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Επίπεδα ηθικής ανάλυσης 
Level of Ethical Discourse Ethical Questions Neoclassical Economics

Meta-ethics
What is the nature of international 

development?
An affluent society and

economic well-being 
achieved through consumption

Normative ethics
What should the relationship be 

between the means and the ends of 
international development? 

Economic growth and the 
accelerated production of goods and 

services under private market 
relations

Applied ethics

What form of applied ethics could 
be the most appropriate to policy in 

international development?

“Individual ethics” in the shape of 
business ethics

(Methodological individualism)

*Για τους ηθικούς φιλόσοφους, ένα ηθικό επιχείρημα μπορεί να αναλυθεί επαρκώς σε τρία επίπεδα: το μέτα-
ηθικό, το κανονιστικά-ηθικό και το εφαρμοσμένα-ηθικό [(Kagan, 1998, p. 2), (Williams, 2006, p. 72), (Frankena, 
1951, p. 45)].



Σκοπός

• Προσφέρει ένα πλαίσιο για την ερμηνεία της εφαρμοσμένης ηθικής 
σύνθεσης της σύγχρονης διεθνούς ανάπτυξης. 

• Στην παρούσα μελέτη, το ηθικό επιχείρημα συνδέεται με τις 
εφαρμοσμένες πλευρές των προϋποθέσεων «μιας καλής ζωής (a 
good life)» και «μιας καλής κοινωνίας (a good society)» στη διεθνή 
ανάπτυξη. 

• Η ανάλυση προσεγγίζει το θέμα στα πλαίσια της πολιτικής 
οικονομίας και της ηθικής φιλοσοφίας, παρέχοντας την οπτική της 
πολιτικής της νεοκλασικής οικονομικής.



Εννοιολογικά 

• Πέρα από τη μέτα-ηθική αναζήτηση για το «τι είναι μια καλή κοινωνία» και την 
κανονιστική-ηθική αξιολόγηση του «πώς πρέπει να επιτευχθεί αυτή η καλή 
κοινωνία», υπάρχει ένας ηθικός τρόπος με τον οποίο το ηθικό επιχείρημα για 
«μια καλή ζωή» και «μια καλή κοινωνία» ενσαρκώνεται σε πραγματικές 
καταστάσεις (Εφαρμοσμένη ηθική).

• Η εφαρμοσμένη ηθική ως μορφή παγκόσμιας ηθικής (global ethics) τοποθετείται 
σε ένα πλαίσιο πολιτικής οικονομίας. Σε αυτό το πλαίσιο, ζητήματα πολιτικής στο 
πεδίο της εφαρμοσμένης ηθικής στη διεθνή ανάπτυξη διερευνώνται σε τρία 
επίπεδα: 1) το πλαίσιο των σχέσεων της αγοράς, 2) τον ρόλο της πολιτικής του 
έθνους-κράτους, 3) τον ρόλο των πολιτικών των διεθνών αναπτυξιακών θεσμών.

• Η θεωρητική μοντελοποίηση παραμένει αφαιρετική της πραγματικότητας.  



Το πλαίσιο της εφαρμοσμένης ηθικής 
σύνθεσης της διεθνούς ανάπτυξης



Εφαρμοσμένη ηθική και σχέσεις αγοράς 

• Οι σχέσεις αγοράς συνδέονται με το πλαίσιο εφαρμογής της οικονομικής πολιτικής στον πραγματικό
κόσμο. Για παράδειγμα, οι παραγωγικές σχέσεις (ο τρόπος παραγωγής, ο τρόπος διανομής, και η
χρήση των πόρων) και, γενικότερα, οι καθιερωμένοι οικονομικοί, πολιτικοί και θεσμικοί κανόνες
μπορούν να θεωρηθούν ως το αντικείμενο της εφαρμοσμένης ηθικής ανάλυσης των υφιστάμενων
σχέσεων αγοράς.

• Η κυρίαρχη μορφή των «σχέσεων αγοράς» στη διεθνή ανάπτυξη μπορεί να βρεθεί στο μοντέλο της
ανοικτής οικονομίας της αγοράς, «ελεύθερη αγορά».

