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Ειςαγωγή 
 

      Ο Οικονομικόσ Βουδιςμόσ είναι μια πνευματικι προςζγγιςθ για τθν οικονομία 

και  εξετάηει τθν ψυχολογία του ανκρϊπινου μυαλοφ και το άγχοσ, τισ προςδοκίεσ και τα 

ςυναιςκιματα που ενδεχόμενα κατευκφνουν τθν οικονομικι δραςτθριότθτα. Ζνασ βουδιςτισ 

φαίνεται να προςπακεί να  κατανοιςει τθν οικονομία ζχοντασ ωσ ςτόχο να ξεκακαρίςει τθ 

ςφγχυςθ ςχετικά με το τι είναι επιβλαβζσ και ευεργετικό ςτο φάςμα των ανκρϊπινων 

δραςτθριοτιτων που αφοροφν ςτθν παραγωγι και ςτθν κατανάλωςθ, επιδιϊκοντασ να κάνει 

τουσ ανκρϊπουσ θκικά ϊριμουσ. Οι πραγματικά ορκολογικζσ αποφάςεισ μποροφν να γίνουν 

μόνο όταν καταλαβαίνουμε αυτό που δθμιουργεί τον παραλογιςμό. Πταν οι άνκρωποι 

καταλάβουν τι ςυνιςτά τθν επικυμία, ςυνειδθτοποιοφν ότι όλα τα πλοφτθ του κόςμου δεν 

μπορεί να τουσ ικανοποιιςουν. Πταν οι άνκρωποι κατανοοφν τθν οικουμενικότθτα του φόβου, 

γίνονται πιο ςυμπονετικοί ςε όλα τα όντα. Ζτςι, αυτι θ πνευματικι προςζγγιςθ ςτθν 

Οικονομικι Επιςτιμθ δεν βαςίηεται ςε κεωρίεσ και μοντζλα, αλλά ςτισ βαςικζσ δυνάμεισ του 

δαιμόνιου, ςτθν ενςυναίςκθςθ, και ςτθν αυτοςυγκράτθςθ.   

      Θ βουδιςτικι αντίλθψθ αποδίδει τθν εργαςία ςε μια λειτουργία που κα δϊςει ςτον 

άνκρωπο τθν ευκαιρία να χρθςιμοποιιςει και να αναπτφξει τθν ικανότθτά του, για να μπορζςει 

να ξεπεράςει τθν αυτοεπιβεβαίωςθ του, από τθ ςυνεργαςία με τουσ άλλουσ ανκρϊπουσ ςε 

κοινζσ εργαςίεσ και να προωκιςει τα προϊόντα και τισ υπθρεςίεσ που απαιτοφνται για τθν 

καλφτερθ φπαρξθ του ίδιου του ανκρϊπου.  

     Από τθ πλευρά ενόσ βουδιςτι, θ οικονομικι δραςτθριότθτα δεν μπορεί να διαχωριςτεί από 

τισ άλλεσ δραςτθριότθτεσ του ανκρϊπου, όλεσ αποτελοφν ζνα άρρθκτα ςυνδεδεμζνο 

πλζγμα. Τα οικονομικά είναι ζνα μεμονωμζνο ςυςτατικό μιασ ςυνδυαςμζνθσ προςπάκειασ για 

να διορκωκοφν τα προβλιματα τθσ ανκρωπότθτασ και οι βουδιςτζσ πρζπει να ςυνεργάηονται 

με το να καταλιξουν ςε κοινό ςτόχο των κοινωνικϊν, ατομικϊν και πολιτικϊν δικαιωμάτων. 

