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Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών. 119. 2006, 27-62 

Γεώργιος Γκότσης 

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ 

ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι η συνοπτική επισκόπηση θεμελιωδών 

προβλημάτων που συνθέτουν το ερευνητικό πρόγραμμα της οικονομικής ανάλυ

σης της θρησκείας και η κατά το δυνατόν συνεπέστερη παρουσίαση αυτών των 

θεωρητικών εξελίξεων στο ελληνικό ακαδημαϊκό κοινό. Στην πρώτη ενότητα 

παρουσιάζονται υποθέσεις και αναλυτικά εργαλεία της εν λόγω προσέγγισης, ενώ 

στη δεύτερη επιχειρείται μια θεώρηση των θρησκευτικών ανταγωνισμών στα πλαί

σια αυτής της ερευνητικής λογικής. Ακολουθεί η διερεύνηση εκείνων των παραμέ

τρων που συνθέτουν τη θρησκευτική συμμετοχή, εξηγείται η έννοια του ανταγωνι

σμού στις σύγχρονες θρησκευτικές αγορές και αναλύονται οι επιπτώσεις του στην 

οργανωτική δομή και τη δογματική ανελαστικότητα των θρησκευτικών συλλογι

κών υποκειμένων (εκκλησιών, σεκτών, ομολογιών). Στην επόμενη ενότητα παρου

σιάζεται η σύγχρονη διαπραγμάτευση της (θρησκευτικής) μεταμέλειας και ενοχής 

βασισμένη σε μία θεωρία επιλογής σε συνθήκες αβεβαιότητας και διακριβώνονται 

πιθανές επιπτώσεις της «προτίμησης για αμαρτία» στην ευημερία των θρησκευτι-

κώς δρώντων. Στην τελευταία ενότητα υποδεικνύονται οι δυνητικοί περιορισμοί 

και τα όρια εφαρμογής αυτού του ερευνητικού προγράμματος, και επισημαίνονται 

οι περιορισμοί της εξηγητικής ισχύος του. 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Η θρησκεία διαδραματίζει συνήθως σημαντικό ρόλο στη συνύφανση κοι

νωνικών δεσμών και τη δημιουργία κοινωνικού κεφαλαίου, κοινωνικών 

ρυθμιστικών συνθηκών και κοινωνικών δικτύων αμοιβαιότητας και εμπι-

* Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επι
στήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
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στοσύνης στις σύγχρονες δημοκρατικές κοινωνίες (Wuthnow and Evans, 
2002). Αυτή η αναβάθμιση του θρησκευτικού στοιχείου συνδέεται με την 
κατάδειξη της σημασίας των θρησκευτικών παραδόσεων, τόσο στη θεμε
λίωση της κοινωνικής εμπιστοσύνης (social trust) ως άτυπης δεσμευτικής 
αρχής του κοινωνικού πράττειν (Welch et al., 2004· Wuthnow, 2004, σ. 
217-255), όσο και στην ενίσχυση του αναγκαίου κοινωνικού κεφαλαίου 
για την εύρυθμη λειτουργία συμμετοχικών θεσμών (Putnam, 2000). Σε 
πρακτικό επίπεδο, πρωτοβουλίες εδραζόμενες στη θρησκευτική πίστη 
(faith-based initiatives) αποκτούν προοδευτικά διευρυνόμενο ρόλο στην 
ανάληψη κοινωνικών πολιτικών από μη-κυβερνητικές οργανώσεις, εκκλη
σίες, θρησκευτικούς οργανισμούς κ.λπ. (Wuthnow, 2004· Tornasi, 2004· 
Wuthnow, Hackett και Yang Hsu, 2004). Ορισμένες φορές ωστόσο, η δημι
ουργία ισχυρών συνεκτικών δεσμών σε αυστηρά οριοθετημένες κοινωνι
κές ομάδες είναι δυνατόν να προαγάγει τη δογματική σκέψη, το φανατι
σμό και την ανελαστική συμπεριφορά έναντι των άλλων. Τούτο ενισχύε
ται από την τρέχουσα εμπειρία της αύξησης του αριθμού ορισμένων ομά
δων ιδιαιτέρως αρνητικών προς το σύγχρονο πολιτισμό που συμβάλλουν 
στη διάσπαση της κοινωνικής συνοχής και την αποδυνάμωση του κοινω
νικού ιστού, υπονομεύοντας την ικανότητα των δημοκρατικών θεσμών να 
ενθαρρύνουν την έλλογη διαβούλευση στη βάση καθολικών αρχών και 
προτύπων (Macedo, 2000). 

Παρά την ύπαρξη αυτών των «αδιαφανών» πτυχών, η θρησκευτική 
πρακτική είναι δυνατόν να θεωρηθεί ως μία παραγωγική διαδικασία στην 
οποία το ανθρώπινο κεφάλαιο, ιδιαιτέρως εκείνο που προσιδιάζει στη 
θρησκεία ενός ατόμου, συνιστά ένα είδος «εισροής» (input). Το θρησκευτι
κό κεφάλαιο, ειδικότερα, αποτελεί προϋπόθεση αλλά και συνέπεια σχεδόν 
κάθε θρησκευτικής δραστηριότητας: η εξοικείωση με τις παραδόσεις, τις 
τελετές και τα δόγματα μιας θρησκείας προάγει την ικανοποίηση από τη 
συμμετοχή στην εν λόγω θρησκεία και συνεπώς το επίπεδο συμμετοχής σ' 
αυτήν. Αντιστρόφως, η θρησκευτική συμμετοχή συνιστά το σημαντικότερο 
μέσο διεύρυνσης του ανθρώπινου θρησκευτικού κεφαλαίου: η θρησκευτι
κή ικανοποίηση εξαρτάται σε κρίσιμο βαθμό από το απόθεμα θρησκευτι
κού ανθρώπινου κεφαλαίου που οι άνθρωποι συσσωρεύουν, και αυτό 
ακριβώς το ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελεί παράγωγο προγενέστερης θρη
σκευτικής συμμετοχής (Iannaccone, 1995c, σ.184). Όπως και στην περί
πτωση άλλων, μη-αγοραίων θεσμών και δραστηριοτήτων, η οικονομική 
εξήγηση της θρησκευτικής συμπεριφοράς περιλαμβάνει θρησκευτικώς 
δρώντες που καταναλώνουν και παράγουν θρησκευτικά αγαθά, επιδιώκο
ντας τη μέγιστη δυνατή απόδοση της θρησκευτικής τους επένδυσης. 
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Η σύγχρονη ερευνητική βιβλιογραφία, η οποία επιδιώκει τη διερεύνη
ση της σχέσης μεταξύ της θρησκευτικής συμμετοχής και των ειδικότερων 
συνεπειών της, είναι εκτεταμένη και καλύπτει ευρύτατη σειρά ζητημάτων, 
μεταξύ των οποίων αξίζει να επισημανθεί η σφαίρα της αποκλίνουσας 
συμπεριφοράς. Υποστηρίζεται από αρκετές έρευνες ότι η αύξηση της 
συχνότητας της θρησκευτικής συμμετοχής και η εντεινόμενη θρησκευτικό
τητα συσχετίζονται με χαμηλότερα επίπεδα έκνομης συμπεριφοράς ενηλί
κων, τόσο σε ατομικό (Evans et al., 1995) όσο και σε συλλογικό επίπεδο 
(Lipford et al., 1993· Hull and Bold, 1995). Η κοινωνική διάσταση της θρη
σκευτικότητας συσχετίστηκε, στα πλαίσια άλλης μελέτης, με μειωμένο κίν
δυνο εκδήλωσης τόσο εσωτερικευμένων (π.χ. κατάθλιψη) όσο και εξωτερι-
κευόμενων (π.χ. αντικοινωνική προσωπικότητα) διαταραχών (Kendler et 
al., 2003). Ταυτοχρόνως, η θρησκεία μπορεί να λειτουργήσει ως παράγο
ντας μείωσης της αντικοινωνικής συμπεριφοράς και ενίσχυσης της κοινω
νικότητας, ακόμη και σε οριακές περιπτώσεις υπό συγκεκριμένες προϋπο
θέσεις (Kerley, Matthews and Blanchard, 2005). Αντίστοιχη βιβλιογραφία 
καταδεικνύει τα θετικά αποτελέσματα της θρησκευτικής συμμετοχής σε 
διάφορες φάσεις της εφηβικής ανάπτυξης (Ebstyne King and Furrow, 
2004). Μία άλλη ερευνητική τάση επικεντρώνεται στην επίδραση της θρη
σκευτικής συμμετοχής στην κατάσταση της υγείας των ατόμων: για παρά
δειγμα οι Powell et al (2003), καθώς και οι Sloan και Bagiella (2002) διαπι
στώνουν την ύπαρξη μιας ισχυρής θετικής σχέσης μεταξύ θρησκευτικής 
συμμετοχής και ατομικής υγείας, καθώς και μία αντίθετη (αρνητική) 
σχέση μεταξύ θρησκευτικότητας και θνησιμότητας. Διαπιστώνεται εξάλ
λου μία ισχυρή συσχέτιση μεταξύ ευτυχίας, υγείας και μακροβιότητας 
ανθρώπων με έκδηλες αλτρουιστικές συμπεριφορές (Post, 2005). Άλλες 
ερευνητικές συμβολές εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στη δυνατότητα 
συσχέτισης της εξατομικευμένης θρησκευτικότητας προς την ατομική ευη
μερία: οι Gruber και Mullainathan διεπίστωσαν ότι οι επιπτώσεις στη 
βιούμενη ευτυχία ατόμων που, μεταβάλλοντας στάση ζωής, συμμετείχαν 
εβδομαδιαία στην εκπλήρωση των θρησκευτικών τους καθηκόντων (ενώ 
πριν απείχαν πλήρως), είναι εντελώς αντίστοιχες προς εκείνες που δια
κρίνουν άτομα τα οποία μεταβαίνουν από το τελευταίο στο πρώτο εισο
δηματικό τεταρτημόριο (Gruber και Mullainathan, 2002). 

Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι η συνοπτική επισκόπηση 
θεμελιωδών προβλημάτων που συνθέτουν το ερευνητικό πρόγραμμα της 
οικονομικής ανάλυσης της θρησκείας και η κατά το δυνατόν συνεπέστερη 
παρουσίαση αυτών των θεωρητικών εξελίξεων στο ελληνικό ακαδημαϊκό 
κοινό. Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζονται οι βασικές υποθέσεις και τα 
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αναλυτικά εργαλεία, ενώ στη δεύτερη επιχειρείται μία προσέγγιση των 
θρησκευτικών ανταγωνισμών στα πλαίσια αυτής της ερευνητικής λογικής. 
Ακολουθεί η διερεύνηση εκείνων των παραμέτρων που συνθέτουν τη θρη
σκευτική συμμετοχή, σύμφωνα με πρόσφατες εμπειρικές έρευνες στα 
πλαίσια του εν λόγω προγράμματος. Παρουσιάζεται, συνεπώς, ο τρόπος 
εξήγησης της θρησκευτικής συμπεριφοράς στην προοπτική αυτή, με έμφα
ση στο ρόλο και τη σημασία των θεσμοποιημένων φορέων της θρησκευτι
κής δράσης. Στη συνέχεια, εξηγείται η έννοια του ανταγωνισμού στις σύγ
χρονες θρησκευτικές αγορές και αναλύονται οι επιπτώσεις του στην 
οργανωτική δομή και τη δογματική ανελαστικότητα των θρησκευτικών 
συλλογικών υποκειμένων (εκκλησιών, σεκτών, ομολογιών). Στην επόμενη 
ενότητα παρουσιάζεται η σύγχρονη διαπραγμάτευση της (θρησκευτικής) 
μεταμέλειας και ενοχής βασισμένη σε μια θεωρία επιλογής σε συνθήκες 
αβεβαιότητας και διακριβώνονται πιθανές επιπτώσεις της «προτίμησης 
για αμαρτία» στην ευημερία των θρησκευτικώς δρώντων. Στην τελευταία 
ενότητα υποδεικνύονται οι δυνητικοί περιορισμοί και τα όρια εφαρμογής 
αυτού του ερευνητικού προγράμματος, δηλαδή επισημαίνονται οι περιο
ρισμοί της εξηγητικής ισχύος του. 

1. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΟΡΗΣΚΕΙΑΣ 

1.1. Οι βασικές υποθέσεις της Οικονομικής της θρησκείας 

Το εγχείρημα της οικονομικής ανάλυσης της θρησκείας είναι αρκετά πρό
σφατο και ανάγεται στην κλασική συμβολή των Azzi και Ehrenberg 
(1975). Με βάση σύγχρονα εργαλεία της οικονομικής θεωρίας, η Οικονο
μική της θρησκείας επιχειρεί τη διαπραγμάτευση ζητημάτων που προγενέ
στερα αποτελούσαν αντικείμενο άλλων κοινωνικών επιστημών: οι προσ
διοριστικές παράμετροι της θρησκευτικής συμπεριφοράς, η φύση και η 
δομή των θρησκευτικών θεσμών, η λειτουργία θρησκευτικών οργανισμών 
εντάσσονται στο γνωστικό της πεδίο (Stark, Iannaccone και Finke, 1996). 
Το αφιέρωμα του περιοδικού Journal of Institutional and Theoretical 
Economics στην οικονομική ανάλυση της θρησκείας, υπό την επιμέλεια 
του Ε. Schlicht (1997) αποτελεί σαφέστατη ένδειξη του διαρκώς αυξανόμε
νου ενδιαφέροντος για παρόμοιας υφής προβλήματα. 

Κεντρικό στοιχείο αυτής της προβληματικής είναι η θεώρηση των 
εκκλησιών, όχι απλώς ως θρησκευτικών ομάδων που προσαρμόζονται 
αποτελεσματικά σε μεταβαλλόμενα κοινωνικά περιβάλλοντα (Sosis, 2004· 
Wilson, 2002), αλλ' επιπλέον ως οντοτήτων ή οργανισμών που παίρνουν 
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αποφάσεις και εξελίσσονται διαχρονικά: συνεπώς, στοιχεία της ζήτησης 
και της προσφοράς θρησκευτικών αγαθών υπεισέρχονται σε αυτή τη νέα 
προσέγγιση, που βασίζεται στη θεωρία παραγωγής σε επίπεδο νοικοκυριού 
(householdproduction) του Becker (Iannaccone, 1995c, σ. 173-4). Η βασική 
ιδέα είναι η ακόλουθη: οι οικονομικές μονάδες κατανέμουν τα αγαθά και 
το χρόνο τους μεταξύ θρησκευτικών και κοσμικών «εμπορευμάτων» 
(commodities) σε τρόπο ώστε να μεγιστοποιήσουν τη χρησιμότητα τους, 
κατά τη διάρκεια της ζωής τους (lifetime) και μετά θάνατον (afterlife). Σ' 
αυτή την προοπτική, ο εκκλησιασμός και η θρησκευτική συμμετοχή στο
χεύουν πρωταρχικά στη «μεταθανάτια κατανάλωση» πνευματικών αγα
θών. Η υπόθεση αυτή δεν παύει να υποδηλώνει σοβαρούς περιορισμούς 
στον τρόπο με τον οποίο τα θρησκευτικά αγαθά εντάσσονται στις ατομι
κές συναρτήσεις χρησιμότητας. Τα αρχικά υποδείγματα οικονομικής ανά
λυσης της θρησκείας των Azzi και Ehrenberg (1975) οδηγούν στο τυπικό 
συμπέρασμα ότι η θρησκευτική δραστηριότητα αποτελεί αύξουσα συνάρ
τηση της ηλικίας: τούτο εξηγείται με βάση το γεγονός ότι χρηματικοί 
πόροι δεσμευόμενοι στη μεταθανάτια σωτηρία υποτίθεται ότι δεν είναι 
κερδοφόροι στη διάρκεια ζωής ενός ατόμου, όπως συμβαίνει με τοποθετή
σεις που εξυπηρετούν ενδοκοσμικούς σκοπούς. Τα ίδια υποδείγματα 
παρέχουν προβλέψεις σχετικές με υποκατάσταση μεταξύ χρόνου και χρή
ματος που διατίθενται για θρησκευτικούς στόχους: νοικοκυριά που απο
δίδουν μικρότερη αξία στο χρόνο (ως οικονομικό αγαθό) θα παράγουν 
θρησκευτικά αγαθά «εντάσεως χρόνου». Στα πλαίσια ενός δεδομένου νοι
κοκυριού, μέλη με χαμηλότερους χρηματικούς μισθούς (συνήθως γυναί
κες) θα αφιερώνουν περισσότερο χρόνο σε θρησκευτικές δραστηριότητες 
(Iannaccone, 1998, σ. 1479). 

