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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΉ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η κουλτούρα είναι ένα χαρακτηριστικό που κάνει τον άνθρωπο να ξεχωρίζει. 

Αποτελεί όχι μόνο την εικόνα, αλλά και την ουσία της κοινωνίας των ανθρώπων. 

Εικόνα, γιατί διαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο αυτή επικοινωνεί και επομένως 

υπάρχει, και ουσία, γιατί καταδεικνύει το παρελθόν και ορίζει, εν μέρει τουλάχιστον, το 

μέλλον της. Μάλιστα, η επίδρασή της είναι ισχυρή ανεξάρτητα από τις μεγάλες 

διαφορές που παρουσιάζουν οι πολιτισμοί ανά τον κόσμο. Σύμφωνα με κάποιους 

επιστήμονες τα βασικά στοιχεία της κουλτούρας είναι:

1. Υλικός Πολιτισμός (επίπεδο τεχνολογίας/ οικονομική ανάπτυξη)

2. Γλώσσα

3. Αισθητική

4. Παιδεία & Εκπαίδευση

5. Θρησκευτικές Πεποιθήσεις

6. Κοινωνική Οργάνωση

Από τα παραπάνω στοιχεία, η θρησκεία είναι εκείνο που θεωρείται από πολλούς ως το 

σημαντικότερο. Μάλιστα, όπως θα δούμε και παρακάτω, εξακολουθεί να παίζει 

καθοριστικό ρόλο, παρά τις αντίθετες προβλέψεις κάποιων ερευνητών.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι θρησκειών. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε 

κάποιους:

❖ Ισλαμισμός: 400 εκατ.+ πιστοί. Ισχυρή πίστη στον Αλλάχ, όσοι πεθαίνουν για 

το Θεό πηγαίνουν στον παράδεισο, περιορισμός των γυναικών, απαγόρευση 

του αλκοόλ και του χοιρινού κρέατος, σοβαρές τιμωρίες για ηθικά 

παραπτώματα, θετική στάση απέναντι στην ασφάλιση και την επιβολή 

επιτοκίου.
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❖ Ινδουισμός: 500 εκατ.+ πιστοί. Περιορισμός των γυναικών, μετεμψύχωση, 

κόστες (κοινωνικές ομάδες), απαγόρευση του βοδινού κρέατος, καθώς η 

αγελάδα θεωρείται ιερό ζώο.

❖ Βουδισμός: 200 εκατ.+ πιστοί. Αναμορφωμένος Ινδουισμός, ισότητα των φύλων 

και των φυλών, αντίθετος στην ιδιοκτησία και την κατοχή πλούτου.

❖ Ιουδαϊσμός, Χριστιανισμός: Και οι δύο θρησκείες έχουν κάποια πιστεύω που 

επιδρούν σημαντικά στη συμπεριφορά του καταναλωτή, στα μοντέλα 

κατανάλωσης και στη λειτουργία των αγορών.

Σ' αυτό το σημείο, θα ήταν χρήσιμο να αναλύσουμε, περιγραφικά τουλάχιστον, τη 

σχέση οικονομικών και θρησκείας, κάτι που προϋποθέτει τον καθορισμό του τί είναι 

οικονομία και τί θρησκεία. Μπορεί, παραδείγματος χάριν, να είναι δυνατό να 

καθοριστεί το περιεχόμενο των οικονομικών κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην προκύπτει 

καμία σύγκρουση με τη θρησκεία. Είναι εξίσου όμως δυνατό να υιοθετηθούν 

ανταγωνιστικοί ορισμοί κάθε έννοιας, και να καθοριστεί η σχέση τους με την εξέταση 

των διάφορων πιθανών συνδυασμών.

Από την πλευρά των οικονομικών μπορούν να διακριθούν τρεις ορισμοί, ανάλογα 

με το πεδίο και την αναφορά τους. Πρώτον, τα οικονομικά μπορούν να καθοριστούν με 

αναφορά στο αντικείμενό τους. Οτιδήποτε έχει να κάνει με εισοδήματα, τιμές, 

ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, πλούτο, επιτόκια, παραγωγική δραστηριότητα, 

κατανάλωση και ό,τι άλλο σκεφτόμαστε συνήθως όταν αναφέρεται η λέξη "οικονομία" 

ή "οικονομικές μεταβλητές", περιλαμβάνεται σ' αυτόν τον ορισμό.

Επιπλέον, τα οικονομικά θα μπορούσαν να οριστούν με βάση την αναφορά στη 

μέθοδό τους. Έτσι, ο πυρήνας των οικονομικών αποτελείται από βασικές υποθέσεις και 

ένα ευρύ πακέτο τεχνικών, που βοηθούν στην κατανόηση ενός μεγάλου φάσματος 

κοινωνικών φαινομένων.

Μέσα στα πλαίσια του δεύτερου ορισμού, μπορεί να γίνει μια τελευταία διάκριση. 

Δηλαδή, τα οικονομικά μπορούν να ορισθούν θεωρώντας ότι περιλαμβάνουν και την

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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θετική (positive) ανάλυση των συνεπειών των αλλαγών των εξωγενών παραμέτρων 

αλλά και την κανονιστική (normative) ανάλυση των επιδράσεων αυτών των αλλαγών 

στην αποτελεσματικότητα και την ισότητα ή ακόμα και σε άλλα κριτήρια ευημερίας. 

Εναλλακτικά, τα οικονομικά θα μπορούσαν να γίνουν κατανοητά αν θεωρηθεί ότι 

αφορούν μόνο τη θετική (positive) πλευρά.

Έχουμε λοιπόν, τρεις πιθανές και αρκετά ευδιάκριτες έννοιες των οικονομικών: 

οικονομικά ως περιεχόμενο, οικονομικά ως μέθοδο συμπεριλαμβανομένων των 

οικονομικών ευημερίας και της κανονιστικής (normative) πλευράς τους και οικονομικά 

ως μέθοδο που αποκλείει ρητά τα οικονομικά ευημερίας και είναι περιορισμένη στο 

θετικό (positive) τμήμα της οικονομικής ανάλυσης.

Όσον αφορά τη θρησκεία, όπως και στα οικονομικά, αυτή μπορεί να γίνει 

κατανοητή ευρέως και αόριστα ως σύνολο συσχετιζόμενων κοινωνικών φαινομένων 

που αποτελούν το περιεχόμενό του. Η θρησκεία αφορά θέματα όπως η μελέτη των 

ιερών βιβλίων, ο εκκλησιασμός, η θρησκευτική συνεισφορά και άλλα παραπλήσια 

ζητήματα. Αλλά αυτό που συνδέει αυτές τις δραστηριότητες, είναι ότι κάθε μία 

συσχετίζεται με κάποιο τρόπο με την κοινωνική συμπεριφορά του ανθρώπου σε πολλές 

πτυχές της ζωής του.

Υπάρχουν τρεις προσεγγίσεις της θρησκείας. Πρώτα, η πνευματική (spiritual) 

θρησκεία είναι η προσωπική επαφή και ίσως σύγκρουση με το Θεό. Από την άλλη, μια 

αναγνώριση του Θεού ως συμπαραστάτη των δημιουργημάτων του, συνεπάγεται αυτό 

που μπορούμε να ονομάσουμε ηθική (ethical) πτυχή. Τέλος, υπάρχει η διανοητική 

(intellectual) πλευρά η οποία προέρχεται από την αναγνώριση προβλημάτων που 

πηγάζουν από τον ισχυρισμό κάποιων ότι έχουν άμεση σχέση με τον Θεό και με ό,τι 

κινείται γύρω από Αυτόν.