        Ο όροσ επινοικθκε από τον  Schumacher  το 1955, όταν ταξίδεψε 

ςτθν Βιρμανία ωσ οικονομικόσ ςφμβουλοσ του πρωκυπουργοφ U Nu,  και χρθςιμοποιικθκε  

από τουσ οπαδοφσ του Schumacher και από τουσ Theravada βουδιςτζσ ςυγγραφείσ όπωσ 

τουσ Prayudh Payutto και Phrabhavanaviriyakhun . Το Δοκίμιο του Schumacher "Buddhist 

Economics" εκδόκθκε για πρϊτθ φορά το 1966 ςτθν Αςία και αναδθμοςιεφκθκε ςτθ 

ςυλλογι Small Is Beautiful το 1973. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Economics
http://en.wikipedia.org/wiki/E._F._Schumacher
http://en.wikipedia.org/wiki/Burma
http://en.wikipedia.org/wiki/Economist
http://en.wikipedia.org/wiki/U_Nu
http://en.wikipedia.org/wiki/Theravada_Buddhist
http://en.wikipedia.org/wiki/Prayudh_Payutto
http://en.wikipedia.org/wiki/Phrabhavanaviriyakhun
http://en.wikipedia.org/wiki/Small_Is_Beautiful
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      Ασ υποκζςουμε ότι κεωροφμε τθ ηιτθςθ για ζνα αγακό, δθλαδι του αγακοφ των τςιγάρων 

κεωρϊντασ ότι ζχει παρουςιάςει αυξθτικι τάςθ. Θ τάςθ αυτι κα πρζπει να υποςτθρίηεται από 

μια αφξθςθ ςτθν παραγωγι των τςιγάρων. Αυτά τα τςιγάρα που ςτθ ςυνζχεια κα 

τοποκετοφνται ςτθν αγορά, κα αγοράηονται και κα καταναλϊνονται από τουσ 

ανκρϊπουσ. Πταν καταναλϊνεται ζνα προϊόν, θ ηιτθςθ ικανοποιείται και κανονικά, κανείσ δεν 

αςχολείται με το ςτάδιο, μετά τθν κατανάλωςθ του προϊόντοσ. Αλλά οι βουδιςτζσ 

οικονομολόγοι όπωσ φαίνεται αςχολοφνται και ζνα βιμα παραπζρα για να διερευνιςουν πϊσ 

οι ενδεχόμενεσ τάςεισ αυτζσ επθρεάηουν τισ τρεισ αλλθλζνδετεσ πτυχζσ τθσ ανκρϊπινθσ 

φπαρξθσ: το άτομο, τθν κοινωνία και το περιβάλλον. Ειδικά για τθν αφξθςθ τθσ κατανάλωςθσ 

των τςιγάρων, βουδιςτζσ οικονομολόγοι προςπακοφν να αποκρυπτογραφιςουν το πϊσ αυτι θ 

αφξθςθ επθρεάηει τα επίπεδα τθσ ρφπανςθσ ςτο περιβάλλον, τισ επιπτϊςεισ αυτισ τθσ 

κατανάλωςθσ, ςτουσ πακθτικοφσ καπνιςτζσ και τουσ ενεργοφσ καπνιςτζσ και τουσ διάφορουσ 

κινδφνουσ που εγκυμονοφν για τθν υγεία που είναι επακόλουκο του καπνίςματοσ, 

λαμβάνοντασ ενδεχόμενα υπόψθ τθν θκικι πλευρά τθσ οικονομίασ. Θ δεοντολογικι πτυχι του 

ηθτιματοσ φαίνεται να κρίνεται από τα αποτελζςματα που φζρνουν και εν μζρει από τισ 

ιδιότθτεσ που οδθγοφν ςε αυτό.   

Τα επτά ςημεία 

      Ενϊ θ Δυτικι οικονομία επικεντρϊνεται ςτθν ιδιοτζλεια, θ βουδιςτικι φαίνεται να 

αμφιςβθτεί τθν αλλαγι τθσ αντίλθψθσ του εαυτοφ. Κθρφττει ότι όλα τα πράγματα που γίνονται 

αντιλθπτά από τισ αιςκιςεισ δεν είναι πραγματικά του "εγϊ" ι του "δικοφ μου" και, ωσ εκ 

τοφτου, οι άνκρωποι κα πρζπει να μθν ορίηουν τθν ςτοχοκεςία τουσ από αυτι τθν αίςκθςθ των 

πραγμάτων. Ριςτεφουν ότι θ ιδιοτελισ βάςθ, είναι μια ευκαιριακι προςζγγιςθ για τθν θκικι 

και πάντα κα αποτυγχάνει. Σφμφωνα με αυτοφσ, θ γενναιοδωρία κα λειτουργιςει επειδι τα 

ανκρϊπινα όντα είναι όντα που τείνουν να ανταποδίδουν ςτα ςυναιςκιματα (κετικά ι 

αρνθτικά), δίνοντασ πίςω περιςςότερο από ό, τι τουσ δίνεται.   