Είναι αληθές ότι μέλη θρησκευτικών ομολογιών με υψηλότερο εισοδη
ματικό και μορφωτικό επίπεδο αφιερώνουν λιγότερο χρόνο σε θρησκευτι
κές τελετές και συναφείς δραστηριότητες, γεγονός που δείχνει την ύπαρξη 
ενός trade-off μεταξύ χρήματος και χρόνου. Δεν υφίσταται ωστόσο ισχυρή 
εμπειρική στήριξη της υπόθεσης ότι οι μεταθανάτιες προσδοκίες καθι
στούν τη θρησκευτική συμμετοχή αύξουσα συνάρτηση της ηλικίας, ούτε 
ότι οι υψηλότεροι βαθμοί γυναικείας θρησκευτικότητας είναι αναγώγιμοι 
σε όρους χαμηλότερων χρηματικών απολαβών. Μεταγενέστερα υποδείγ
ματα διευρύνουν τις αρχικές υποθέσεις, θέτοντας ένα ευρύ φάσμα συμβο
λικών αμοιβών (pay offs) ως αποζημίωση για τη δέσμευση χρόνου ή χρή
ματος σε θρησκευτικές δραστηριότητες (με έμφαση σε παράγοντες όπως η 
καθιέρωση σκοπών, η αναζήτηση ατομικής ταυτότητας σε συλλογικά 
πλαίσια, η παροχή status και κοινωνικής στήριξης, η προσφορά αμοιβαίας 
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βοήθειας). Τούτο δεν σημαίνει κατ' ανάγκη ότι οι μεταθανάτιες προσδο
κίες συνιστούν εξηγητική μεταβλητή των αλλαγών στη θρησκευτική 
συμπεριφορά, αν και είναι γεγονός ότι το κόστος ευκαιρίας του χρόνου 
επιδρά στη θρησκευτική συμμετοχή, επιφέροντας διακυμάνσεις τόσο στο 
επίπεδο, όσο και στη χρονική εντατικότητα της θρησκευτικής δραστηριό
τητας (Iannaccone, 1998, σ. 1480). 

1.2. OL εξηγηπκές δυνατότητες 

Πρόσφατα, ο Iannaccone (1995a) εφάρμοσε τη θεωρία ανθρώπινου κεφα
λαίου του Becker για την προσέγγιση της θρησκευτικής συμπεριφοράς ως 
μορφής ορθολογικού (ή ενδεχομένως, μυωπικού) εθισμού μάλλον, παρά 
μέσω της δικαίωσης της θρησκευτικής συμμετοχής βασισμένης σε μεταθα
νάτιες προσδοκίες. Δεν είναι τυχαίο ότι, κατά τον Iannaccone (1998), οι 
διάφορες προβλέψεις που παράγονται από τη θεωρία αυτή έχουν ισχυρή 
εμπειρική στήριξη. Με τον τρόπο αυτό, επιχειρείται μία ορθολογική εξή
γηση των θρησκευτικών προτιμήσεων και του αντίστοιχου βαθμού συμμε
τοχής, βάσει θεωριών που αποδίδουν έμφαση στη διάσταση της ζήτησης, 
χωρίς ωστόσο να θίγουν το ζήτημα της ύπαρξης εκκλησιών ως αυτόνο
μων οντοτήτων ή θεσμών. 

Δύο θεωρητικά υποδείγματα από την πλευρά της προσφοράς αναπτύ
χθηκαν πρόσφατα για την πληρέστερη εξήγηση της διαμόρφωσης του θρη
σκευτικού δόγματος στον ευρωπαϊκό κόσμο. Ορισμένες συμβολές επιση
μαίνουν το γεγονός ότι μία εκκλησία αποτελεί μία επιχείρηση που θέτει 
ως στόχο τη μεγιστοποίηση των κερδών της. Οι Davidson και Ekelund 
(1997) και οι Ekelund et allii (1992 και 1996) ανέλυσαν τις πράξεις της 
Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας ως εταιρικής επιχείρησης (corporation) που 
θέτει ως στόχο τη μονοπωλιακή εκμετάλλευση της θρησκευτικής αγοράς 
μέσω της ρύθμισης κοινωνικών δεσμευτικών αρχών και προτύπων (π.χ. 
δόγματα περί κόλασης και καθαρτηρίου προς ελαχιστοποίηση της αμαρ
τίας και μεγιστοποίηση της σωτηρίας), του περιορισμού του ανταγωνι
σμού (π.χ. μέσω των Σταυροφοριών) ή του ελέγχου των οικονομικών, κοι
νωνικών και πνευματικών θεσμών (π.χ. απαγόρευση-περιορισμός της 
τοκοληψίας και ρύθμιση των εμπορικών συναλλαγών, έλεγχος των επι
στημονικών επιτευγμάτων ή ακόμη και της «αγοράς του γάμου και της 
οικογένειας»). Ωστόσο, μία εναλλακτική δυνατότητα σ' αυτό το πλαίσιο 
είναι η συνεκτίμηση μιας πιο εγωιστικής αντικειμενικής συνάρτησης χρη
σιμότητας, κατά την οποία η εκκλησία μεγιστοποιεί τα έσοδα της κατά την 
επιδίωξη άντλησης προσόδων, όπως υποστηρίζεται από τους Schmidtchen 
και Mayer (1997). 
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Η παραπάνω θεώρηση, ωστόσο, δεν συνιστά τη μοναδική συμβολή στη 
μελέτη των προσδιοριστικών παραγόντων της προσφοράς θρησκευτικών 
αγαθών: μια άλλη άποψη υποστηρίζει ότι μία εκκλησία μεγιστοποιεί την 
ευημερία των μελών της. Η θέση αυτή τυγχάνει εκτενούς διαπραγμάτευσης 
από τους Cassone και Marchese (1999), οι οποίοι εκλαμβάνουν την εκκλη
σία ως ετερογενή όμιλο ή λέσχη που επιδιώκει διεύρυνση στα πλαίσια ενός 
συνόλου αρχικών περιορισμών. Η αναλυτική εκλογίκευση του θρησκευτι
κού οργανισμού ως «λέσχης» συγκροτείται με βάση τη διάκριση αυστηρών 
σεκτών και χαλαρά διαρθρωμένων εκκλησιών: οι πρώτες επιβάλλουν 
αυστηρά συμπεριφορικά πρότυπα σε μικρότερα αριθμητικώς ποίμνια και 
καθιερώνουν μεγαλύτερους βαθμούς συμμετοχής στις δραστηριότητες 
τους, υπό το τίμημα της αποχής των μελών τους από πολλές «κοσμικές» 
συμπεριφορές. Αντιθέτως, οι δεύτερες διακρίνονται για φαινόμενα free-
rìding, δηλαδή περιπτώσεις-εκδηλώσεις της στάσης του ελεύθερου επιβάτη 
σε μεγάλα εκκλησιάσματα, με κριτήριο μια αρνητική σχέση μεταξύ του 
μεγέθους του ποιμνίου μιας εκκλησίας και του ανά μέλος ύψους ετήσιας 
εισφοράς (Iannaccone 1998, σ. 1483-84). Κεντρικό ρόλο στη θεώρηση αυτή 
διαδραματίζουν τα μέλη του κλήρου ως εκπρόσωποι αυτού του ιδιάζοντος 
ομίλου. Στην προοπτική αυτή, η ανάγκη να ευθυγραμμιστούν τα ενδιαφέ
ροντα και οι επιδιώξεις των κληρικών προς τις αντίστοιχες επιδιώξεις της 
εκκλησίας, οριοθετεί τη διαχρονική μεγέθυνση της. Τούτο συνάγεται από 
το γεγονός ότι η εκκλησία συνιστά έναν οργανισμό προσανατολισμένο 
στην ευποιΐα και την αγαθοεργία: για τους Cassone και Marchese (1999, σ. 
431), μέριμνα της εκκλησίας αποτελεί η ευημερία των μελών της και όχι 
κατ' ανάγκη η εξυπηρέτηση των συμφερόντων των εκπροσώπων της. Κατά 
συνέπεια, μεγέθυνση αυτού του θεσμού στην κατεύθυνση εκπλήρωσης του 
φυσικού ρόλου του προϋποθέτει κανονιστικούς περιορισμούς της δράσης 
των θεσμικών εκπροσώπων του, στις περιπτώσεις εκείνες που η θρησκευ
τική ελευθερία δεν κατοχυρώνεται πλήρως, ενώ η προσφορά υποκατάστα
των αγαθών είναι περιορισμένη (ibid). 

2. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΕΥΣΗ 
ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

2.1. Τα αναλυτικά πλαίσια 

Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πρόβλημα στην οικονομική ανάλυση της θρη
σκείας είναι ο προσδιορισμός της θέσης μίας εκκλησίας στην αγορά θρη
σκευτικών αγαθών, ειδικότερα το πρόβλημα εάν αυτή η θέση καθορίζεται 
από ενδο-οργανωτικές διαδικασίες ή συσχετισμούς συμφερόντων και 
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αντιθετικών επιδιώξεων, ή εάν ανάγεται σε εξωγενείς αγοραίες δυνάμεις 
και αντικειμενικές διαδικασίες. Για τους Cassone και Marchese (1999, σ. 
438), η μονοπωλιακή ρωμαιοκαθολική εκκλησία εφήρμοσε διαφορικές 
τιμές στις θρησκευτικές τις υπηρεσίες, μέσω ενός μηχανισμού διακρίβω
σης της ηθικής ποιότητας των πιστών, γεγονός που επιφέρει θετικές κατά 
Pareto επιπτώσεις στην οικονομική της ευημερία, κατά τις προβλέψεις της 
σύγχρονης μικροοικονομικής (ibid, σ. 440). Πέραν τούτου, οι μονοπωλια
κές εκκλησίες διενεργούν επιλογές που εδράζονται στις ατομικές προτι
μήσεις για περιορισμένη θρησκευτική αυστηρότητα: στα πλαίσια αυτά, 
ορισμένες φιλελεύθερες τάσεις σε βασικές μονοπωλιακές εκκλησίες συνι
στούν συνέπεια μιας ουσιαστικής μεταβολής στην κατεύθυνση της εκού
σιας, μη-αναγκαστικής συμμετοχής των πιστών. Ωστόσο, δεν είναι σαφές 
αν σε κοινωνίες στις οποίες απουσιάζει μία επικρατούσα εκκλησία υπέρ 
μιας πολλαπλότητας θρησκευτικών ομολογιών, παρατηρείται υψηλότερο 
ποσοστό θρησκευτικής συμμετοχής: στην τελευταία περίπτωση, μια λιγό
τερο συντηρητική εκκλησία αντιμετωπίζει ανταγωνισμό, τόσο από τις πιο 
συντηρητικές, όσο και από τις πιο φιλελεύθερες θρησκευτικές ομάδες. 

Η έννοια του θρησκευτικού ανταγωνισμού αναπτύσσεται σε πλαίσια 
υποδειγμάτων που εκλαμβάνουν τις εκκλησίες ως επιχειρήσεις προσφέ-
ρουσες ένα πνευματικό αγαθό. Σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση 
αυτή απετέλεσε, όπως ήδη επισημάνθηκε, η συμβολή των Ekelund et al. 
(1996), στην οποία αναλύεται η οργανωτική διάρθρωση της μεσαιωνικής 
εκκλησίας ως μονοπωλιακής επιχείρησης που επιβάλλει διαφορικές τιμές 
για το προσφερόμενο αγαθό της και επιδίδεται σε πρακτικές μεγιστοποίη
σης των προσόδων της. Κατά τον 16ο αιώνα, ωστόσο, η Προτεσταντική 
Μεταρρύθμιση επέφερε δραστικές αλλαγές στη λειτουργία των θρησκευτι
κών αγορών. Το γεγονός αυτό αντιμετωπίζεται από τους Ekelund et al., 
(2002, σ. 651) ως μορφή εισόδου στη θρησκευτική αγορά μιας αντίπαλης 
(μονοπωλιακής) επιχείρησης που καθιερώνει μια απλή (αλλά διαφορετι
κή) μονοπωλιακή τιμή για ένα σωτηριολογικό αγαθό, πλέον προσιτή για 
τους απαιτητικότερους καταναλωτές (Ekelund et al., 2002, σ. 668). 

2.2. Η ιστορική διάσταση των θρησκευτικών ανταγωνισμών: η προσέγγιση 
της Οικονομικής της θρησκείας 

Στις αρχές του 16ου αιώνα αμφισβητείται, όπως αναφέραμε ήδη, η 
κυριαρχία της ρωμαιοκαθολικής επιχείρησης στη θρησκευτική αγορά: 
στην προοπτική αυτή, η Μεταρρύθμιση αποτέλεσε συνέπεια διακριτών 
παραγόντων, τόσο στη σφαίρα της ζήτησης, όσο και στη σφαίρα της προ
σφοράς ενός (σωτηριολογικού) αγαθού. Κατ' αρχήν, η άσκηση δογματικής 
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και ηθικής χειραγώγησης των πιστών και η επιβολή πολιτικής διαφορι
κών τιμών σε δυνητικούς αγοραστές του προϊόντος της ρωμαιοκαθολικής 
εκκλησίας, συνετέλεσαν ώστε να ωθήσουν ορισμένους καταναλωτές στα 
όρια της ζήτησης τους για το προϊόν της Εκκλησίας της Ρώμης (Ekelund 
et al., 2002, σ. 651). Επιπλέον, η προϊούσα δέσμευση μεγαλύτερου τμήμα
τος του πλεονάσματος του καταναλωτή από την εκκλησία κατέστησε 
δυνατή την είσοδο στην αγορά δυνητικών ανταγωνιστών για να προσελ
κύσουν όσους καταναλωτές κατέβαλλαν υψηλές τιμές απολαμβάνοντας 
ελάχιστο (ή μηδενικό) πλεόνασμα καταναλωτή. Πέραν τούτων, η ύπαρξη 
μιας γεωγραφικής συνιστώσας στην εξάπλωση του Προτεσταντισμού συν
δέεται με τη σημασία των δυνάμεων της προσφοράς του θρησκευτικού 
αγαθού. Οι Ekelund et al. (2002, σ. 652) διαπιστώνουν ότι οι μεταρρυθμι
σμένες εκκλησίες αντιμετώπισαν σοβαρές δυσχέρειες σε αυστηρά ιεραρχι
κούς κοινωνικούς σχηματισμούς, με ισχυρές ανισοκατανομές εισοδήμα
τος και πλούτου: οι κοινωνίες αυτές διατήρησαν τη γαιοκτητική (rent-
seeking) δομή τους παραμένοντας εντός των κόλπων του ρωμαιοκαθολι-
κισμού. Αντιθέτως, η είσοδος στη θρησκευτική αγορά διευκολύνθηκε 
σημαντικά σε αναπτυσσόμενες αστικές περιοχές, με λιγότερες ανισότητες 
και μεγαλύτερη ρευστότητα στην κατανομή του πλούτου, λόγω ύπαρξης 
περισσότερων ατομικών οικονομικών ευκαιριών για επικερδείς (profit-
seeking) δραστηριότητες. Αυτές ακριβώς οι περιοχές γνώρισαν ταχύτατη 
αστικοποίηση, μεγαλύτερη ατομική πρόσβαση σε οικονομικές αγορές και 
ευρύτερη διασπορά ιδιοκτησίας και πλούτου (ibid, σ. 667). Οι προτεστα
ντικές σέκτες βρήκαν συνεπώς αρωγό σε ιστορικά διαμορφωμένους ως 
επί το πλείστον εξωγενείς παράγοντες, όπως η απουσία θεσμικών διευθε
τήσεων που οδήγησαν σε συγκέντρωση του πλούτου και η παρουσία 
άλλων που προκαλούσαν τη διασπορά του (ibid, σ. 668). 