Με βάση λοιπόν τους παραπάνω ορισμούς των οικονομικών και της θρησκείας, 

υπάρχουν 9 πιθανοί συνδυασμοί των δύο εννοιών, όπως αυτοί παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 1. Αν και δεν έγκειται της παρούσας έρευνας, θα είχε ίσως ενδιαφέρον να 

μελετηθούν οι συνδυασμοί αυτοί, όπως για παράδειγμα ο συνδυασμός στο επίπεδο 5' 

πώς δηλαδή η μεγιστοποίηση της χρησιμότητας που επιδιώκεται από κάθε άτομο, 

συμβαδίζει ή ίσως υποκινείται από τις ηθικές αξίες που πρεσβεύει ο Χριστιανισμός.

ΕΙΣΑΓΩΓΉ
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Εκτός από τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, μπορούμε να πούμε ότι, όπως 

αναφέρουν και οι Iannaccone (1998) και Mangeloja (2003), ένας πιο σύντομος, 

κατανοητός, αλλά το ίδιο αφηρημένος ίσως, ορισμός, προσδιορίζει τη θρησκεία ως 

οποιοδήποτε σύνολο πεποιθήσεων, δραστηριοτήτων και ιδρυμάτων που είναι κοινό και 

προσβάσιμο σε πολλούς ανθρώπους και βασίζεται στην πίστη τους σε υπερφυσικές 

δυνάμεις.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ευρύτερη αναγνώριση και αύξηση του 

ενδιαφέροντος για το ρόλο των πολιτισμικών επιρροών στην οικονομία και την 

οικονομική επιστήμη γενικότερα. Για παράδειγμα, η μικροοικονομία βασίζεται, εκτός 

των άλλων, και στον προσδιορισμό των συναρτήσεων χρησιμότητας. Συνδυάζοντας τις 

συναρτήσεις αυτές με όσα υπαγορεύει η θρησκεία, έχουμε μια πιο ρεαλιστική εικόνα της 

ανθρώπινης συμπεριφοράς. Έτσι τα "Οικονομικά της Θρησκείας" ("Economics of 

Religion") αποτελούν μια ανερχόμενη περιοχή έρευνας των σύγχρονων οικονομικών. 

Πριν όμως προχωρήσουμε παρακάτω, θα πρέπει να ορίσουμε τί είναι τα Οικονομικά 

της Θρησκείας (Economics of Religion). Είναι λοιπόν, η προσπάθεια να ερμηνευτεί η 

θρησκευτική συμπεριφορά ατόμων, ομάδων και αγορών, από οικονομικής πλευράς, 

εφαρμόζοντας μικροοικονομική θεωρία και άλλες οικονομικές τεχνικές. Σε αντίθεση με 

τις κοινωνικο-επιστημονικές προσεγγίσεις για τη μελέτη της θρησκείας, όπου αυτή 

θεωρείται μη ορθολογική συμπεριφορά, η οικονομική προσέγγιση βασίζεται σε κύριες 

υποθέσεις της οικονομικής ανάλυσης, όπως η μεγιστοποίηση της χρησιμότητας και η 

ισορροπία των αγορών, προσπαθώντας έτσι να απαντήσει σε ερωτήματα όπως, πώς 

παράγονται τα θρησκευτικά αγαθά και ποιες οι διαφορές τους από τα κοσμικά, ποια 

είναι τα κόστη-άμεσα και έμμεσα-των διαφορετικών θρησκειών κ.α. Μελετά τη φύση 

της θρησκείας, τα ποσοστά συμμετοχής στα θρησκευτικά δρώμενα, τη δραστηριότητα 

των εκκλησιών και τη σχέση τους με την πολιτεία.

Τα Οικονομικά της Θρησκείας (Economics of Religion), χωρίς αμφιβολία, δεν 

έτυχαν και της πιο θερμής υποδοχής από τον επιστημονικό κόσμο όταν 

πρωτοεμφανίστηκαν. Τον 19° αιώνα και μετέπειτα, οι οικονομολόγοι, σπάνια μόνο, 

προσπαθούσαν να εφαρμόσουν τις τεχνικές τους και να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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τους σε άλλα θέματα πέρα από όσα θεωρούσαν καθαρά οικονομικά (χρησιμότητα, 

αγορές, μεγιστοποίηση, κατανάλωση).

Ο Adam Smith στο βιβλίο του "The Wealth of Nations" (1776), έθεσε τις βάσεις της 

οικονομικής ανάλυσης της θρησκείας. Ο Smith υποστήριζε ότι το προσωπικό συμφέρον 

κινεί τους κληρικούς όπως συμβαίνει και με τους κοινούς παραγωγούς και προσπάθησε 

να εξηγήσει τόσο από τη πλευρά της ζήτησης όσο και της προσφοράς, γιατί ορθολογικά 

άτομα που ενδιαφέρονται για το προσωπικό τους συμφέρον, συμμετέχουν στη 

θρησκεία. Ανέλυσε επίσης τις οικονομικές επιδράσεις της θρησκευτικής συμμετοχής και 

των θρησκευτικών ιδρυμάτων. Θεωρούσε ότι οι δυνάμεις της αγοράς περιορίζουν τις 

εκκλησίες όπως και τις άλλες επιχειρήσεις και ότι τα κέρδη του ανταγωνισμού, οι 

περιορισμοί του μονοπωλίου και οι κίνδυνοι της κυβερνητικής παρέμβασης έχουν τόση 

ισχύ στη θρησκεία όση και στους άλλους τομείς της οικονομίας.

Οι απόψεις του Adam Smith παραμελήθηκαν για περίπου 200 χρόνια. Τελευταία 

όμως, οι οικονομολόγοι επέκτειναν τα μοντέλα τους σε τομείς πέρα από την οικονομία, 

όπως στη νομική, την υγεία, την οικογένεια. Αυτή η τολμηρή επέκταση εκτός των 

στενών οικονομικών ορίων ονομάστηκε "οικονομικός ιμπεριαλισμός" ("economic 

imperialism") του οποίου θερμός υποστηρικτής ήταν ο Smith. Από τη δεκαετία του 

1970 άρχισε μια επιστροφή στις απόψεις του τελευταίου. Οι ερευνητές θεωρούν πλέον τη 

θρησκευτική συμπεριφορά ως ορθολογική επιλογή και την προσεγγίζουν σε ατομικό 

και ομαδικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο αγορών. Με αυτή τη στροφή, τα Οικονομικά 

της Θρησκείας (Economics of Religion) έχουν αρχίσει να νομιμοποιούνται και να 

κερδίζουν αναγνώριση στους χώρους της οικονομικής επιστήμης.

Το είδος της ανάλυσης που εφαρμόζεται στα πλαίσια αυτού του πεδίου έρευνας, 

μπορεί να βοηθήσει τη σύγχρονη οικονομική επιστήμη στη μελέτη της μη αγοραστικής 

(non-market) συμπεριφοράς, εξετάζοντας πώς κάποια οικονομικά μοντέλα μπορούν να 

τροποποιηθούν ώστε να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικές με πεποιθήσεις, κανόνες, 

αξίες και ταυτόχρονα να ερευνήσουν πώς η θρησκεία επηρεάζει οικονομικές 

συμπεριφορές και δραστηριότητες ατόμων, ομάδων και κοινωνιών. Παράλληλα, οι 

συγκεκριμένες μελέτες επηρεάζουν σημαντικά την κοινωνιολογία της θρησκείας, η 

οποία με τη σειρά της έχει πολύ ενδιαφέρον από οικονομικής πλευράς.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

5



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

Τα Οικονομικά της Θρησκείας (Economics of Religion) διακρίνονται σε τρεις κύριες 

γραμμές έρευνας:

1. Ανάλυση της θρησκευτικής συμπεριφοράς ατόμων, ομάδων, αγορών μέσω 

οικονομικής προσέγγισης, εφαρμόζοντας μικροοικονομική θεωρία και τεχνικές 

καθώς και οικονομετρία.

