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών 

Φ. Κωνσταντινίδης και Κ. Μιχαλάς 



TO ΚΕΝΤΡΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Tò Κεντρον Προγραμματισμού και Οικονομικών 'Ερευνών 

ίδρύθη αρχικώς το 1961 ως Κεντρον Οικονομικών 'Ερευνών 

èv 'Ελλάδι: 1) δια την ερευναν τών διαρθρωτικών προβλημά

των και δυνατοτήτων αναπτύξεως της Ελληνικής Οικονο

μίας, 2) δια τον συστηματικον προγραμματισμον κατανομής 

τών διαθεσίμων πόρων δια την οίκονομικήν άνάπτυξιν και 3) 

δια την τεχνικο-οικονομικήν κατάρτισιν στελεχών προς επάν-

δρωσιν κρατικών υπηρεσιών και τής Οικονομίας εν γένει. 

Οι πόροι του συνίστανται εξ επιχορηγήσεων τής 'Ελληνι

κής Κυβερνήσεως, τής εν 'Ελλάδι 'Αμερικανικής 'Αποστο

λής και τών 'Ιδρυμάτων Ford και Rockefeller. Tò Πανεπι-

στήμιον τής Καλιφόρνιας συμμετέχει εις το έργον του δι' 

αποστολής ξένων επιστημόνων, ο'ι όποιοι ανήκουν εις το προ-

σωπικον τοϋ Κέντρου επί εν έτος. Μετέχει επίσης προγράμ

ματος υποτροφιών 'Αμερικανών πτυχιούχων εν 'Ελλάδι προς 

οίκονομικήν ερευναν και 'Ελλήνων πτυχιούχων εις 'Αμερικα

νικά Πανεπιστήμια προς εύρυτέρας οίκονομικάς σπουδάς. 

Ύποτροφίαι παρέχονται επίσης είς νέους αποφοίτους 'Ελ

ληνικών Πανεπιστημίων, οι όποιοι προσλαμβάνονται εις το 

Κεντρον επί χρονικόν τι διάστημα, προς ασκησιν εις την οί

κονομικήν ερευναν. Ούτοι συμμετέχουν εις τάς διεξαγομένας 

έρευνας και τα διοργανούμενα υπ' αυτού σεμινάρια. 

Αι ερευναι τοϋ Κέντρου διεξάγονται υπό ομάδων επιστη

μόνων υπό την διεύθυνσιν πεπειραμένων ερευνητών. Τα 

πορίσματα τών μελετών δημοσιεύονται εις σειράν «Μονο

γραφιών Οικονομικής Έρεύνης». Αι διαλέξεις και τα σεμι

νάρια δεν προορίζονται αποκλειστικώς δια το προσωπικόν 

τούτου. Καθηγηταί, πτυχιούχοι και φοιτηταί ΟΊκονομι-
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κών 'Επιστημών προσκαλούνται επίσης να παρακολουθήσουν 

κάί να μετάσχουν εις την πνευματικήν ταύτην δραστηριότητα, 

ή οποία διεξάγεται δια της συνεργασίας μετά 'Ανωτάτων 

Πνευματικών 'Ιδρυμάτων της 'Ελλάδος και του 'Εξωτερικού. 

Το πρόγραμμα δημοσιεύσεων τοϋ Κέντρου συμπληροϋται δια 

της «Σειράς Διαλέξεων» και ((Σειράς 'Επιμορφωτικών Μα

θημάτων», τα όποια απετέλεσαν άντικείμενον τών σεμιναρίων. 

'Επί τη βάσει της ικανοποιητικής αυτής πείρας το Κέν-

τρον αναδιωργανώθη τον Αϋγουστον τοϋ 1964, υπό το νέον 

του όνομα, με σκοπον την διεξαγωγήν, δια λογαριασμον τής 

'Ελληνικής Κυβερνήσεως, κατά τον πλέον συστηματικον τρό

πον, τοϋ επιστημονικού προγραμματισμοϋ, επί εθνικού κάί 

περιφερειακοϋ επιπέδου. 

Έπιδίωξιν τοϋ Κέντρου αποτελεί και ή δημιουργία βι

βλιοθήκης βασικών οικονομικών έργων, ή όποια θα άποβή 

επίσης Ιδιαιτέρως χρήσιμος εις τους "Ελληνας οικονομολό

γους. 

Άποσκοπεϊται επίσης ή ανταλλαγή πληροφοριών και πο

ρισμάτων με ανάλογα Κέντρα άλλων χωρών και ή συμμε

τοχή εις κοινήν προσπάθειαν ερεύνης με άλλους δημοσίους 

ή Ιδιωτικούς οργανισμούς τής 'Ελλάδος ή τής αλλοδαπής. 

Πρέπει να τονισθή δτι το Κέντρον αποτελεί εν επί πλέον 

παράδειγμα ελληνοαμερικανικής συνεργασίας, τόσον από από

ψεως συνεισφοράς τοϋ ανθρωπίνου παράγοντος, δσον και από 

απόψεως πόρων και προσπαθειών, δια την προώθησιν τής εκ

παιδεύσεως οικονομολόγων και ύποβοήθησιν τής χώρας προς 

άντιμετώπισιν τών αναγκών τής οικονομικής αναπτύξεως. 

Ό τελικός σκοπός τής δραστηριότητος τοϋ Κέντρου Προ

γραμματισμοϋ και ΟΙκονομικών 'Ερευνών είναι κατ' εξοχήν 

πρακτικός: να συμβάλη εις την δημιουργίαν μιας καλυτέρας 

ζωής τοϋ Έλληνικοϋ λαοϋ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ. ΚΟΪΤΣΟΤΜΑΡΗΣ 

Γενικός 'Επιστημονικός Διευθυντής 



Ή παρούσα διάλεξις εδόθη εν 'Αθήναις την 15ην Mfteajo» 

£Q%£) 1965 υπό τού καθηγητού τού Πανεπιστημίου της Κο

λωνίας GERHARD WEISSER, προσκληθέντος υπό τού 

Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών 'Ερευνών. 





ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

'Ομιλούντες περί «Προγραμματισμού» έννοοΰ-
μεν την οίκονομικήν πολιτικήν, ή όποια κατευθύ
νει την οίκονομίαν βάσει σχεδίων των ρυθμιστικών 
εξουσιών. "Αρα λοιπόν υπό το πολιτικον σύνθημα 
«Προγραμματισμός» δεν εννοείται ή κοινοτυπία, 
δτι κάθε ορθολογιστική οικονομία ακολουθεί οια
δήποτε προγράμματα. Μάλλον εννοείται ή περί-
πτωσις κατά τήν οποίαν ή συμπεριφορά τών κατ' 
ιδίαν οικονομικών μονάδων επηρεάζεται δια προ
γραμματισμένων μέτρων υπερκειμένων εξουσιών 
και ιδιαιτέρως δια μιας κρατικής οικονομικής πο
λιτικής, ή οποία κατευθύνει οχι μόνον περιπτωσια
κούς και προχείρως, αλλ' ακολουθεί καθολικά προ
γράμματα, όταν λαμβάνη μέτρα ή άπέχη ενερ
γειών. 

Ι 

Περί τούτου, εάν δηλαδή ενδείκνυται μία τοιαύ
τη πολιτική και εάν εν γένει δύναται να επιτυχή 
αύτη τας ήθελημένας επιδράσεις, γίνονται συνεχείς 
διαμάχαι κατά τα τελευταία διακόσια ετη εις τήν 
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έπιστήμην και την οίκονομικοπολιτικήν πρακτικήν. 

Προσέτι άνεπτύχθησαν βαθμηδόν γνώμαι, αϊ όποιαι 

αντιπροσωπεύονται δογματικώς και σχεδόν με 

θρησκευτικήν ζέσιν. 

'Όμως κατά τα πρόσφατα έτη φαίνεται οτι υπερ

ισχύουν γνώμαι, τόσον μεταξύ των αντιπάλων, όσον 

και των οπαδών της επί τη βάσει προγραμμάτων 

κατευθυνόμενης οικονομίας, αϊ όποΐαι είναι όλιγώ-

τερον δογματικαί και σταθμίζουν με μεγαλυτέραν 

διαύγειαν τα ύπερ και τα κατά τών εκάστοτε πρα

γματικών προϋποθέσεων της πολιτικής δράσεως, 

καθώς και τους έξωοικονομικούς στόχους της δρά

σεως ταύτης. Σήμερον αρχίζουν εις τήν Δύσιν, ακό

μη και εις τήν χώραν, εις τήν οποίαν δρουν οι 

πλέον δραστήριοι αντίπαλοι της κατευθυνόμενης 

οικονομίας — τήν 'Ομοσπονδιακήν Γερμανίαν, να 

εξετάζουν με μικροτέραν μεροληψίαν, εάν και κατά 

πόσον θα έπρεπε ή οχι να έπεμβαίνη ή οικονομική 

πολιτική δια προγραμματισμένων μέτρων εις τάς 

αποφάσεις και διαρρυθμίσεις τών υποκειμένων της 

οικονομίας. Ε π ί σ η ς εις τήν Εύρωπαϊκήν Οίκονο-

μικήν Κοινότητα αντιμετωπίζονται σήμερον τα 

προβλήματα αυτά διαφορετικώς άπο κάθε επο-

ψιν, εν αντιθέσει προς τήν έποχήν της ιδρύσεως της 

Κοινότητος* τοΰτο βεβαίως κατά κύριον λόγον ένε

κα της γαλλικής επιρροής. 'Αντιστρόφως, δσον άφο

ρα εις τάς Άνατολικάς Χώρας, ή δογματική και 

αυστηρά κεντρικώς διευθυνομένη οικονομία έχαλα-

ρώθη προφανώς εις πολλά σημεία κατά τα τελευ-
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ταΐα ετη, έπαφιεμένων περισσοτέρων οικονομικών 
διαδικασιών εις τάς ελευθέρας δυνάμεις της αγο
ράς. Τέλος, εις τάς υπό άνάπτυξιν χώρας, εν ούδε-
μιςί περιπτώσει είναι δυνατόν, συμφώνως προς την 
κρατούσαν γνώμην, να παραιτηθή τις της προγραμ
ματισμένης κατευθύνσεως της οικονομίας. 

Εις την μεταβολήν ταύτην τών απόψεων ή επι
στήμη συνεισέφερε μεγάλως. Ά φ ' ενός μεν έπε-
σήμανεν επακριβώς τάς δυσκολίας της κατευθύν
σεως τών κοινωνικών δυνάμεων, καθώς και τους 
κινδύνους άπό ηθικής και πολιτιστικής απόψεως, 
άφ' έτερου δε έπεξειργάσθη τάς μεθόδους τής κα
ταρτίσεως τών προγραμμάτων και ασχολείται με 
την βελτίωσιν τών θεσμών δια την έκτέλεσιν αυ
τών. 'Αντιθέτως ή επιστήμη προσέφερεν ελάχι
στα μέχρι σήμερον εις το θέμα τής διευκρινήσεως 
τών στόχων, οι όποιοι θα πρέπει να λαμβάνωνται 
υπ' όψει κατά βάσιν (δπερ σημαίνει δχι μόνον όργα-
νικώς άλλα θεμελιωδώς) εις τα προγράμματα δια
μορφώσεως τής κοινωνίας. Έν προκειμένω επικρα
τούν ακόμη ευρύτατα αϊ πτωχού περιεχομένου εκ
φράσεις, δπως «γενικόν καλόν», «το συμφέρον τής 
κοινωνίας», «υποδομή» κλπ. 

'Επίσης αϊ επί μέρους έπιστήμαι, καθώς και ή 
οικονομική επιστήμη, παραλείπουν συνήθως ακόμη 
τήν άναγκαίαν σύνθεσιν τών συστάσεων και προ
ειδοποιήσεων περί του τί θα πρέπει να άπαιτηθή 
παρά τών λοιπών τομέων τής κοινωνικής ζωής. 
Πάντες οι τομείς ούτοι ευρίσκονται πράγματι εις 
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άλληλεξάρτησιν. Έκαστον μέτρον εις ενα τομέα του 

κοινωνικού συγκροτήματος δύναται να εχη ήθελη-

μένας ή αθέλητους επιδράσεις επί άλλων τομέων. 

Αι κοινωνικά! διαδικασίαι είναι εις μέγαν βαθμον 

άλληλεξάρτητοι. Με τοΰτο θα ασχοληθώ ακόμη 

διεξοδικώτερον. Έ π ι του προκειμένου υφίσταται 

συμφωνία εις την έπιστήμην. Έ ξ αύτοΰ όμως προ

κύπτει οτι δεν πρέπει τα προγράμματα να στηρί-

ζωνται μονοπλεύρως έπι μεμονωμένων ειδικών κλά

δων τών κοινωνικών επιστημών. Δεν δύναται να 

ύπαρξη ορθολογισμός, εάν δεν ληφθούν εκ τών προ

τέρων υπ' όψει, κατά τον προγραμματισμόν, αϊ αλ

ληλεξαρτήσεις όλων τών τομέων της κοινωνίας. 

Πρόκειται μάλλον εδώ, κατά το μέγιστον ποσοστόν, 

δια τον συντονισμον τών προγραμμάτων δια τους 

μεμονωμένους τούτους τομείς. Ό συντονισμός ού

τος δεν δύναται να όδηγήση εις ικανοποιητικά απο

τελέσματα, εάν άποβλέπη μόνον εις συμβιβασμούς 

μεταξύ τών κατ' ιδίαν οργάνων προγραμματισμού. 

Είναι άναγκαΐον όπως αί κατ' ιδίαν ύπηρεσίαι στη

ρίζουν τα προγράμματα των επί της βάσεως ενός 

ρεαλιστικού γενικού προγράμματος διαμορφώσεως 

της κοινωνίας. Ώ ς προς την έκπόνησιν μιας γενι

κής θεωρίας της «κοινωνικής πολιτικής» (Gesells

chafts Polit ik), ή επιστήμη ευρίσκεται ακόμη εν

τελώς εις την αρχήν. 