Η είσοδος των μεταρρυθμισμένων εκκλησιών στη θρησκευτική αγορά, 
αλλά και ένα σύνολο μέτρων από την πλευρά της ρωμαιοκαθολικής 
εκκλησίας που συνθέτουν την περίφημη «Καθολική Μεταρρύθμιση» του 
XVI αιώνα, επιτείνουν τον ανταγωνισμό στην αγορά θρησκευτικών αγα
θών της πρώιμης νεωτερικότητας. Σε μια εξαιρετικά πρόσφατη μελέτη 
τους οι Ekelund, Hébert και Tollison (2004) παρουσιάζουν μια οικονομική 
θεωρία της Αντιμεταρρύθμισης, στην οποία υποστηρίζεται η άποψη ότι η 
μεσαιωνική καθολική Εκκλησία αντέδρασε στην είσοδο των προτεσταντι
κών εκκλησιών υιοθετώντας τακτικές προβλέψιμες από την οικονομική 
ανάλυση των θρησκευτικών αγορών, σε δύο διακριτά επίπεδα. Κατά πρώ
τον, στη σφαίρα της ζήτησης του θρησκευτικού αγαθού, από επιμέρους 
καταναλωτές, η Καθολική Εκκλησία επεδίωξε να υιοθετήσει ενέργειες 
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ώστε να ενισχυθεί και να μετασχηματισθεί η ζήτηση του προϊόντος της. 
Τούτο προσπάθησε να επιτύχει με την εισαγωγή μεταρρυθμίσεων ικανών 
να συμβάλλουν στη μείωση της τιμής ή τη βελτίωση της ποιότητας του 
(Ekelund, Hébert and Tollison, 2004, σ. 694-96), με την ενίσχυση του αντα
γωνισμού γύρω από την τιμή εισόδου της προτεσταντικής εκκλησίας σε 
περιοχές παρακείμενες σε ισχυρές καθολικές πλειοψηφίες (ibid, σ. 696), με 
τη λήψη μέτρων ικανών να διευρύνουν τη ζήτηση του αγαθού της αυξάνο
ντας το οριακό κόστος των προτεσταντικών εκκλησιών (ibid, σ. 696-98), 
και τέλος με την εισαγωγή πολιτικών διαφήμισης του προϊόντος της ώστε 
να καταστήσει τη ζήτηση του περισσότερο ανελαστική (ibid, σ. 698). 
Καθώς αναγνωρίζουν οι συγγραφείς, η Καθολική Εκκλησία ήταν αποτε
λεσματική στους ως άνω στόχους: για παράδειγμα, η διαπίστωση για την 
αύξηση του οριακού κόστους της Προτεσταντικής Μεταρρύθμισης μέσω 
ενεργειών ικανών να αποδώσουν μεγαλύτερα οριακά έσοδα σε σχέση με 
το αναμενόμενο οριακό κόστος τους, αποτελεί εμπειρικά ελέγξιμη υπόθε
ση. Η οργανωμένη καταστολή όσων εγκατέλειπαν τη ρωμαιοκαθολική 
πίστη από την Ιερά Εξέταση πρέπει να αποφέρει, σύμφωνα με το πλαίσιο 
αυτό, όφελος ικανό να υπερβεί το προσδοκώμενο κόστος - αναμένεται 
συνεπώς περισσότερη βία στις περιπτώσεις που το οριακό προϊόν της 
βίας είναι μεγαλύτερο (ibid, σ. 694). Στην ίδια λογική, η διόρθωση κατα
χρήσεων και παρεκτροπών, η ανάπτυξη εναλλακτικών θρησκευτικών ταγ
μάτων αφιερωμένων στην εκπαίδευση και την κατήχηση και η αφιέρωση 
περισσότερων εκκλησιαστικών πόρων σε φιλανθρωπικούς σκοπούς και 
άσκηση πρόνοιας, καθιστά την τελευταία αρχή τη σχετική με την εισαγωγή 
μιας πιο ανελαστικής καμπύλης ζήτησης για το προϊόν της Καθολικής 
Εκκλησίας, μια περαιτέρω ελέγξιμη παραδοχή της θεωρίας (ibid, σ. 694). 

Οι συγγραφείς ωστόσο διαπιστώνουν ότι οι σύγχρονες επιχειρήσεις 
τυπικά αντιδρούν στην είσοδο νέων ανταγωνιστών στην οικονομική 
αγορά μέσω οργανωτικής αναδιάρθρωσης, με βάση ένα επαναπροσδιορι
σμό νομικών και θεσμικών αιτημάτων κατά την εταιρική διακυβέρνηση 
της επιχείρησης [βλ., ενδεικτικά, McCahery et al., 2002· Hall and Soskice 
(eds) 2001]. Στο επίπεδο συνεπώς της αναθεώρησης της ισχύουσας οργα
νωτικής δομής της, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία υπήρξε εντελώς αναπο
τελεσματική (ibid, σ. 694), λόγω σοβαρών εκκλησιολογικών εμποδίων τα 
οποία απέτρεψαν κάθε έλλογη απόπειρα μεταρρύθμισης της (αποτυχία 
της προγενέστερης συνοδικότητας, αξιώσεις παπικής υπεροχής, διαμόρ
φωση ενός «ιταλικού μονοπωλίου» στην παπική διαδοχή, ibid, σ. 699). Ως 
εκ τούτου, μόνον στο πρώτο επίπεδο της μεταβολής της ζήτησης του προϊ
όντος της, η Καθολική Εκκλησία συμπεριφέρθηκε κατά τις επιταγές της 
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οικονομικής θεωρίας, λαμβάνοντας την αμυντική θέση μιας επιχείρησης 
που αγωνίζεται να επιβιώσει εν όψει νέου ανταγωνισμού. Αντιθέτως, ο 
στόχος της οργανωτικής ανασυγκρότησης της επιχειρησιακής δομής της 
δεν επετεύχθη, καθώς η προγενέστερη κατανομή εξουσιών και ιδιοκτησια
κών δικαιωμάτων στη διοικούσα εκκλησιαστική αριστοκρατική ελίτ δεν 
εθίγη στο ελάχιστο, γεγονός που καταδεικνύει τις επιπτώσεις εδραιωμέ
νων οικονομικών συμφερόντων στην ατομική συμπεριφορά, ακόμη και 
στα πλαίσια πνευματικών θεσμών (ibid, σ. 704). 

Η έννοια του ανταγωνισμού σε θρησκευτικές αγορές διαθέτει, πέραν 
της ιστορικής της διάστασης, ιδιαίτερη σύγχρονη σημασία. Σε ένα ιδιαιτέ
ρως ενδιαφέρον άρθρο τους οι Pedro Barros και Nuno Garoupa (2002) 
επιχειρούν μια διεξοδική προσέγγιση της σχέσης μεταξύ θρησκευτικής 
αυστηρότητας και λαϊκής συμμετοχής, στη βάση ενός υποδείγματος αντα
γωνισμού μεταξύ «θρησκευτικών επιχειρήσεων» που μεριμνούν για τη 
συνολική ευημερία των μελών τους. Κεντρική υπόθεση στην παραπάνω 
ανάλυση αποτελεί η αναπαράσταση των θρησκευτικών προτιμήσεων ως 
μονοδιάστατη μεταβλητή που οι συγγραφείς αποκαλούν «θρησκευτική 
αυστηρότητα»: η τελευταία φαίνεται να αντιστοιχεί στην επιλογή, εκ 
μέρους των πολιτικών κομμάτων (στα πλαίσια της Πολιτικής Επιστήμης), 
μιας πολιτικής ατζέντας κατά μήκος του ιδεολογικού άξονα «πρόοδος-
συντήρηση». Η θρησκευτική αυστηρότητα επιτελεί ένα αντίστοιχο ρόλο 
υποδηλώνοντας μια θέση ισορροπίας μίας θεσμοποιημένης εκκλησίας 
μεταξύ των δύο άκρων «αριστερά-δεξιά», με αντίστοιχες τιμές 0 (για 
πλήρη έλλειψη θρησκευτικής αυστηρότητας) και 1 (για άρτια αυστηρότη
τα). Βασικός στόχος αυτής της ερευνητικής προοπτικής είναι η διαμόρ
φωση μιας ορθολογικής θεωρίας του θρησκευτικού δόγματος, στην οποία 
η θρησκευτική αυστηρότητα φαίνεται να συνιστά κρίσιμη εξηγητική μετα
βλητή ως εργαλείο ανάλυσης του δόγματος. Κατά συνέπεια, αξίζει να διε
ρευνηθεί η διαδικασία επιλογής ενός επιπέδου θρησκευτικής αυστηρότη
τας, εκ μέρους των εκκλησιών ως θεσμικώς δρώντων υποκειμένων, με 
βάση τις υφιστάμενες προτιμήσεις των πιστών (π.χ., μία αυστηρότερη 
εκκλησία αντανακλά κατά κανόνα αυστηρότερες ατομικές επιλογές των 
μελών της). Ενδιαφέρον σημείο συνιστά η χρήση και εφαρμογή μεθόδων 
οικονομικής ανάλυσης (π.χ. θεωρία ατελών μορφών αγοράς) στην εξήγη
ση της θρησκευτικής συμπεριφοράς και τον προσδιορισμό των ειδικότε
ρων συνεπειών της. 
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3. Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΟΥ 
ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

3.1. Το πλαίσιο της συζήτησης 

Όπως γίνεται πλέον αντιληπτό, οι θρησκευτικές πεποιθήσεις και οι αντί
στοιχοι θεσμοί συνιστούν καίρια ερευνητικά προβλήματα στην Οικονομι
κή, διεκδικώντας αυξανόμενη σημασία ακόμη και από διαπρεπείς εκπρο
σώπους της «οικονομικής ορθοδοξίας» (π.χ. Barro και McCleary, 2003· 
Kuran, 2004· Montgomery, 1996· Oslington, 2003· Iannaccone, 1998). Ενώ 
λοιπόν μέχρι προσφάτως τα θρησκευτικά φαινόμενα θεωρούνταν τυπικά 
ως ευρισκόμενα εκτός της οικονομικής ανάλυσης, καθίσταται πλέον συνή
θης η εξήγηση αυτών των ζητημάτων με βάση αρχές της οικονομικής θεω
ρίας. Πρόκειται για εξηγήσεις στις οποίες επιτυγχάνεται η εφαρμογή 
οικονομικών εννοιών και υποδειγμάτων που εκλαμβάνουν τους πιστούς 
ως ορθολογικώς δρώντα οικονομικά υποκείμενα και τους θρησκευτικούς 
οργανισμούς ως λέσχες ή επιχειρήσεις συνθέτουσες συλλογικά μία θρη
σκευτική αγορά.1 

Η οικονομική ανάλυση της θρησκείας έχει διατυπώσει μία ειδικότερη 
εξηγητική σύλληψη των ευρύτατων διαφορών στη θρησκευτική συμμετοχή 
και τις αντίστοιχες στάσεις απέναντι σε μη-δεσπόζουσες θρησκευτικές 
ομάδες. Η σοβαρότερη τάση στην προσέγγιση των θρησκευτικών αγορών, 
η θεωρία προσφοράς θρησκευτικών αγαθών όπως είδαμε, εκλαμβάνει τη 
διάσταση της ζήτησης ως διαχρονικά και διατοπικά σχεδόν αμετάβλητη, 
σε τρόπο ώστε διαφορές μεταξύ θρησκευτικών προτύπων είναι αναγώγι-
μες σε διαφορές στην πλευρά της προσφοράς θρησκευτικών αγαθών 

1. Σε μία ενδιαφέρουσα μελέτη τους οι Mao και Zech (2002) προσεγγίζουν την απώ
τατη οργανωτική δομή μιας εκκλησίας ως μια έκβαση (με εργαλεία από τη θεωρία παι
γνίων), η οποία προκύπτει όταν οι εκκλησίες επιχειρούν να μεγιστοποιήσουν τον αριθμό 
των μελών τους υπό τους περιορισμούς που επιβάλλει η δογματική τους θεώρηση. Οι 
εκκλησιαστικές οργανωτικές δομές εξαρτώνται από την έκταση στην οποία τα μέλη τους 
είναι διατεθειμένα να θυσιάσουν τις προτιμήσεις τους για την επιθυμητή διάρθρωση της 
εκκλησίας χάριν της δογματικής αρτιότητας. Η μελέτη καταδεικνύει την ύπαρξη μιας πολυ
διάστατης σχέσης μεταξύ δογματικών πεποιθήσεων και οργανωτικής δομής: υφίσταται ένα 
συνεχές δομών συνεπών προς το ιδιαίτερο δόγμα μιας ορισμένης εκκλησίας. Η εκκλησία 
θα μεγιστοποιήσει τον αριθμό των πιστών της, όταν ελαχιστοποιήσει την απόσταση 
μεταξύ της οργανωτικής δομής της και της επιθυμητής από τους οπαδούς της διάρθρωσης, 
υπό τον περιορισμό της προσήλωσης στο δόγμα της. Όσο μεγαλύτερη εξάλλου είναι η δογ
ματική διαφορά που χωρίζει δύο εκκλησίες, τόσο μεγαλύτερη αποβαίνει η διακύμανση στις 
οργανωτικές δομές τους. 
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(Stark και Bainbridge, 1996). Αυτές οι θεωρίες υποστηρίζουν ότι οι ευρω
παϊκές θρησκευτικές αγορές κυριαρχούνται από «αργόσχολες» μονοπω
λιακές εκκλησίες, χωρίς αληθινά «επιχειρηματικά» κίνητρα, σ' αντίθεση 
προς την αμερικάνικη εμπειρία ενός μεγάλου αριθμού ανταγωνιστικών 
σεκτών και ομολογιών που επιδιώκουν να προσελκύσουν νέους δυνητι
κούς καταναλωτές. Οι ανταγωνιστικές πιέσεις στις βορειοαμερικανικές 
θρησκευτικές αγορές ενδεχομένως εξυπηρετούν αποτελεσματικότερα τις 
ανάγκες των καταναλωτών θρησκευτικών αγαθών, επιφέροντας συνεπώς 
υψηλότερο βαθμό θρησκευτικής συμμετοχής και μεγαλύτερη θρησκευτική 
ικανοποίηση από τις παγιωμένες αλλά αναποτελεσματικές ευρωπαϊκές 
εκκλησίες.2 Οι παρατηρήσεις αυτές φαίνονται συνεπείς προς την άποψη 
του Adam Smith ότι το ατομικό συμφέρον ωθεί τον κλήρο όπως ακριβώς 
και τους κοσμικούς παραγωγούς, ενώ οι δυνάμεις της αγοράς περιορί
ζουν τις επιλογές των εκκλησιών, όπως και των επιχειρήσεων: συνεπώς, 
τα ευεργετικά οφέλη του ανταγωνισμού, τα βάρη των μονοπωλίων και οι 
κίνδυνοι της κρατικής ρύθμισης είναι πραγματικότητες τόσο αληθινές για 
τη θρησκεία όπως και για κάθε άλλο κλάδο της οικονομίας. Αυτή ακριβώς 
η προβληματική συνέχει εκείνες τις εμπειρικές αναλύσεις που υποστηρί
ζουν τη θέση ότι ο θρησκευτικός ανταγωνισμός προάγει τη θρησκευτικό
τητα (Finke και Stark, 1998). 