2. Ανάλυση των οικονομικών συνεπειών της θρησκείας.

3. Χρησιμοποίηση αρχών και κανόνων της θεολογίας για την προώθηση, την 

άσκηση κριτικής ή και την ανάλυση οικονομικών θεωριών Αυτή η τελευταία 

γραμμή ονομάζεται "Θρησκευτικά Οικονομικά" ("Religious Economics"). 

Πρέπει να επισημάνουμε ότι τα Θρησκευτικά Οικονομικά (Religious 

Economics) αποτελούν ένα αναπτυγμένο πεδίο ερευνών αλλά διαφέρουν 

σημαντικά από τα Οικονομικά της Θρησκείας (Economics of Religion) και 

επομένως δε θα μας απασχολήσουν πέραν αυτής της αναφοράς τους εδώ.

Λόγω του ιδιόμορφου χαρακτήρα της θρησκείας θα πρέπει, πριν προχωρήσουμε, να 

κάνουμε ένα σχόλιο για την εμπειρική βάση των Οικονομικών της Θρησκείας 

(Economics of Religion). Τα στοιχεία θρησκευτικής φύσεως είναι περιορισμένα και 

αναξιόπιστα. Οι κυβερνήσεις έχουν λίγες θρησκευτικές στατιστικές, οι διάφοροι 

εκκλησιαστικοί οργανισμοί και εκκλησίες δεν κρατούν πολλά στοιχεία, ενώ πολλές 

πτυχές της θρησκευτικότητας είναι δύσκολο να παρατηρηθούν λόγω της φύσης τους. 

Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν αρκετές έρευνες που παρέχουν πληροφορίες σχετικές με 

θρησκευτικές πεποιθήσεις, δραστηριότητες και δεσμούς. Αρκετές επίσης, μας 

πληροφορούν για τα ποσοστά εκκλησιασμού, τα μέλη των διαφόρων δογμάτων, τις 

συνεισφορές των μελών τους, τα έξοδα και έσοδά τους, τους λειτουργούς τους. Υπάρχει 

λοιπόν η εμπειρική βάση για τη μελέτη του συγκεκριμένου αυτού τομέα των 

οικονομικών.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ

ΜΕΡΟΣ I

ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ,
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟΤΗΤA & ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ

Επιστήμονες προερχόμενοι από πολλά πεδία ερευνών, όπως ψυχολόγοι, 

ανθρωπολόγοι και κοινωνιολόγοι, θεωρούσαν από παλιά τη θρησκεία σαν μία 

συμπεριφορά αρκετά ανθεκτική σε οποιαδήποτε ορθολογική ανάλυση. Πράγματι, για 

πολλούς διανοούμενους του 19ου αιώνα, όπως τον Μαρξ και τον Φρόιντ, η θρησκευτική 

αφοσίωση των ανθρώπων προέρχεται από μία αναμφισβήτητη έλλειψη ορθολογισμού 

από μέρους τους. Βάσει αυτής της υπόθεσης περί έλλειψης ορθολογισμού, προέκυψε η 

λεγάμενη κοσμικοποιημένη θέση (secularization thesis), η οποία αναγνωρίστηκε ως 

βασικό στοιχείο της κοινωνικοεπιστημονικής μελέτης της θρησκείας. Μάλιστα, ο 

κοινωνιολόγος Lenski διατείνονταν ότι η θρησκεία επιβίωσε από το πρωτόγονο 

παρελθόν του ανθρώπου και είναι καταδικασμένη να εξαφανιστεί όταν επικρατήσει η 

γνώση και επέλθει ένας ευρύτερος διαφωτισμός των ανθρώπων.

Στην οικονομική επιστήμη, όπου δεν είχε γίνει καμία επί της ουσίας, αναφορά σε 

πιστεύω, κανόνες και κουλτούρα, το θέμα της θρησκείας αγνοήθηκε τελείως. Αν και 

κανένας δεν αρνείται την μεγάλη ιστορική σημασία της, πολλοί διανοούμενοι 

θεωρούσαν ότι είναι κάτι σαν "απολίθωμα". Έτσι, αρκετοί ακαδημαϊκοί εμφανίζονταν 

να αποδέχονται την κοσμικοποιημένη θέση (secularization thesis), πολλές μάλιστα 

φορές και χωρίς να το αντιλαμβάνονται, αφού δεν υπήρχε εξέταση του θέματος σε 

βάθος.

Η κοσμικοποιημένη θέση (secularization thesis) θεωρεί ότι η θρησκευτική 

δραστηριότητα θα μειώνεται καθώς επέρχεται επιστημονική και τεχνολογική εξέλιξη. Το 

αυξανόμενο επίπεδο εκπαίδευσης και παιδείας κάνει τα άτομα λιγότερο πιστά και 

περισσότερο σκεπτικά σε θέματα που αφορούν ζητήματα πίστης. Επίσης, με βάση την 

ίδια υπόθεση, η συμμετοχή σε θρησκευτικές ομάδες και οργανώσεις θα μειωθεί.
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Μάλιστα, πολλοί υποστηρικτές της θέσης αυτής, θεωρούν ότι η συμμετοχή σε τέτοιες 

ομάδες αποτελεί συνέπεια ανώμαλης συμπεριφοράς και ύπαρξης ανικανοποίητων 

αναγκών, κυρίως ψυχολογικών. Η κοσμικοποιημένη θέση (secularization thesis) 

αποτελεί βασικό στοιχείο θεωριών που αντιλαμβάνονται τη θρησκεία σαν ενδογενή 

παράγοντα. Σε αυτές τις αναλύσεις, η οικονομική ανάπτυξη συνεπάγεται την απώλεια 

πίστης, αν θεωρηθεί ότι η τελευταία απεικονίζεται μέσω της προσέλευσης στην εκκλησία 

και της ύπαρξης θρησκευτικών πεποιθήσεων. Οι πεποιθήσεις αυτές μπορεί να αφορούν 

το Θεό, την μεταθανάτια ζωή, τον παράδεισο, την κόλαση ή μπορεί απλά να αφορούν 

τους ανθρώπους εκείνους που αυτοχαρακτηρίζονται σαν θρησκευόμενοι. Επίσης, με 

βάση την ίδια υπόθεση, η οικονομική ανάπτυξη μειώνει το ρόλο της οργανωμένης 

θρησκείας στις διαδικασίες λήψης πολιτικών αποφάσεων και διαμόρφωσης κοινωνικών 

σχέσεων στις σύγχρονες κοινωνίες.