• Ο Fukuyama (1992) εκφράζει την άποψη ότι η ελεύθερη αγορά είναι το μόνο κατάλληλο οικονομικό
και θεσμικό πλαίσιο στη διεθνή ανάπτυξη στο οποίο μπορεί να εκτιμηθεί το ηθικό επιχείρημα μιας
καλής ζωής και μιας καλής κοινωνίας. Fukuyama (1992, p. xiii): οι «φιλελεύθερες αρχές στην οικονομία
– η ‘ελεύθερη αγορά’ - έχουν εξαπλωθεί και έχουν καταφέρει να παράγουν άνευ προηγουμένου
επίπεδα υλικής ευημερίας».

• Η απόδειξη της αποδοχής των σχέσεων ελεύθερης αγοράς, όπως υποστηρίζουν οι νεοκλασικοί
οικονομολόγοι, είναι ότι αυτό το σύστημα έχει επικρατήσει για το μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης
ιστορίας (Friedman και Friedman, 1980, p. 138). Έχει επικρατήσει λόγω της ανωτερότητας του, ακόμη
και με αποτυχίες της αγοράς, σε ένα άλλο οικονομικό σύστημα: την κεντρική οικονομία σχεδιασμού.



Εφαρμοσμένη ηθική και σχέσεις αγοράς

• Οι σχέσεις ελεύθερης αγοράς εγγυώνται την οικονομική ελευθερία και προάγουν την πολιτική 
ελευθερία. Οι καθιερωμένες σχέσεις ελεύθερης αγοράς (καπιταλιστικές) γίνονται δεκτές ως 
προϋποθέσει για την πολιτική ελευθερία.

• «Από τη μία πλευρά, η ελευθερία στις οικονομικές ρυθμίσεις είναι η ίδια μια συνιστώσα της 
ελευθερίας που κατανοείται ευρέως, έτσι η οικονομική ελευθερία είναι αυτοσκοπός. Δεύτερον, 
η οικονομική ελευθερία είναι επίσης ένα απαραίτητο μέσο για την επίτευξη της πολιτικής 
ελευθερίας.» (Friedman 2002, p. 8 [1962]).

• Η συζήτηση για την ελευθερία, είτε πολιτική είτε οικονομική, βασίζεται κυρίως στο έδαφος των 
ατομικών επιλογών και ενεργειών. Ένα σύστημα ελεύθερης αγοράς μπορεί να περιγραφεί ως 
ένα σύστημα στο οποίο τα άτομα ασκούν τις δικές τους επιλογές και φέρουν τις συνέπειες των 
επιλογών τους με βάση τη γενική ατομικιστική ηθική υπόθεση ότι μια κοινωνία αποτελείται 
αποκλειστικά από το άθροισμα των ατόμων της, που ενεργούν υπό τις σχέσεις ελεύθερης 
αγοράς και ικανοποιούν τις δικές τους προτιμήσεις.



Εφαρμοσμένη ηθική και σχέσεις αγοράς

• Στη καπιταλιστική οικονομία, οι σχέσεις ελεύθερης αγοράς ενισχύονται από ισχυρά ιδιωτικά 
δικαιώματα ιδιοκτησίας ως επιτακτική ανάγκη που εγγυάται την αποτελεσματική χρήση των πόρων 
και την αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς.

• Οι περισσότεροι νεοκλασικοί οικονομολόγοι συνδέουν την τελική κατάσταση της ανάπτυξης («μια 
καλή κοινωνία») με τη δημιουργία ελεύθερων σχέσεων αγοράς, στις οποίες η πλειοψηφία των 
ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων είναι ιδιωτική.