3.2. Οι σύγχρονες εμπειρικές έρευνες: ευρήματα και προβλήματα 

Υφίσταται ωστόσο αρκετός σκεπτικισμός ως προς τη βασιμότητα και 
αξιοπιστία της παραπάνω διαπίστωσης. Ορισμένοι αμφισβητούν την 
εγκυρότητα του ισχυρισμού ότι η επίταση του θρησκευτικού ανταγωνι
σμού οδηγεί σε αυξημένη θρησκευτική συμμετοχή (Chaves και Gorski, 
2001· Olson, 1999· Voas et al., 2002), ενώ άλλοι υιοθετούν μία οπτική με 
βάση τη «θρησκευτική πυκνότητα», δηλαδή το τμήμα του πληθυσμού μιας 
περιοχής που ασπάζεται την ίδια θρησκεία. Για παράδειγμα, οι Perl και 
Olson (2000) προσεγγίζουν τις θρησκευτικές δωρεές ως συνάρτηση της 
αγοραίας θρησκευτικής πυκνότητας και διαπιστώνουν μια αρνητική 
συσχέτιση, ενώ ο Gruber (2004) βρήκε μία σχέση υποκατάστασης μεταξύ 
θρησκευτικών δωρεών και συμμετοχής στη λατρεία, επισημαίνοντας ότι 
υψηλότερα ποσά εισφορών για θρησκευτικούς σκοπούς είθισται να αντι-

2. Βλ. διεξοδικά Iannaccone (1998, σ. 1486) ο οποίος επικαλείται μία θετική σχέση 

μεταξύ βαθμού θρησκευτικής πολυμορφίας σε μία θρησκευτική αγορά και θρησκευτικής 

συμμετοχής. 
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σταθμίζουν το έλλειμμα λατρευτικής συμμετοχής. Αντιθέτως, υψηλότερη 
πυκνότητα στη θρησκευτική αγορά (religious market density) οδηγεί σε 
σημαντική αύξηση του επιπέδου θρησκευτικής συμμετοχής, καθώς και σε 
καλύτερες οικονομικές εκβάσεις: υψηλότερο μορφωτικό και εισοδηματικό 
επίπεδο, χαμηλότερα επίπεδα εξάρτησης από την κοινωνική πρόνοια, μεί
ωση των προβλημάτων ειδικών ευπαθών ομάδων, σταθερότητα στην οικο
γένεια και το γάμο, μικρότερα ποσοστά διαζυγίων (Gruber, 2005). Τούτο 
αιτιολογείται στη βάση της παραδοχής ότι η μεγαλύτερη θρησκευτική 
εγγύτητα, δηλαδή η αύξηση του αριθμού όσων αποδέχονται την ίδια θρη
σκεία σε μια δεδομένη περιοχή (και η συνακόλουθη αποδυνάμωση του 
ανταγωνισμού) δημιουργεί ισχυρότερα δίκτυα κοινωνικής συνεργασίας, 
αμοιβαιότητας (reciprocity), εμπιστοσύνης, ενισχύει το κοινωνικό κεφά
λαιο, αλλά και την αποτελεσματικότητα των θρησκευτικών θεσμών ως 
φορέων κοινωνικής πρόνοιας (Gruber, 2005, σ. 24). 

Η πραγματική δομή των θρησκευτικών αγορών φαίνεται εντούτοις πιο 
πολύπλοκη απ' όσο υποθέτει η εμπειρική ανάλυση του Gruber (2005). Σε 
μια πρόσφατη συμβολή τους οι Poutvaara και Wagener (2004) προτείνουν 
ένα τυπικό υπόδειγμα λειτουργίας των θρησκευτικών αγορών στα πλαί
σια του οποίου η προσφορά και η ζήτηση θρησκευτικών αγαθών είναι 
ενδογενείς. Οι καταναλωτές ως δυνητικά μέλη θρησκευτικών ομάδων δια
θέτουν μία δομή θρησκευτικών προτιμήσεων (ή αναγκών), ενώ οι παρα
γωγοί στη θρησκευτική αγορά αντιμετωπίζουν ορισμένο κόστος καθιέρω
σης θρησκευτικών υπηρεσιών, ζητώντας συνεπώς ως αποζημίωση εισφο
ρές3 που συναρτώνται προς τα ειδικότερα χαρακτηριστικά τους: οι πλέον 
χαρισματικοί ηγέτες είναι σε θέση να συλλέξουν ένα μεγαλύτερο ύψος 

3. Δεν είναι τυχαίο ότι, χρησιμοποιώντας εμπειρικά στοιχεία κατά κεφαλήν προσωπι
κού εισοδήματος και εκκλησιαστικής συμμετοχής στις ΗΠΑ, οι Lipford και Tollison (2003) 
υποστηρίζουν ότι η θρησκευτική συμμετοχή ασκεί σημαντική επίδραση στο επίπεδο εισο
δήματος των πιστών μεταβάλλοντας τη δομή προτιμήσεων των τελευταίων προς τη μετα
θανάτια απόκτηση πνευματικών αγαθών: ταυτοχρόνως, απαιτείται χρόνος και οικονομική 
δέσμευση των πιστών σε δραστηριότητες που αποθαρρύνουν τη συσσώρευση υλικού πλού
του. Ωστόσο, οι συγγραφείς διαπιστώνουν ότι η ύπαρξη υψηλών ατομικών εισοδημάτων δεν 
ευνοεί τη θρησκευτική συμμετοχή, καθώς προάγει μία σχέση υποκατάστασης της επιδίωξης 
διεύρυνσης των ατομικών προσόδων σε θρησκευτικές δραστηριότητες: υφίσταται συνεπώς 
ένα trade-off, μία σχέση υποκατάστασης μεταξύ παραγωγικών και θρησκευτικών ενασχο
λήσεων, ωθώντας τα άτομα να επιλέξουν οικονομικές δραστηριότητες αντί της ένταξης τους 
σε οργανωμένες εκκλησίες. Σε ένα διαφορετικό επίπεδο, ακόμη και αυτές οι καταναλωτικές 
επιλογές των πιστών αντανακλούν την πρωταρχική τους δέσμευση σε μία θρησκευτική ταυ
τότητα: πρόκειται για άλλους παράγοντες, πέραν των προτιμήσεων ή της χρησιμότητας που 
επιδρούν στις ατομικές επιλογές, όπως ισχυρίζονται οι Cosgel και Minkler (2004a). 
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εισφορών, επιτυγχάνοντας ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στην εγκαθίδρυ
ση μιας ομολογίας, λατρείας ή «σέκτας». Η ισορροπία στις θρησκευτικές 
αγορές αποτελεί συνεπώς πολύπλοκη διαδικασία: από την ίδια δέσμη 
αρχικών συνθηκών (αντιπροσωπευόμενες από την αρχική διάρθρωση των 
θρησκευτικών προτιμήσεων και τα χαρακτηριστικά των παραγωγών θρη
σκευτικών υπηρεσιών) προκύπτουν διαφορετικές εκβάσεις σχετικά με το 
βαθμό θρησκευτικής συμμετοχής του πληθυσμού, τον αριθμό ενεργών 
θρησκευτικών ομολογιών και σεκτών στη θρησκευτική αγορά, την έκταση 
των δραστηριοτήτων τους και τις εισφορές που καταβάλλουν τα μέλη 
τους.4 Οι Poutvaara και Wagener προσδιορίζουν τις γενικές συνθήκες υπό 
τις οποίες ισορροπία με μεγαλύτερο αριθμό λατρειών και εκκλησιών επι
φέρει υψηλότερα συνολικά πλεονάσματα στον παραγωγό και τον κατανα
λωτή θρησκευτικών αγαθών, δηλαδή μεγαλύτερη ευημερία: ακόμη και η 
συμμετοχή σε μια σέκτα που εκμεταλλεύεται τους οπαδούς της, δεν αποτε
λεί απαραιτήτως μια ανορθολογική πράξη.5 Οι συγγραφείς διακρίνουν 

4. Το πρόβλημα της θρησκευτικής συμμετοχής στα πλαίσια συγκριτικής μελέτης της 
εμπειρίας διαφορετικών χωρών εξετάζεται από τους Smith, Sawkins και Seaman (1998), οι 
οποίοι διαπιστώνουν ότι η εθνική θρησκευτική συμμετοχή συνιστά συνάρτηση της επένδυ
σης σε θρησκευτικό ανθρώπινο κεφάλαιο, των υπαρχουσών κοινωνικών διαδράσεων και της 
δομής της θρησκευτικής αγοράς. Τα συμπεράσματα αυτά διευρύνονται στο Smith και 
Sawkins (2003), όπου παρατηρείται ότι, εάν ο ανταγωνισμός σε μια «θρησκευτική οικονομία» 
είναι ασθενής, τα ιερατεία των επικρατουσών θρησκευτικών επιχειρήσεων έχουν ελάχιστα 
ή ανεπαρκή κίνητρα να επιδοθούν σε αποτελεσματική διαχείριση ή εισαγωγή καινοτομιών στο 
παραγόμενο προϊόν (βλ., περαιτέρω, Hull και Bold, 1998). Αποτέλεσμα τούτου είναι χαμη
λά επίπεδα θρησκευτικής συμμετοχής που διαχέονται στις μελλοντικές γενιές, καθώς η δυνη
τική επένδυση στο θρησκευτικό ανθρώπινο κεφάλαιο των νεότερων, κατ' αντιστοιχία μει
ώνεται δραστικά. Η συνύπαρξη, ωστόσο, ισχυρών ρωμαιοκαθολικών μονοπωλιακών οργα
νισμών και υψηλών ποοοοτών συμμετοχής των πιστών σε χώρες όπως η Ιρλανδία και η 
Πολωνία, δημιουργεί μία εμπειρική ανωμαλία σ' αυτό το θεωρητικό πλαίσιο. 

5. Τούτο αληθεύει ωστόσο μόνο στην περίπτωση των θεσμικών εκκλησιών: οι Hull και 
Bold (1995) ισχυρίζονται ότι η εκκλησιαστική συμμετοχή και οι εν γένει θρησκευτικές δραστη
ριότητες συμβάλλουν στη μείωση του βαθμού αύξησης της εγκληματικότητας και άλλων κοι
νωνικών παθολογιών. Χρησιμοποιώντας στατιστικά δεδομένα, οι συγγραφείς δείχνουν ότι οι 
εκκλησίες ενθαρρύνουν την προσήκουσα συμπεριφορά, επειδή, ενεργώντας κατ' αυτό τον 
τρόπο, ωφελούνται οι ίδιες και τα μέλη τους. Τούτο επιτυγχάνεται με την επιβολή μιας 
δέσμης κοινά αποδεκτών αξιών, ρυθμιστικών κανόνων και συμπεριφορικών προτύπων που 
στηρίζουν οι εκκλησίες: μεταξύ των νορμών αυτών και της θρησκευτικής συμμετοχής, οι συγ
γραφείς διαπιστώνουν μία θετική, ωστόσο οριακά φθίνουσα σχέση -αύξηση του βαθμού επι
βολής ενός ανάλογου ρυθμιστικού πλαισίου, συνεπάγεται, ceterìs paribus, χαμηλότερους ρυθ
μούς εγκληματικότητας (Hull και Bold, 1995, σ. 146). Βλ. περαιτέρω, Lipford et al. 1993 και 
Hull (2000). Βασική υπόθεση σ' αυτές τις μελέτες είναι η δυνητική ωφελιμότητα των θρησκευ
τικών πρακτικών στη μείωση της εγκληματικής (και ποινικώς διωκόμενης) συμπεριφοράς. 
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μία «κοσμική» (ευρωπαϊκού τύπου) ισορροπία στις θρησκευτικές αγορές 
στις οποίες κυριαρχεί ένας μικρός αριθμός θρησκευτικών σεκτών και 
λατρειών με χαρισματικούς ηγέτες που απαιτούν υψηλές εισφορές από το 
ποίμνιο τους (και εισπράττουν χαμηλούς βαθμούς θρησκευτικής συμμετο
χής) και μια (αμερικάνικου τύπου) «σεκταριστική» (sectarian) ισορροπία 
στα πλαίσια της οποίας ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού διασπείρε
ται σε ένα μεγάλο αριθμό σεκτών με κατά μέσο όρο χαμηλές οικονομικές 
απαιτήσεις από τα μέλη τους. 

Ένα καίριο συμπέρασμα των Poutvaara και Wagener είναι ότι σε 
πλέον εκκοσμικευμένες κοινωνίες (όπως οι ευρωπαϊκές) οι σέκτες (και οι 
θρησκευτικοί οργανισμοί εν γένει) επιβάλλουν μεγαλύτερα οικονομικά 
βάρη στους οπαδούς τους, συγκρινόμενες με τις περιπτώσεις στις οποίες 
διαπιστώνονται υψηλότερα ποσοστά θρησκευτικής συμμετοχής (π.χ. 
ΗΠΑ). Στην περίπτωση αυτή, είναι εύλογοι οι φόβοι ότι οι θρησκευτικοί 
ηγέτες μπορούν να αποσπάσουν σημαντικούς πόρους και να ελέγξουν τις 
ιδιωτικές πτυχές της ζωής των μελών τους: αυτές οι ανησυχίες επαληθεύ
ονται περισσότερο σε μια κοσμική (secular) παρά σε μια «σεκταριστική» 
(sectarian) ισορροπία στις θρησκευτικές αγορές. Οι διαφορές ως εκ τού
του, στην ευρωπαϊκή και αμερικανική αντίληψη των σεκτών και ομολο
γιών δεν αντανακλούν κατ' ανάγκη διαφορές στις υφιστάμενες προτιμή
σεις ή στη διάρθρωση της προσφοράς: μπορεί να προκύπτουν ως συνέ
πεια της ζωής σε κοινωνίες που χαρακτηρίζονται από διαφορετικούς 
τύπους ισορροπίας στις θρησκευτικές αγορές (Poutvaara και Wagener, 
2004, σ. 15). 