Τα τελευταία χρόνια, η κοσμικοποιημένη θέση (secularization thesis) έχει υποστεί 

μεγάλη αμφισβήτηση, κάτι που κατά κάποιο τρόπο επιβεβαιώνει και την σημασία της 

θρησκείας στο πέρασμα του χρόνου και ως τις μέρες μας. Μια πιο προσεκτική ματιά 

στις σύγχρονες διεθνείς συνθήκες, επιβεβαιώνει τον παραπάνω ισχυρισμό. Η πολιτική 

αναγέννηση του συντηρητικού Χριστιανισμού στις Η.Π.Α., η άνοδος του Ισλαμιστικού 

φονταμενταλισμού στη Μέση Ανατολή, η εντυπωσιακή ανάπτυξη του Προτεσταντισμού 

στη Λατινική Αμερική, ο θρησκευτικός αναβρασμός στην Ανατολική Ευρώπη και στις 

χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και τέλος η επίδραση και χρησιμοποίηση της 

θρησκείας σε εθνικές διαμάχες και πολεμικές συγκρούσεις ανά τον κόσμο, 

επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα και την διαρκή επίδρασή της. Σε πολλά μέρη του 

κόσμου η θρησκεία παραμένει περισσότερο ζωντανή από όσο πολλοί ερευνητές 

ισχυρίζονταν παλιότερα.

Εμπειρικές μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί στις Η.Π.Α. και οι οποίες 

παρουσιάζονται συνοπτικά στο άρθρο του Iannaccone "Introduction to the Economics 

of Religion" (1998), η θρησκεία διατηρεί τη ζωτικότητά της. Βασικά συμπεράσματα 

αυτών των μελετών είναι:

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ
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1. Η συμμετοχή των Αμερικανών στις εκκλησιαστικές δραστηριότητες είχε αυξηθεί 

κατά τους δύο προηγούμενους αιώνες. Από 17% την εποχή της Επανάστασης, 

έφτασε το 34% στα μέσα της δεκαετίας του 1980 και περισσότερο του 60% μέχρι 

τα μέσα της δεκαετίας του 1990.

2. Η αναλογία του πληθυσμού των Η.Π.Α. που αποτελούν τον κλήρο της χώρας 

έχει παραμείνει περίπου στο 1,2 τοις χιλίοις τα τελευταία 150 χρόνια, όπως 

φαίνεται και στο Διάγραμμα 1.1.

3. Ακόμη, όπως φαίνεται και από το Διάγραμμα 1.2, από τα τέλη της δεκαετίας του 

1930 και μέχρι το 1995, το ποσοστό των Αμερικανών που ισχυρίζονται ότι 

εκκλησιάζονται εβδομαδιαία παρέμενε σταθερά κοντά στο 40% του συνολικού 

πληθυσμού. Παρατηρούμε ότι δεν εμφανίζεται κάποια συγκεκριμένη τάση, αν 

εξαιρέσουμε μια πτώση στη συμμετοχή των καθολικών στα μέσα της δεκαετίας 

του 1960.

4. Εκτός όμως από τη σταθερότητα που παρατηρείται στον εκκλησιασμό, ένα 

συντριπτικό ποσοστό, το οποίο μάλιστα παραμένει σταθερό και που φτάνει το 

95% του πληθυσμού των Η.Π.Α., δηλώνει πίστη σε θέματα όπως η ύπαρξη Θεού. 

Επίσης, ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού συνεχίζει να πιστεύει σε έννοιες 

όπως η κόλαση, ο παράδεισος, η μεταθανάτια ζωή, κ.τ.λ. Πιο λεπτομερή 

στοιχεία παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.1. Οι Azzi & Ehrenberg στο 

"Household Allocation of Time and Church Attendance" (1975), παρουσιάζουν 

επίσης κάποια στοιχεία για τον εκκλησιασμό και την πίστη στη μεταθανάτια 

ζωή μεταξύ ατόμων διαφορετικών πεποιθήσεων. Έτσι, στον Πίνακα 1.2 

παρατηρούμε ότι ο εκκλησιασμός παραμένει σχετικά σταθερός, ενώ η πίστη στη 

μεταθανάτια ζωή κυμαίνεται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, κάτι που φαίνεται 

άλλωστε και στον Πίνακα 1.1 πιο πριν. Εξαίρεση αποτελούν οι Εβραίοι. 

Επομένως και ο Πίνακας 1.2 παρουσιάζει μια αυξημένη επιρροή της θρησκείας.

5. Οι συνολικές εκκλησιαστικές συνεισφορές φαίνεται να έχουν παραμείνει στο 1 % 

του ΑΕΠ (GNP) από το 1955. Οι θρησκευτικές δωρεές αποτελούν περίπου το 

μισό των συνολικών φιλανθρωπιών που πραγματοποιούνται στις Η.Π.Α., η 

θρησκευτική εθελοντική εργασία είναι πιο συνηθισμένη από κάθε άλλη μορφή

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ
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εθελοντικής εργασίας, ενώ και τα περισσότερα μη κερδοσκοπικά ιδρύματα είναι 

ή τουλάχιστον ήταν θρησκευτικά. Εδώ μάλιστα αξίζει να πούμε ότι, πολλές 

έρευνες κατέδειξαν πως η εισοδηματική ελαστικότητα των θρησκευτικών 

συνεισφορών είναι χαμηλότερη από την ελαστικότητα άλλων μορφών δωρεών.

6. Η θρησκεία δεν αποτελεί προνόμιο των φτωχών ή των απληροφόρητων. Σε 

διάφορες έρευνες, που θα δούμε και παρακάτω, τα ποσοστά των θρησκευτικών 

πεποιθήσεων αλλά και η θρησκευτική δραστηριότητα δε φαίνεται να μειώνεται 

σε σχέση με το εισόδημα, ενώ κάποια ποσοστά εμφανίζουν αύξηση με τη 

βελτίωση της εκπαίδευσης. Από την άλλη βέβαια, η μορφή της θρησκείας 

διαφέρει με το εισόδημα και την εκπαίδευση. Για παράδειγμα, οι πιο 

συντηρητικές θρησκείες ελκύουν περισσότερο τους φτωχούς, τους 

αναλφάβητους και γενικά άτομα από τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα. Τα 

τελευταία 40 χρόνια αρκετές έρευνες έχουν εξετάσει την εμπειρική σχέση μεταξύ 

εισοδήματος, παιδείας και θρησκευτικότητας. Τα αποτελέσματα των ερευνών 

έδειξαν ότι το εισόδημα είναι καλός παράγοντας πρόβλεψης της θρησκευτικής 

συνεισφοράς, αλλά όχι τόσο καλός στην πρόβλεψη άλλων θρησκευτικών 

δραστηριοτήτων, όπως του εκκλησιασμού και της προσευχής. Από την άλλη, η 

παιδεία είναι μεν καλός, αλλά αδύναμος παράγοντας πρόβλεψης της 

θρησκευτικής συνεισφοράς. Πιο συγκεκριμένα, για την παιδεία μπορούμε να 

πούμε ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Από τη μία κάποιοι θεωρούν ότι η 

θρησκεία πηγάζει από παράλογους φόβους και άγχη τα οποία όμως 

καταπολεμούνται με την απόκτηση παιδείας. Κατά συνέπεια, υπάρχει αρνητική 

σχέση. Από την άλλη, κάποιοι υποστηρίζουν ότι η πίστη προϋποθέτει την 

κατανόηση ορισμένων δυσνόητων αφηρημένων εννοιών. Όταν λοιπόν ένα 

άτομο έχει υψηλό επίπεδο παιδείας, μπορεί και να κατανοήσει αυτές τις έννοιες 

και ίσως αυτό τον φέρει πιο κοντά στη θρησκεία.