• Επιπλέον, ως απάντηση στο ηθικό ερώτημα του τι συνιστά «μια καλή ζωή», οι νεοκλασικοί 
οικονομολόγοι απαντούν ότι τα άτομα αντλούν ικανοποίηση από την κατοχή ιδιωτικής ιδιοκτησίας όχι 
μόνο για τις ανάγκες που ικανοποιεί μια τέτοια ιδιοκτησία αλλά και επειδή το αναγνωρίζουν τα άλλα 
άτομα. Ο Fukuyama (1992, p. 195) δέχεται τα δικαιώματα ιδιοκτησίας ως στάδιο ή πτυχή του 
ιστορικού αγώνα για αναγνώριση, ως κάτι που ικανοποιεί όχι μόνο τις ανάγκες αλλά και τις επιθυμίες. 

• Σύμφωνα με εμπειρικές μελέτες στη νεοκλασική οικονομική, οι σχέσεις ελεύθερης αγοράς (με τη 
στήριξη ισχυρών ιδιωτικών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και πολιτικής ελευθερίας) έχουν ως αποτέλεσμα 
την οικονομική ευημερία και την ανάπτυξη σε αναδυόμενες, μεταβατικές και αναπτυσσόμενες 
οικονομίες. 



Εφαρμοσμένη ηθική και πολιτική έθνους -
κράτους 
• Η πολιτική του έθνους-κράτους αναφέρεται σε κρατικές ή δημόσιες πολιτικές λαμβάνοντας 

υπόψη όλο το φάσμα των πολιτικών αυτών σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο διεθνών σχέσεων. 

• Παρόλο που η οικονομική παγκοσμιοποίηση μετατοπίζει τη χάραξη πολιτικής στο επίπεδο της 
παγκόσμιας αγοράς και των διεθνών θεσμών, τα εθνικά κράτη εξακολουθούν να είναι οι βασικοί 
παράγοντες στη διεθνή ανάπτυξη. «Αυτός είναι ακόμα ένας κόσμος όπου οι εθνικές πολιτικές και 
οι εγχώριες οικονομίες είναι οι βασικοί καθοριστικοί παράγοντες των οικονομικών υποθέσεων» 
(Giplin, 2001, p. 3). 

• Πώς σχετίζεται όμως ένα έθνος- κράτος με την εφαρμοσμένη ηθική της νεοκλασικής οικονομικής 
αναφορικά με την εφαρμοσμένη πολιτική; 

• Ο πολιτικός ατομικισμός, η ιδέα μιας πολιτικής δομής στην οποία η διαφύλαξη της ατομικής 
ελευθερίας γίνεται ο ακρογωνιαίος λίθος της πολιτικής του έθνους-κράτους, είναι μια 
κατοπτρική εικόνα ή η έκφραση του μεθοδολογικού ατομικισμού εξεφρασμένος στην πολιτική 
δομή [(Blaug, 1992 [1980], p. 45), (Machlup, 1978, p. 472)]

• «[Η] χώρα είναι η συλλογή ατόμων που τη συνθέτουν, όχι κάτι πέρα από αυτό» (Friedman, 2002, 
pp. 1-2).



Εφαρμοσμένη ηθική και πολιτική έθνους -
κράτους 
• το στοιχείο της ισχύος, ιδίως της ισχύος της αγοράς έναντι της πολιτικής 

εξουσίας και των ατόμων, είναι περιορισμένο, σύμφωνα με τις παραδοχές 
της θεωρίας της δημόσιας επιλογής. Από την άποψη αυτή, οι νεοκλασικοί 
οικονομολόγοι θεωρούν ότι τα ίδια δικαιώματα ψήφου των ατόμων 
διασφαλίζουν ίση συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων. 

• Επιπλέον, υπάρχει η υπόθεση ότι ο ατομικός ορθολογισμός που πάντα ή 
σχεδόν πάντα οδηγεί σε καλύτερες οικονομικές επιλογές οδηγεί επίσης σε 
καλύτερες πολιτικές επιλογές.

• «η φιλελευθεροποίηση της πολιτικής “αγοράς” είναι συχνά τόσο 
σημαντική όσο και η φιλελευθεροποίηση των οικονομικών αγορών » 
(Parish και Michelson, 1996, p. 1043).