Δύο ενδιαφέροντα προβλήματα αναφορικά με την παρουσία αυστη
ρών, συντηρητικών εκκλησιών ανακύπτουν εν προκειμένω. Σύμφωνα με 
τη θέση του Iannacone (1994), η καθιέρωση αυστηρών συμπεριφορικών 
κανόνων επιδρά θετικά στο επίπεδο ηθικής δέσμευσης των πιστών σε 
συντηρητικές εκκλησίες, επειδή αποθαρρύνει φαινόμενα free-riding. 
Παρόμοια ανελαστικά ρυθμιστικά πρότυπα επιφέρουν (εμμέσως) αύξηση 
του μέσου χρόνου που αφιερώνουν οι πιστοί σε θρησκευτικές δραστηριό
τητες και αύξηση των χρηματικών τους εισφορών, επειδή ωθούν τα λιγό
τερο συνειδητά μέλη να εγκαταλείψουν την εκκλησία αυτή, ενώ τα πλέον 
ενεργά μέλη είναι λιγότερο πιθανόν να υιοθετήσουν τη στάση του ελεύθε
ρου επιβάτη. Στην ίδια λογική, άτομα με υψηλότερο βαθμό θρησκευτικής 
δέσμευσης είναι πιθανότερο να αποχωρήσουν από πολύ ελαστικά εκκλη
σιάσματα και να προσχωρήσουν σε συντηρητικότερα, αναπληρώνοντας 
την προγενέστερη απώλεια πόρων των τελευταίων. Συνεπώς απορρίπτε
ται ο ισχυρισμός ότι αυστηρές ομολογίες πρέπει κατ'ανάγκη να διαθέτουν 
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λιγότερες συνολικές προσόδους και μικρότερη οργανωτική επάρκεια. Σε 
μια πρόσφατη ερευνά τους οι Olson και Perl (2005) αναλύοντας τη μορφή 
της διασποράς των χρηματικών εισφορών των πιστών σε 5 διαφορετικές 
ομολογίες, διαπίστωσαν ότι οι συντηρητικές εκκλησίες απολαμβάνουν 
υψηλότερες μέσες εισφορές, αλλά και μικρότερο εύρος κατανομής των 
εισφορών των πιστών (δηλαδή μικρότερη έκταση του φαινομένου κατά το 
οποίο ελάχιστοι πιστοί προσφέρουν πολύ περισσότερο από τη μέση 
εισφορά, ενώ η πλειονότητα πολύ λιγότερο από το μέσο όρο). Οι συγγρα
φείς διατείνονται ότι τα υψηλά μέσα επίπεδα εισφορών σε αυστηρές 
εκκλησίες δεν οφείλονται απλώς στην αύξηση της ατομικής εισφοράς: 
τούτο συμβαίνει επειδή η επιβολή ανελαστικών προτύπων σε συνδυασμό 
προς μια συντηρητική θεολογία φαίνεται ότι περιορίζει συστηματικά το 
ποσοστό όσων προσφέρουν ελάχιστα και, συνεπώς, αυξάνει τα ποσοστά 
εκείνων που ανταποκρίνονται περισσότερο στις χρηματικές υποχρεώσεις 
τους. Ιδιαιτέρως σημαντική καθίσταται η κατίσχυση μιας ιδιαιτεροκρατι-
κής θεολογικής βεβαιότητας η οποία λειτουργεί ανασταλτικά στην εκδή
λωση φαινομένων free-riding: η βεβαιότητα για την πληρότητα της αλήθει
ας που αντιπροσωπεύει μόνον η ομολογία στην οποία ανήκει ο πιστός 
(και η συνακόλουθη απαξίωση ανταγωνιστικών θεωρήσεων) οδηγεί σε 
υψηλότερα επίπεδα θρησκευτικής δέσμευσης και συνεπώς αποθαρρύνει 
επίδοξους ελεύθερους επιβάτες οι οποίοι θα ερμήνευαν την επιβολή 
αυστηρών ρυθμιστικών προτύπων ως προαγωγή του ατομικού συμφέρο
ντος των θρησκευτικών ηγετών (Olson και Perl 2005, σ. 126). 

Ένα δεύτερο πρόβλημα αφορά στην επίδραση της θρησκευτικής συμμε
τοχής σε καθαρά κοσμικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται στην ευρύ
τερη κοινωνία των πολιτών. Είναι γεγονός ότι οι συντηρητικές θρησκευτι
κές πεποιθήσεις και η ένταξη σε συντηρητικές ομολογίες συνδέονται συχνά 
με χαμηλά επίπεδα κοινωνικής δέσμευσης των πιστών, ενώ η θρησκευτική 
συμμετοχή σε φιλελεύθερες εκκλησίες προάγει την ιδιότητα του πιστού ως 
ενεργού πολίτη. Σε πρόσφατη έρευνα, ο P. Schwadel (2005) επιχείρησε να 
καταδείξει ότι ορισμένες οργανωτικοί παράμετροι ιδιαιτέρως συντηρητι
κών εκκλησιασμάτων (π.χ. υψηλός βαθμός πιστότητας στις ευαγγελικές 
επιταγές, προσήλωση στο γράμμα της Βίβλου, ισχυροί συνεκτικοί δεσμοί 
μεταξύ πιστών ομογενών ποιμνίων) συνδέονται αρνητικά με ανάληψη 
κοσμικών δραστηριοτήτων εκ μέρους των πιστών, σε μη-θρησκευτικούς 
οργανισμούς. Σε ατομικό επίπεδο, ωστόσο, το μορφωτικό επίπεδο και η 
συμμετοχή σε θρησκευτικές δραστηριότητες διαφορετικές από την παρακο
λούθηση της λατρείας, ασκούν ισχυρές θετικές επιπτώσεις στη συμμετοχή 
των πιστών σε μη-εκκλησιαστικές οργανώσεις. Τα εμπειρικά δεδομένα που 
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επικαλείται ο Schwadel συνηγορούν υπέρ της θέσης ότι συντηρητικά εκκλη
σιαστικά πλαίσια οριοθετούν σαφώς το πεδίο των δυνατών επιλογών των 
πιστών, δυσχεραίνοντας αισθητά τις κοινωνικές διαδράσεις με άλλα 
άτομα και ομάδες με διαφορετικές αρχές και αξίες και ελέγχοντας τη ροή 
πληροφοριών προς τα μέλη τους. Οι συντηρητικές εκκλησίες συνεπώς 
αποτρέπουν τα μέλη τους από κάθε διενέργεια κριτικού διαλόγου με άλλες 
κοινωνικές ομάδες, ενώ δυνητικά περιορίζουν τη δυνατότητα σύστασης 
ετερογενών κοινωνικών δικτύων συνεργασίας και εμπιστοσύνης, δηλαδή 
δημιουργίας κοινωνικού κεφαλαίου που καλύπτει το χάσμα μεταξύ δια
κριτών ομάδων σε μια κατακερματισμένη κοινωνία (Schwadel, 2005, σ. 
169). Παρόμοιες μορφές θρησκευτικής συμμετοχής είναι ενδεχομένως προ
βληματικές από την οπτική της συμμετοχικής δημοκρατίας. 

Σε συνδυασμό λοιπόν με το πρόβλημα του βαθμού θρησκευτικής συμμε
τοχής, το ερώτημα για τη θρησκευτική επιλογή σε ανταγωνιστικά πλαίσια 
(Βλ. Finke και Stark, 1998) θα μας απασχολήσει διεξοδικά στη συνέχεια. 

4. ΑΥΣΤΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΣΜΟΣ 
ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΟ 

4.1. Το σύγχρονο θεωρητικό πλαίσιο 

Το υπόδειγμα των Barros και Garoupa (2002), αν και προσανατολισμένο 
στην εξήγηση της θρησκευτικής συμπεριφοράς στη ρωμαιοκαθολική 
εκκλησία,6 ενέχει ενδιαφέρουσες θεωρητικές προεκτάσεις για τη λειτουρ
γία και άλλων μονοπωλιακών εκκλησιών (π.χ. της σύγχρονης Εκκλησίας 
της Ελλάδας). Όπως κάθε μονοπωλιακή επιχείρηση, οι μονοπωλιακές 
εκκλησίες δεν οδηγούν σε άριστη κατανομή των δεσμευόμενων σε αυτές 
παραγωγικών πόρων (χρηματικών εισφορών, ελεύθερου χρόνου, εθελο
ντικής και αμειβόμενης εργασίας κ.λπ.) καθώς η μείωση του άριστου επι
πέδου παραγωγής θρησκευτικών υπηρεσιών (και η συνακόλουθη αύξηση 
της «τιμής» τους) δημιουργούν συνθήκες οικονομικής αναποτελεσματικό
τητας. Η βασική υπόθεση των Barros και Garoupa αφορά στη διασπορά 
της θρησκευτικής αυστηρότητας σε μια κοινότητα καταναλωτών που 

6. Άλλες μελέτες θέτουν ως στόχο την εφαρμογή της θεωρίας ορθολογικής επιλογής 
στην ερμηνευτική εξήγηση ηθικών διλημμάτων που ανακύπτουν στα πλαίσια βιβλικών κει
μένων (τα οποία άλλωστε αποτελούν κοινή παράδοση των εκκλησιών) (βλ., διεξοδικά, Ian 
Smith, 1999 και 2002· πρβλ., επίσης, Iannaccone, 1995b). Για την ανάγκη διαφοροποίησης 
αυτής της ερευνητικής προοπτικής σε σχέση προς μία «οικονομική θεολογία» (π.χ. του 
Novak ή του Stackhouse), βλ., αναλυτικά, Kuran, 1994. 
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συγκροτείται γύρω από ένα παραγωγό, εν προκειμένω μία εκκλησία που 
προσφέρει ένα τοπικό δημόσιο αγαθό. Οι Barros και Garoupa ξεκινούν 
από την περίπτωση μιας μονοπωλιακής εκκλησίας που μεγιστοποιεί την 
ευημερία των μελών της, εξετάζοντας την περίπτωση που η συμμετοχή 
στην Εκκλησία είναι υποχρεωτική: η εκκλησία επιλέγει μία θέση στο δογ
ματικό άξονα 0 έως 1 (πλήρης ελευθερία έως τέλεια αυστηρότητα) ώστε 
να βρίσκεται εγγύτερα στους καταναλωτές που αντιμετωπίζουν υψηλότε
ρο συναλλακτικό κόστος (προσέγγισης σ' αυτήν). Σε περίπτωση συμμετρι
κής κατανομής του κόστους αυτού, η εκκλησία τοποθετείται ακριβώς στη 
μέση του δογματικού άξονα (άριστη θέση ίση προς 1/2). 

Ας υποθέσουμε, ωστόσο, ότι η προσχώρηση δεν είναι πλέον αναγκα
στική (όπως συμβαίνει στις δημοκρατικές, μη-φονταμενταλιστικές κοινω
νίες). Η εκκλησία πλέον δεν μεγιστοποιεί τη συνολική κοινωνική ευημε
ρία, καθώς σε συνθήκες εκκοσμίκευσης η ευημερία όσων δεν αποτελούν 
μέλη της δεν λαμβάνεται υπ'όψιν από την εκκλησία που ενδιαφέρεται 
μόνο για το ποίμνιο της. Τότε, όσοι ευρίσκονται αριστερά της άριστης 
θέσης της στον άξονα 0 έως 1, προτιμούν μία «μη-εκκλησία» από την 
εκκλησία που επιλέγουν όσοι βρίσκονται δεξιά της (με μεγαλύτερο βαθμό 
θρησκευτικής αυστηρότητας από εκείνον που αντιπροσωπεύει η άριστη 
θέση της). Τότε, οι Barros και Garoupa υποστηρίζουν ότι: 

α) Εάν το κέρδος από την κατανάλωση του δημοσίου εκκλησιαστικού 
αγαθού είναι πολύ υψηλό, τότε η εκκλησία θέλει να βεβαιωθεί ότι 
σχεδόν όλοι μετέχουν στην απόλαυση που προσφέρει αυτό το 
αγαθό. Η άριστη θέση της εκκλησίας τείνει ως εκ τούτου προς το 
μηδέν, δηλαδή η εκκλησία καθίσταται προοδευτικά «μη-εκκλησία». 

β) Τούτο, ωστόσο, δεν συνιστά τον κανόνα: η ύπαρξη μιας μη-εκκλη-
σίας επιφέρει μείωση του αριθμού των πιστών ceteris paribus, συνε
πώς η εκκλησία έχει κίνητρο να κινηθεί προς τα αριστερά για να 
ελαχιστοποιήσει τις απώλειες οπαδών που δημιουργεί η ύπαρξη 
μιας «μη-εκκλησίας». Η άριστη θέση της εκκλησίας υποδηλώνει 
πλέον μία λιγότερο συντηρητική στάση, ώστε να αποτρέψει ορισμέ
νους από την επιλογή της μη-εκκλησίας (Barros και Garoupa, 2002, 
σ. 566). 

γ) Σε ένα εντελώς μονοπωλιακό πλαίσιο, υψηλότερα ποσοστά θρη
σκευτικής συμμετοχής παρατηρούνται όταν μία εκκλησία είναι μάλ
λον συντηρητική παρά φιλελεύθερη. Όταν αυξάνει ο βαθμός συμμε
τοχής (όπως ενδεχομένως τα τελευταία έτη στην Ελλάδα), τότε η 
εκκλησία έχει τη δυνατότητα να καταστεί περισσότερο ανελαστική 
(όπως ακριβώς στην περίπτωση της παραδοσιοκρατικής στροφής 
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στο ύφος του δημοσίου λόγου της Ορθόδοξης ελληνικής εκκλησίας). 
Στην περίπτωση αυτή η εκκλησία επικεντρώνεται σε εκείνα τα 
άτομα που έχουν μεγαλύτερη προτίμηση για θρησκευτική αυστηρό
τητα. Αντιθέτως, χαμηλή συμμετοχή υποχρεώνει την εκκλησία να 
φιλελευθεροποιηθεί. 

4.2. Avo εφαρμογές της θεωρίας 

Οι Barros και Garoupa αναλύουν την περίπτωση συνύπαρξης δύο εκκλη
σιών, Α (με αυστηρότητα a) και Β (με αντίστοιχη αυστηρότητα b) με b>a, 
πέραν της μη-εκκλησίας με αυστηρότητα 0 (μηδέν). Αν θεωρήσουμε (με 
κάποιο βαθμό αυθαίρετης εκδοχής) ως Α το οικουμενικό Πατριαρχείο και 
Β την Εκκλησία της Ελλάδος, κατά τον σχετικά πρόσφατο ανταγωνισμό 
τους για τις μητροπόλεις των νέων χωρών. Οι δύο εκκλησίες υποθέτουμε 
ότι ανταγωνίζονται σε περιβάλλον Nash: ισορροπία Nash (Nash 
equilibrium) προϋποθέτει στρατηγικές που αμοιβαία είναι οι καλύτερες, 
με την έννοια ότι κανένας παίκτης (δηλαδή δρων υποκείμενο, εν προκει
μένω εκκλησία) δεν μπορεί να βρεθεί σε καλύτερη θέση από εκείνη στην 
οποία βρίσκεται, με δεδομένες τις κινήσεις των άλλων παικτών -σε ένα 
παίγνιο δύο δρώντων με τέλεια πληροφόρηση, υφίσταται ισορροπία σε 
όρους καθαρής στρατηγικής.7 Σε ισορροπία Nash, η εκκλησία Α καθίστα
ται πιο φιλελεύθερη, εάν είναι πιο δαπανηρό να χάσει πιστούς προς τη 
μη-εκκλησία, αλλά και η εκκλησία Β ωθείται προς ένα πιο φιλελεύθερο 
πλαίσιο θρησκευτικών επιλογών. Εκτός αυτού του πρωτογενούς, υφίστα
ται ένα δευτερογενές αποτέλεσμα: η εκκλησία Β θεωρεί επώδυνη τη μετα-

7. Screpanti Ε. και Zamagni S., 1993, Η ιστορία της οικονομικής σκέψης, δεύτερος 
τόμος, μτφρ. Α. Σακκά, επιμ. Ν. Θεοχαράκης, Αθήνα: εκδ. Τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανός, 
2003, σ. 344. Υπενθυμίζουμε ότι η ιδέα κατά την οποία ορθολογικοί παίκτες θα μεγι
στοποιήσουν από κοινού τις προσδοκώμενες χρησιμότητες τους σε θέση ισορροπίας 
Nash, συνιστά θεμελιώδη αρχή της θεωρίας παιγνίων. Τούτο αποτελεί τη συνήθη λύση σε 
μη συνεργατικά παίγνια: θέση ισορροπίας Nash εξειδικεύει τις ενέργειες και πεποιθήσεις 
των παικτών σε τρόπο ώστε: α) η ενέργεια του κάθε παίκτη είναι άριστη με δεδομένες τις 
αντιλήψεις του για τις επιλογές των άλλων παικτών και β) οι αντιλήψεις των παικτών 
είναι ορθές. Έτσι μία έκβαση ενός παιγνίου που δεν συνθέτει ισορροπία Nash προϋποθέτει, 
είτε ότι ένας παίκτης επιλέγει μία όχι βέλτιστη στρατηγική, ή ότι ορισμένοι παίκτες έχουν 
εσφαλμένη αντίληψη της κατάστασης. Στην περίπτωση δύο εκκλησιών, Nash ισορροπία δεν 
υφίσταται όταν η πλειοψηφούσα εκκλησία διαθέτει ισχυρή πλειοψηφία, ωστόσο αρκετά 
μέλη της είναι διατεθειμένα να αποδεχθούν το δόγμα άλλης, ανταγωνιστικής εκκλησίας 
-τότε, λαμβάνει χώρα μία μεγιστοποιητική στρατηγική κατά την οποία η μεγαλύτερη εκκλη
σία αποκομίζει maximum αμοιβές (Mao and Zech 2002, σ. 69). 
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κίνηση πιστών προς την Α (εν προκειμένω προς το Οικουμενικό Πατριαρ
χείο), συνεπώς η πιο συντηρητική εκκλησία καθίσταται δευτερογενώς πιο 
φιλελεύθερη. Εντούτοις, δεν είναι σαφές αν το ποσοστό πληθυσμού που 
επιλέγουν τη «μη-εκκλησία» σε ισορροπία Nash είναι υψηλότερο σε σχέση 
με την περίπτωση ύπαρξης μίας μόνον εκκλησίας (2002, σ. 569-70). 