       Θ δεφτερθ ςθμαντικι διαφορά είναι ότι θ Δυτικοί οικονομολόγοι δίνουν ςθμαςία ςτθ 

μεγιςτοποίθςθ των κερδϊν και ειδικά των ατομικϊν κερδϊν, ενϊ θ βαςικι αρχι των 

βουδιςτϊν οικονομολόγων είναι να ελαχιςτοποιιςουν τθν ταλαιπωρία (ηθμίεσ) για όλεσ τισ 

ςυνκικεσ διαβίωςθσ ι τα μθ ζμβια όντα. Οι μελζτεσ που πραγματοποιοφνται από αυτοφσ 

ζχουν δείξει ότι τα ανκρϊπινα όντα παρουςιάηουν μεγαλφτερθ ευαιςκθςία ςε ηθμιά από ό, τι 
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ςε κζρδθ και ωσ εκ τοφτου οι άνκρωποι κα πρζπει να επικεντρωκοφν περιςςότερο ςτθ μείωςθ 

του πρϊτου ηθτοφμενου.  

         Θ τρίτθ διαφορά είναι ςε ςχζςθ με τθν αντίλθψθ τθσ επικυμίασ. Θ Δυτικι Οικονομία 

ενκαρρφνει τον υλικό πλοφτο και τθν επικυμία, εξαιτίασ τθσ οποίασ οι άνκρωποι προςπακοφν 

να ςυςςωρεφουν όλο και περιςςότερο πλοφτο και μερικζσ φορζσ εισ βάροσ των άλλων- 

προκειμζνου να ικανοποιιςουν αυτζσ τισ επικυμίεσ. Αντίκετα, ςτθ βουδιςτικι Οικονομία, 

ςθμαςία δίνεται ςτθν απλοποίθςθ  των επικυμιϊν του ατόμου. Σφμφωνα με αυτοφσ που 

πρεςβεφουν τθν βουδιςτικι οικονομικι προοπτικι, εκτόσ από τισ βαςικζσ ανάγκεσ όπωσ τροφι, 

ςτζγθ, ζνδυςθ και φάρμακα, κα πρζπει να ελαχιςτοποιθκοφν όλεσ οι άλλεσ υλιςτικζσ 

ανάγκεσ. Ιςχυριηόμενοι ότι θ ςυνολικι ευθμερία μειϊνεται εάν και εφόςον οι άνκρωποι 

επιδιϊκουν μόνον τισ επικυμίεσ τουσ. Επικυμϊντασ λιγότερο κα ωφελιςει το άτομο, τθν 

κοινότθτα ςτθν οποία ηουν και τθ φφςθ.   

      Το τζταρτο ςθμείο τθσ διαφοράσ ςχετίηεται με τισ απόψεισ τουσ ςχετικά με τθν αγορά. Ενϊ 

οι Δυτικοί οικονομολόγοι υποςτθρίηουν τθ μεγιςτοποίθςθ των αγορϊν ςε ζνα ςθμείο 

κορεςμοφ, βουδιςτζσ οικονομολόγοι ςτοχεφουν ςτθν ελαχιςτοποίθςθ τθσ βίασ. Σφμφωνα με 

αυτοφσ, οι Δυτικοί οικονομολόγοι δεν λαμβάνουν υπόψθ τουσ τισ μελλοντικζσ γενιζσ και τον 

φυςικό κόςμο γιατί δεν κεωροφνται ςθμαντικοί παράγοντεσ από τθν άποψθ τθσ αγοραςτικισ 