Εφαρμοσμένη ηθική και πολιτική έθνους -
κράτους 
• Όσον αφορά τη συζήτηση ιδιωτικών και δημόσιων εφαρμοσμένων πολιτικών, 

αποφάσεων και δράσεων, οι νεοκλασικοί οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι, 
ακόμη και στην περίπτωση αποτυχιών πολιτικής που βασίζονται στην αγορά , οι 
ιδιωτικές λύσεις πρέπει να αναζητηθούν πρώτα.

• περισσότερα από τριάντα χρόνια μετά την οικονομική κρίση του 1929, ο 
Friedman (2002 [1962], p. 38) συνέχιζε να υποστηρίζει ότι «το γεγονός είναι ότι η 
παγκόσμια οικονομική ύφεση του 1929, όπως και άλλες περίοδοι σοβαρής 
ανεργίας, προκλήθηκαν από κακοδιαχείριση της κυβέρνησης και όχι από εγγενή 
αστάθεια της ιδιωτικής οικονομίας».

• Εάν αυτό ισχύει, ωστόσο, ποια είναι η αναγκαιότητα της παρέμβασης του 
έθνους-κράτους; 

• Ο κεντρικός ρόλος της πολιτικής του έθνους-κράτους είναι η δημιουργία και η 
προστασία του θεσμικού πλαισίου στο οποίο λειτουργούν οι σχέσεις ελεύθερης 
αγοράς.



Εφαρμοσμένη ηθική και πολιτική έθνους -
κράτους 
• Ωστόσο, η πολιτική του έθνους-κράτους κατά των συλλογικών θεσμών, όπως τα 

συνδικάτα και άλλες μορφές συντονισμού στο επίπεδο της κοινωνίας, 
δημιουργεί μια αντίφαση «μεταξύ ενός σαγηνευτικού αλλά αποξενωτικού
κτητικού ατομικισμού από τη μία πλευρά και της επιθυμίας για μια ουσιαστική 
συλλογική ζωή από την άλλη» (Harvey, 2005, p. 69). Αυτό, επίσης, δημιουργεί το 
παράδοξο της παρεμβατικής πολιτικής του έθνους- κράτους σχετικά με τις 
επιλογές των ατόμων μεταξύ συλλογικής δράσης και πολιτικής ελευθερίας.

• Ιστορικά παρατηρείται ότι η πολιτική του έθνους-κράτους μειώνει το ρόλο των 
εργατικών συνδικάτων και των κοινωνικών κινημάτων προσπαθώντας να 
εξαλείψει οποιαδήποτε μορφή ταξικής πάλης. Τέτοιες πρακτικές 
ενεργοποιήθηκαν  από την Thatcher στο Ηνωμένο Βασίλειο και από τον Reagan
στις Ηνωμένες Πολιτείες στη δεκαετία του 1980 και έχουν εφαρμοστεί γενικά σε 
σχεδόν όλα τα αναπτυξιακά προγράμματα στον αναπτυσσόμενο κόσμο. 



Εφαρμοσμένη ηθική και νεοφιλελεύθερος 
θεσμισμός
• Μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, από την πλευρά των οικονομιών της 

ελεύθερης αγοράς, οι διεθνείς θεσμοί ανάπτυξης [π.χ η Παγκόσμια Τράπεζα, το ΔΝΤ και ο 
Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ)] ενισχύθηκαν για να επεκτείνουν και να 
προστατεύσουν το παγκόσμιο σύστημα σχέσεων ελεύθερης αγοράς και να προωθήσουν την 
ευημερία (οικονομική ανάπτυξη) στον αναπτυσσόμενο κόσμο.

• Μετά την οικονομική ύφεση της δεκαετίας του 1970, την έντονη επιρροή των οικονομικών της 
ελεύθερης αγοράς στην εφαρμοσμένη οικονομική πολιτική τη δεκαετία του 1980 και το 
τελείωμα του Ψυχρού Πολέμου στο τέλος της δεκαετίας του 1980, οι διεθνείς αναπτυξιακοί 
θεσμοί έχουν μετατοπίσει τις πολιτικές τους προς την κατεύθυνση των εφαρμοσμένων 
νεοφιλελεύθερων πολιτικών στη διεθνή ανάπτυξη.