Η πρώτη εφαρμογή της θεωρίας αφορά στον ανταγωνισμό μεταξύ δύο 
θεσμικών εκκλησιών. Στην περίπτωση, ωστόσο, του ανταγωνισμού μεταξύ 
μίας εκκλησίας και μίας σέκτας, η εικόνα διαφοροποιείται. Όταν η αξία 
του δημόσιου αγαθού που προσφέρει μία μονοπωλιακή εκκλησία (π.χ. 
Εκκλησία της Ελλάδος) μειώνεται, η εν λόγω εκκλησία τείνει να φιλελευ
θεροποιηθεί για να διατηρήσει τους πλέον φιλελεύθερους πιστούς, γεγο
νός που δημιουργεί προϋποθέσεις για είσοδο περισσότερο συντηρητικών 
σεκτών ή ομολογιών στη θρησκευτική αγορά.8 Εάν υφίσταται μηδενικό 
κόστος εισδοχής στον παραγωγικό κλάδο θρησκευτικών αγαθών, οι νεοει
σερχόμενες θρησκευτικές ομολογίες αυξάνονται: ωστόσο, όταν δυσχεραί
νεται η είσοδος από νομικούς ή θεσμικούς περιορισμούς (δηλαδή υφίστα
ται υψηλό κόστος εισόδου, όπως στην ελληνική πραγματικότητα), ο αριθ-

8. Για μία οικονομική προσέγγιση της θεσμικής διάστασης της ανάπτυξης του φοντα-
μενταλιστικού κινήματος στις προηγμένες κοινωνίες, βλ., διεξοδικά, Gang Ι. Ν. και 
Epstein G. S., 2004, «Understanding the Development of Fundamentalism», IZA Discussion 
Paper No 1227, July, Bonn, Germany, Institute for the Study of Labour. Οι συγγραφείς ανα
πτύσσουν ένα υπόδειγμα εξήγησης της συμπεριφοράς φονταμενταλιστικών σεκτών βασι
σμένο στην ανάλυση των θρησκευτικών αγορών και σε μια ειδικότερη θεώρηση του θρη
σκευτικού εξτρεμισμού που εκλαμβάνει αυτές τις ακραίες ομάδες ως «λέσχες» που μεγι
στοποιούν τις προσόδους τους μέσω άσκησης εξουσίας (και επιβολής κόστους) στους οπα
δούς τους. Η προσέγγιση αυτή επιχειρεί να υπερβεί το πλαίσιο ανάλυσης πλέον παρα
δοσιακών εξηγήσεων του προβλήματος (συμπεριλαμβανομένων κοινωνικο-οικονομικών 
θεωρήσεων που αποδίδουν έμφαση στη φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό και σε άλλες 
μορφές αποστέρησης ή διάψευσης προσδοκιών των μελών, καθώς και ψυχολογικών εξη
γήσεων που τονίζουν τις ατομικές παθολογίες και τις ακραίες ανάγκες οπαδών και ηγε
τών). Οι ίδιοι συγγραφείς ερμηνεύουν τον ακραίο θρησκευτικό φανατισμό των σεκτών ως 
απόπειρα επιβολής ενός αυστηρότερου θρησκευτικού τυπικού βασισμένου σε μια «ετε-
ρόδοξη» επανερμηνεία της ισχύουσας θρησκευτικής παράδοσης που καθιστά δυσχερέστερη 
την αποχώρηση των μελών και εκπληρώνει τις επιδιώξεις του ηγέτη τους: εάν ο τελευταίος 
αυξήσει το κόστος ευκαιρίας της παραμονής στη σέκτα επιβάλλοντας αυστηρότερους κανό
νες και κυρώσεις, τότε η τρομοκρατία (σε θρησκευτικό επίπεδο) αποτελεί τη μόνη έκβα
ση. Τούτο προϋποθέτει τόσο μία ασυμμετρική πληροφόρηση μεταξύ οπαδών και ηγετών με 
στόχο την ενίσχυση του ρόλου των τελευταίων, όσο και την εγκατάλειψη όλων των 
βασικών αποφάσεων στους θρησκευτικούς ηγέτες. Για μια αντίστοιχη διερεύνηση στη σφαί
ρα των θεσμικών εκκλησιών, βλ., ενδεικτικά, Iannaccone, 1994. 
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μός σεκτών μειώνεται δραστικά. Σε κάθε περίπτωση, η εκκλησία Α (π.χ. 
Εκκλησία της Ελλάδος) δεν ανταγωνίζεται μία δεδομένη σέκτα Β σε περι
βάλλον Nash, καθώς η εκκλησία Α προσυλλαμβάνει το πρόβλημα επιλογής 
της θέσης της σέκτας Β (αποτελεί Stackelberg-leader), ενώ η σέκτα Β θεω
ρεί τη θέση της Εκκλησίας Α ως δεδομένη (Stackelberg-follower). Σύμφω
να με τους Barros και Garoupa (2002, σ. 573), όταν μία εκκλησία ανταγω
νίζεται με σέκτες, αναμένεται να καταστεί πλέον συντηρητική, ceteris 
paribus. Αν, π.χ., η αξία του δημόσιου αγαθού που προσφέρει η εκκλησία 
Α είναι επαρκώς χαμηλή, ώστε η αρχική θέση της εκκλησίας αυτής να βρί
σκεται πολύ δεξιά στο δογματικό άξονα (0 έως 1), τότε είναι επικερδές 
για μία σέκτα Β να εισέλθει αριστερά της εκκλησίας (μεταξύ 0 και lk). 
Αυτό εξηγεί μεταξύ άλλων τη μεταβολή και τις διακυμάνσεις στη ρητορι
κή στρατηγική του Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου: αντιμετωπίζοντας την 
είσοδο ενός συντηρητικού παίκτη ή ανταγωνιστή (σέκτας, π.χ. κίνημα του 
παλαιού ημερολογίου) η εκκλησία ωθείται προς τη συντήρηση για να μην 
απωλέσει το σκληρό πυρήνα των μελών της (υιοθετώντας, π.χ., παραδο
σιακή ρητορική): σε περίπτωση προοδευτικού αντιπάλου (σέκτας), η 
εκκλησία επιχειρεί «φιλελεύθερα ανοίγματα» για να περιορίσει τις διαρ
ροές της προς τα αριστερά. Σε κάθε περίπτωση, οφείλουμε να συμφωνή
σουμε με την εύστοχη διαπίστωση του L. R. Iannaccone (1998, σ. 1489) ότι 
η κρατική ρύθμιση της θρησκείας τείνει να μειώσει την ατομική ευημερία, 
περιορίζει ασφυκτικά τη θρησκευτική καινοτομία οριοθετώντας αυστηρά 
τις δυνατές επιλογές των ατόμων, ενώ παράλληλα στενεύει το φάσμα των 
διαθέσιμων θρησκευτικών αγαθών. Αντιθέτως, φαίνεται εύλογο ότι ο 
ανταγωνισμός σε καθεστώς θρησκευτικής ελευθερίας ασκεί ευεργετικές 
επιδράσεις στην ποσότητα και την ποιότητα των θρησκευτικών υπηρε
σιών, περιορίζει τις θρησκευτικές αντιπαραθέσεις, το φανατισμό και την 
έλλειψη ανεκτικότητας συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας έλλογης θρη
σκευτικής θεώρησης σε πλαίσια ελευθερίας και ευημερίας. 

5. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΕΛΕΙΑΣ 

5.1. Τα αναλυτικά πλαίσια 

Ένα επόμενο σημαντικό ερώτημα αφορά στην επίδραση της θρησκευτικής 
συμμετοχής στον ατομικό βιόκοσμο, το νόημα και το περιεχόμενο των 
ανθρώπινων πράξεων και την ατομική ταυτότητα εν γένει. Πρόσφατη 
εμπειρική μελέτη ευρύτατου δείγματος ατόμων σε 13 ευρωπαϊκές χώρες 
κατά την περίοδο 1975 έως 1992 τείνει να καταδείξει ότι η ικανοποίηση 
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από τη ζωή ενός ατόμου (life satisfaction) συνδέεται θετικά προς ορισμένα 
μέτρα ισχυρής θρησκευτικής προσήλωσης υπό την έννοια της εκούσιας 
δέσμευσης των πιστών στη συχνή παρακολούθηση θρησκευτικών και 
λατρευτικών τελετών. Είναι πιθανότατο η συχνή συμμετοχή σε ανάλογες 
δραστηριότητες να αυξάνει την ευτυχία (όπως την αντιλαμβάνονται τα 
επί μέρους άτομα): μεταξύ θρησκευτικής πίστης και ευτυχίας διαπιστώνε
ται μια θετική σχέση η οποία διατηρείται ανεξαρτήτως δημογραφικών 
παραμέτρων (ιδιαιτέρως της ηλικίας). Η θρησκεία προσφέρει, πέραν των 
ανεγνωρισμένων δικτύων αμοιβαίας αρωγής, ένα πλαίσιο διερμήνευσης 
της ζωής που παρέχει υπαρξιακή βεβαιότητα και αποτελεί πηγή ικανοποί
ησης (Frey και Stutzer, 2002, σ. 59). Παρατηρείται, ωστόσο, και η αντί
στροφη αιτιότητα: ευτυχέστερα άτομα, σε κοινωνίες στις οποίες η θρη
σκεία διαδραματίζει εξέχοντα κοινωνικό ρόλο και όπου η θρησκευτική 
συμμετοχή τυγχάνει θετικής αποτίμησης, διακρίνονται για τη δέσμευση 
τους σε θρησκευτικές αξίες (ibid, σ. 59-60). Συνεπώς, μέσω ενός δικτύου 
κοινωνικής αλληλεγγύης, η θρησκεία αντιμετωπίζει δραστικά την εκκο-
σμίκευση της νεωτερικότητας (Lane, 2000, σ. 135). Υφίστανται ασφαλώς 
και άλλες εξηγήσεις αυτού του φαινομένου, πέραν της αποδοτικότητας 
των θρησκευτικών πρακτικών (Greene και Yoon, 2004, σ. 259-60). 

Οι καταναλωτικές επιλογές συνιστούν ένα άλλο πεδίο συγκρότησης 
θρησκευτικών ατομικών ταυτοτήτων: άτομα με θρησκευτικές πεποιθήσεις 
είναι σε θέση να επιλέγουν εκείνα τα καταναλωτικά πρότυπα που εκφρά
ζουν το βαθμό ατομικής δέσμευσης σε θρησκευτικές αρχές και αξίες. Οι 
επιπτώσεις των θρησκευτικών πεποιθήσεων στην κατανάλωση συνθέτουν 
μία σοβαρή πρόκληση στη θεμελιώδη υπόθεση της Οικονομικής περί ανε
ξαρτησίας μεταξύ πεποιθήσεων και προτιμήσεων. Σ' αντίθεση προς τις 
παραδοχές της θεωρίας ορθολογικής επιλογής, η προσέγγιση της επιλογής 
ως έκφρασης της θρησκευτικής ταυτότητας δυσχεραίνει κατά πολύ τη δια
δικασία ατομικών αποφάσεων: οι τελευταίες ενδέχεται να μην είναι ανα-
γώγιμες σε μια απλή αποκρυστάλλωση των προτιμήσεων στις καταναλω
τικές επιλογές, αφού ο θρησκευτικώς δρων λαμβάνει υπ'όψιν όχι μόνον 
τις ατομικές προτιμήσεις του, αλλά και τις σχετικές ρυθμιστικές αρχές 
της θρησκευτικής του παράδοσης, καθώς και τις αντιλήψεις του για τους 
άλλους. Σ' αυτή την προοπτική, οι καταναλωτικές αποφάσεις δεν αποτε
λούν απλή έκβαση ενός προβλήματος μεγιστοποίησης (της υποκειμενικής 
χρησιμότητας), αλλά επιπλέον αποκαλύπτουν σημαντικές πληροφορίες 
για τις ειδικότερες δεσμεύσεις του ατόμου σε θρησκευτικά ρυθμιστικά 
πρότυπα και κανόνες (Cosgel και Minkler, 2004b, σ. 348-49). 
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Βασική υπόθεση στην παρούσα ανάλυση όπως έχουμε ήδη παρατηρή
σει είναι ότι οι εκκλησίες μεριμνούν για την ευημερία των μελών τους, 
δηλαδή όσων βρίσκονται εντός ενός δεδομένου δεσμευτικού πλαισίου 
αρχών, αξιών και ρυθμιστικών κανόνων. Πώς αντιμετωπίζονται ωστόσο 
όσοι παραβιάζουν (εκούσια ή ακούσια), αγνοούν ή δεν αποδέχονται ένα 
ανάλογο κανονιστικό πλαίσιο; Είναι ενδεικτική η περίπτωση ενός μη-
πιστού που αμφιβάλλει για την εγκυρότητα παρομοίων προτύπων, ή ενός 
πιστού ο οποίος ωστόσο διακατέχεται από ένα βαθμό αβεβαιότητας για το 
χαρακτηρισμό μιας πράξης αντίθετης προς ένα ισχύοντα θρησκευτικό 
κώδικα ως αμαρτωλής: στην περίπτωση αυτή, η εν λόγω πράξη αποτιμά
ται ως αμαρτωλή με μία ορισμένη πιθανότητα p και ως ανεκτή με τη 
συμπληρωματική πιθανότητα 1-ρ. 