δφναμθσ. Θεωροφν ότι τα άλλα ενδιαφερόμενα μζρθ, όπωσ οι φτωχοί και οι 

περικωριοποιθμζνοι άνκρωποι υποεκπροςωποφνται λόγω τθσ ανεπαρκοφσ αγοραςτικισ τουσ 

δφναμθσ και ότι δίδεται προτίμθςθ ςτον ιςχυρότερο των ενδιαφερομζνων. Ωσ εκ τοφτου, 

κεωροφν ότι θ αγορά δεν είναι αμερόλθπτθ και πραγματικά αντιπροςωπευτικι τθσ 

οικονομίασ. Ζτςι, βουδιςτζσ οικονομολόγοι υποςτθρίηουν τθ κεωρία τθσ μθ-βίασ. Σφμφωνα με 

αυτιν τθ κεϊρθςθ, εμποδίηεται ο άλλοσ να κάνει κάτι που προκαλεί άμεςα τον πόνο ςτον 

εαυτό του ι ςτουσ άλλουσ και προτρζπει για τθν εξεφρεςθ λφςεων με ζναν ςυμμετοχικό 

τρόπο. Θ κοινοτικι ςτθριηόμενθ γεωργία είναι ζνα τζτοιο παράδειγμα τθσ κοινότθτασ με βάςθ 

τισ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ. Ριςτεφουν ότι καλλιεργεί τθν εμπιςτοςφνθ, βοθκά τισ 

κοινότθτεσ με βάςθ τθν αξία καταςκευισ και φζρνει τουσ ανκρϊπουσ πιο κοντά ςτθ γθ και τθν 

εκμετάλλευςθ. Θ επίτευξθ αυτοφ του ςτόχου απαιτεί τθν αναδιάρκρωςθ και τθ διαμόρφωςθ 

μιασ άλλθσ εναλλακτικισ κουλτοφρασ των ςφγχρονων επιχειριςεων, τθν οποία 

υποςτθρίηουν. Αυτό οδθγεί ςε μεγιςτοποίθςθ του κζρδουσ ωσ κίνθτρου με ανανεωμζνθ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ta%E1%B9%87h%C4%81
http://en.wikipedia.org/wiki/Market
http://en.wikipedia.org/wiki/Community_supported_agriculture
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ζμφαςθ ςτθν οικονομία μικρισ κλίμακασ, τοπικά προςαρμοςμζνεσ, με ουςιαςτικζσ οικονομικζσ 

δραςτθριότθτεσ.   

    Το πζμπτο ςθμείο τθσ διαφοράσ είναι ότι οι δυτικοί οικονομολόγοι προςπακοφν να 

μεγιςτοποιιςουν τθν οργανικι χριςθ, όπου θ αξία του κάκε φορζα κακορίηεται από τθν 

οριακι ςυμβολι του ςτθν απόδοςθ τθσ παραγωγισ. Ωσ εκ τοφτου, βουδιςτζσ οικονομολόγοι 

πιςτεφουν ότι θ πραγματικι αξία μιασ οικονομικισ οντότθτασ δεν μπορεί να κυςιάηεται ςτο 

βωμό του κζρδουσ και των αρικμϊν. Ρροςπακοφν λοιπόν να μειϊςουν τθν οργανικι χριςθ και 

αποτελοφν τθν φροντίδα οργανϊςεων, οι οποίεσ κα πρζπει να ανταμείβουν τθν εμπιςτοςφνθ 

που ζχουν μεταξφ των. 

    Το ζκτο ςθμείο τθσ διαφοράσ ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι οι δυτικοί οικονομολόγοι πιςτεφουν 

ότι το μεγαλφτερο είναι και το καλφτερο και το μεγάλο είναι περιςςότερο, ενϊ βουδιςτζσ 

οικονομολόγοι πιςτεφουν ότι το μικρό είναι όμορφο και το λιγότερο είναι περιςςότερο.   