"Εν περαιτέρω έμπόδιον κατά την παροχήν οδη

γιών υπό τής επιστήμης προς τον έχοντα την πο-

λιτικήν εύθύνην προγραμματιστήν, ευρίσκεται εις 
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την κρατούσαν σήμερον τάσιν εις τάς κοινωνικάς 

έπιστήμας της τελειοποιήσεως των ποσοτικών εκ

φράσεων. 'Αναμφισβητήτως, σχέσεις αϊ όποΐαι 

προσδιορίζουν το νοούμενον δι' απολύτων αριθμών, 

είναι ίδανικώς κατάλληλοι δια να χρησιμεύσουν ως 

προϋποθέσεις συμπερασμάτων. Αι υποθέσεις αϊ ό

ποΐαι διατυποΰνται ούτω, δύνανται να επιβεβαιω

θούν άριστα, δια συγκρίσεως αυτών με την έμπει-

ρικώς διαπιστουμένην πραγματικότητα. 'Επίσης δύ

νανται αύται, κατ ' Ίδανικήν εκτασιν, να γίνουν αν

τιληπτά! και να ελεγχθούν υπό άλλων προσώπων. 

'Αλλ' εϊναι βέβαιον, ότι πολλοί μεμονωμένοι στό

χοι της πολιτικής δεν είναι δυνατόν να αποδοθούν 

δια τοιούτων τύπων εκφραζόμενων ποσοτικώς δι' 

απολύτων αριθμών, και ότι ή ιεραρχική θέσις τών 

μεμονωμένων τούτων στόχων, εν σχέσει προς τους 

άλλους στόχους, είναι δυνατόν να προσδιορισθή μό

νον δια τακτικών αριθμών. "Αρα λοιπόν, τα προ

γράμματα διαμορφώσεως της κοινωνίας διατυποΰν

ται λεκτικώς εις όλους τους τομείς αυτών τα δε 

ποσοτικώς εκφραζόμενα στοιχεία χρησιμεύουν μό

νον ως έξηρτημέναι συμβολαί εις τό λεκτικώς δια-

τυπούμενον συνθετικόν συνολικόν πρόγραμμα. Ύπό 

πολλών ερευνητών της συγχρόνου θεωρίας τών απο

φάσεων (operations research), Κυβερνητική κλπ. ) 

δεν λαμβάνονται επαρκώς υπ' όψει τα όρια αυτά 

της λειτουργικότητος τών επιστημονικών συστά

σεων και προειδοποιήσεων. 'Επίσης, αϊ μέθοδοι 

έρεύνης της συμπεριφοράς, αϊ όποΐαι έχουν μεγά-
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λην σημασίαν δια την έπιστημονικήν καθοδήγησιν 

της πολιτικής, δεν υπερνικούν πλήρως τα δρια της 
ποσοτικής διατυπώσεως. 'Ιδιαιτέρως δε ουδέποτε 
είναι απολύτως ασφαλείς αί διαπιστώσεις εκ πα-
ρατηρηθέντων τρόπων συμπεριφοράς, αί εχουσαι ως 
κίνητρα και ίσχύν των κινήτρων τούτων, τα υπάρ
χοντα συμφέροντα και τάς έσωτερικάς αυτών σχέ
σεις. 

Εις την περίπτωσιν ταύτην είναι ασφαλώς κα
λόν να συζητούνται επί διεθνούς επιπέδου τα προ
βλήματα μιας κατευθυνόμενης οικονομίας επί τή 
βάσει προγραμμάτων και ιδιαιτέρως τα προβλήμα
τα και τα δρια μιας τοιαύτης πολιτικής. Θεωρώ 
τον εαυτόν μου ευτυχή, διότι εκ τής προσκλήσεως 
ενός 'Οργανισμού, του οποίου ό Διευθυντής χαίρει 
διεθνούς φήμης επί του πεδίου τούτου, μου παρέ
χεται ή δυνατότης τής προσπάθειας μιας συμβο
λής επί του θέματος—και δια τούτο σας εκφράζω 
τάς ευχαριστίας μου. 

II 

Ή παλαιά φιλελεύθερα οικονομική πολιτική του 
laisser faire είχεν αποκρούσει κατ' αρχήν πασαν 
καθοδήγησιν τής συμπεριφοράς τών κατ' ιδίαν οι
κονομικών μονάδων μέσω κρατικών και ιδιωτικών 
ρυθμιστικών εξουσιών. Δι' αυτήν δεν ύπήρχεν, ως 
έκ τούτου, ουδέν πρόγραμμα δια τήν πορείαν τής 
οικονομίας. Έσκέπτετο φιλοσοφικώς, άρμονικώς 
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και άπο απόψεως οργανώσεως της οικονομίας έθεώ-
ρει ικανούς τους ρυθμιστικούς αυτοματισμούς της 
αγοράς. Ένόμιζεν δτι ή αγορά υπό ελεύθερον άν-
ταγωνισμον προσφέρει ολας τάς προϋποθέσεις, αϊ 
όποΐαι απαιτούνται δια την ρύθμισιν της οικονομίας, 
έφ' δσον πάντες οι εν τη άγορα συναλλασσόμενοι 
κατανοούν το συμφέρον των. Σήμερον γνωρίζομεν, 
δτι εις την πραγματικότητα δεν υφίστανται ρυθμι
στικοί αυτόματοι μηχανισμοί δυνάμενοι να λειτουρ
γήσουν ικανοποιητικώς και δτι ή σημερινή κοινω
νία έχει ανάγκην συνεχώς περισσότερον προγραμ
ματισμένης οργανώσεως. Αι πρόοδοι εις τήν τέ-
χνην της οργανώσεως δεν οδηγούν εις βελτιωμένους 
κοινωνικοτεχνικούς αυτομάτους μηχανισμούς, άλλ' 
εις τήν αυξησιν της σημασίας τών προσωπικών απο
φάσεων. Σπουδαιότητα έχει ή όρθολογικότης τών 
αποφάσεων τούτων και το περιεχόμενον τών έξω-
κοινωνιολογικών αυτών προϋποθέσεων. 

Ό ιδανικός αυτόματος ρυθμιστικός μηχανισμός, 
συμφώνως προς τήν άποψιν του κλασικού φιλελευθε
ρισμού, δηλαδή ή συναλλακτική οικονομία με πλή
ρη άνταγωνισμόν, είναι γενικώς ανέφικτος, τουλά
χιστον ύπο τάς ύφισταμένας σήμερον συνθήκας. 
Γνωρίζομεν δτι ή συναλλακτική οικονομία ευρί
σκεται συνεχώς ύπο τον κίνδυνον μιας δυσαρμονίας 
μεταξύ της συνολικής προσφοράς και ζητήσεως, 
έφ' δσον δεν ασκείται μία άντικυκλική νομισματι
κή πολιτική, ή οποία δεν θα επεκτείνεται αποκλει
στικώς και μόνον εις τον καθορισμον του προεξο-
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φλητικου επιτοκίου. Γνωρίζομεν επίσης ότι ώρι-

σμέναι προνομιακού θέσεις εις τήν άγοράν συνδέον

ται με τήν ταχεΐαν άνάπτυξιν της οικονομίας, ή 

οποία επιδιώκεται παντού και αποκλείουν τήν πλη

ρότητα του ανταγωνισμού. Έ π ί πλέον συμβαίνει 

εις πασαν σύγχρονον οικονομίαν, δια λόγους οι 

όποιοι θα πρέπει να γίνουν ιστορικώς παραδεκτοί, 

να εχη τόσον αύξηθή το μερίδιον τών δημοσίων ορ

γανισμών, ώστε ήδη το γεγονός αυτό καθιστά αδύ

νατον τήν πληρότητα του ανταγωνισμού ε'ις τήν 

ύπόλοιπον οικονομίαν. Θα έπρεπε επομένως να πα-

ραιτηθή τις της αναπτύξεως της οικονομίας, να πα-

ραιτηθή τουλάχιστον του επιθυμητού σήμερον ρυ

θμού της αναπτύξεως αυτής, καθώς και της πρα

γματοποιήσεως πολλών σκοπών εξυπηρετουμένων 

υπό του δημοσίου προϋπολογισμού, εάν θα έπεθύ-

μει να άποκαταστήση τήν πληρότητα του ανταγω

νισμού. Μία τοιαύτη πολιτική δεν θα ήτο ρεαλιστι

κή. Τοΰτο δμως σημαίνει, δτι δεν πρόκειται πλέον 

δια τήν έρώτησιν, έαν θα πρέπει να κατευθύνεται 

ή οικονομία. Κατεύθυνσις υπάρχει καί δταν ακόμη 

τό Κράτος παραιτήται τών επεμβάσεων του. 

Πάντοτε, οσάκις ώρισμέναι οικονομικά! μονά

δες κατέχουν προνομιακάς θέσεις, επειδή ό αντα

γωνισμός δεν εϊναι πλήρης, αύται δύνανται να εξα

σκούν έπιρροήν έπί τών αποφάσεων άλλων οικονο

μικών μονάδων καί δύνανται να κατευθύνουν τήν 

οικονομίαν, κατά Ιν ώρισμένον ποσοστόν, έπί τη 

βάσει τών προγραμμάτων των. 
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Ή Νέα Φιλελεύθερα Οικονομική Πολιτική δια

φέρει μόνον εν μέρει της Παλαιάς Φιλελευθέρας. 

Άνεγνώρισεν, δτι ό ανταγωνισμός θα πρέπει να 

έφαρμοσθή άναγκαστικώς υπό του Κράτους, διότι 

αϊ κατ' ιδίαν οίκονομικαί μονάδες προσπαθούν να 

αποφύγουν τήν σκληρότητα του ανταγωνισμού άνευ 

τοιούτου εξαναγκασμού. Ε π ί σ η ς οι πλείστοι των 

οπαδών της Νέας Φιλελευθέρας Σχολής δέχονται 

τήν άντικυκλικήν πολιτικήν εις τας οίκονομικάς δια

κυμάνσεις. 

III 

Έ ά ν παρίδη τις τάς ύφισταμένας συνθήκας, υπό 

τάς οποίας ευρίσκεται σήμερον πάσα συναλλακτική 

οικονομία, και υπόθεση εν υπόδειγμα στατικής, μή 

αναπτυσσόμενης και μή επηρεαζόμενης υπό του δη

μοσίου προϋπολογισμού, συναλλακτικής οικονομίας, 

δεν είναι προφανώς αυτονόητον δτι υπ ' αύτας τάς 

μή πραγματικάς συνθήκας θα ήτο καλή ή συναλλα

κτική οικονομία με πλήρη άνταγωνισμόν. Πολλα

πλώς δμως λέγεται, δτι ή τάξις αύτη είναι ή αρί

στη, τουλάχιστον «άπο καθαρώς οικονομικής από

ψεως». Πάσαι αί τοιούτου είδους αιτιολογήσεις βα

σίζονται επί της λογικής θέσεως του «οικονομι

σμού». Ό οικονομισμός διεδραμάτισε μέγαν ρόλον 

εις τήν διαμάχην περί του προγραμματισμού και 

της κατευθύνσεως της οικονομίας και υποστηρίζε

ται ακόμη και σήμερον ύπο πολλών. Παραγνωρί-
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ζει δμως, δτι δεν είναι δυνατή ή ύπαρξις μιας καθα
ρώς οικονομικής απόψεως. Δια την οίκονομικήν συμ-
περιφοράν ένδιαφερόμεθα πάντοτε μόνον εμμέσως. 

Ναι μεν ή λέξις οικονομία χρησιμοποιείται πολύ 
διαφοροτρόπως, πάντοτε όμως έννοουμεν μίαν δρα
στηριότητα, ή οποία δεν εκτιμάται χάριν αυτής τής 
ιδίας. Επίσης και εκείνος ό όποιος συλλαμβάνει 
τον νοούμενον όρισμόν τόσον στενώς, ώστε να περι
λαμβάνεται εις αυτόν μόνον ή έπιδίωξις κέρδους, θα 
συναισθανθή, κατόπιν επαρκούς αύτοπερισκέψεως, 
δτι δεν εκτιμά το κέρδος αυτό καθ' εαυτό, καΐ εάν 
τούτο συμβαίνη, θα πρόκειται περί ενός μονομα-
νοΰς πλεονέκτου. Κατ' άκολουθίαν και ή με την 
οίκονομίαν ασχολούμενη επιστήμη δεν διαθέτει 
Ινα, κατά κάποιον τρόπον οίκεΐον, αύτόνομον κρι-
τήριον αξιολογήσεως. Αι οικονομικά! «άξίαι» εί
ναι πάντοτε παράγωγοι άξίαι και βασίζονται έπί 
κινήτρων, τα όποια εις πασαν περίπτωσιν είναι 
έξωοικονομικά. Επομένως ουδείς δύναται να συμ-
βουλεύη κατ' αυτόν τόν τρόπον την πολιτικήν έξου-
σίαν ή τάς κατ' ιδίαν οίκονομικάς μονάδας λέγων: 
'Από καθαρώς οικονομικής απόψεως επιβάλλεται ό 
ώρισμένος ούτος τρόπος συμπεριφοράς. "Ισως δμως 
υπάρχουν εκτός τούτου και άλλα, δηλονότι έξω
οικονομικά κίνητρα, τα όποια παρακινούν εις διόρ-
θωσιν του «οικονομικώς ενδεδειγμένου». Οικονομι
κώς ένδεδειγμένον δεν δύναται να ύπαρξη υπ' αυ
τήν τήν έννοιαν. Οι ύπό λογικήν εννοιαν «τελικοί» 
αντικειμενικοί σκοποί ουδέποτε είναι το περιεχό-

20 



μενον, άλλα αί προϋποθέσεις των οικονομικών συμ
φερόντων, εϊτε απαιτούν ούτοι την όρθολογικήν συμ-
περιφοράν, την οποίαν καλοΰμεν οίκονομεΐν είτε 
θέτουν ε'ις την συμπεριφοράν ταύτην δρια. Δεν είναι 
δυνατή ή ΰπαρξις συγκρούσεων μεταξύ οικονομι
κών άφ' ενός και έπί παραδείγματι ηθικών ή πολι
τιστικών σκοπών άφ5 έτερου. Τοιαΰται συγκρού
σεις δύνανται να συμβούν μόνον μεταξύ άφ* ενός 
τών συστημάτων, τα όποια αποσκοπούν εις την 
έξασφάλισιν ή την αυξησιν του εφοδιασμού ώρισμέ-
νων ατόμων με ανεπαρκή αγαθά, άλλα δεν αναγνω
ρίζουν πολιτιστικά ή εθνικά και τα όμοια αγαθά, 
ή ηθικούς καί θρησκευτικούς περιορισμούς και άφ* 
ετέρου τών συστημάτων εφοδιασμού, τα όποια δέ
χονται τήν υπαρξιν τοιούτων αγαθών καί υποχρεώ
σεων. Άλλα καί τα συστήματα περί τών οποίων 
ώμιλήσαμεν προηγουμένως, τα καλούμενα «υλιστι
κά», θα ήσαν κατά βάσιν έξωοικονομικά. Έάν έπί 
παραδείγματι ό οργανωτής ενός τοιούτου συστήμα
τος δεν έπιθυμή ει μή μόνον να ζή μίαν ζωήν εύχά-
ριστον καί ασφαλή, ή θέλη να έπιτύχη τοΰτο δι' 
εαυτόν καί τους απογόνους του, δέν σημαίνει δτι 
ή μονομέρεια αύτη τών κατά λογικήν εννοιαν τε
λικών σκοπών του, τον καθιστά άτομον οικονομικώς 
συμπεριφερόμενον. Μόνον κατά τήν περίστασιν, κα
τά τήν οποίαν ούτος θέλει να έπιτύχη τας ανέσεις 
ταύτας της ζωής κατά όρθολογικον τρόπον, δίδε
ται εις ήμας αφορμή να τον χαρακτηρίσωμεν ως 
άνθρωπον οικονομικώς δρώντα. Δύναται, φυσικά, 
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να λεχθή ότι επιθυμεί τις να δρα οικονομικώς, άλλα 

δέν δυνάμεθα να ύποστηρίξωμεν, δτι οιοσδήποτε 

άνθρωπος αντιπροσωπεύει μίαν καθαρώς οίκονο-

μικήν άποψιν. Έκαστη συμπεριφορά εν σχέσει προς 

ανεπαρκή αγαθά προσδιορίζεται έξωοικονομικώς. 