5.2. Σύγχρονες θεωρητικές συμβολές 

Σε μία πρόσφατη μελέτη, ο S. Cameron (2002) αναπτύσσει μία νέα εξηγη-
τική προοπτική της αγιότητας και της αμαρτίας βασισμένη στη θεωρία 
παιγνίων, εκλαμβάνοντας την αμαρτία ως μορφή συμπεριφοράς που δια
κρίνεται από ανάληψη κινδύνου (risk), στα πλαίσια ενός οικονομικού 
υποδείγματος μεγιστοποίησης της προσδοκώμενης υποκειμενικής ωφελι
μότητας (πρβλ., Eisenhauer, 2004b). Το βασικό ερώτημα στο οποίο καλεί
ται να προσφέρει εξήγηση μια οικονομική θεώρηση της αμαρτίας είναι το 
ακόλουθο: για ποιους λόγους ορθολογικώς δρώντα υποκείμενα διαπράτ
τουν «αμαρτία» σε μια δεδομένη στιγμή και βιώνουν αισθήματα μεταμέ
λειας αργότερα. Ο Cameron ασφαλώς διαθέτει επίγνωση του γεγονότος 
ότι η παραδοσιακή θρησκευτική συμβολική η σχετική με την αμαρτία έχει 
σαφώς αποδυναμωθεί καθώς νέες, εκκοσμικευμένες θεωρήσεις διακρίνο
νται για μεγαλύτερο βαθμό ανεκτικότητας έναντι παραδοσιακώς μη-επι-
τρεπτών συμπεριφορών. Για καθαρώς οικονομικές προσεγγίσεις, είναι 
ιδιαιτέρως δυσχερής η συναγωγή του περιεχομένου αμαρτωλών πράξεων 
από αρχές που αφορούν τη μεγιστοποιητική συμπεριφορά του οικονομι
κού ανθρώπου: «αμαρτία» συνιστά μία δραστηριότητα, η αρνητική χρησι
μότητα της οποίας (λόγω των βιωμάτων ενοχής-μεταμέλειας) εξουδετερώ
νει την ικανοποίηση που αποφέρει, ωστόσο κανείς ορθολογικώς δρων δεν 
θα επέλεγε τη διάπραξη της. 

Ο Cameron προσφέρει μια εκκοσμικευμένη σύλληψη της αμαρτίας, στα 
πλαίσια της διαρκούς διεύρυνσης των αγοραίων θεσμών (και της πολιτι
κής) εις βάρος του παραδοσιακού ρόλου της εκκλησίας. Σ' ένα κόσμο 
στον οποίο οι πράξεις μας αποτιμώνται εργαλειακά με βάση τις οικονομι-
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κές τους συνέπειες, το περιεχόμενο της «αμαρτίας» μεταβάλλεται διαρ
κώς: η επιδίωξη πλούτου και η πλεονεξία (greed) αποτελεί πρόσφορο 
κίνητρο για νέα οικονομικά εγχειρήματα (Cameron, 2002, σ. 75), ο φθόνος 
για τις επιτυχίες των ανταγωνιστών μπορεί να αποβεί πηγή καινοτομίας 
(2002, σ. 93), μορφές ανηθικότητας (π.χ. δωροδοκία) είναι πιθανόν να 
αποτελέσουν τρόπο υπέρβασης του υψηλού συναλλακτικού κόστους που 
δυσχεραίνει την άριστη λειτουργία ενός οργανισμού (2002, σ. 110), η ανει
λικρινής διαφήμιση μπορεί να αποβεί ευεργετική σ' ένα κόσμο ατελούς 
πληροφόρησης (2002, σ. 111). Κατ' αυτόν τον τρόπο παραδοσιακές αμαρ
τίες (όπως η φιλαργυρία) επενδύονται με αρνητική σημασία μόνον όταν 
επιφέρουν ζημιογόνες εξωτερικότητες ή παρεμποδίζουν την ενεργό λήψη 
αποφάσεων: στις υπόλοιπες περιπτώσεις, η αποφυγή τους συνιστά απώ
λεια αποτελεσματικότητας. Η έλλειψη αποτελεσματικότητας θεωρείται ως 
η ύστατη οικονομική «αμαρτία», ταυτόσημη της μεσαιωνικής ακηδίας, της 
ανυπαρξίας έφεσης για εργασία: πρόκειται για την αποτυχία της αγοράς 
να συντονίσει αποτελεσματικά σχέδια και δραστηριότητες των οικονομι
κών μονάδων μέσω της κατάλληλης διαχείρισης των κινήτρων τους (βλ., 
διεξοδικά, Nelson, 2001, σ. 37-41, 76-81). 

Βασικό επιχείρημα σ' αυτή την οπτική είναι ότι η υπερβολική μεταμέ
λεια που αποδίδεται στην επίδραση παραδοσιακών θρησκευτικών διδα
χών σχετικών με την αμαρτία είναι δυνατόν να μειώσει δραστικά την ατο
μική ευημερία, και ως εκ τούτου θεωρείται επιζήμια από οικονομική σκο
πιά. Ωστόσο, κάτι τέτοιο προϋποθέτει σιωπηρά ότι η ευημερία αποτιμά
ται σε όρους στενής ενδοκοσμικής ικανοποίησης κατά τη διάρκεια ζωής 
ενός ατόμου: αντιθέτως, η εισαγωγή προσδοκιών για μεταθανάτιες (ή αιώ
νιες) προοπτικές θα μετέβαλε ουσιαστικά τους υπολογισμούς κόστους-
ωφέλειας του ορθολογικώς πράττοντος. Για το λόγο αυτόν, ο Cameron 
υιοθετεί ένα υπόδειγμα επιλογής σε συνθήκες κινδύνου (risk): η διάπραξη 
μιας αμαρτίας ανάγεται στην εμπλοκή του πράττοντος σε δραστηριότητες 
που ενέχουν κίνδυνο. Για να εξηγήσει γιατί οι «αμαρτωλοί» αισθάνονται 
μεταμέλεια παρά το γεγονός ότι επέλεξαν συνειδητά μια έκβαση που μεγι
στοποιεί τη χρησιμότητα τους, ο Cameron ισχυρίζεται ότι τέτοιες παρα
βιάσεις των κοινωνικών ρυθμιστικών προτύπων (social norms) δημιουρ
γούν «γνωσιακή ασυμφωνία» (cognitive dissonance) στην ατομική συνεί
δηση. Ευρύτερο φάσμα δραστηριοτήτων είναι σε θέση να επιφέρει αυτά τα 
αποτελέσματα, από την επιδεικτική κατανάλωση, τις ατομικές υπερβολές 
(ματαιοδοξία, αλαζονεία, φιλαργυρία), τις εθιστικές (π.χ., χρήση ναρκωτι
κών, αγοραίος έρωτας) έως τις έκνομες δραστηριότητες (π.χ., πορνογρα
φία, βία). 
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Η οπτική αυτή διευρύνεται από τον Eisenhauer (2004a) ο οποίος επε
ξεργάζεται ένα οικονομικό υπόδειγμα εκλογίκευσης της διάπραξης αμαρ
τωλών πράξεων το οποίο προσφέρει προβλέψεις για λιγότερο ανήθικη 
συμπεριφορά, όσο μεγαλύτερη είναι η αποστροφή ενός ατόμου προς τον 
κίνδυνο {risk aversion) και η «σκιώδης τιμή της ηθικότητας» {shadowprice 
of morality), ceteris paribus (Eisenhauer, 2004a, σ. 215): η τελευταία αντι
προσωπεύει ένα είδος «φόρου» (π.χ., τύψεις, ενοχή) που επιβάλλεται στον 
ψυχικό κόσμο του ατόμου όταν αυτό διενεργεί ηθικά καταδικαστέες πρά
ξεις {ibid, σ. 205). Ο Eisenhauer διακρίνει μεταξύ πράξεων που παραβιά
ζουν ηθικές επιταγές, χωρίς ωστόσο να επισείουν νομικές ή άτυπες κοι
νωνικές κυρώσεις, και ενεργειών ανήθικων και, ταυτοχρόνως, κοινωνικά 
επίμεμπτων, που συνεπάγονται ποινικές κυρώσεις ή μόνη την αποδοκιμα
σία σε επίπεδο κοινωνικής ομάδας. Στην πρώτη κατηγορία είναι δυνατόν 
να υπαχθούν περιπτώσεις μη-τήρησης ορισμένων θρησκευτικών διατάξε
ων, απόκτησης εισοδήματος από μη-ηθικές δραστηριότητες, όπως η χαρ
τοπαιξία, η καιροσκοπική συμπεριφορά κ.λπ. Εάν επικεντρωθούμε σε 
περιπτώσεις αποκόμισης μη-ηθικά επιτρεπτού πλούτου, τότε είναι δυνατή 
η ένταξη στο υπόδειγμα μιας «συνάρτησης μεταμέλειας»: η τελευταία 
συνήθως αυξάνεται με την έκταση της αμαρτίας, ωστόσο με φθίνοντα 
ρυθμό (η οριακή μεταμέλεια είναι φθίνουσα). Η μεταμέλεια για ηθικά επι
ζήμιες πράξεις ανέρχεται, όσο αυξάνει το επίπεδο διάπραξης τους, με 
ελαφρώς φθίνοντα ρυθμό, δεδομένης της ύπαρξης ενός φθίνοντος ορια
κού λόγου υποκατάστασης μεταξύ «αμαρτωλών» και «ενάρετων» μορφών 
απόκτησης πλούτου (Eisenhauer, 2004a, σ. 206). Ανάλογα συμπεράσματα 
προκύπτουν στην περίπτωση που το άτομο (π.χ. ο πιστός) επιδιώκει τη 
μεγιστοποίηση της χρησιμότητας του στη βάση θεμιτής και μη-θεμιτής 
(αμαρτωλής) κατανάλωσης: όσο διευρύνονται οι ευκαιρίες για θεμιτή 
κατανάλωση, τόσο υποχωρεί η δεύτερη. Το ίδιο συμβαίνει όσο βελτιώνο
νται οι δυνατότητες απόκτησης θεμιτού πλούτου: εν τούτοις, όταν ο ανά 
χρονική μονάδα αποκτώμενος μη-θεμιτός πλούτος αυξάνεται, εκδηλώνο
νται αποτελέσματα εισοδήματος και υποκατάστασης που ωθούν σ' αντί
θετες κατευθύνσεις, εάν δεν αντισταθμισθούν από την οριακή αύξηση της 
μεταμέλειας (Eisenhauer, 2004a, σ. 208). Μία «αμαρτωλή» πράξη μειώνει 
δραστικά την απόλαυση ή ικανοποίηση (δηλαδή τη χρησιμότητα) σε συν
θήκες εκ των υστέρων συνεκτίμησης των επιπτώσεων της παράβασης ηθι
κών αρχών και κωδίκων από τον δρώντα (δηλαδή τον πιστό). 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ταυτόχρονη θεώρηση μιας πράξης 
ως ανήθικης και έκνομης. Στη δεύτερη αυτή κατηγορία το υπόδειγμα του 
Eisenhauer προσφέρει προβλέψεις για μείωση μιας τέτοιας εκδηλούμενης 
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συμπεριφοράς κατ' αντιστοιχία της αύξησης της πιθανότητας (και της 
αυστηρότητας) επιβολής ποινικών ή κοινωνικών κυρώσεων, όπως και της 
διεύρυνσης εισοδηματικών ευκαιριών που δεν ενέχουν έκνομες (ή «αμαρ
τωλές») προεκτάσεις (ibid, σ. 215-16). Σ' αντίθεση προς την παραδοχή ότι 
αυξανόμενα επίπεδα εισοδήματος επιφέρουν μειούμενα επίπεδα «αμαρ
τίας» (Cameron, 2002, σ. 21), ο βαθμός κατά τον οποίο το άτομο επιδίδε
ται σε μία δυνητικά «αμαρτωλή» δραστηριότητα αυξάνεται (μένει σταθε
ρός, μειώνεται) με την αύξηση εισοδήματος/πλούτου εάν το απόλυτο μέγε
θος αποστροφής ενός ατόμου προς τον κίνδυνο (να τιμωρηθεί η παρε
κτροπή αυτή) μειώνεται (μένει σταθερό, ή αυξάνεται, αντιστοίχως), 
(Eisenhauer, 2004a, σ. 210). Το ίδιο υπόδειγμα καταδεικνύει ότι, σε συνθή
κες φθίνουσας απόλυτης αποστροφής προς τον κίνδυνο (δηλαδή μείωσης 
της προτίμησης ενός ηθικά ασφαλούς πλαισίου διεξαγωγής των πράξεων) 
και μιας σταθερής «σκιώδους» τιμής της ηθικότητας, η «αμαρτία» αντι
δρά θετικά σε αυξήσεις του πλούτου, και με ρυθμό που εξαρτάται από την 
τάση του ατόμου να υιοθετεί «συνετή» συμπεριφορά σε καταστάσεις αβε
βαιότητας και κινδύνου (ibid, σ. 215). 

Με αναθεώρηση της υπόθεσης ενός δρώντος υποκειμένου που συνεκτι
μά εκ των προτέρων τις πιθανές εκβάσεις των πράξεων του, το υπόδειγμα 
αυτό επιχειρεί να εξηγήσει γιατί τα οικονομικά υποκείμενα δεν εισάγουν 
πρίντί] διάπραξη μιας επιλογής, τη διάσταση της μεταμέλειας στη συνάρ
τηση προσδοκώμενης χρησιμότητας τους: ο συγγραφέας αναπτύσσει ένα 
διευρυμένο υπόδειγμα στο οποίο προσφέρεται η δυνατότητα επιλογής 
μεταξύ τέλεσης «αμαρτωλών» και ενάρετων πράξεων με κριτήριο τη μεγι
στοποίηση της χρησιμότητας.9 Η διάπραξη των πρώτων επιφέρει άμεση, 