7. Στο χώρο των επιστημών είναι πιο πιθανό να υπάρχουν λιγότερο 

θρησκευόμενοι άνθρωποι, αν και δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη 

σχέση/τάση μεταξύ πίστης και επιστήμης. Έλλειψη θρησκευτικότητας 

παρατηρείται κυρίως στους χώρους των κοινωνικών επιστημών, ενώ στις

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ
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φυσικές επιστήμες η εκδήλωση θρησκευτικών αισθημάτων είναι περισσότερο 

πιθανή (Πίνακας 1.3). Και αυτό συμβαίνει γιατί οι κοινωνικοί επιστήμονες 

πιστεύουν περισσότερο στην κοσμικοποιημένη θέση (secularization thesis) από 

ότι οι βιολόγοι, οι φυσικοί. Οι Larson & Witham (1997, 1998) μελέτησαν τη 

θρησκευτική δραστηριότητα των Αμερικανών επιστημών. Οι μελέτες έδειξαν ότι 

οι αντι-θρησκευτικές απόψεις δεν είναι τελικά και τόσο κοινές μεταξύ των 

επιστημόνων με υψηλό επίπεδο παιδείας, αν εξαιρέσει κανείς τους κοινωνικούς 

επιστήμονες, κάτι που άλλωστε αναφέραμε και παραπάνω. Οι Αμερικανοί 

επιστήμονες δε φαίνονται να είναι περισσότερο άπιστοι από ότι ήταν στη 

δεκαετία του 1910. Έρευνες το 1914 και 1934 έδειξαν μια αύξηση από 58% σε 

67% (σε δείγμα 1.000 επιστημόνων) εκείνων που εξέφραζαν δυσπιστίες. Σε μια 

νέα μελέτη το 1997 των Larson & Witham το ποσοστό έφτανε το 61%. 

Παρατηρούμε λοιπόν ότι υπάρχει μια στασιμότητα, κάτι που επίσης θέτει υπό 

αμφισβήτηση την κοσμικοποιημένη θέση (secularization thesis).

8. Σε όλο τον κόσμο παρατηρούμε ότι οι ταχέως αναπτυσσόμενες θρησκείες 

τείνουν να είναι αυστηρές, αιρετικές, με ισχυρή προσήλωση στις απόψεις τους 

και συντηρητικές. Στις Η.Π.Α. για παράδειγμα, τέτοιες ομάδες συνεχίζουν να 

προσελκύουν καινούρια μέλη. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι μάλιστα τόσο 

δυνατή η συσπείρωσή τους που τα μέλη τους ξεπερνούν και αυτά των 

παραδοσιακών εκκλησιών.

9. Τέλος, κάτι που επίσης δείχνει την συνεχή επιρροή της θρησκείας, τουλάχιστον 

στην Αμερική, είναι το ότι ο αθεϊσμός παραμένει σταθερά κάτω του 10%, ενώ το 

ποσοστό όσων πιστεύουν στη Βίβλο, τον παράδεισο και την κόλαση παραμένει 

σταθερά υψηλό.

Από τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, παρατηρούμε ότι η κοσμικοποιημένη θέση 

(secularization thesis) αν και υποστηρίζεται από κάποιους, τίθεται συνεχώς υπό τόσο 

μεγάλη αμφισβήτηση που δεν αφήνει αμφιβολία, σε συνδυασμό μάλιστα και με τα όσα 

ο καθένας μας μπορεί να αντιληφθεί γύρω του, ότι η θρησκεία εξακολουθεί να παίζει 

σημαντικό ρόλο και στις σύγχρονες κοινωνίες.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟΤΗΤ A

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟΤΗΤ A

2.1 Μοντέλο Ορθολογικής Επιλογής

Βάση κάθε μοντέλου ορθολογικής επιλογής (rational choice model) και κατά 

συνέπεια, και ενός μοντέλου ορθολογικής επιλογής θρησκείας (rational choice model of 

religion) αποτελούν οι εξής υποθέσεις:

1. Τα άτομα ενεργούν ορθολογικά, εκτιμώντας το κόστος και το κέρδος από κάθε 

πράξη και επιλέγοντας εκείνες τις ενέργειες που μεγιστοποιούν τα κέρδη τους.

2. Οι προτιμήσεις ή οι ανάγκες που χρησιμοποιούν τα άτομα για να ορίσουν και 

να υπολογίσουν τα κόστη και τα κέρδη, δεν παρουσιάζουν την τάση να 

διαφοροποιούνται από πρόσωπο σε πρόσωπο και από περίοδο σε περίοδο.

3. Τα κοινωνικά αποτελέσματα συνθέτουν την ισορροπία που προκύπτει από τη 

συσσωμάτωση και την αλληλεπίδραση των ενεργειών των ατόμων.

Κυρίαρχη των τριών υποθέσεων είναι η μεγιστοποίηση της χρησιμότητας.

Οι θεωρητικοί της ορθολογικής επιλογής υποστηρίζουν ότι τα άτομα προσεγγίζουν 

όλες τις ενέργειές τους με αυτό τον τρόπο, δηλαδή μέσω της εκτίμησης του κόστους και 

των κερδών, σε μια προσπάθεια μεγιστοποίησης της ευημερίας τους. Έτσι, οι άνθρωποι 

επιλέγουν εάν και ποια θρησκεία αποδέχονται και πώς στη συνέχεια θα συμμετάσχουν 

σε αυτή. Με το πέρασμα του χρόνου, οι περισσότεροι διαμορφώνουν τις θρησκευτικές 

τους επιλογές με συγκεκριμένους τρόπους, παρουσιάζοντας μια ποικιλία στα ποσοστά 

της θρησκευτικής τους συμμετοχής, τροποποιώντας το χαρακτήρα της ή ακόμα και 

αλλάζοντας πίστη εξ ολοκλήρου. Δεδομένων των σταθερών προτιμήσεων, ο θεωρητικός 

επιστήμονας δεν είναι σχεδόν ποτέ απαραίτητο να εξηγεί τέτοιες αλλαγές κάνοντας 

αναφορά σε τροποποιήσεις κανόνων ή αλλαγές πεποιθήσεων. Άντ' αυτού, προσπαθεί 

να μοντελοποιήσει τις αλλαγές συμπεριφοράς, προσεγγίζοντάς τες σαν άριστες 

αντιδράσεις-απαντήσεις των ατόμων σε ποικίλες συνθήκες: αλλαγές τιμών,

εισοδημάτων, απόκτηση νέων εμπειριών και ικανοτήτων.
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Από την πλευρά της προσφοράς, οι παραγωγοί θρησκευτικών αγαθών 

αντιμετωπίζονται ως μεγιστοποιητές, π.χ. του αριθμού των μελών τους, των καθαρών 

πόρων τους, της κυβερνητικής υποστήριξης' στοιχείων δηλαδή που ορίζουν την επιτυχή 

πορεία ενός ιδρύματος, μιας εκκλησίας, σαν επιχείρηση, και όχι μόνο. Οι εξελικτικές 

δυνάμεις, ακόμα κι αν οι θρησκευτικές εταιρείες δεν επιδιώκουν την επιτυχία, θα 

ενισχύσουν όσους επιδιώκουν μεγιστοποίηση της χρησιμότητας, από τη στιγμή που τα 

άτομα, οι οργανισμοί και οι πολιτικές που κατέχουν μεγαλύτερους πόρους, είναι 

περισσότερο πιθανό να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν. Επομένως, οι ενέργειες της 

εκκλησίας και των κληρικών μοντελοποιούνται ως ορθολογικές αντιδράσεις στους 

περιορισμούς και τις ευκαιρίες που υπάρχουν στο χώρο της θρησκευτικής αγοράς. 