Επομένως αϊ εκφράσεις του οικονομισμού είναι 

άναποφεύκτως τύποι κενοί περιεχομένου, υπό την 

εννοιαν της συγχρόνου λογικής. 

Συμφώνως προς αυτά επίσης δέν υπάρχει προ

γραμματισμός επί τη βάσει καθαρώς οικονομικών 

προϋποθέσεων. Και αντιθέτως, δέν δύναται να ύ

παρξη πολιτική, άποδεικνύουσα δια «καθαρώς οι

κονομικών» λόγων, δτι ή συναλλακτική οικονομία 

με πλήρη άνταγωνισμόν είναι αρίστη μορφή οικο

νομίας. 'Από καθαρώς οικονομικής απόψεως δέν 

είναι δυνατόν οΰτε να άποδειχθή οΰτε να άντικρου-

σθή το οτι αυτή είναι ή καλύτερα οικονομία. Κατά 

ταΰτα, ό οικονομικός, δηλαδή ό ορθολογικός εφο

διασμός μέ ανεπαρκή αγαθά, ούδεμίαν σχέσιν έχει 

λογικώς μέ τον φιλοσοφικόν «ύλισμόν». 

Εις τον ο'ικονομισμόν ευρίσκεται επίσης ή θε-

μελειώδης πλάνη πολλών οπαδών της «οικονομικής 

τής ευημερίας» (Welfare Economics). Ή θεωρία 

αυτή υφίσταται διεθνώς συνεχώς όξυτέραν κριτι

κή ν, άφοΰ επί πολύν χρόνον ήσκησε μεγίστην έπιρ-

ροήν επί τής οικονομικής επιστήμης. Μεταξύ τών 

πολλών επιχειρημάτων εσωτερικής κριτικής, τα 

όποια διατυποΰνται σήμερον εναντίον της, ή φι

λοσοφική κριτική καταλήγει εις τήν γνώμην, δτι ή 
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υπό της οικονομικής της ευημερίας προϋποτεθεΐσα 
άπόφασις δι* αύξανομένην εύημερίαν, είναι εσωτε
ρικώς οικονομική και οπωσδήποτε χρειάζεται μόνον 
να διορθωθή, ίνα ληφθούν υπ' όψει ώρισμένα ηθικά 
αιτήματα, εν σχέσει προς τήν κατανομήν του κοι
νωνικού προϊόντος και ώρισμένα ποσοτικά κριτή
ρια της καλούμενης υποδομής. Πράγματι, τήν θεω-
ρίαν ταύτην δεν δικαιολογούν ούτε ή συναλλακτική 
οικονομία με πλήρη άνταγωνισμόν ούτε οίαιδήποτε 
μορφαί προγραμματισμένης οικονομίας. Αι βασικαί 
προϋποθέσεις τής οικονομίας τής ευημερίας και οχι 
μόνον αϊ προϋποθέσεις δια τάς διορθώσεις των 
ακραίων περιπτώσεων, είναι εξωοικονομικαί. Ή 
οικονομία τής ευημερίας και τότε ακόμη θα ήτο 
αστήρικτος, δταν θα έπετύγχανον οι οπαδοί της 
να υπερνικήσουν τήν κριτικήν, εις τήν οποίαν αυτή 
εκτίθεται σήμερον διεθνώς. 

IV 

Έ κ του λόγου δτι δεν είναι δυνατόν να δικαιολο-
γηθή ή συναλλακτική οικονομία με πλήρη άνταγω
νισμόν μέσω καθαρώς οικονομικών λόγων, δεν προ
κύπτει πάντως και άναγκαίως, δτι πρέπει να άπο-
κρουσθή μία οικονομική πολιτική του laisser faire. 
Είναι δυνατόν να υπάρχουν έξωοικονομικοί λόγοι, 
οι όποιοι τήν δικαιολογούν. 

Δια να έδραιώσωμεν μίαν άποψιν εν προκειμένω, 
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ερωτάται πρώτον εάν είναι δυνατή μία πολιτική 
του laisser faire, ή όποια δεν επιφέρει το άντίθε-
τον εκείνου το όποιον αύτη θα πρέπει να έπιτύχη. 
Άπαντώμεν δτι δεν είναι δυνατή. Γνωρίζομεν σή
μερον δτι πάσα συναλλακτική οικονομία με εύρύν αν
ταγωνισμών έχει τήν τάσιν να μετατρέπεται εις μίαν 
διοικουμένην οίκονομίαν υπό τήν κυριαρχίαν ιδιω
τικών δυνάμεων. 'Ακριβώς δμως αυτή είναι ή μορ
φή διευθετήσεως της οικονομίας τήν οποίαν απο
κρούει ό Φιλελευθερισμός. Αϊ οίκονομικαι μονάδες 
αποφεύγουν τας σκληρότητας του ανταγωνισμού και 
αϊ δύναται μεταξύ αυτών επιθυμούν τήν δύναμιν. 

Έάν ύποτεθή νυν, δτι ή οικονομία θα άφεθή εις 
τας δυνάμεις της αγοράς, συμφώνως προς τήν άπαί-
τησιν του laisser faire, τότε προσφέρεται εις τους 
μή ισχυρούς ή δυνατότης τών καρτέλ και εις τους 
ισχυρούς, υπό καθεστώς υψηλής τεχνικής εξελί
ξεως, ή δυνατότης της εις τήν άγοραν κυριαρχούσης 
μεγάλης επιχειρήσεως. Αι τάσεις αύται είναι εις 
τήν πραγματικότητα τόσον δύναται, ώστε προφα
νώς ουδείς κανών δικαίου επαρκεί, εξ δσων απο
σκοπούν εις τοιούτου είδους περιορισμούς του αν
ταγωνισμού, προς καταστολήν τών τάσεων τούτων. 
Τούτο παρατηρουμεν σήμερον ε'ις τήν νομοθεσίαν 
της Όμοσπόνδου Γερμανικής Δημοκρατίας και εις 
τάς συνθήκας της Ρώμης. Εις τάς Βρυξέλλας αντι
προσωπεύονται ήδη πλέον τών 500 ενώσεων συμ
φερόντων. Δέν θα ήτο ρεαλιστικόν να πιστεύεται, 
δτι πολλαί εξ αυτών δέν επιδιώκουν επίσης τήν έξα-
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σφάλισιν της δυνάμεως εις την οίκονομικήν ζωήν 
και 'ίσως μάλιστα εις την κοινωνίαν γενικώς. Ά ν 
και είναι δυνατόν να δυσχερανθή ή δρασις των 
καρτέλ και των εις την άγοράν κυριαρχουσών επι
χειρήσεων εις μίαν περιοχήν, εφ' δσον αυτή έπεκτα-
θή γεωγραφικώς, όπως επί παραδείγματι συνέβη 
δια της ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 
Κοινότητος, εν τούτοις ή τεχνική πρόοδος, καθιστώ-
σα δυνατήν τήν συνεχή συγκέντρωσιν τών οικονο
μικών δυνάμεων και τήν αυξησιν του οίκονομικο-
οργανωτικοΰ δυναμικού, επιφέρει ώς αποτέλεσμα, 
βραχυχρονίως ή μακροχρονίως, τον εκ νέου περιο-
ρισμον του ανταγωνισμού και εις τον διευρυνθέντα 
οίκονομικον χώρον, κατά τον αναφερθέντα τρόπον. 
Τούτο θα πρέπει να αναμένεται μετά βεβαιότητος 
δταν αϊ άγοραί άφίνωνται εντελώς έλεύθεραι. Άλ
λα θα πρέπει και τότε ακόμη να αναμένεται τοΰτο, 
δταν τα καρτέλ και αϊ εις τήν άγοράν κυριαρχοΰσαι 
επιχειρήσεις καταπολεμώνται δια τών μέχρι τού
δε έφαρμοσθέντων νομοθετικών μέσων. Δια τού
των δεν επιθυμώ, έπ' ούδενι λόγω, να εκφράσω οτι
δήποτε κατά τών αυστηρών νόμων προς έξασφάλι-
σιν του ανταγωνισμού. "Ομως δεν πρέπει να ανα
μένη τις σημαντικά αποτελέσματα εξ αυτών, ή δέ 
έξασφάλισις του ανταγωνισμού θα πρέπει να επι
διώκεται και δι' άλλων μέσων. 

'Επιπροσθέτως, εις τάς περισσοτέρας χώρας τής 
γής, εις τάς οποίας έπραγματοποιήθησαν μορφαί 
τής συναλλακτικής οικονομίας, ό ανταγωνισμός, 
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υπό την έπίδρασιν ιστορικών εξελίξεων, δεν είναι, 
τόσον πλήρης, δσον ή κοινωνία διαρθροΰται κα
τά στρώματα, τα όποια έχουν άνισους ευκαιρίας 
επιτυχίας εις τον οίκονομικον άνταγωνισμόν. Έ π ί 
του σημείου τούτου έχουν πράγματι σημειωθη πολ-
λαί μεταβολαι μέσω της πολιτικής τών κρατών 
προς «κοινωνικήν έξασφάλισιν» και εις πολλάς χώ
ρας επίσης δια τών συνδικάτων. Άλλα και ή σύγ
χρονος πολιτική τών οικονομικών διακυμάνσεων 
προστατεύει τους οικονομικώς αδυνάτους εκ της 
δυστυχίας, ή οποία προκαλείται έκτων ολοκληρωτι
κών οικονομικών κρίσεων. Ώ ς πάντοτε συμβαίνει, 
ούτω και έν προκειμένω, παρουσιάζει ενδιαφέρον ή 
τάξις τών άνευ περιουσίας εργατών. Ή πολιτική 
προς βελτίωσιν τών ευκαιριών εκκινήσεως της τά
ξεως ταύτης δύναται πράγματι να έπιτύχη άποφα-
σιστικώς μόνον μέσω της μεταρρυθμίσεως του εκ
παιδευτικού συστήματος και της κατανομής τής 
βιοποριστικής περιουσίας. Μέχρις δτου έπιτευχθή 
τοΰτο, αί εύνοηθεΐσαι τάξεις δύνανται να κατευθύ
νουν την ο'ικονομίαν εις μεγάλην εκτασιν, σύμφω
νος προς τα σχέδια των, αΰται δε επηρεάζουν πρά
γματι τήν πορείαν, δχι μόνον τής οικονομίας, άλλα 
και τής κοινωνίας γενικώς. 

V 

Χρησιμοποιούντες νυν δλους αυτούς τους συλλο
γισμούς εις τήν διαμάχην μεταξύ τών οπαδών και 
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αντιπάλων της προγραμματισμένης κατευθύνσεως 
της οικονομίας, έξάγομεν το συμπέρασμα δτι εις 
την σημερινήν πραγματικότητα, το διαφιλονικού-
μενον ζήτημα δεν είναι δυνατόν γενικώς να διατυ-
πωθή ούτω, δπως συμβαίνει ε'ις την πολιτικήν εξα-
ψιν και τους δογματικώς τασσόμενους θεωρητικούς. 
Ή συναλλακτική οικονομία ευρίσκεται εις τήν πρα
γματικότητα, δπως απεδείχθη, πάντοτε υπό τήν 
έπιρροήν κατευθυντηρίων δυνάμεων. Θέματα επί 
τών οποίων δυνατόν να ύπαρξη διαμάχη είναι τα 
ερωτήματα: Ποιος θα πρέπει να κατευθύνη τήν 
συναλλακτικήν ο'ικονομίαν, επί τη βάσει ποίων στό
χων θα πρέπει να πράττη τούτο και ποίας μεθόδους 
θα πρέπει να έφαρμόζη; 

"Ολαι αύται επίσης είναι αποφάσεις αϊ όποΐαι 
δύνανται να δικαιολογηθούν μόνον έξωοικονομικώς. 
Τρόπος του σκέπτεσθαι καθαρώς λειτουργικός δεν 
είναι δυνατόν, εις τήν περίπτωσιν αυτήν, να οδή
γηση εις σαφήνειαν. 