• Μετάβαση από τον κλασικό φιλελευθερισμό στον νεοφιλελεύθερο θεσμισμό. Ενώ ο κλασικός 
φιλελευθερισμός εντοπίζει την έμφαση της δράσης πολιτικής για να επιταχύνει και να 
εξασφαλίσει την πρόοδο της φιλελευθεροποίησης σε εθνικό επίπεδο, «ο φιλελεύθερος 
θεσμισμός δίνει ιδιαίτερη έμφαση στους μηχανισμούς της διακυβερνητικής πολιτικής 
συνεργασίας για την επίτευξη φιλελεύθερων αποτελεσμάτων σύμφωνα με τη διατήρηση της 
τάξης στο διεθνές σύστημα » (Sally, 1998, p. 177).

• οι Craig και Porter (2006, p. 13) ερμηνεύουν τον νεοφιλελεύθερο θεσμισμό ως το «ιστορικά 
υψηλό σημείο της φιλελεύθερης ηγεμονίας στην ανάπτυξη». 



Εφαρμοσμένη ηθική και νεοφιλελεύθερος 
θεσμισμός
• Σύμφωνα με τις επίσημες δηλώσεις τους, ο εφαρμοσμένος ηθικός ρόλος 

των πολιτικών των διεθνών θεσμών είναι να επιφέρει και να εξασφαλίσει 
ευημερία στη διεθνή ανάπτυξη. 

• (about us)»  : το ΔΝΤ, στο επίπεδο του σκοπού, «εργάζεται για την 
προώθηση της παγκόσμιας νομισματικής συνεργασίας, την εξασφάλιση 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, τη διευκόλυνση του διεθνούς 
εμπορίου, την προώθηση της υψηλής απασχόλησης και τη βιώσιμη 
οικονομική ανάπτυξη και τη μείωση της φτώχειας σε όλο τον κόσμο».

• Στην πράξη, ωστόσο, οι εφαρμοσμένες πολιτικές των κυρίαρχων διεθνών 
αναπτυξιακών θεσμών έχουν αμφισβητηθεί. Τα αποτελέσματα των 
εφαρμοσμένων πολιτικών για τις οικονομίες, τις κοινωνικές πτυχές και (σε 
ορισμένες περιπτώσεις) τις πολιτικές δομές δεν συνάδουν με την 
επιδεικνυόμενη ηθική εικόνα «μιας καλής κοινωνίας».



Συνοψίζοντας 

• Η θεώρηση ότι οι πολιτικές της ελεύθερης αγοράς μπορούν να προωθήσουν την 
παγκόσμια ευημερία, την καλή ζωή για τα άτομα και μια καλή παγκόσμια 
κοινωνία είναι μια εφαρμοσμένη ηθική θεώρηση της νεοκλασικής οικονομικής.

• Η εφαρμοσμένη ηθική σύνθεση της διεθνούς ανάπτυξης στην εποχή της 
παγκοσμιοποίησης και του νεοφιλελευθερισμού αποτελείται από ένα πλαίσιο 
σχέσεων ελεύθερης αγοράς, τις πολιτικές του έθνους-κράτους, και των εντολών 
των διεθνών αναπτυξιακών θεσμών. 

• Σε αυτό το πλαίσιο, η νεοκλασική οικονομική διατείνεται ότι οι αρχές που 
διέπουν την αναπτυξιακή πολιτική είναι καθολικού χαρακτήρα. 

• Οι εσωτερικές πολιτικές των εθνών-κρατών και οι προσταγές πολιτικής των 
διεθνών οργανισμών ανάπτυξης ακολουθούν μια παρόμοια εφαρμοσμένη ηθική 
που είναι συμβατή με τα οικονομικά της ελεύθερης αγοράς και την εικόνα της 
διεθνούς ανάπτυξης ως μια παγκοσμοιοποιημένη οικονομία της αγοράς.
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