Γνωρίζουμε ότι, οι συνδυασμένες ενέργειες των καταναλωτών και των παραγωγών 

δημιουργούν τη θρησκευτική αγορά. Σύμφωνα λοιπόν με τη θεωρία της ορθολογικής 

επιλογής και αυτή η αγορά, όπως και οι άλλες άλλωστε, παρουσιάζει τάση προς μία 

κατάσταση σταθερής ισορροπίας.

Τα μοντέλα ορθολογικής επιλογής έχουν μια χαρακτηριστική λογική δομή, η οποία 

υφίσταται και στην περίπτωση της θρησκείας. Εξηγούν τη συμπεριφορά ως συνέπεια 

ενεργειών, σχεδιασμένων να επιλύουν ένα ή περισσότερα προβλήματα της ακόλουθης 

μορφής:

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ

επιλογή: {ενέργειας}

που μεγιστοποιεί: {σκοπό}

και υπόκειται: {περιορισμούς}

Δηλαδή, με τη μέθοδο αυτή επιλύονται προβλήματα όπου κάποιος επιδιώκει τη 

μεγιστοποίηση ενός στόχου του, ενεργώντας με ένα συγκεκριμένο τρόπο/ους που θα 

επιλέξει, λαμβάνοντας πάντα υπόψη του τους περιορισμούς. Για παράδειγμα στο 

μοντέλο Α-Ε που θα εξετάσουμε παρακάτω, έχουμε:
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επιλογή:
{ ποσοτήτων χρόνου και χρήματος που θα 
αφιερωθούν σε θρησκευτικά αγαθά }

που
μεγιστοποιεί:

{ τη συνολική χρησιμότητα που απολαμβάνεται 
από θρησκευτικά και κανονικά αγαθά }

και υπόκειται:
{ σε περιορισμούς σχετικά με το συνολικό απόθεμα 
των οικιακών πόρων}.

2.2 Άσκηση Κριτικής στο Μοντέλο Ορθολογικής Επιλογής

Έντονη κριτική στις τρεις υποθέσεις του μοντέλου ορθολογικής επιλογής, που 

διατύπωσε και υποστήριξε με σθένος ο Iannaccone (1997), ασκήθηκε από τον Spickard 

στο "Rethinking religious social action: what is rntional about rational choice theory?" 

(1998). Πιο συγκεκριμένα:

❖ Μεγιστοποίηση

Οι άνθρωποι στην πραγματικότητα δεν ενεργούν έχοντας σαν αυτοσκοπό την 

ορθολογικότητα. Υπάρχουν, σύμφωνα με τον Spickard, τουλάχιστον τρία είδη 

ορθολογικής δράσης, από τα οποία μόνο ένα εκτιμά τα κόστη και τα κέρδη πιθανών 

πράξεων και οδηγεί στην επιλογή εκείνων που μεγιστοποιούν τα κέρδη. 

Χρησιμοποιώντας όρους από τη φιλοσοφία, αναφέρει τα είδη αυτά ως τελεολογικές 

(teleological), δεοντολογικές (deontological), και καθεκοντικές (cathekontic) πράξεις.

Η τελεολογική (teleological) πράξη ορίζεται από την ορθολογικότητα σαν 

αυτοσκοπός. Ο ωφελιμισμός είναι το καλύτερο παράδειγμα και είναι αυτό που 

υποστηρίζει και ο Iannaccone (1997). Οι σκοποί είναι δεδομένοι, άρα οιωνοί μη 

ορθολογικοί. Η ορθολογικότητα υποστηρίζει την προσεκτική επιλογή και υπολογισμό 

των μέσων που θα οδηγήσουν στην επίτευξη των σκοπών.

Η δεοντολογική (deontological) πράξη είναι επίσης ορθολογική, αλλά είναι αυτό 

που ο Weber ονόμαζε "ορθολογικότητα της αξίας" ("value rationality") και υποστηρίζει 

ότι υπάρχει μια υπερβατική αξία ή ιδέα η οποία πρέπει να ακολουθείται και να 

υποστηρίζεται χωρίς αναφορά σε κόστη ή κέρδη. Παραδείγματα τέτοιων πράξεων
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έχουμε σε εκείνες τις περιπτώσεις ανθρώπων που ανεξάρτητα του προσωπικού κόστους, 

ενεργούν με βάση αυτό που ο καθένας θεωρεί καθήκον, τιμή, θρησκευτική πεποίθηση.

Η έννοια της καθεκοντικής (cathekontic) πράξης, τέλος, βασίζεται στις κοινωνικές 

σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων και στην ορθολογική σκέψη-θεώρηση των ευθυνών που 

αναπτύσσονται μέσα από τις σχέσεις αυτές. Όπως η δεοντολογική πράξη, έτσι και η 

καθεκοντική, δεν είναι ούτε υπολογιστική ούτε μη ορθολογική. Δεν θέτει ερωτήματα για 

το τί μπορεί να κερδίσει κάποιος ή για το ποιο είναι το καθήκον του, αλλά για το ποιες 

είναι οι ευθύνες του. Για παράδειγμα, ένας πατέρας μπορεί να θυσιαστεί για να σώσει 

το παιδί του όχι μόνο από συναίσθημα, αλλά και επειδή αισθάνεται ότι είναι το 

καθήκον του' καθήκον όχι μόνο απέναντι στο παιδί του, αλλά και στην κοινωνία της 

οποίας είναι μέλος. Ένας δεοντολογιστής μπορεί να πράξει το ίδιο, αλλά θα είναι μόνο 

στα πλαίσια του καθήκοντος, ενώ ένας τελεολογιστής θα το κάνει για να μεγιστοποιήσει 

τη χαρά του συνόλου. Και οι τρεις πράξεις έχουν το ίδιο αποτέλεσμα, αλλά η βαθύτερη 

λογική τους και κατ' επέκταση η ορθολογικότητά τους, είναι διαφορετική. Το γεγονός 

λοιπόν, ότι ο ίδιος σκοπός μπορεί να επιτευχθεί με έναν από τους παραπάνω τρόπους, 

υπογραμμίζει την αδυναμία της πρώτης υπόθεσης του Iannaccone (1997).

❖ Σταθερές προτιμήσεις

Ασκώντας κριτική στη δεύτερη υπόθεση, ο Spickard αναφέρει ότι στον πλανήτη 

μας υπάρχουν πολλές και διάφορες φυλές, οι οποίες έχουν μεταξύ τους τόσες πολλές 

διαφορές όσον αφορά τη στάση τους απέναντι στη ζωή, στον Θεό και στους 

συνανθρώπους τους, που δεν είναι καν σε θέση να κατανοήσουν τις μεταξύ τους 

διαφορές.

Ο Spickard, όπως και άλλοι ερευνητές, κάνοντας διάκριση ανάμεσα στις 

προτιμήσεις και τις επιλογές σημειώνουν ότι οι άνθρωποι μπορεί να προτιμούν κάτι και 

τελικά να επιλέγουν κάτι άλλο. Έτσι, οι προσωπικές προτιμήσεις δεν κινητοποιούν 

πάντα θρησκευτικές επιλογές. Το σύνολο των πιθανών επιλογών μπορεί να διαφέρει 

στον χρόνο και τον χώρο, ακόμα κι αν οι προτιμήσεις παραμένουν σταθερές. Έτσι 

υποστηρίζουν, ότι ένα μοντέλο ορθολογικής επιλογής που αφήνει χώρο για τέτοιες

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟΤΗΤ A
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πιθανότητες θα είναι ισχυρότερο και πιο αξιόπιστο από ένα μοντέλο που δεν ενεργεί 

ανάλογα.

