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Περίληψη 

Σκοπός μας είναι να υποβάλουμε την οικονομική ανάλυση στη φιλοσοφική «βάσανο», επειδή ήδη 

από την παγκόσμιο χρηματοοικονομική κρίση του 2008, αποδείχθηκε ότι δεν αρκούν οι «ενδο-

επιστημονικές» απαντήσεις. Μεθοδολογικά, καταρχάς αναλύουμε τα κύρια ρεύματα και τα 

χαρακτηριστικά των υποκειμένων της οικονομικής θεωρίας στην κατανόηση του φαινομένου της 

«χρηματιστικοποίησης» (financialization), δηλ. α) τη θεωρία της ρύθμισης –ανούσιος επενδυτής 

εισοδηματίας-, β) εκείνη του πλούτου για το μέτοχο, γ) του «πολίτη»-επενδυτή, και την κυρίαρχη δ) 

νέα στάση έναντι του πιστωτικού κινδύνου εκφρασμένη μέσω της χρηματοοικονομικής 

οργανωσιακής κουλτούρας και των αντίστοιχων υπολογιστικών πρακτικών της από τους 3 βασικούς 

διεθνείς οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης. Σημαντική δομική αλλαγή που έχει επιφέρει η 

χρηματιστικοποίηση στο σύστημα είναι ότι ο κίνδυνος πλέον, δεν είναι προς-αποφυγή αλλά μια 

ουδέτερη μεταβλητή που μπορεί να μετρηθεί, να την διαχειριστούν και φυσικά να κερδίσουν από 

αυτήν. Στη συνέχεια, από φιλοσοφική άποψη, έπειτα από μερικές διευκρινίσεις για το έργο της 

φιλοσοφίας, εκκινούμε από ορισμένα θεμελιακά ερωτήματα:  Ποιος ο σκοπός της οικονομικής 

δραστηριότητας γενικά και ειδικότερα του χρήματος και του πλούτου; Το ερώτημα αυτό μας οδηγεί 

στα επόμενα: Σε τι συνίσταται η ποιότητα ζωής ή η ευημερία ή το «ευ ζην» και τελικά η ευτυχία ή η 

ευδαιμονία; Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και τα συστατικά στοιχεία, αλλά και ποιοι οι αντίπαλοι και 

οι κίνδυνοι της ευτυχίας; Περαιτέρω από φιλοσοφική άποψη, εστιάζουμε στο φαινόμενο της 

«χρηματιστικοποίησης», θέτοντας ερωτήματα του είδους: Ποιες είναι οι ανθρωπολογικές, κοινωνικές 

και πολιτισμικές επιπτώσεις του φαινομένου αυτού; Συμβάλλει στην  πραγματική βελτίωση της 

ποιότητας ζωής και στην ολοκλήρωση του ανθρώπου με αξιοπρέπεια ή μήπως την παρακωλύει;     

                                                           
1
 Καθηγητής Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών. Email. 

androulidakis@uoc.gr  . 
2
 Καθηγητής Οικονομικής, Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Email. 

stamth@staff.teicrete.gr . 

mailto:androulidakis@uoc.gr
mailto:stamth@staff.teicrete.gr