"Οστις τάσσεται υπέρ της ελευθερίας της κοινω
νίας και αντιπροσωπεύει τήν άποψιν δτι πας δστις 
άσκεΐ ρυθμιστικάς αρμοδιότητας θα πρέπει να εχη 
προς τοΰτο μίαν έντολήν ή μίαν έξουσιοδότησιν της 
κοινωνίας, ή οποία του εδόθη κατά δημοκρατικον 
τρόπον, δεν πρέπει να παρίδη κατά τήν πολιτικήν 
του τοποθέτησιν, δτι ή πολιτική του laisser faire 
ελευθερώνει μίαν τάσιν εμφανίσεως, δημοκρατικώς 
άνεξέλεγκτον, ιδιωτικής δυνάμεως. Έαν τοΰτο συμ-
βή δεν είναι αναγκαία συνέπεια δτι θα άσκηθή πρά-
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γματι επιρροή επί του μεγέθους του κοινωνικού 

προϊόντος. Και εάν ακόμη είχε μίαν τοιαύτην έπιρ-

ροήν δεν θα ήδύναντο εκ τούτου να προέλθουν απο

φάσεις άνευ έξωοικονομικών προϋποθέσεων. Ό ο

παδός της φιλελευθέρας κοινωνίας θα δύναται, μάλ

λον ανεξαρτήτως αυτών, να έπιτρέπη τήν άνεξέ-

λεγκτον οίκονομικήν δύναμιν, τότε μόνον οσάκις 

υφίστανται απολύτως αναγκαίοι λόγοι. Πάντως υ

πάρχουν οικονομολόγοι και αντιπρόσωποι ομάδων 

συμφερόντων, οι όποιοι βλέπουν εις τήν πολιτικήν 

κατά των καρτέλ και των εις τήν άγοράν κυριαρ-

χουσών επιχειρήσεων μίαν παράβασιν του αιτήμα

τος της ελευθερίας της κοινωνίας, ή θεωρούν μίαν 

τοιαύτην πολιτικήν άπαράδεκτον, διότι εμποδίζει 

τήν μεγιστοποίησιν του κοινωνικού προϊόντος. Εις 

τήν πραγματικότητα, δσον άφορα εις τήν πολιτι

κήν ταύτην, πρόκειται δια το ζήτημα, εις ποίας 

ρυθμιστικάς δυνάμεις θα πρέπει να ύπαχθή ή κοι

νωνία. Ή Παλαιά Φιλελεύθερα Σχολή είδε μόνον 

εις το Κράτος τον πιθανόν έχθρον της ελευθερίας. 

Γνωρίζομεν, σήμερον, δτι υπάρχουν επίσης ίδιω-

τικαί δυνάμεις, ως αποτέλεσμα οικονομικής ισχύος, 

εκ τών οποίων απειλείται ή ελευθερία, και αί δυνά

μεις αύται προγραμματίζουν και διευθύνουν, συχνά-

κις δε μάλιστα κυβερνούν, έστω κατά κάποιον δυσ-

διάκριτον τρόπον. "Οσον άφορα εις τήν διαμάχην 

δια το αίτημα του laisser faire, πρόκειται, του

λάχιστον υπό τάς ύφισταμένας συνθήκας, οχι μόνον 

περί ενός ο'ικονομοπολιτικοΰ, άλλα επίσης περί ενός 
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συνταγματικού προβλήματος. Ίδιωτικαί δυνάμεις 
διαμορφώνουν αμέσως, και οχι μόνον δια της επε
νέργειας επί των Κυβερνήσεων και τών Κοινοβου
λίων, ιδιότητας της διαρθρώσεως καί της πορείας 
της κοινωνίας. 

Έ ξ αυτών διαφαίνεται, δτι υφίστανται διάφοροι 
μορφαί της συναλλακτικής οικονομίας, αϊ όποΐαι 
έπ' ούδενί τρόπω θα πρέπει να κριθούν όμοιομόρ-
φως άπο πολιτικής απόψεως. Τοΰτο επίσης είναι 
σημαντικον δια τήν τοποθέτησίν τίνος έναντι τών 
προβλημάτων του προγραμματισμού καί τής διευ
θύνσεως τής οικονομίας. 

Έ π ί τών υφισταμένων διαφορών εις τον βαθμον 
του περιορισμού του ανταγωνισμού, ή οικονομική 
επιστήμη διαθέτει σήμερον μίαν τελειοποιημένην 
θεωρίαν τών φαινομένων τούτων. Τα φαινόμενα ταύ
τα δεν έχουν έρευνηθή ακόμη επαρκώς άπο κοινω
νιολογικής καί κοινωνικοπολιτικής απόψεως. "Αν 
και ύπάρχη μία εκτεταμένη βιβλιογραφία, περί τών 
επιδράσεων τών ενώσεων συμφερόντων έπί τών 
Κοινοβουλίων καί τών Κυβερνήσεων, δεν γνωρίζο-
μεν αρκετά περί τών σκοπών καί τών μεθόδων, έπί 
τη βάσει τών όποιων αϊ ίδιωτικαί δυνάμεις διευθύ
νουν τήν κοινωνίαν αμέσως, συμφώνως προς τα σχέ
δια των, καί οχι εμμέσως δια του Κράτους. 'Έναντι 
λεπτότατων φαινομένων του είδους τούτου αποτυγ
χάνουν ακόμη καί αϊ σύγχρονοι κοινωνιολογικαί μέ
θοδοι τής έρεύνης τής συμπεριφοράς. Ή «συμμετέ
χουσα παρατήρησις» ίσως θα ήδύνατο να έπιφέρη 
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αποτελέσματα επ αύτοΰ. Ά λ λ α τότε μόνον, δταν ό 

παρατηρητής εχη άπεριόριστον ε'ίσοδον εις τον κύ-

κλον των ιδι,ωτι,κών συμφερόντων τότε μόνον δμως 

γενικώς άποκτα αυτήν τήν έλευθέραν ε'ίσοδον, οσά

κις συμφωνεί με τάς προθέσεις των «αφεντικών» 

ή υποτάσσεται εις τήν θέλησιν αυτών. 

Τοΰτο δυνάμεθα να παραβλέψωμεν. "Ηδη, αϊ συν

ήθεις διακρίσεις μεταξύ τών διαφόρων μορφών της 

συναλλακτικής οικονομίας καταδεικνύουν, δτι εξ 

ουδεμιάς εκ τών ισχυουσών σήμερον πολιτικών από

ψεων είναι δυνατόν να εκκίνηση τις δια να λάβη άπό-

φασιν υπέρ ή κατά του προγραμματισμού και της 

διευθύνσεως της οικονομίας. Πρωτίστως πρέπει 

εις πάσαν περίπτωσιν να προηγήται ή άπόφασις δια 

μίαν ώρισμένην μορφήν της συναλλακτικής οικο

νομίας. 'Έχομεν δε διαπιστώσει, ότι είναι σπουδαΐ-

ον υπό τήν άποψιν της ελευθερίας τής κοινωνίας, τό 

ποιος κατευθύνει τήν πάντοτε διευθυνομένην συναλ-

λακτικήν οίκονομίαν και ποίους σκοπούς επιδιώκει. 

VI 

Έ ν συναρτήσει προς αυτά ανακύπτει το ερώτη

μα, εάν θα ήτο δυνατόν να προσδιορισθούν εύδιακρί-

τως τα έξωοικονομικά κριτήρια με τήν βοήθειαν του 

συνθήματος τής «κοινωνικής συναλλακτικής οικο

νομίας» (Soziale Marktwirtschaft) . Δι' αύτοΰ εν

νοείται ή συναλλακτική οικονομία, ή οποία διορθώ-
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νεται συμφώνως προς «κοινωνικάς» απαιτήσεις. 

Έ ν αΐτημα διατυπούμενον τοιουτοτρόπως δεν είναι 

σαφές. Ή λέξις «κοινωνικός» εις ούδεμίαν γλώσσαν 

χρησιμοποιείται προς προσδιορισμών μόνον μιας 

έννοιας ή μιας νοητής συμπεριφοράς. 'Ακόμη, χρη

σιμοποιείται πολλαπλώς, εντελώς ούδετέρως, μό

νον υπό την εννοιαν, δτι το νοούμενον ανήκει εις 

τα φαινόμενα ή τα προβλήματα της κοινωνίας. 

Έ ν τούτοις, εις την γλώσσαν διαφόρων κομμάτων 

και Κυβερνήσεων, το σύνθημα της κοινωνικής συν

αλλακτικής οικονομίας έχει μίαν άκριβεστέραν εν

νοιαν. Εις την περίπτωσιν ταύτην εννοείται μία αν

ταγωνιστική συναλλακτική οικονομία, ή οποία διορ

θώνεται κυρίως βάσει ηθικών απόψεων τής πολι

τικής τής Οικονομικής Τάξεως. Αι δύναται και έκ-

τεταμέναι πολιτικαί και κοινωνικαί ομάδες, αϊ ό-

ποΐαι θεωρούν τας τοιαύτας διορθώσεις πρόσφο

ρους, τάσσονται, οΰτως, υπέρ μιας συναλλακτικής 

οικονομίας, ή οποία διευθύνεται ως προς τήν διάρ-

θρωσιν και τήν πορείαν της υπό ρυθμιστικών εξου

σιών μέ σκοπον τήν διόρθωσίν της. Δέν τάσσονται 

επομένως υπέρ του προγράμματος τών δογματικών 

οπαδών τής Νέας Φιλελευθέρας Σχολής, οι όποιοι 

θέλουν να διευθύνουν τήν συναλλακτικήν οίκονομίαν 

μόνον δια μέτρων προστασίας του ανταγωνισμού. 

Οι οπαδοί τής «κοινωνικής συναλλακτικής οικονο

μίας» προφανώς δέν δύνανται βασικώς να αντιτίθεν

ται εις τήν διεύθυνσιν τής οικονομίας βάσει προ

γραμμάτων. 
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Εις την πραγματικότητα ή πολιτική, ή οποία εί
ναι προσανατολισμένη εις το σύνθημα της κοινωνι
κής συναλλακτικής οικονομίας, υποφέρει ακόμη πολ
λαπλώς άπο την οίκονομιστικήν προκατάληψιν, δτι 
τα κριτήρια των οικονομικών αποφάσεων ευρίσκον
ται επί του ιδίου αφηρημένου επιπέδου, δπως αϊ βα-
σικαί αποφάσεις ζωτικού, ήθικοΰ, πολιτιστικού και 
θρησκευτικού χαράκτηρος. Αυτοί, οι άσυνειδήτως 
οίκονομισταί μεταξύ τών υποστηρικτών τής κοινω
νικής συναλλακτικής οικονομίας, ευρίσκονται ακό
μη υπό την έπιρροήν τής προκαταλήψεως, δτι το 
λογικώς αύτόνομον κριτήριον τής οικονομικής πολι
τικής είναι ή μεγιστοποίησις του κοινωνικού προ
ϊόντος. Άπο ψυχολογικής απόψεως, οδηγεί τοΰτο, 
ως επί το πλείστον, εις μίαν ύποτίμησιν τής σπου
δαιότατος τών κριτηρίων τών ο'ικονομικοπολιτικών 
αποφάσεων, τα όποια δεν προκύπτουν εκ του δήθεν 
ιδανικού τής μεγιστοποιήσεως του προϊόντος τής 
οικονομίας. Ούτω δημιουργείται μία πνευματική 
συγγένεια προς τους οπαδούς τής Νέας Φιλελευθέ-
ρας Σχολής, τών οποίων ή οικονομική πολιτική δεν 
επιδιώκει άλλο τι ει μή μόνον τήν έξασφάλισιν του 
ανταγωνισμού και το πολύ πολύ τήν έπάμβλυνσιν 
τών οικονομικών διακυμάνσεων. 

'Ασφαλώς οι σημαντικώτεροι άπο επιστημονικής 
απόψεως οπαδοί τής ιδέας τής κοινωνικής συναλ
λακτικής οικονομίας, δπως επίσης οι οπαδοί τής 
Νέας Φιλελευθέρας Σχολής, επιπλέον δε καί ό 
κλασικός Οικονομικός Φιλελευθερισμός στηρίζον-
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ται επί φιλοσοφικών και γενικώς κοινωνικοπολιτι
κών προϋποθέσεων. Ή υπερβολική ύπογράμμισις 
της αγοράς δμως, ως ρυθμιστικού στοιχείου καί ή 
αποπομπή τών ρυθμιστικών θεμάτων, τα όποια 
έχουν ανάγκην επεμβάσεων, εις το «περιθώριον» 
της ρυθμισθείσης διαδικασίας, μαρτυρούν περί μιας 
προσηλώσεως εις δ,τι έχει σχέσιν με τήν οίκονομίαν, 
ή οποία προσήλωσις εκτοπίζει εκ της συνειδήσεως 
τήν γενικήν άλληλεξάρτησιν τών κοινωνικών διαδι
κασιών καί το πλήθος τών κοινωνικοπολιτικών στό
χων. Ή έρώτησις «υπέρ ή κατά της συναλλακτικής 
οικονομίας»; είναι κατά βάσιν εσφαλμένη. Προσέτι 
ή συναλλακτική οικονομία είναι εισέτι ατελής έκ 
τών ίδιων αυτής προϋποθέσεων. Εις τα φιλοσοφικά 
αυτής στηρίγματα κατατάσσεται ή αρχή, δτι εις τον 
παραγωγόν ανήκει κατά κυριότητα το προϊόν αύτου. 
'Επειδή αϊ οίκονομικαί άξίαι παράγονται εν κοινω
νία λόγω του μεγάλου βαθμού καταμερισμού καί 
τής κοινότητος της εργασίας, έμπρέπει σήμερον, 
συμφώνως προς τήν αρχήν ταύτην, ή κυριότης να 
άνήκη εις τήν κοινωνίαν τών παραγωγών. Τοΰτο 
δεν σημαίνει, δτι αΰτη πρέπει να περιέλθη εις τάς 
χείρας μιας ανωνύμου «όλότητος», συμφώνως προς 
τάς απαιτήσεις τών κομμουνιστών, άλλα σημαίνει, 
δτι ή προσωπική διανομή του άπο κοινού παραχθέν-
τος προϊόντος εις τήν σύγχρονον ύπερωργανωμένην 
βιομηχανικήν κοινωνίαν αντιτίθεται εις τήν αρχήν, 
δτι ή κυριότης επί του προϊόντος πρέπει να άνήκη 
εις τον παραγωγόν, διότι δεν είναι συνιδιοκτηται, 
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κατά κάποιον νομικώς ρυθμισμένον τρόπον, του 

άπο κοινού παραχθέντος προϊόντος, πάντες οι εις την 

παραγωγήν αύτοΰ συμμετασχόντες. Δια τούτων δεν 

επιθυμώ να συντάξω συγκεκριμένον πρόγραμμα πο

λιτικής της περιουσίας. Ε π ι θ υ μ ώ μόνον να δείξω 

δτι ή συναλλακτική οικονομία είναι ατελής, εφ' 

δσον δεν προσαρμόζει την κατανομήν της περιου

σίας εις τήν ιδίαν αυτής αρχήν. Δεν πρόκειται εν 

προκειμένω περί τής ανακατανομής, άλλα περί τής 

αρχικής διανομής, καθ' δσον δεν πρέπει να επαφίε

ται αυτή εις τάς εις μεγάλην έκτασιν εξωγενώς (μέ

σω τών πληθυσμιακών κινήσεων, του κληρονομικού 

δικαίου κλπ. ) προσδιοριζομένας διαδικασίας εις τήν 

άγοραν εργασίας. 