Ο Iannaccone (1990) παραδέχεται ότι οι επιλογές των ατόμων πράγματι αλλάζουν 

με τον καιρό, αλλά υποστηρίζει ότι αυτό συμβαίνει μόνο στο βαθμό που τα άτομα 

έχουν επενδύσει σε κάποια μορφή θρησκείας. Ο χρόνος που επενδύεται σε κάποια 

θρησκεία, οδηγεί τα άτομα να παραμείνουν σ' αυτή μόνο επειδή το να εξοικειωθεί 

κάποιος με ένα καινούριο δόγμα απαιτεί μεγάλη προσπάθεια και έχει μεγάλο και 

πολλαπλό κόστος, όπως θα δούμε παρακάτω αναλύοντας την προσέγγιση του 

Iannaccone (1990) για το θρησκευτικό ανθρώπινο κεφάλαιο (religious human capital). 

Έτσι, μετακινήσεις μεταξύ δογμάτων εμφανίζονται όταν τα άτομα δεν έχουν 

συσσωρεύσει αρκετό κεφάλαιο στα πλαίσια μιας θρησκείας. Ακόμη και τότε όμως, 

προτιμούν να μετακινηθούν σε ένα δόγμα που δε θα τους κοστίσει μεγάλο μέρος από 

την προηγούμενη επένδυσή τους.

❖ Ισορροπία

Αντίθετα με τις δύο πρώτες υποθέσεις του Iannaccone, η τρίτη είναι πιο δύσκολο να 

ελεγχθεί. Παρατηρούμε ότι έχει δύο μέρη. Το πρώτο εξισώνει τα κοινωνικά 

αποτελέσματα και το δεύτερο θεωρεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από τη 

συσσωμάτωση και την αλληλεπίδραση των ενεργειών των ατόμων. Το πρόβλημα με το 

πρώτο μέρος είναι ότι τα κοινωνικά αποτελέσματα είναι ή δεν είναι σε ισορροπία, 

ανάλογα με το πώς ορίζεται κάθε φορά ο όρος αυτός στα πλαίσια της έννοιας ύπαρξης 

ισορροπίας μεταξύ δύο αντίθετων δυνάμεων. "Ετσι, αν δοθεί μια ευρεία ερμηνεία στον 

όρο ισορροπία, τότε υπάρχει πιθανότητα κάποια κοινωνικά αποτελέσματα να βρεθούν 

σε ισορροπία κάποια περίοδο του χρόνου. Αν όμως η ισορροπία καθοριστεί στα 

πλαίσια ενός στενού ορισμού, τότε είναι πιο δύσκολο να συμβεί κάτι τέτοιο. Όσον 

αφορά το δεύτερο μέρος, υπάρχει μια αντίφαση. Αν κάποιος αντιλαμβάνεται τα άτομα 

ως ανεξάρτητα και ανεπηρέαστα από τις κοινωνικές δυνάμεις, τότε οι ατομικές επιλογές 

τους θα πρέπει να θεωρούνται ως οι βασικοί παράγοντες καθορισμού της κοινωνικής 

ζωής. Αν από την άλλη, κάποιος θεωρεί ότι τα άτομα επηρεάζονται, ότι 

διαμορφώνονται από το περιβάλλον τους, τότε η κοινωνική ζωή καθορίζεται από την

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟΤΗΤ A
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κουλτούρα και τις κοινωνικές δομές. Άρα λοιπόν, η υπόθεση περί ισορροπίας είναι 

αρκετά ασαφής σχετικά με τη φύση των ατόμων και τη σχέση τους με την κοινωνία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Ο ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ & Η ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΤΟΥ

3.1 Θρησκευτικά Αγαθά και το Πρόβλημα του Κινδύνου

Τα οικονομικά μοντέλα θρησκευτικής συμπεριφοράς αρχίζουν χαρακτηριστικά με 

το να υποθέτουν ότι τα άτομα διαθέτουν το χρόνο και τα χρήματά τους με τέτοιο τρόπο, 

ώστε να μεγιστοποιείται η χρησιμότητα που απολαμβάνουν καταναλώνοντας 

θρησκευτικά προϊόντα, μαζί με όλα τα άλλα κοσμικά προϊόντα. Η παραγωγή 

θρησκευτικών προϊόντων εξαρτάται από τις προσωπικές εισροές σε χρόνο και χρήματα, 

αλλά μπορεί επίσης να εξαρτάται από την προηγούμενη εμπειρία (θρησκευτικό 

ανθρώπινο κεφάλαιο (religious human capital)), τις μορφές της συμπεριφοράς (όπως η 

διατροφή και οι σεξουαλικές πρακτικές), και τις εισροές χρόνου και χρημάτων των 

άλλων μελών της κοινωνίας (όπως, π.χ., των άλλων μελών του ίδιου δόγματος)

Με εξαίρεση τον Montgomery (1996), τα μοντέλα αυτά θεωρούν τις πεποιθήσεις 

δεδομένες, παραβλέποντας με αυτόν τον τρόπο, το ζήτημα του κινδύνου. Αλλά τα 

θρησκευτικά προϊόντα περιλαμβάνουν κίνδυνο (religious risk). Άλλωστε, τα 

κηρύγματα και οι γραφές όλων των δογμάτων υπογραμμίζουν την ανάγκη για πίστη 

και οι άνθρωποι παλεύουν συχνά με την αμφιβολία, όπως γνωρίζουν οι περισσότεροι 

από εμάς και από προσωπικές εμπειρίες. Ο κίνδυνος είναι ένα στοιχείο βέβαια που δεν 

αφορά μόνο τα θρησκευτικά αγαθά. Οι κοσμικές αγορές και οι καταναλωτές κοσμικών 

αγαθών αντιμετωπίζουν διάφορα είδη κινδύνων με διαφορετικούς τρόπους. Στην 

περίπτωση των επενδύσεων στο χρηματιστήριο, για παράδειγμα, η σταθερή στρατηγική 

είναι η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου. Στην περίπτωση όμως μιας 

καρδιοχειρουργικής επέμβασης, η σταθερή στρατηγική είναι η ακριβώς αντίθετη. Οι 

ασθενείς συμβουλεύονται να επιλέξουν έναν αποκλειστικά εξειδικευμένο γιατρό με τον 

οποίο να μπορούν να αναπτύξουν μια μακροχρόνια σχέση γιατρού-ασθενή.

Η μελέτη του θρησκευτικού κινδύνου (religious risk) βασίζεται σε δύο κύριες 

υποθέσεις. Η πρώτη υπόθεση είναι ότι η θρησκεία περιλαμβάνει πολύ κίνδυνο. Εκείνοι 

που συμμετέχουν στις θρησκευτικές πράξεις δεν μπορούν να ξέρουν αν οι προσπάθειές 

τους θα έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Οι θρησκευτικές πράξεις έχουν, έτσι, τον

Ο ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ & Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ
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χαρακτήρα των επικίνδυνων επενδύσεων, που απαιτούν δαπάνες σε πόρους με 

αντάλλαγμα αβέβαιες ανταμοιβές. Η δεύτερη υπόθεση είναι ότι οι άνθρωποι επιλέγουν 

τη θρησκευτική συμπεριφορά τους ορθολογικά, σταθμίζοντας τις δαπάνες και τα κέρδη 

της συμπεριφοράς τους και επιδιώκοντας να περιορίσουν τον κίνδυνο που συνδέεται με 

τις θρησκευτικές τους επιλογές.