9. Η παραπάνω ανάλυση διαθέτει ορισμένες πρακτικές προεκτάσεις. Παρά τις εμφα
νείς δυσχέρειες εμπειρικού ελέγχου των υποθέσεων αυτών (πρβλ. Eisenhauer και Ventura, 
2003), η κανονιστική λογική του υποδείγματος είναι δυνατόν να υιοθετηθεί κατά την εφαρ
μογή ορισμένων κοινωνικών πολιτικών: για παράδειγμα, ηθικά επίμεμπτες (ή «αμαρτω
λές») πράξεις είναι πιθανόν να διαθέτουν αρνητικά αναδιανεμητικά αποτελέσματα, με επι
πτώσεις στη διάρθρωση των υφιστάμενων κοινωνικο-οικονομικών ανισοτήτων (Eisenhauer, 
2004a, σ. 216). Η φοροδιαφυγή, ενδεικτικά, ως έκνομη συμπεριφορά που προϋποθέτει κίν
δυνο (risk), θα μπορούσε να καταδειχθεί ως αντικοινωνική δραστηριότητα, στη βάση του 
επιχειρήματος ότι μια αποτελεσματική χρήση των δημόσιων εσόδων για οκοπονς κοι
νωνικής πολιτικής (π.χ. ενίσχυσης των οικονομικά ασθενέστερων νοικοκυριών) αυξάνει 
το επίπεδο κοινωνικής ευημερίας. Αντιθέτως, η στάση των free-riders, των ελεύθερων επι
βατών, δηλαδή εκείνων που φοροδιαφεύγουν, πλήττει τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ως 
τελικά θύματα των πρακτικών φοροδιαφυγής. Μια τέτοια ηθική θεώρηση του προβλήματος 
που απευθύνει έκκληση στα ηθικά συναισθήματα και τις αλτρουιστικές προθέσεις των 
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ωστόσο προοδευτικά απαξιούμενη, ικανοποίηση και κυρώσεις αναλογικές 
προς την έκταση τους, ενώ των δεύτερων ενδεχόμενη παρούσα απώλεια 
χρόνου και εισοδήματος αντισταθμίζεται από αισθήματα αυτοεκτίμησης, 
ή και από την προσδοκία μελλοντικής (μεταθανάτιας) αμοιβής ανάλογης 
προς την αξία της ενάρετης πράξης. Ας θεωρήσουμε ένα συνειδητά θρη
σκευόμενο ο οποίος δύσκολα απαξιώνει μία απώτερη τιμωρία (στη μετα
θανάτια ζωή) εκδηλώνοντας μία προτίμηση υπέρ των μακροχρόνιων 
συνεπειών της πράξης του: στην περίπτωση κατά την οποία το άτομο 
αυτό ενδώσει σε μία πρόκληση του παρόντος και διαπράξει μία ηθικά 
αποδοκιμαστέα πράξη, το απόθεμα της ικανοποίησης από την αμαρτία 
αυτή απαξιώνεται ταχέως, και μάλιστα τόσο ταχύτερα όσο η εγγύτητα του 
τέλους της ανθρώπινης ζωής βιώνεται εντονότερα. Συνεπώς, ο βαθμός 
μεταμέλειας προσδιορίζει την ατομική ζήτηση άφεσης της αμαρτίας, δηλα
δή τη συνακόλουθη προθυμία για μετάνοια. Εάν δεχθούμε ότι η διάρκεια 
ζωής του ατόμου εκτυλίσσεται σε δύο (μόνον) περιόδους, τότε το επίπεδο 
αμαρτίας κατά την πρώτη περίοδο υπερβαίνει το θεωρούμενο ως άριστο 
υπό το πρίσμα της δεύτερης περιόδου, δεδομένης της φθίνουσας οριακής 
χρησιμότητας του αγαθού που αποφέρει «αμαρτωλή» απόλαυση. Σ' αυτή 
τη δεύτερη περίοδο, το άτομο μεταμελείται για τα προηγούμενα επίπεδα 
αμαρτίας, ενώ μεταθέτει την προτίμηση του υπέρ της τέλεσης ενάρετων 
πράξεων, καθώς τα μεταθανάτια ενδεχόμενα (αμοιβής ή τιμωρίας) καθί
στανται εγγύτερα (Eisenhauer, 2004a, σ. 214), δηλαδή επέρχεται αυξανόμε
νη αίσθηση μεταμέλειας όσο ο χρονικός ορίζοντας της ζωής μειώνεται 
αισθητά (ibid, σ. 216). 

6. ΟΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΟΡΗΣΚΕΙΑΣ 

Το πλέον επίμαχο σημείο της παραπάνω θεώρησης αποτελεί η διαπίστωση 
ότι, και στη σφαίρα της θρησκευτικής επιλογής, τα άτομα λειτουργούν ως 
ορθολογικοί δρώντες σε συνθήκες αβεβαιότητας για τις μελλοντικές εκβά
σεις των πράξεων τους. Στο βαθμό μάλιστα που οι πιστοί δεν διαθέτουν 
πλήρη γνώση για τον τρόπο με τον οποίο οι παρούσες αποφάσεις τους 
επιδρούν στη διαμόρφωση αιώνιων (εσχατολογικών) αποτελεσμάτων, η 

φορολογουμένων πολιτών είναι εν μέρει δυσλειτουργική σε συνθήκες επιφύλαξης απέναντι 
στις ισχυρές κρατικές αναποτελεσματικές γραφειοκρατίες, καθώς και λόγω της υπο
βάθμισης του ρόλου του σύγχρονου κοινωνικού κράτους. 
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οικονομική ανάλυση των θρησκευτικών επιλογών καλείται να υιοθετήσει, 
όχι την αρχή της ουσιαστικής (substantive), αλλά της δεσμευμένης 
(bounded) ή διαδικαστικής (procedural) ορθολογικότητας,10 δεδομένου ότι 
τα άτομα προσανατολίζονται περισσότερο σε μία διαδικασία λήψης απο
φάσεων (και όχι προς την τελική κατάσταση της μεταθανάτιας αμοιβής 
που συνιστά αβέβαιο ενδεχόμενο). Η προσέγγιση αυτή έχει δεχθεί ισχυρή 
κριτική στο βαθμό που υιοθέτησε μια ωφελιμιστική ψυχολογία: η τελευ
ταία προσφέρει ενδεχομένως μία μη-ολοκληρωμένη εκλογίκευση των 
ανθρώπινων κινήτρων, καθώς αδυνατεί να ενσωματώσει ψυχολογικές ή 
πολιτισμικές παραμέτρους στη διαδικασία διαμόρφωσης των θρησκευτι
κών προτιμήσεων, προσφεύγοντας σε καθολικές αρχές που συνέχουν την 
ανθρώπινη φύση (Bruce, 1999· Chaves, 1995· Ammerman, 1998). Για 
παράδειγμα, η οικονομική ανάλυση της αμαρτίας προϋποθέτει μια θεωρία 
επιλογής που εστιάζεται σε μια αρχή δεσμευμένης μεγιστοποίησης της 
χρησιμότητας ατόμων που διαθέτουν πλήρη ανεξαρτησία των προτιμήσε
ων τους από εκείνες άλλων κοινωνικών μονάδων. Αυτό το επίπεδο αφαί
ρεσης αδυνατεί να συνεκτιμήσει την επίδραση των ατομικών διαφορών 
στην επιλογή, καθώς και τους δεσμούς μεταξύ προσωπικότητας, συναι
σθημάτων και βαθμού εμπλοκής σε μη-ηθικές δραστηριότητες, αλλά και τη 
σημασία της παράδοσης και της κουλτούρας ή των ατομικών ηθικών 

10. Η βασική κριτική που ασκείται στα υποδείγματα αυτά αφορά το περιεχόμενο και 
τη διάσταση της έννοιας της ορθολογικότητας. Το βασικό πλεονέκτημα των προσεγγίσεων 
που εξετάσαμε διεξοδικά είναι το γεγονός ότι αποδίδεται στα άτομα η δυνατότητα να διε
νεργήσουν ορθολογικές επιλογές στη θρησκευτική σφαίρα και, συνεπώς, να εκλάβουν τη 
θρησκευτική τους δέσμευση ως ορθολογική απόφαση παρά ως ανορθολογική επιλογή. Κοι
νωνιολογικές ωστόσο κριτικές επισημαίνουν ότι η θεωρία ορθολογικής επιλογής της 
θρησκείας αναγνωρίζει μόνον μία μορφή ορθολογικότητας, την εργαλειακή ορθολογικό
τητα, στην οποία τελικώς ανάγονται θρησκευτικές πεποιθήσεις και δεσμεύσεις (Jerolmack 
και Porpora, 2004, σ. 147). Κάθε θρησκευτική απόφαση ενέχει, όταν ο πιστός λειτουργώ
ντας ως homo economicus διενεργεί συγκρίσεις κόστους-ωφελείας από εναλλακτικές 
επιλογές, εγωιστικά κίνητρα και οκοπονς: αυτό το στοιχείο καθιστά τον εργαλειακό 
λόγο μορφή εγωιστικού πράττειν επειδή ακριβώς οι οκοποί, τους οποίονς υπηρετούν δεδο
μένα μέσα, είναι εγγενώς ατομιστικοί (ibid, σ. 157-58). Το πρότυπο του ψυχολογικού εγω
ισμού συγκροτεί συνεπώς τη θεωρία θρησκευτικών ορθολογικών επιλογών, συνιστά 
ωστόσο ατελή εξηγητική αρχή σε μία σφαίρα στην οποία το στοιχείο της εμπειρικής-συγκι-
νησιακής βίωσης του περιεχομένου θρησκευτικών παραδόσεων διαδραματίζει σημαντικό 
ρόλο. Η κανονιστική διάσταση της θρησκευτικής δέσμευσης επιβάλλει, συμφώνως προς 
αυτή την κριτική θεώρηση, την προσφυγή σε μια έννοια κανονιστικής ορθολογικότητας ικα
νής να υπερβεί, τόσο τα αδιέξοδα του ψυχολογικού εγωισμού, όσο και τις ανεπάρκειες ενός 
μη-ορθολογικού μηχανισμού θρησκευτικής αναπαραγωγής (ibid, σ. 153-57). 
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δεσμεύσεων ως περιορισμών μιας αντίστοιχης συμπεριφοράς. Ακόμη και 
οι ατομικές προτιμήσεις σε σχέση με μια ηθικά επιζήμια πράξη είναι 
δυνατόν να μεταβληθούν όταν το άτομο υπερβεί την κοινωνικά προκαθο
ρισμένη διαχωριστική γραμμή και επιδοθεί σε παρόμοιες δραστηριότητες 
(Earl, 2002). 

Μία περαιτέρω πρόκληση που απευθύνεται προς τα υποδείγματα αυτά 
συνιστά η ανάγκη συνεκτίμησης της αλτρουιστικής συμπεριφοράς ως 
βασικού πραξιακού κινήτρου των πιστών. Ηθικές στάσεις θεμελιωμένες 
σε συναισθήματα συμπάθειας προς τους άλλους (ως κύρια επιταγή των 
θρησκευτικών παραδόσεων) καθιστούν αναγκαία, τουλάχιστον την εισα
γωγή του ενδιαφέροντος για τους άλλους (other-interest) στις ατομικές 
συναρτήσεις χρησιμότητας των πιστών ως παραμέτρου που οριοθετεί τις 
εκδηλώσεις του ατομικού συμφέροντος (self-interest). Η οικονομική ανά
λυση αλτρουιστικών συμπεριφορών ως προδιάθεσης (disposition) ικανής 
να ενισχυθεί (ή, αντιθέτως, να αποδυναμωθεί) από κοινωνικούς 
θεσμούς,11 θα μπορούσε να προσφέρει νέες εξηγητικές δυνατότητες στην 
οικονομική θεωρία της θρησκείας.12 

7. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Θρησκευτική συμμετοχή και δογματική αυστηρότητα συνιστούν, όπως 
είδαμε, δύο βασικές εξηγητικές συνιστώσες της θρησκευτικής συμπεριφο
ράς. Κάθε εκκλησία επιλέγει εκείνο το επίπεδο παραγωγής θρησκευτικής 
αυστηρότητας που μεγιστοποιεί το όφελος της σε όρους συμμετοχής των 
πιστών (και κατ' επέκταση τις εισπραττόμενες προσόδους της) λαμβάνο
ντας υπ' όψιν τρεις βασικούς παράγοντες: 

α) τη διασπορά των θρησκευτικών προτιμήσεων στο συνολικό πληθυ
σμό (δηλαδή τη διάρθρωση της ζήτησης του θρησκευτικού αγαθού), 

β) την αξία του εν λόγω αγαθού που παράγει και την ελαστικότητα της 
ζήτησης αυτού του αγαθού καθώς, και 

γ) το βαθμό του υφιστάμενου ανταγωνισμού από άλλες εκκλησίες, 
σέκτες ή ακραίες ομάδες και θρησκευτικά αδιάφορα άτομα, δηλαδή 
την ύπαρξη υποκατάστατων θρησκευτικών αγαθών, ικανών να έκτο

ι ι. Βλ., διεξοδικά, για τα ζητήματα αυτά, Folbre και Goodin (2004), όπου επισημαί
νεται η σημασία του θεσμικού πλαισίου για την εκδήλωση αλτρουιστικής συμπεριφοράς, 
καθώς παρόμοιες στάσεις αποδυναμώνονται μακροχρόνια σε συνθήκες εκμετάλλευσης 
αυτών των συναισθημάτων από εγωϊστικώς δρώντα, αντισυμβαλλόμενα άτομα (σ. 22). 

12. Αναλυτική διαπραγμάτευση διενεργείται στο Stark και Finke (2000). 
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πίσουν από την αγορά το δικό της προσφερόμενο αγαθό. Ο βαθμός 
ελευθερίας σε θρησκευτικές αγορές, ο βαθμός κρατικής ρύθμισης 
αυτής της ελευθερίας και τα συνακόλουθα επίπεδα ανταγωνισμού 
μεταξύ θρησκευτικών οργανισμών καθορίζουν τη θρησκευτική 
«ζωτικότητα» σε μια ορισμένη κοινωνία: ο θρησκευτικός πλουραλι
σμός δημιουργεί ποιοτικά αναβαθμισμένες θρησκευτικές πρακτικές 
σε σχέση με μονοπωλιακές εκκλησίες. 

Από την πλευρά των πιστών ως δρώντων υποκειμένων, υποκειμενικές 
παράμετροι, όπως η θρησκευτική ικανοποίηση, η μεταμέλεια και η συντρι
βή, είναι δυνατόν να προσεγγισθούν ως εξηγητικές μεταβλητές ειδικότε
ρων οικονομικών υποδειγμάτων στα πλαίσια νέων, υβριδικών ερευνητι
κών πεδίων. Τα αναδυόμενα αυτά ερευνητικά πεδία προϋποθέτουν προ
σφυγή σε αρχές ορθολογικής συμπεριφοράς, ανάλυσης ομάδων πίεσης, 
θεωρίας δημόσιας επιλογής και θεωρίας παιγνίων για την εξήγηση της 
ατομικής συμμετοχής σε εκκλησιαστικούς οργανισμούς και της ευρύτερης 
μεταβολής θρησκευτικών θεσμών. Καθώς εύστοχα παρατηρεί ο L. 
Iannaccone (1998, σ. 1491-92), η οικονομική ανάλυση της θρησκείας συμ
βάλλει σταδιακά στην κατάρριψη δύο επικρατουσών μέχρι σήμερα παρα
δοχών: της άποψης ότι θρησκευτικές πεποιθήσεις και πρακτικές είναι 
εντελώς ασυμβίβαστες προς την έννοια του ορθολογικού οικονομικού 
ανθρώπου (homo economicus), αλλά και της αντίθετης αντίληψης του 
homo religiosus ως διανοητικής κατασκευής που παραπέμπει σε προ-
ορθολογικές (προ-νεωτερικές) περιόδους της ανθρώπινης ανάπτυξης. 

Η οικονομική ανάλυση της θρησκευτικής συμπεριφοράς προσφέρει 
νέες εξηγητικές δυνατότητες φαινομένων που παραδοσιακά θεωρούνταν 
ως μη-υποκείμενα σε απόπειρες θεωρητικής εκλογίκευσης. Η ερευνητική 
αυτή στρατηγική, της οποίας παρουσιάσαμε ορισμένες καίριες διεθνείς 
συμβολές, βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη και διανοίγει περαιτέρω προοπτι
κές στη συζήτηση για τη λειτουργία και τη διάρθρωση των θρησκευτικών 
οργανισμών, τη βιωσιμότητα και την προσαρμοστικότητα τους σε σύνθετα 
εκκοσμικευμένα κοινωνικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα. Παρά την 
έμφαση που αποδίδεται στις οικονομικές παραμέτρους, αυτό το ερευνητι
κό πρόγραμμα μπορεί να συστήσει ένα αποτελεσματικό εργαλείο μελέτης 
της θρησκευτικής συμπεριφοράς, στα πλαίσια του αιτήματος μιας διεπι
στημονικής προσέγγισης προβλημάτων των σύγχρονων εμπειρικών κοι
νωνικών επιστημών, αξιοποιώντας εργαλεία και αναλυτικές υποθέσεις 
της Οικονομικής, της θεωρίας των θεσμών, αλλά και της ευρύτερης κοι
νωνικής θεωρίας εν γένει. 
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