VII 

Τοΰτο είναι το σημεΐον δια το όποιον θα πρέπει 

να διασαφηνίσωμεν τήν θέσιν μας έναντι του αιτή

ματος τής μεγιστοποιήσεως του κοινωνικού προ

ϊόντος: Είναι κατάλληλον το μέγεθος τοΰτο ως κεν

τρική ιδέα τών οίκονομικοπολιτικών αποφάσεων; 

Το κοινωνικον προϊόν είναι εν βοηθητικόν στατιστι

κών μέγεθος και προορίζεται να μας διευκολύνη, 

ώστε να μετρώμεν τήν αποτελεσματικότητα τής 

οικονομίας εις τήν έξυπηρέτησιν τών σκοπών αυ

τής. Οι σκοποί ούτοι, δπως ε'ίδομεν, είναι κατά 

βάσιν έξωοικονομικοί και έν μέρει καθαρώς πνευ

ματικού χαρακτήρος. Ε π ί σ η ς έν μέρει πρόκειται 
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περί εντολών προς άποχήν άπό ώρισμένας ενερ
γείας ή περί αναλόγων αξιώσεων. Εις το πρώτον 
είδος ανήκουν κυρίως αϊ ήθικαί και θρησκευτικά! 
υποχρεώσεις, εις δε το δεύτερον εν τμήμα τών πο
λιτιστικών, ως επί παραδείγματι, το αίτημα δπως 
οι ίδιοκτήται οικοπέδων πλησίον τών οδών ή σι
δηροδρομικών γραμμών μη βλάπτουν την ωραιό
τητα του τοπίου δια διαφημιστικών πινακίδων. 

Μετά ταύτα διαφαίνεται τι δεν είναι το κοινω-
νικόν προϊόν. Δια να θεωρηθή τι ώς «προϊόν», ως 
«αγαθόν», υπό την εννοιαν της στατιστικής και τής 
λογιστικής, εξαρτάται εκ του εάν ή αγορά το άμεί-
βη δια τής προσδόσεως μιας τιμής εις αυτό. Κατά 
την τοιαύτη ν έκτίμησιν τών αντικειμένων, τα όποια 
προσκομίζει ε'ις την άγοραν ό πωλητής, είναι άδιά-
φορον που στηρίζεται ή αγοραστική δύναμις τών 
αγοραστών, τήν οποίαν ούτος εξυπηρετεί. Είναι 
επίσης άδιάφορον με ποιον άρχικον κεφάλαιον, μη 
δημιουργηθέν υπ' αύτοΰ, δύναται να εργάζεται ού
τος. Εϊναι άδιάφορον κατά πόσον οι διαθέτοντες 
μεγάλην άγοραστικήν δύναμιν έχουν, κατ' άντικει-
μενικήν κρίσιν, τήν πλέον έπείγουσαν ανάγκην. Εί
ναι άδιάφορον ποίαν πολιτιστικήν σπουδαιότητα 
έχουν τα προσφερόμενα προϊόντα. Είναι άδιάφορον 
ότι το είδος και το κατεπείγον τής ζητήσεως επη
ρεάζονται πράγματι υπό τών ιδίων τών παραγω
γών μέσω μιας διαφημίσεως ή όποια υποκινεί προς 
άγοράν. Δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθή κατά πό
σον, περισσότερον ή όλιγώτερον, έκαλύφθησαν υπό 
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της οικονομίας συλλογικαί άνάγκαι, παρ' ότι εις 

την προηγουμένην περίοδον, διότι, δια την μέτρησιν 

ενός μέρους των παροχών τούτων δεν διαθέτομεν 

αγοραίας τιμάς, ως όργανα μετρήσεως. Κυρίως ό

μως επίσης δεν δύναται να διαπιστωθή κατά πό

σον ή εκ της άγορας ύποκινηθεΐσα δαπάνη εις νέας 

επενδύσεις ανταποκρίνεται εις τάς μελλοντικάς 

απαιτήσεις της κοινωνίας. Πληροφορούμεθα μόνον 

πώς εκτιμά ή αγορά τάς πιθανότητας επιτυχίας 

και τους κινδύνους του μέλλοντος. 

"Αρα είναι εμφανές, ότι το εκάστοτε μέγεθος 

του κοινωνικού προϊόντος δύναται να δώση μό

νον Ινα άπο τα πολλά ερείσματα των αποφάσεων 

του φορέως της οικονομικής πολιτικής. Ιδιαιτέρως 

όμως το στατιστικον αυτό μέγεθος αρμόζει μόνον 

εις ειδικά προγράμματα σχετικώς βραχυχρόνιου 

προοπτικής. Σημειωτέον, δτι τα ειδικά αυτά προ

γράμματα δεν προσφέρονται δι' άμεσον έφαρμο-

γήν, διότι στηρίζονται μόνον έπί ενός εκ τών πολ

λών ερεισμάτων. Δύνανται δμως τοΰτα να προσφέ

ρουν έξηρτημένας συμβολάς εις τα καθολικά προ

γράμματα, τα όποια λαμβάνουν υπ' όψει των την 

ολότητα τών άλληλεξηρτημένων επιδράσεων δλων 

τών κοινωνικών διαδικασιών και συσχετίζουν τα 

έξωκοινωνικά κριτήρια προς την ολότητα ταύτην, 

πριν ληφθή ή άπόφασις δι' εν ώρισμένον πρόγραμ

μα. Είναι δυνατόν το προϊόν μιας οικονομίας εις δύο 

διαφορετικά έτη με την αυτήν χρηματικήν τιμήν 

νά έμφανίζη μίαν διαφορετικήν άξίαν δια το κοινω-
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νικον σύνολον, χωρίς να εχη μεταβληθή ή αγοραστι
κή άξια του νομίσματος. Το στατιστικόν μέγεθος 
«κοινωνικόν προϊόν» δεν μας διαφωτίζει λοιπόν επί 
ουσιωδών θεμάτων άπο ο'ικονομικοπολιτικής από
ψεως. "Αρα λοιπόν τα προγράμματα δεν πρέπει να 
προσανατολίζονται μόνον προς το μέγεθος αυτό. 
Μία τοιαύτη προσπάθεια, μάλιστα, θα έστερεΐτο 
νοήματος. Μία περίοδος της οικονομίας κατά τήν 
οποίαν ηύξήθη το κοινωνικόν προϊόν, δυνατόν να 
είναι χειρότερα της προηγουμένης, διότι τοΰτο, 
λαμβανομένης υπ' δψει ολοκλήρου της κοινωνίας, 
διαρθροΰται ολιγώτερον ορθολογικώς και κατανέ
μεται όλιγώτερον δικαίως, και διότι ή μη υλική 
ποιότης του βιοτικού επιπέδου των μελών της κοι
νωνίας είναι ολιγώτερον ευνοϊκή, παρ' δσον κατά 
τήν προηγουμένην περίοδον. 

VIII 

Έ κ τών μέχρι τοΰδε σκέψεων μας προέκυψεν, 
δτι δια πασαν προγραμματισμένην διεύθυνσιν της 
οικονομίας έχει άποφασιστικήν σημασίαν το πε-
ριεχόμενον και ή σχετική ίεράρχησις τών έξωοικο-
νομικών προϋποθέσεων, αϊ όποΐαι αποτελούν τήν 
βάσιν τών προγραμμάτων. Το περιεχόμενον τούτο, 
ως προανεφέραμεν, δεν προσδιορίζεται σαφώς, 
δταν χρησιμοποιούνται δια τον χαρακτηρισμόν του 
στερεότυποι εκφράσεις, δπως π.χ. «ελευθέρα οίκο-
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νομία», «κράτος ευημερίας», «κοινωνική ελευθέρα 

συναλλακτική οικονομία», «μεγιστοποίησες του κοι

νωνικού προϊόντος», «κοινά προβλήματα», «υπο

δομή», «οικονομία υπό την εννοιαν του γενικού κά

λου», καθώς και ή άξίωσις δτι ή οικονομία θα πρέ

πει «να εκπορεύεται άπό τον άνθρωπον». Ή σύγχρο

νος λογική έχει αναγνωρίσει τάς τοιαύτας στερεο

τύπους εκφράσεις ως κενάς και κατ' άκολουθίαν μή 

εφαρμόσιμους. Τοιαύτας εκφράσεις δύναται να έπι-

καλεσθή πας τις. 'Αναγκαία είναι μάλλον μία λε

πτομερής έπεξήγησις τών έξωοικονομικών προϋ

ποθέσεων, επί τών όποιων θέλει να βασίζεται ό φο-

ρεύς της πολιτικής δια τάς αποφάσεις του, ή ό 

επιστημονικός σύμβουλος της πολιτικής εξουσίας 

δια τας συμβουλάς του. Αύται θα πρέπει να διατυ

πωθούν κατά τοιούτον τρόπον, ώστε να είναι «εύ

χρηστοι» εντός τών ορίων του εφικτού. Ή ψυχολο

γία θα πρέπει να παράσχη τήν βοήθειάν της επί 

τούτου, με τήν σύνταξιν καταλόγων ευκρινώς διατυ

πωμένων πιθανών συμφερόντων και εσωτερικών 

υποχρεώσεων. 

Σήμερον επικρατεί ή γνώμη, τήν οποίαν είσα-

γωγικώς άνεφέραμεν, δτι τοιαΰται στερεότυποι εκ

φράσεις τότε μόνον ανταποκρίνονται ε'ις τάς απαι

τήσεις, δταν προσδιορίζωνται ποσοτικώς τα εις αύ-

τάς έπισημαινόμενα μεγέθη, ή τουλάχιστον όταν 

μόνον τόσον παραμένουν ακαθόριστα, ώστε το ελεύ

θερον περιθώριον μεταξύ μεγίστων και ελαχίστων 

μεγεθών να δύναται να άποδοθή δι' απολύτων άρι-
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θμών. 'Απαιτήσεις τοιούτου είδους επιζητούν την 
τελειότητα. Προκειμένου περί αποφάσεων των φο
ρέων της πολιτικής και οδηγιών των επιστημόνων 
θα πρέπει να λαμβάνωνται πάντοτε υπ' όψει καθα
ρώς πνευματικά! άξίαι και άπαξίαι. Περί τούτων 
δύναται να λεχθή το πολύ πολύ ότι θα έπρεπε να 
ληφθούν υπ' όψει περισσότερον ή όλιγώτερον παρ' 
όσον μέχρι τοΰδε ελαμβάνοντο. 'Εάν ένεκα τούτου 
απαξίωση ό φορεύς της πολιτικής να λάβη υπ' 
όψει του εις τα σχέδια του τάς πνευματικάς 
ταύτας άξιας και απαξίας, θα άσκή ούτος μετά τα 
σχέδια του, τώρα ή διαρκώς, κατά το μάλλον ή 
ήττον, βίαν επί τών μελών της κοινωνίας. 'Ανάλο
γους επιδράσεις θα έπιφέρη και ό επιστημονικός 
σύμβουλος, εάν δίδη οδηγίας ε'ις τόν φορέα της πο
λιτικής, μη λαμβάνων υπ' όψει του τάς σχετικάς 
πνευματικάς άξιας και απαξίας, εν τή προσπάθεια 
του όπως έπιτύχη τό τέλειον. Ίδανικώς, άπό από
ψεως μεθόδου, ποσοτικώς έκφραζόμεναι διαπιστώ
σεις περί του πρακτέου, επιτρέπεται να γίνωνται 
μόνον προς προετοιμασίαν τών οριστικών υποδεί
ξεων. Είναι εμφανές, ότι μόνος ό ειδικός θεωρητικός 
οικονομολόγος και μέ τα μέσα τα όποια διαθέτει, 
δεν δύναται κατά ταΰτα να έπεξεργασθή όριστικάς 
υποδείξεις, διότι θα πρέπει να λαμβάνωνται υπ' 
όψει και τα μη δυνάμενα να μετρηθούν πνευματικά 
μεγέθη. 'Αλλά δια τούτου δεν υποστηρίζεται, ότι 
ή επιστήμη δεν είναι γενικώς εις θέσιν να συμβου-
λεύη και να άποτρέπη τήν πολιτικήν έξουσίαν. Ή 
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επιστήμη θα πρέπει, να περιορίζεται, εις την εκτα-
σιν αυτήν επί οδηγιών αι όποΐαι είναι συνειδητώς 
μή ακριβείς, εντός των ορίων του αναπόφευκτου. Το 
μειονέκτημα της ελλείψεως ακριβείας εις τας υπο
δείξεις αντισταθμίζεται υπό του πλεονεκτήματος 
της συγκεφαλαιώσεως των συμπερασμάτων πολ
λών κλάδων τών κοινωνικών επιστημών, δηλαδή 
της οικονομικής επιστήμης και μαζί κυρίως της 
κοινωνικής ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας, της 
κοινωνικής ιστορίας, τής νομικής κ.τ.λ. 

Έάν δια πολλά συστήματα επιστημονικών γνω
μοδοτήσεων προς διεύθυνσιν τής οικονομίας δη-
μιουργήται ή έντύπωσις, δτι θα ήδύναντο να προέλ
θουν εξ αυτών κανόνες ιδανικής λειτουργικότατος, 
ή έντύπωσις αύτη οφείλεται εις το δτι αϊ ως βάσεις 
τεθεΐσαι «συναρτήσεις στόχων» διατυπώνουν μόνον 
παραγώγους τύπους μέσου βαθμού αφαιρέσεως. 
"Ομως μία συμβουλή επαρκώς χρήσιμος άπο πο
λιτικής απόψεως δημιουργείται μόνον δταν λαμ
βάνονται υπ' δψει αϊ βασικαί, δχι πλέον αϊ παρά
γωγοι, αί αμέσως άποδεκτέαι άξίαι και αϊ αμέ
σως άποποιητέαι άπαξίαι. 