      Το ζβδομο ςθμείο τθσ διαφοράσ είναι ότι θ δυτικι οικονομία δίνει ςθμαςία ςτο ακακάριςτο 

εκνικό προϊόν, ενϊ θ βουδιςτικι οικονομία δίνει ςθμαςία ςτθν ακακάριςτθ εκνικι ευτυχία.   

     Οι Βουδιςτζσ οικονομολόγοι κεωροφν ότι αν θ φφςθ τθσ εργαςίασ είναι πραγματικά 

ςθμαντικι  και  πρζπει να υφίςταται τότε, κα είναι τόςο ςθμαντικι για τον εγκζφαλο, όπωσ τα 

τρόφιμα είναι ςτο ςϊμα. Θα κρζψει τον άνκρωπο και να παρακινιςει τον να κάνει το καλφτερό 

και χρθςιμότερο για τον εαυτό του και τουσ άλλουσ. Σφμφωνα με αυτοφσ, τα εμπορεφματα δεν 

κα πρζπει να κεωροφνται πιο ςθμαντικά από τουσ ανκρϊπουσ και θ κατανάλωςθ πιο 

ςθμαντικι από τθ δθμιουργικι δραςτθριότθτα. Αιςκάνονται ότι, ωσ αποτζλεςμα αυτοφ, θ 

εςτίαςθ μετατοπίηεται από τον εργαηόμενο ςτο προϊόν τθσ εργαςίασ, το ανκρϊπινο με το 

υπάνκρωπο , το οποίο είναι μια εςφαλμζνθ κζαςθ του κόςμου.  

     Οι Βουδιςτζσ οικονομολόγοι δεν πιςτεφουν ςτθ μζτρθςθ του βιοτικοφ επιπζδου κατά το 

ποςοςτό τθσ κατανάλωςθσ, διότι, ςφμφωνα με αυτοφσ, επιτυγχάνεται μζγιςτθ ευεξία ωσ 

αποτζλεςμα με τθν ελάχιςτθ κατανάλωςθ και είναι πιο ςθμαντικι από τθν απόκτθςθ τθσ 

μζγιςτθσ ευεξία από τθ μζγιςτθ κατανάλωςθ. Ζτςι, κεωροφν ότι θ ζννοια του «καλφτερα», 

λόγω των υψθλότερων επιπζδων κατανάλωςθσ, δεν είναι ζνα πραγματικό μζτρο τθσ ευτυχίασ.   

       Από τθν άποψθ ενόσ βουδιςτι οικονομολόγου, ο πλζον ορκολογικόσ τρόποσ τθσ 

οικονομικισ ηωισ είναι να είναι αυτάρκθσ από τθν παραγωγι τοπικϊν πόρων για τισ τοπικζσ 

ανάγκεσ και όςον αφορά  ςτισ ειςαγωγζσ και ςτισ εξαγωγζσ είναι αντιοικονομικζσ και 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gross_national_product
http://en.wikipedia.org/wiki/Gross_national_product
http://en.wikipedia.org/wiki/Gross_national_product
http://en.wikipedia.org/wiki/Gross_national_happiness
http://en.wiktionary.org/wiki/subhuman
http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_of_living
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δικαιολογοφνται μόνο ςε λίγεσ περιπτϊςεισ και ςε μικρι κλίμακα. Ζτςι, πιςτεφουν ςτθν 

οικονομικι ανάπτυξθ, ανεξάρτθτα από τθν εξωτερικι βοικεια.   

     Ο βουδιςτισ οικονομολόγοσ δίνει επίςθσ μεγάλθ ςθμαςία ςτουσ φυςικοφσ, ανανεϊςιμουσ 

πόρουσ. Αιςκάνονται ότι οι μθ ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ κα πρζπει να χρθςιμοποιοφνται 

μόνο όταν χρειάηονται περιςςότερο και ςτθ ςυνζχεια, επίςθσ με μεγάλθ προςοχι, ςχολαςτικά 

ςτο ςχεδιαςμό από τθ χριςθ τουσ. Ριςτεφουν ότι θ χριςθ τουσ είναι βίαιθ πολυδάπανθ και όχι 