IX 

Ειδομεν δτι εις θεμελιωμένος οίκονομικοπολι-
τικος προγραμματισμός είναι ανάγκη να προσφεύ-
γη εις μίαν κατά το δυνατόν ακριβή έρμηνείαν τών 
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έξωοικονομικών προϋποθέσεων. Έ δ ώ δέν έχομεν 
να άντιμετωπίσωμεν μόνον τάς δυσχέρειας, αί 
όποΐαι προκύπτουν δταν έκφράζωμεν τάς μεμονω-
μένας προϋποθέσεις εις εύχρηστους τύπους. Μία 
πρόσθετος δυσχέρεια οφείλεται εις το μεγάλον πλή
θος των προϋποθέσεων, αί όποΐαι έχουν έπίδρασιν 
επί της κοινωνικοπολιτικής και κοινωνικοπαιδαγω-
γικής συμπεριφοράς ως «τελευταΐαι προϋποθέσεις». 
Αύται δύνανται να αφορούν ε'ις την σωματικήν εύρω-
στίαν των ανθρώπων και την έξασφάλισιν τής οικο
νομικής υπάρξεως, την μοΐραν των επερχομένων 
γενεών, την θέσιν του "Εθνους ή πολιτιστικάς αξίας 
διαφόρων ειδών, και δύνανται να συνίστανται εις 
ήθικάς και θρησκευτικας υποχρεώσεις. 

Ή έρώτησις του Max Weber, εάν δηλαδή είναι 
δυνατόν να κριθή με τα μέσα τής επιστήμης ή 
ισχύς τών πολλών αυτών προϋποθέσεων, δέν εν
διαφέρει εν προκειμένω, διότι ή προγραμματική 
βοήθεια τής επιστήμης δύναται να διατυπωθή τοιου
τοτρόπως προς χρησιμοποίησίν της άπο τήν πολι-
τικήν έξουσίαν και άπο τους άναμορφωτάς, ώστε 
ό επιστήμων ή να άναγνωρίζη προσωπικώς τάς εν 
λόγω αξίας ή απλώς καΐ μόνον να προϋποθέτη 
ταύτας ως ισχύουσας. "Ο,τι δμως ούτος έχει να 
προσφέρη είναι έκεΐναι ακριβώς αί επαρκώς σα
φείς έρμηνειαι του περιεχομένου τών κατ' ιδίαν 
άξιων και αί διαπιστώσεις δσον άφορα εις τήν ίεράρ-
χησίν των. Ό φορεύς τής πολιτικής θα πρέπει να 
διερεύνηση, εάν δύναται ούτος να συμφωνήση ή οχι 
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με τάς κατά τοιούτον τρόπον ληφθείσας υπ' ό
ψει προϋποθέσεις εις τάς συστάσεις του έπιστή-
μονος. 

Ό μεγάλος αριθμός των υπαρχόντων συμφερόν
των και εσωτερικών υποχρεώσεων σημαίνει, δτι 
πρέπει να γίνουν διαπιστώσεις έπί της ίεραρχήσεως 
των μεμονωμένων θεμελιωδών στόχων, έν σχέσει 
προς τους λοιπούς. Ή Ίεράρχησις δεν είναι δυνατόν 
απλώς καί μόνον να όρισθή συμφώνως προς την 
εκάστοτε πραγματικήν δύναμιν τών συμφερόντων 
τών μελών της κοινωνίας (ή της πλειονότητος αυ
τών ή τών «επίλεκτων» εξ αυτών κ.τ.λ. ). Ό επι
στημονικός σύμβουλος θα πρέπει να αποφαίνεται 
εκ ποίων ιεραρχικών τάξεων επιθυμεί να εκκίνηση 
καί ποΐαι «προτεραιότητες» θα προϋποτίθενται. 
Καί έδώ επίσης μένουν εντελώς ακαθόριστοι κανό
νες, οι όποιοι παρέχουν εκ τών προτέρων αιτήματα 
μόνον μέσου βαθμού αφαιρέσεως, δηλαδή συνειδη-
τώς ή άσυνειδήτως παραγώγους τύπους. Οι απαι
τούμενοι κανόνες περί τών ιεραρχικών σχέσεων δεν 
δύνανται να διατυπωθούν λειτουργικώς εις ίδανικήν 
εκτασιν. Ό προσδιορισμός των καθίσταται μάλλον 
εφικτός δια της θεωρήσεως της όλότητος τών στό
χων. Τούτο πάλιν καθιστά άναγκαίαν τήν προειδο-
ποίησιν δτι υπερεκτιμώνται αϊ δυνατότητες τών πο-
σοτικώς διατυπουμένων εκφράσεων κατά τήν έπι-
στημονικήν καθοδήγησιν της πρακτικής. 
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χ 

'Οπωσδήποτε δύναται, ό ευρέως κοινωνικοεπιστη-
μονικώς και κοινωνικοφιλοσοφικώς, δηλαδή οχι μό
νον οικονομικώς, κατηρτισμένος επιστήμων να προσ-
φέρη ούσιαστικήν βοήθειαν εις τήν πρακτικήν, πρά
γμα δια το όποιον ούτος μόνον είναι, ικανός. Εις τον 
φορέα της πολιτικής ευθύνης προσωπικώς είναι συ-
χνάκις εύδιάκριτον μόνον κατά συναίσθημα εκείνο 
το όποιον εν τέλει έχει σπουδαιότητα κατά το φρό
νημα του. Προσπαθεί να έκφραση τούτο μόνον δι* 
απροσδιορίστων εκφράσεων ή εικόνων, χωρίς ό ί
διος να είναι πλήρως κατατοπισμένος ως προς τήν 
ούσίαν. Το αίσθημα τούτο είναι βεβαίως πολλάκις 
άσφαλέστερον, παρά τό αποτέλεσμα φιλοσοφικών 
και ψυχολογικών προσπαθειών. Άλλ' ό φορεύς της 
πολιτικής ευρίσκεται πάντοτε προ ασυμβιβάστων 
περιπτώσεων, εις τάς οποίας θα πρέπει να κατα-
στήση τάς προϋποθέσεις τών εσχάτων αποφάσεων 
του δσον τό δυνατόν σαφείς. Ή επιστήμη έκαμε 
κατά τας τελευταίας δεκαετίας προόδους εις τήν 
προσπάθειαν της ερμηνείας τών έξωκοινωνιολογι-
κών προϋποθέσεων. Ή προγραμματική βοήθεια του 
έπιστήμονός δύναται υπ' αύτας τάς περιστάσεις να 
καταστή βοήθεια εις τήν προσπάθειαν τών φορέων 
της πολιτικής ευθύνης και τών άναμορφωτών να 
εννοήσουν αυτοί οι ϊδιοι τάς έσχάτας αυτών προ
ϋποθέσεις. 

Εις τήν διάλεξίν μου αυτήν δεν δύναμαι, ως εΐ-
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ναι φυσικόν, va προσπαθήσω va εκθέσω μίαν θεω-

ρίαν τών αξιωμάτων δια κοινωνικοπολιτικάς συλ

λήψεις. Και τούτο ακριβώς διότι ελλείπουν, ή του

λάχιστον δεν είναι άμεσους διαθέσιμοι εις σημαντι-

κήν εκτασιν, οι κατάλογοι πιθανών συμφερόντων 

και περιορισμών, οι όποιοι θα έπρεπε ως προεργα

σία να ετοιμασθούν υπό της ψυχολογικής επιστή

μης. Έ ξ άλλου, τοιαΰται προσπάθειαι ερμηνειών θα 

άπεδείκνυον εις ημάς συντόμως, δτι ιδιαιτέρως ή 

έπιδίωξις προς έπίτευξιν της ευημερίας παρουσιά

ζει εν όλόκληρον σύμπλεγμα θεμελιωδών προϋπο

θέσεων, αί όποΐαι θα πρέπει να τύχουν προσοχής 

κατά τον προγραμματισμόν. 

X I 

Κατά τους περαιτέρω συλλογισμούς μας, σχε

τικώς μέ τον προγραμματισμόν και την διεύθυνσιν 

της οικονομίας, πρέπει βεβαίως να βασισθώμεν 

τουλάχιστον επί μιας αποφάσεως, ή όποια, Οπως 

ολαι αί αποφάσεις, εδράζεται επί έξωκοινωνιολογι-

κών προϋποθέσεων. Ή άπόφασις αύτη άφορα εις 

την έρώτησιν, ποιος θα πρέπει να φέρη την ύπερ-

τάτην εύθύνην δια τα προγράμματα της οικονομικής 

πολιτικής και τα μέτρα διευθύνσεως τής οικονομίας. 

Θα πρέπει τήν εύθύνην ταύτην να την άναλαμβάνη 

τό Κράτος ή ενδεχομένως υπερεθνικός οργανισμός 

ή 'ίσως ίδιωτικαί δυνάμεις; Συνεχίζω δια τής ύπο-
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θέσεως δτι την ύπερτάτην εύθύνην θα πρέπει, να 
φέρη το δημοκρατικώς ώργανωμένον Κράτος, ή εν
δεχομένως υπερεθνικοί οργανισμοί. Έ κ τούτου ό
μως δεν δυνάμεθα να συμπεράνωμεν οπωσδήποτε 
δτι το Κράτος επιλύει μόνον του δλα τα προβλήμα
τα της διευθύνσεως της οικονομίας. Μεταξύ των 
ελευθέρων κοινωνικών δυνάμεων είναι δυνατόν να 
υπάρχουν δυνάμεις, αϊ όποΐαι εξ ίδιας πρωτοβου
λίας αναλαμβάνουν δημόσια καθήκοντα. Εις μίαν 
φιλελευθέραν κοινωνίαν θα πρέπει το Κράτος να ένι-
σχύη ευρύτατα τοιούτου είδους δυνάμεις, χωρίς να 
άσκή υπέρ μετρ ον ελεγχον έπ' αυτών. Εις την περί
πτωσιν άλλων κοινωνικών δυνάμεων, δυνατόν να 
συμβαίνη, ώστε αύται να μη επιθυμούν να υπηρε
τούν αμέσως δημόσια καθήκοντα, άλλα ή έπίδρα-
σις της δραστηριότητος των να ευρίσκεται εις την 
περιοχήν του δημοσίου συμφέροντος, χωρίς δμως 
να προκύπτουν βαρύτερα μειονεκτήματα. Κα! εις 
την περίπτωσιν ταύτην είναι δυνατόν να σκεφθή τις 
δια την ένίσχυσίν των. Δι' άλλας πάλιν κοινωνικάς 
δυνάμεις, δυνατόν να μη άληθεύη ούτε το ενα οΰτε 
το άλλο, άλλα και να μη βλάπτουν αύται εις άξιό-
λογον εκτασιν τα δίκαια συμφέροντα άλλων μελών 
της κοινωνίας. Εις μίαν φιλελευθέραν κοινωνίαν ι
σχύει δι' αύτας ή αρχή, δτι το Κράτος επιτρέπεται 
να έπεμβαίνη τότε μόνον δταν προς τοΰτο υπάρχουν 
επείγοντες λόγοι. Μία απαγορευτική πολιτική εν
δείκνυται μόνον έναντι εκείνων τών κοινωνικών δυ
νάμεων αϊ όποΐαι θίγουν τα συμφέροντα άλλων εις 
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μη παραδεκτήν έκτασιν. Τοΰτο δύναται να ίσχύη 
κυρίως έναντι δυνάμεων, αϊ όποιαι πρέπει να κινούν 
το ενδιαφέρον, οχι μόνον άπο ο'ικονομικοπολιτικής 
άλλα έτι περισσότερον, άπο συνταγματικής από
ψεως. 

XII 

Ή διάλεξίς μου θα έπρεπε να αναφέρεται εις θέ
ματα άρχων. Θα έπεθύμουν δμως να εκθέσω ολίγα 
άφορώντα εις την τεχνικήν του προγραμματισμού 
και της διευθύνσεως της οικονομίας. Σήμερον συ
ζητείται ευρέως ή διαφορά μεταξύ προγραμμάτων 
βραχείας και μέσης διαρκείας και μακράς προοπτι
κής. Ό βραχυχρόνιος και ό μεσοχρόνιος προγραμ
ματισμός αναγνωρίζονται όλονέν περισσότερον. 'Αν
τιθέτως, ως προς τον μακροπρόθεσμον προγραμμα-
τισμόν, εκφράζονται σοβαραί άμφιβολίαι άπο την 
επικρατούσαν γνώμην. Ό μακροχρόνιος ούτος προ
γραμματισμός θα πρέπει να ύπολογίζη με τόσην 
αβεβαιότητα, ώστε να άπολήγη εις καιροσκοπίαν 
(Spekulation). Έν προκειμένω έχει μεγάλην ση-
μασίαν, κατά την ήμετέραν γνώμην, επί ποίων θε
μάτων θα πρέπει να έπεκτείνωνται τα προγράμμα
τα. Θα πρέπει να έπεκτείνωνται μόνον επί της τρε
χούσης συμπεριφοράς τών οικονομικών μονάδων ή 
και επί της εξελίξεως τών διαρρυθμίσεων τών οικο
νομικών θεσμών και κυρίως τών επιχειρήσεων; 

Σήμερον γνωρίζομεν την σχεδόν άπεριόριστον 
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άλληλεξάρτησιν των κοινωνικών διαδικασιών και το 
πλήθος τών επιδράσεων, αϊ όποΐαι, 'ίσως άθελήτως, 
δημιουργούνται έκτος του τομέως δια τον όποιον 
προορίζονται τα εν λόγω προγράμματα. Είναι επί
σης γνωστόν εις ημάς, ότι εκ τών θεσμών εκπορεύ
ονται επιδράσεις επί τών εν τή κοινωνία επικρα
τούντων τρόπων συμπεριφοράς. Ή σύγχρονος κοι
νωνιολογία δεν υποστηρίζει την άποψιν, ότι οι τρό
ποι ούτοι συμπεριφοράς, ως εν πνευματικόν οικο
δόμημα, ανατρέπονται συμφώνως προς τάς μετα-
βολας τών εκάστοτε συνθηκών της παραγωγής. 

Ή μαρξιστική αύτη ύπόθεσις μιας γραμμικής αι
τιώδους πορείας τών επιδράσεων ώρισμένων θε
σμών έπί τής καλούμενης ύπό τής θεωρίας ταύτης 
«κοινωνικής συνειδήσεως» δεν έχει ούτε επαρκώς 
άποδειχθή ύπό τής ιστορικής εμπειρίας ούτε φαίνε
ται πολύ πιθανή μία τοιαύτη συνάφεια, ύπό τάς 
ύφισταμένας συνθήκας, εις τό δεύτερον ήμισυ του 
αιώνος μας. 

Έ ξ άλλου, σήμερον χωρίς άμφιβολίαν, ή έπίδρα-
σις δεν προέρχεται, αποκλειστικώς και εις πάσαν 
περίπτωσιν, εκ τών οικονομικών θεσμών κυρίως. 
Ιδιαιτέρως ισχυρά είναι ή έπίδρασις τών στρα
τιωτικών θεσμών έπί τής κοινωνικής έπικρατή-
σεως τρόπων συμπεριφοράς. Πολλά συνηγορούν 
υπέρ τής απόψεως, Οτι μεταξύ τών θεσμών και τών 
επικρατούντων έν τή κοινωνία τρόπων συμπεριφο
ράς υφίσταται, εις 'ίσως αύξανομένην εκτασιν, ή 
σχέσις τής αλληλεξαρτήσεως. "Οπως όμως και αν 
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έχουν τα πράγματα, υφίστανται συνάφειαι μεταξύ 
των θεσμών καί των (επικρατούντων) τρόπων συμ
περιφοράς, αϊ όποΐαι είναι πολύ έντατικώτεραι παρ* 
δ,τι ένομίζετο προ της εξελίξεως της κοινωνιολο
γίας καί της κοινωνικής ιστορίας εις ανεξαρτήτους 
έπιστήμας. Ουδείς φορεύς της πολιτικής πρέπει να 
παρίδη ταύτας (τας συνάφειας), εάν θέλη εντός των 
ορίων των εκάστοτε υφισταμένων δυνατοτήτων, να 
δώση μίαν μορφήν εις την κοινωνίαν, ή όποια φαί
νεται εις αυτόν επιθυμητή. Γενικώς όμως αϊ επι
δράσεις τών θεσμών επιβάλλονται επί της πνευμα
τικής συμπεριφοράς κατά τρόπον ώστε αϊ διαδικα-
σίαι αύται να καλύπτουν μεγάλα χρονικά διαστήμα
τα, ύπό περιστάσεις δε καί αιώνας. *0 ιστορικός 
αν καί δεν δύναται έπ' αύτοΰ του πεδίου να διατύ
πωση υποθέσεις δυναμένας να αποδειχθούν κατ' ί-
δανικόν τρόπον, είναι εις θέσιν όμως να έκφραση 
ήτιολογημένας εικασίας. Ό καλός πολιτικός δεν 
θέλει να φροντίζη μόνον δια την έπομένην ήμέραν, 
άλλ' είναι έτοιμος να άναλάβη εύθύνας, εν Οψει τής 
μελλοντικής ιστορίας του λαοΰ του, ή έν γένει τής 
ανθρωπινής κοινωνίας. Ώ ς εκ τούτου δεν πρέπει 
να παρίδη εις τα προγράμματα του τας ήτιολογη
μένας εικασίας τών ιστορικών τής κοινωνικής ιστο
ρίας, όσον άφορα εις τας συνάφειας μεταξύ τών θε
σμών καί τών τρόπων συμπεριφοράς. 

"Εστω το παράδειγμα: Έάν ήτο αληθές, ότι του
λάχιστον ε'ις μίαν ύπερωργανωμένην κοινωνίαν, ή 
όμοιοποίησις (uniformierung ) τών θεσμών οδηγεί 
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εις τήν έξάπλωσιν του αποκαλουμένου κονφορμι-
σμου εις τους τρόπους συμπεριφοράς, τότε θα πρέ
πει ό πολιτικός ό ενδιαφερόμενος δια τήν φιλελευθέ-
ραν οργάνωσιν της κοινωνίας, να έξετάση εάν θα 
έπρεπε να παραιτηθή ενός υψηλού βαθμού όμοιο-
ποιήσεως των οικονομικών θεσμών και δταν ακόμη 
το κοινωνικόν προϊόν αύξάνη ταχύτερον με τήν όμοιο-
ποίησιν τούτων. Τα δια της ταχείας ταύτης αναπτύ
ξεως του κοινωνικού προϊόντος αποκτώμενα προς 
στιγμήν πλεονεκτήματα, θα πρέπει να τα πλήρωση ή 
κοινωνία ε'ις το άμεσον μέλλον με σημαντικά πολι
τιστικά μειονεκτήματα, 'ίσως μάλιστα με νέας μορ-
φάς κοινωνικής αδικίας, υπό τήν μορφή ν της ανεμ
πόδιστου καταχρήσεως τών διοικητικών λειτουρ
γιών. Το δτι υφίσταται πράγματι μία τοιαύτη συνά
φεια μεταξύ της όμοιοποιήσεως τών θεσμών και 
του βαθμού εσωτερικής ανεξαρτησίας τών πολιτών, 
τουλάχιστον υπό ώρισμένας ίστορικας προϋποθέ
σεις, δύναται να ύποτεθή μετά μεγάλης πιθανότη-
τος. Επομένως, ή σύμπραξις της επιστήμης κατά 
τον καταρτισμον τών οίκονομικοπολιτικών προ
γραμμάτων, δεν πρέπει να στηρίζεται μόνον εις 
βραχυχρόνιους ή μεσοχρονίους προγνώσεις. Θα πρέ
πει επίσης να λαμβάνη υπ' όψει της τας δικαιολογη-
μένας εικασίας, τάς οποίας δύναται να συνεισφέρη 
εις τον οίκονομικόν προγραμματισμον ό κοινωνιο
λογικούς και κοινωνικοψυχολογικώς κατηρτισμένος 
ιστορικός της κοινωνικής ιστορίας. Κατά τοΰτο λοι
πόν θα πρέπει αϊ όδηγίαι της επιστήμης και αϊ άπο-
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φάσεις της πολιτικής πρακτικής να βασίζονται επί
σης επί μακροχρονίου προγραμματισμού. Ούτος θα 
πρέπει να έξετάση με Ίδιαιτέραν προσοχήν τάς επι
δράσεις έπί των μορφών συμπεριφοράς, τάς οποίας 
θα έπιφέρη, πιθανώς μακροχρονίως, ή μεταβολή 
τών κοινωνικών και κυρίως τών οικονομικών θε
σμών. Είναι προφανές, δτι έπί του πεδίου τούτου 
δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν ποσοτικώς εκφραζό
μενα και με πλήρη άσφάλειαν έμπειρικώς άποδει-
κνυόμενα στοιχεία. Ή επιστήμη όμως, δεν δύνα
ται εν γένει υπό τήν ιδίαν αυτής εύθύνην και κατά 
τρόπον, ως να έκυβέρνα αύτη, να αφαίρεση άπό τήν 
πολιτικήν πρακτικήν το δικαίωμα να ριψοκινδυ-
νεύη. Βεβαίως θα έπρεπε αύτη δσον το δυνατόν 
περισσότερον να προβαίνη ε'ις ποσοτικάς μετρή
σεις και ή οικονομική επιστήμη είναι σήμερον όσον 
ποτέ άλλοτε εις θέσιν να πράττη τοΰτο, χρησιμο
ποιούσα διαφόρους συγχρόνους μεθόδους, τας οποί
ας δεν άνέπτυξεν αυτή, άλλα άλλαι κοινωνικαί έπι-
στήμαι. 'Αλλ' δταν όμως αύτη θέτη εις τήν διάθε-
σιν του φορέως τής πολιτικής μόνον ποσοτικώς 
εκφραζόμενα και μετά πλήρους ασφαλείας έμπειρι-
κώς δυνάμενα να άποδειχθώσιν στοιχεία, θα πρέπει 
να εχη τότε τόσον πολλάς επιφυλάξεις, εν σχέσει 
με δ,τι δεν είναι δυνατόν να έκφρασθή ποσοτικώς, 
ώστε να προσφέρη ε'ις τον φορέα τής πολιτικής όλι-
γώτερον εκείνου το όποιον αύτη δύναται να προσ
φέρη. Δύναται επίσης δια τής συμπεριφοράς ταύ
της να προξενήση ψυχικάς αντιδράσεις εις τον πο-
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λιτικόν, αί όποΐαι οδηγούν αυτόν εις έσφαλμένας 
αποφάσεις. 'Ακρίβεια, ή όποια εξαγοράζεται με ελ-
λειψιν πληρότητος, έχει άμφισβητήσιμον άξίαν δια 
την έπιστήμην καί την πρακτικήν. 

'Επιθυμώ να αναφέρω εν ακόμη παράδειγμα εν 
σχέσει προς το νέον σύνθημα της «οικονομικής της 
παιδείας». Είναι σαφές, δτι εις τάς προϋποθέσεις 
της ταχείας οικονομικής αναπτύξεως κατατάσσε
ται και ή βελτιωμένη έκπαίδευσις τής νεότητος. 
'Υπό το πρίσμα τοΰτο υπάρχει άμεσον ενδιαφέρον 
δια την έπαύξησιν τής παιδείας: Αυτή πρέπει να 
έπεκταθή δια να δύνανται οι άνθρωποι να εφοδιά
ζονται με περισσότερα αγαθά, παρ' 6σον μέχρι 
τοΰδε. Συγχρόνως δμως έκτιμώμεν καί τάς πνευ-
ματικάς άξιας αύτας καθ' έαυτάς — καί αυτό ακρι
βώς είναι μία βάσις του ευρωπαϊκού πολιτισμού — 
δια τάς όποιας δεν χρειάζεται να ομιλήσω εγώ ε'ις 
την Ελλάδα. Πάς παιδαγωγός λοιπόν γνωρίζει, 
ότι ή μεταβίβασις ειδικών γνώσεων καί ειδικεύσεως 
καί ή μόρφωσις, ή οποία αποσκοπεί ε'ις τό να γνω-
ρίση εις την νεότητα την άμεσον άξίαν τής πνευμα
τικής παιδείας, απαιτούν πολύ διαφορετικάς μεθό
δους. Μία θετική σχέσις προς τάς πνευματικάς 
άξιας του πολιτισμού δεν είναι εν αύτόματον απο
τέλεσμα τής επαγγελματικής εκπαιδεύσεως. 'Επί
σης, ό καταρτισμός ποσοτικώς εκφραζόμενων προ
γραμμάτων είναι δυνατός μόνον δια την έπαγγελ-
ματικήν έκπαίδευσιν. Δέν είναι δυνατόν να άποδο-
θή ποσοτικώς δι' απολύτων αριθμών ό,τι άπαιτεΐ-
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ται δια την φροντίδα του πνευματικού πολιτισμού 

και κατά πόσον ή έντατικοποίησις της επαγγελμα

τικής μορφώσεως δυσχεραίνει ψυχικώς την φροντί

δα του πνευματικού πολιτισμού. Ή επιστήμη εν 

προκειμένω, στηριζομένη επί της ψυχολογίας καί 

της παιδαγωγικής, δύναται να διατύπωση μόνον 

μίαν γενικήν προειδοποίησιν καί να απαίτηση άπο 

την πολιτικήν πρακτικήν να άποφασίση, υπό την 

εννοιαν μιας ριψοκινδυνεύσεως, δια μίαν έντατικήν 

παιδαγωγικήν πρωτοβουλίαν, προς προστασίαν άπο 

τήν «πλάνην περί τάς αξίας», καθώς επίσης δι' εν 

ώρισμένον μέγεθος τής οργανωτικής καί χρηματι

κής δαπάνης, δια τήν καλλιέργειαν του πνευματικού 

πολιτισμού παραλλήλως προς τήν ηύξημένην φρον

τίδα των επαγγελματικών γνώσεων.1 Έ ά ν οι επι

στημονικοί σύμβουλοι τής πολιτικής εξουσίας πα

ραλείψουν αύτας τάς επιστημονικώς μεν δικαιολο-

γημένας, άλλα μή δυναμένας να εκφρασθούν δι' 

απολύτων αριθμών καί μή ύποδεικνυομένας έμπει-

ρικώς μετά πλήρους ασφαλείας, υποδείξεις, τότε ή 

παράλειψις αυτή θα γίνη πρόξενος ζημίας. 

1. Είναι προφανές, 8τι ή πνευματική αυτή καλλιέργεια (Kultur) 
δέν είναι δυνατόν νά ανταποκρίνεται σήμερον εις το άνθρωπιστικον 
ίδανικον τής γενικής καί αρμονικής παιδείας. Δύναται δμως να είναι 
βαθέως θεμελιωμένη καί να έπεκτείνη ευρέως το βλέμμα προς δυνα-
τας πνευματικάς αξίας. 
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XIII 

Εις τους συλλογισμούς μας προσεκρούσαμεν πολ
λάκις επί των καθηκόντων της επιστήμης ως συμ
βούλου της πολιτικής και (της παιδαγωγικής) πρα
κτικής. Ή επιστημονική καθοδήγησις τής πρακτι
κής είναι σήμερον τόσον αναγκαία, ώστε θα πρέπει 
ή οργάνωσις, αϊ μέθοδοι και αϊ λογικαί αυτής απαν
τήσεις, να γίνουν άντικείμενον συστηματικών επι
στημονικών σκέψεων. Τούτο συμβαίνει ήδη και μά
λιστα κυρίως εις τάς Η.Π.Α. και εις την Όμό-
σπονδον Γερμανικήν Δημοκρατίαν, ιδιαιτέρως δε 
εις τήν Κολωνίαν και τήν Χαϊδελβέργην. Εις τήν 
διάλεξιν αυτήν δεν θα ήθελα να εκθέσω εκτενώς τα 
αποτελέσματα τών ερευνών τούτων και τάς εξ αυ
τών προερχομένας προτάσεις. Άλλ' δμως θα έπε-
θύμουν, περιοριζόμενος εις το θέμα τής διαλέξεώς 
μου, να τονίσω δύο τινά. 