ςφμφωνα με τθ βουδιςτικι πεποίκθςθ τθσ μθ βίασ. Σφμφωνα με αυτοφσ, εάν το ςφνολο του 

πλθκυςμοφ ςτθρίηεται ςε μθ ανανεϊςιμουσ πόρουσ για τθν φπαρξι του, ςυμπεριφζρονται 

παραςιτικά, καιροφυλακτοφν για κεφαλαιουχικά αγακά, αντί του ειςοδιματοσ. Ρροςκζτοντασ 

ςε αυτό, κεωροφν ότι αυτι θ άνιςθ κατανομι και ςυνεχϊσ αυξανόμενθ εκμετάλλευςθ των 

φυςικϊν πόρων κα οδθγιςει ςτθ βία μεταξφ του ανκρϊπου.   

       Ριςτεφουν επίςθσ ότι θ ικανοποίθςθ δεν πρζπει κατ’ ανάγκθ να γίνει αιςκθτά μόνο όταν 

κάτι απτό πιρε πίςω κάποιοσ ςε αντάλλαγμα για τθν παροχι κάποιου αγακοφ ι κάτι το υλικό 

που ζχει αποκτθκεί, όπωσ αναφζρεται ςτθ ςφγχρονθ οικονομία. Λζνε ότι θ αίςκθςθ τθσ 

ικανοποίθςθσ μπορεί να επιτευχκεί ακόμθ και όταν δεν ζχει να πάρει τίποτα απτό ςε 

αντάλλαγμα. Ζνα παράδειγμα είναι όταν δίνουμε δϊρα ςτουσ αγαπθμζνουσ μασ και το μόνο 

που επικυμοφμε είναι να είναι ευτυχιςμζνοι.  

      Οι Βουδιςτζσ οικονομολόγοι πιςτεφουν ότι θ παραγωγι είναι ζνασ πολφ παραπλανθτικόσ 

όροσ. Σφμφωνα με αυτοφσ, να παράγουν κάτι νζο, θ παλιά μορφι πρζπει να καταςτραφεί. Ωσ 

εκ τοφτου, θ παραγωγι και θ κατανάλωςθ πρζπει να γίνεται δωρεάν μεταξφ 

τουσ. Λαμβάνοντασ αυτό υπόψθ, που υποςτθρίηουν τθ μθ παραγωγι ςε οριςμζνεσ 

περιπτϊςεισ, γιατί όταν παράγουν λιγότερο από υλιςτικά πράγματα, κα μειωκεί θ 

εκμετάλλευςθ των πόρων του πλανιτθ και κα οδθγιςει τον άνκρωπο ςε μια ηωι ενόσ 

υπεφκυνου και ευαιςκθτοποιθμζνου πολίτθ.   

Ο Μζςοσ Δρόμοσ 

     Θ ζννοια του "Middle Way"-ο μζςοσ δρόμοσ-, λζει ότι ο χρόνοσ κα πρζπει να διαιρεκεί 

μεταξφ τθσ εργαςίασ ςτθν κατανάλωςθ και το διαλογιςμό για τθν βζλτιςτθ κατανομι των δφο 

αυτϊν δραςτθριοτιτων που κα ζχει ωσ ςκοπό μζςω του διαλογιςμοφ τθ μείωςθ τθσ επικυμίασ 

για κατανάλωςθ και να είναι ικανοποιθμζνοσ ο άνκρωποσ με μικρότερθ κατανάλωςθ . 
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      Σε οικονομικοφσ όρουσ, αυτό ςθμαίνει ότι «θ οριακι παραγωγικότθτα τθσ εργαςίασ που 

χρθςιμοποιείται ςτθν παραγωγι καταναλωτικϊν αγακϊν είναι ίςθ με τθν οριακι 

αποτελεςματικότθτα του διαλογιςμοφ που εμπλζκονται ςτθν εξοικονόμθςθ τθσ κατανάλωςθσ, 

χωρίσ να επιφζρει οποιαδιποτε αλλαγι ςτθν ικανοποίθςθ».   
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