Έ κ τής ημετέρας γενικής αναπτύξεως του θέμα
τος και τών παραδειγμάτων προέκυψεν επανειλημ
μένως άπο θεσμικής απόψεως, δτι οι οργανισμοί 
επιστημονικής καθοδηγήσεως τής οικονομικής πο
λιτικής δεν θα πρέπει να περιορίζωνται εις τους εκ
προσώπους μιας επιστήμης μόνον. Άνάλογόν τι 
ισχύει δι' δλους τους τομείς τής πολιτικής. "Ολοι 
οι επιστημονικώς ειδικευμένοι οργανισμοί έπί δια
φορετικών αντικειμένων πρέπει να συνεργάζωνται 
έντατικώς προς καθοδήγησιν τής πολιτικής. Εις τήν 
Όμόσπονδον Γερμανικήν Δημοκρατίαν επέδρασε 
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δυσμενώς ή καθοδήγησις μέσω ασυνάρτητων οργα
νισμών και ομάδων ερευνών. 'Ενδεδειγμένη είναι 
μία γενική κοινωνικοεπιστημονική καθοδήγησις 

της πολιτικής με συμμετοχήν τών ειδικών επιστη
μών εις τήν εκάστοτε άναγκαίαν εκτασιν. Ουδέν εί
ναι τόσον έπικίνδυνον κατά τήν έπιστημονικήν κα-
θοδήγησιν της πολιτικής, όσον ή πνευματική μονο
μέρεια. Δεν θα ήθελον δμως να αποσιωπήσω, δτι εις 
εκ τών έξω επιβαλλόμενος συντονισμός τών ερευ
νών και ό εκ τών εξω προκληθείς σχηματισμός τών 
αποκαλουμένων κέντρων βαρύτητος δύνανται να θέ
σουν έν κινδύνω Οχι μόνον τήν έλευθερίαν, άλλα και 
τήν αποδοτικότητα της έρεύνης εις τήν ύπηρεσίαν 
της πρακτικής. Έ π ί του προκειμένου προξενεί φό-
βον ή υπάρχουσα πεΐρα. Ή συνεργασία θα πρέπει 
να άποβή ή πλέον επείγουσα ύπόθεσις τών ιδίων 
τών ερευνητών. Οι έπιζητοΰντες καθοδήγησιν φο
ρείς της πολιτικής δύνανται να συνεισφέρουν εις 
τοΰτο δια της ασκήσεως κριτικής, οσάκις έν προ
κειμένω ελλείπει ή συνεργασία. Περαιτέρω εί
ναι σαφές, δτι οι κατευθύνοντες τήν οίκονομίαν 
βάσει προγραμμάτων θα πρέπει να εξετάζουν κα
τά καιρούς, έάν τα μέτρα αυτών ειχον έπιτυχίαν. 
Ή επιτυχία πρέπει να εξετάζεται έν συσχετί
σει προς δλους τους στόχους, τους οποίους ούτοι 
επιδιώκουν, και προς παν δ,τι επιθυμούν να απο
φύγουν. Έν προκειμένω θα πρέπει να λαμβάνε
ται υπ' όψει ή ηθελημένη ιεραρχία τών σκοπών τού
των και να τυγχάνουν προσοχής αϊ επιδράσεις τών 
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μέτρων επί της κοινωνίας εν τω συνόλω. Με τα 
προβλήματα αυτά ασχολείται, εις την Γερμανίαν ή 
έν εξελίξει μορφολογία τών κοινωνικών σχηματι
σμών (κυρίως τών επιχειρήσεων) και ιδιαιτέρως 
υπό τάς επόψεις, κατά πόσον προκύπτουν ε'ις τους 
σχηματισμούς (θεσμούς) κατά την έκπλήρωσιν τών 
ενεργειών των, υπό τας εκάστοτε έξωτερικάς συν-
θήκας, μεταβολαί της εννοίας αυτών και επιδράσεις 
επί της εννοίας και της πορείας της κοινωνίας έν 
τω συνόλω. (Ύπο τον δρον «έννοια», έν προκειμέ
νω, αντιλαμβανόμεθα το ίεραρχικώς διηυθετημένον 
σύστημα τών λογικώς «έσχατων», δηλαδή μή πα
ραγώγων, σκοπών αυτών). Το συνερχόμενον συνέ-
δριον της IFIG (GIRIEC ), έν Βερολίνωχ θα άσχολη-
θή μέ μίαν τοιαύτην γενικού προσανατολισμού άξιο-
λόγησιν τών αποτελεσμάτων (επιτυχίας ή αποτυ
χίας) τών συλλογικών επιχειρήσεων. Τα εις αυτό 
υπό μελέτην προβλήματα αφορούν επίσης κατ* αρ
χήν εις τήν άνάλυσιν της επιτυχίας τών μέτρων προς 
κατεύθυνσιν ολοκλήρων εθνικών οικονομιών. Τούτο 
ισχύει ιδιαιτέρως δια το θέμα, κατά πόσον ή δχι 

1. Ή Ific (Ciriec) είναι μία διεθνής Εταιρεία έρεύνης τών προ
βλημάτων τών δημοσίων και συνεταιριστικών επιχειρήσεων καί τών 
συγγενών προβλημάτων. Έχει καί έλληνικον τμήμα. ΑΙ εισηγήσεις 
καί συμβολαΐ του Συνεδρίου του Βερολίνου θα δημοσιευθούν πλήρεις 
κατά το τρέχον έτος είς τα «Χρονικά της Συλλογικής Οικονομίας» 
(Annalen der Gemeinwirtschaft), καί μάλιστα είς τας είς γερμανι-
κήν, άγγλικήν καί γαλλικήν γλώσσαν εκδόσεις του εκδιδομένου είς 
Βέλγιον (Λιέγη) περιοδικού τούτου. 
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at έπιτυχίαι, ή αϊ ε'ιδικαι συμβολαί προς εκτίμησαν 
τών αποτελεσμάτων, δύνανται να διατυπωθούν πο-
σοτικώς δι' απολύτων αριθμών. 

XIV 

Έάν θα ήδυνάμην εις την διάλεξιν ταύτην να δια
πραγματευθώ εκτενώς το σύνολον τών προβλημά
των του οικονομικού προγραμματισμού, θα έπρεπε 
να διαπραγματευθώ τώρα κατ' αρχήν και συστημα-
τικώς τα μέσα δια τών όποιων δύνανται να πρα
γματοποιηθούν οι στόχοι της αναγκαιούσης κατευ
θύνσεως της οικονομίας. Άλλα ό χρόνος δεν επαρ
κεί δι' αυτό. Θα έπεθύμουν δμως να αναφερθώ εις 
τα εςης: 

"Οσον περισσότερον καθίστανται δύναται αϊ 
προσωπικαί αποφάσεις εις την ύπερωργανωμένην 
κοινωνίαν μας, διότι ή άνθρωπότης μανθάνει να κυ
ρίαρχη, ή τουλάχιστον να έπηρεάζη, δχι μόνον τάς 
δυνάμεις της μη ανθρωπινής φύσεως, άλλ' επίσης 
και την πορείαν της κοινωνίας, τόσον μεγαλυτέραν 
σπουδαιότητα αποκτούν τα παιδαγωγικά μέτρα εν
τός τών γενικών κοινωνικοπολιτικών και ειδικών 
οίκονομικοπολιτικών θεωρήσεων. Ό οπαδός της 
φιλελευθέρας κοινωνίας θα πρέπει να προσανατο-
λισθή έν προκειμένω ε'ις ενα παιδαγωγικον στόχον— 
της παιδαγωγήσεως προς τήν έλευθερίαν. Μία τοιαύ
τη παιδαγώγησις, ή οποία δέν επιζητεί να πρα-
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γματοποιήση ουτοπίας, θέτει ύψηλας απαιτήσεις 
εις τάς παιδαγωγικας δυνατότητας και έχει α
νάγκην μεγάλης θεσμικής προετοιμασίας δια την 
έξασφάλισιν και έξύψωσιν της επιτυχίας. Τα μα
κροχρόνια οικονομικά προγράμματα δεν δύνανται 
να παρίδουν τας παιδαγωγικας ταύτας απαιτήσεις. 

Ή δευτέρα μου παρατήρησις εν σχέσει προς τα 
όργανα της κατευθύνσεως της οικονομίας, άφορα 
εις δ,τι εις την Γερμανικήν σήμερον συχνά αποκα
λείται «πολιτική τών κατ* ιδίαν οικονομικών μονά
δων» (einzelwirtschaftspolitik). Εις τήν περί
πτωσιν ταύτην πρόκειται δια τα μέτρα προς κατεύ-
θυνσιν της οικονομίας εις τήν ύπηρεσίαν τών προ
βλημάτων της κοινωνίας, τα όποια προκύπτουν εκ 
της επιδράσεως επί τών διαρρυθμίσεων τών επι
χειρήσεων, ιδιαιτέρως δε επί του συστήματος τών 
κατά λογικήν εννοιαν «τελικών» αυτών σκοπών. Ό 
οπαδός της φιλελευθέρας κοινωνίας, αν και θα ά-
σπασθή τήν αρχήν της ελευθέρας εκλογής του τύπου 
τής επιχειρήσεως, θα επιδίωξη εν τούτοις δπως ή 
οικονομία άποτελήται έκ πολλών επιχειρήσεων δια
φόρων τύπων. Έ π ί τούτου εκφράζομαι λεπτομερώς 
εις τάς άλλας διαλέξεις, τάς οποίας δίδω εις τάς 
'Αθήνας τας ημέρας αύτάς. 
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XV 

Θα ήθελα να προσπαθήσω να συνοψίσω τα συμ
περάσματα της διαλέξεως ταύτης εις μίαν σειράν 
θέσεων. 

1.— Ή μή κατευθυνόμενη συναλλακτική οικο
νομία είναι τουλάχιστον σήμερον αδύνατος. Έαν ή 
συναλλακτική οικονομία δεν κατευθύνεται υπό του 
Κράτους, τότε επενεργούν εις πάσαν περίπτωσιν ί-
διωτικαί δυνάμεις, βάσει των προγραμμάτων των, 
επί της πορείας της οικονομίας. 

2.— Έαν ήτο δυνατή ή μή κατευθυνόμενη συναλ
λακτική οικονομία, τότε ή πραγματοποίησίς της θα 
άντέκειτο προς τάς απαιτήσεις της δικαιοσύνης και 
ουσιωδών πολιτιστικών πόθων. 

3.— Έαν ή πολιτική εγκατέλειπε τήν κατεύθυν-
σιν της οικονομίας εις ίδιωτικάς δυνάμεις, τότε θα 
παρείχετο ελευθερία δράσεως και εις έκείνας τάς 
δυνάμεις αϊ όποΐαι δρουν αντιθέτως προς τα δημό
σια καθήκοντα της κοινωνίας. 

4.— "Ενεκα τούτου θα πρέπει το Κράτος να άνα-
λάβη τήν ύπερτάτην εύθύνην κατευθύνσεως της οι
κονομίας. 

5.— Έν τούτοις, εις μίαν φιλελευθέραν κοινω-
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νίαν, το Κράτος φέρει το βάρος της αποδείξεως, οσά
κις θεωρεί άναγκαίαν την έπέμβασίν του εις τάς 
αποφάσεις των μελών της κοινωνίας. Εις δογμα
τικός «σχεδιασμός» θέτει εκποδών αυτήν την ύπο-
χρέωσιν αποδείξεως. 

6.— Το Κράτος δύναται να άναλάβη την εύθύ-
νην των μέτρων κατευθύνσεως της οικονομίας τότε 
μόνον, δταν στηρίζη τα μέτρα του αυτά επί προ
γραμμάτων. Λόγω του περίπλοκου της συγχρόνου 
οικονομίας δεν επιτρέπεται να καταρτίζωνται προ
γράμματα άνευ της συνεργασίας της επιστήμης. Ή 
επιστήμη θα πρέπει να έννοήση καλώς τάς λογικάς 
απαιτήσεις, τάς μεθόδους και την άρίστην όργάνω-
σιν της καθοδηγήσεως ταύτης. 

7.— Επειδή ή κοινωνία δια του πλήθους τών 
αλληλεξαρτήσεων και αλληλεπιδράσεων συγκροτεί 
εν σύνολον, θα πρέπει κατά την καθοδήγησιν της 
πολιτικής να συνεργάζωνται δλαι αί έπιστήμαι, αϊ 
όποΐαι έχουν ως αντικείμενα τα κοινωνικά φαινό
μενα. Πάσα βάσει άρχων καθοδήγησις πρέπει να 
προσανατολίζεται προς γενικάς θεωρήσεις, αί ό
ποΐαι ονομάζονται εις τήν γερμανικήν γλώσσαν 
«κοινωνικοπολιτικά!.» (Gesellschaftspolitisch ). 

8.—Αί υποδείξεις της επιστήμης βασίζονται πάν
τοτε επί έξωκοινωνιολογικών προϋποθέσεων. Δεν 
υπάρχει «αμιγής» τεχνολογία και ιδιαιτέρως «άμι-
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γης» οικονομική άποψις. Αϊ έξωκοινωνιολογικαί 
προϋποθέσεις δύνανται δηλονότι να τεθούν, χωρίς ό 
επιστήμων να ασπάζεται ταύτας, αλλ' αύται είναι 
λογικώς απαραίτητοι δια τήν παροχήν της συμβου
λής. 

9.— Έάν εις τήν περίπτωσιν ειδικών συμβουλών 
παραβλέψωμεν ώρισμέναςέξωκοινωνιολογικάς προ
ϋποθέσεις, τότε θα πρέπει ή συμβουλή να συνοδεύε
ται υπό αναλόγου επιφυλάξεως. 

10.— Εις μίαν και τήν αυτήν κοινωνικήν κατά-
στασιν ή διαδικασίαν δύνανται να υφίστανται τόσον 
άμεσα όσον και έμμεσα συμφέροντα, ως αποτέλε
σμα άλλων άμεσων συμφερόντων. Ουδέν μαρτυρεί 
περί του ιστορικώς διδαχθέντος ρεαλισμού, δταν εις 
τάς οίκονομικάς έπιστημονικάς συμβουλάς λαμβά-
νωνται υπ' όψει μόνον τα συμφέροντα εκείνα, τα 
όποια προκύπτουν αμέσως έκ του ενδιαφέροντος 
προς ηύξημένον έφοδιασμον με ανεπαρκή αγαθά. 
Θα πρέπει να λαμβάνεται υπ' όψει πάν ο,τι έχει 
σχέσιν με τήν ώργανωμένην έκτέλεσιν πάσης οικο
νομικής ενεργείας. 

11.— Το στατιστικον βοηθητικόν μέγεθος «κοι-
νωνικον προϊόν» δεν ενδείκνυται μόνον του αυτό 
καθ' εαυτό, ώς σημεΐον προσανατολισμού του προ
γραμματισμού και ώς όργανον μετρήσεως κατά τήν 
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έξέτασιν της επιτυχίας οίκονομικοπολιτικών μέ
τρων. 

12.— Τα μακροχρόνια προγράμματα δεν είναι 
αδύνατα άπό επιστημονικής απόψεως. 'Αλλ* δμως 
θα πρέπει να βασίζονται ταΰτα, εν μέρει, επί α
πλών εικασιών, τάς οποίας, πάντως, δύναται να 
διατυπώνη καλύτερον ή επιστήμη παρά ή πολιτική 
πρακτική. Ή επιστήμη εις ούδεμίαν περίπτωσιν 
δύναται να αφαίρεση από τον φορέα της πολιτικής 
το δικαίωμα να ριψοκινδυνεύση, διότι είναι πάντοτε 
δυνατόν τα γεγονότα να αποκτούν πολιτικήν σπου
δαιότητα, την οποίαν ή επιστήμη αδυνατεί να πρό
βλεψη. 
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