Αν τώρα προσαρμόσουμε τις προαναφερθείσες στρατηγικές στο πλαίσιο των 

θρησκευτικών αγαθών, τότε και σε συνδυασμό με τις παραπάνω υποθέσεις, μπορούμε 

να διακρίνουμε δύο διαφορετικές στρατηγικές διαχείρισης-μείωσης κινδύνου. Η πρώτη 

βασίζεται στη συλλογική δράση-παραγωγή, την αποκλειστικότητα και τα υψηλά 

επίπεδα αφοσίωσης. Η δεύτερη περιλαμβάνει διαφοροποιημένη κατανάλωση, ιδιωτική 

παραγωγή και παροχή υπηρεσιών με αμοιβή.

Ο ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ & Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ

3.2 Διαχείριση Κινδύνου μέσω Συλλογικής Δράσης.

Ο εν δυνάμει πιστός αντιμετωπίζει μια κατάσταση όχι πολύ διαφορετική από τον εν 

δυνάμει αγοραστή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα είναι 

κλασική περίπτωση αγαθών εμπειρίας, δεδομένου ότι οι πιθανοί αγοραστές καλούνται 

να καθορίσουν την ποιότητα του αυτοκινήτου πριν από την αγορά. Έτσι, οι πωλητές 

έχουν κίνητρο να τονίσουν την αξία των εμπορευμάτων τους και να παρουσιάσουν μια 

καλύτερη εικόνα από την πραγματική. Οι αγοραστές με τη σειρά τους, γνωρίζουν αυτό 

το κίνητρο των πωλητών και έτσι θα προσπαθήσουν, με πολλούς τρόπους, να αυξήσουν 

το απόθεμα πληροφοριών τους για να μειώσουν τον κίνδυνο της αγοράς. Μπορούν, για 

παράδειγμα, να απαιτήσουν εγγυήσεις, να αναζητήσουν πληροφορίες από τρίτους, να 

ερευνήσουν την φήμη του πωλητή, και ούτω καθ' εξής. Από τη μεριά τους, οι πωλητές 

έχουν επίσης ένα κίνητρο να δώσουν, ή να εμφανίζονται ότι δίνουν, αποδείξεις για του 

λόγου τους το αληθές.

Η αβεβαιότητα που περιβάλλει τα περισσότερα θρησκευτικά αγαθά ξεπερνά βέβαια 

και είναι πιο σημαντική, από αυτήν που περιβάλλει τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. 

Πράγματι, η θρησκεία είναι κατάλληλη να χαρακτηριστεί ως το απόλυτο "αγαθό 

πίστης" ("credence good"-Darby & Kami (1973)), δεδομένου ότι καμία ποσότητα
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εμπειρίας δεν αρκεί για να αξιολογήσει κανείς πλήρως τις περισσότερες θρησκευτικές 

αξιώσεις και πεποιθήσεις. Ως εκ τούτου, μπορούμε να προβλέψουμε την εμφάνιση των 

ιδρυμάτων και άλλων παρόμοιων οργανισμών που έχουν σκοπό την αύξηση των 

πληροφοριών (ή τουλάχιστον την εμφάνιση των πληροφοριών) και τη μείωση της 

απάτης στο χώρο των διαφόρων δογμάτων. Παραδείγματα δεν είναι δύσκολο να 

βρεθούν. Οι καταθέσεις-ομολογίες είναι συνηθισμένες στη θρησκεία και, προβλέψιμα, 

είναι πιο συνηθισμένες σε εκείνες τις παραλλαγές δογμάτων που δίνουν μεγαλύτερη 

έμφαση στις υλικές ευλογίες. Οι καταθέσεις-ομολογίες είναι πιθανότερο να θεωρηθούν 

αξιόπιστες όταν προέρχονται από μια έμπιστη πηγή, όπως η προσωπική εξοικείωση με 

κάποιον εκπρόσωπο της θρησκείας ή η παρουσία ενός σεβαστού προσώπου. Είναι 

μάλιστα ιδιαίτερα αξιόπιστες όταν οι καταθέτες δεν έχουν να κερδίσουν κάτι σημαντικό 

ή ακόμα καλύτερα, όταν πρόκειται να απολέσουν κάτι προχωρώντας σε μια τέτοια 

πράξη. Αυτό βοηθά στο να εξηγήσουμε γιατί ο χαρακτήρας της θρησκευτικής 

δραστηριότητας είναι τόσο συχνά συλλογικός και γιατί η δομή των θρησκευτικών 

οργανώσεων είναι τόσο συχνά εκκλησιαστική, με την έννοια της συνάθροισης- 

συγκέντρωσης των ανθρώπων. Οι σύντροφοι άλλωστε, είναι πάντα περισσότερο 

αξιόπιστοι από τους ξένους. Έχουν επίσης ασθενέστερο, από τα μέλη της ιεροσύνης, 

κίνητρο να υπερτονίσουν τα οφέλη της θρησκείας, καθώς οι οικονομική κατάσταση των 

κληρικών εξαρτάται από την ύπαρξη ενός σταθερού ρεύματος πωλήσεων. Οι ιερομένοι 

είναι πιο πειστικοί όταν δεν ωφελούνται υλικά από την πίστη των οπαδών τους. Αυτό 

μπορεί να ερμηνεύσει το γιατί οι κληρικοί απολαμβάνουν χαμηλούς μισθούς σε σχέση 

με το επίπεδο κατάρτισής τους. Οι πολίτες συνήθως αναγνωρίζουν την προσπάθεια 

διευθυντών εταιριών να κερδίσουν μεγάλους μισθούς, επιδόματα, και άλλες παροχές 

και σπάνια μποϊκοτάρουν μια εταιρία απλά επειδή οι ανώτεροι υπάλληλοί της έχουν 

γίνει πλούσιοι από τις πωλήσεις προϊόντων. Αντίθετα, παρατηρούμε ότι οι ίδιοι πολίτες 

περιφρονούν τους θρησκευτικούς ηγέτες που με πολλούς και διαφόρους τρόπους 

αποκτούν μεγάλες περιουσίες.

Η θεωρία ορθολογικής επιλογής που αναπτύξαμε παραπάνω, ερμηνεύει κάποια 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των θρησκευτικών ιδρυμάτων από την άποψη της 

δυνατότητάς τους να μειώσουν τον κίνδυνο να εξαπατηθεί ο καταναλωτής. Τέτοια

Ο ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ & Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ
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χαρακτηριστικά είναι: ένα ελάχιστο ποσοστό επαγγελματικού προσωπικού του οποίου 

οι μισθοί είναι χαμηλοί και ανεξάρτητοι από τις συνεισφορές ή τις πληρωμές των 

πελατών-πιστών, η έκφραση εμπιστοσύνης στους μερικής απασχόλησης και εθελοντές 

εργαζομένους (κατ' επέκταση, αναπτύσσεται μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις παρεχόμενες 

υπηρεσίες και στο χρόνο που διαθέτει κάποιος, παρά στα χρήματα), η ανάπτυξη μιας 

εκκλησιαστικής δομής η οποία να περιορίζει την ανάγκη για πλήρους απασχόλησης 

επαγγελματίες και να παρέχει μια πηγή αξιόπιστης υποστήριξης και προώθησης των 

προϊόντων, και τέλος η ανάπτυξη συλλογικών δραστηριοτήτων που θα παρέχουν 

συνεχή επιβεβαίωση μέσω της αφοσίωσης και της κατάθεσης-ομολογίας σε συντρόφους 

που είναι, όπως είπαμε, άτομα εμπιστοσύνης. Άρα, μπορούμε να πούμε συνοψίζοντας, 

ότι η συλλογική δράση-παραγωγή τείνει να μειώνει τον κίνδυνο και να αυξάνει την 

αξία των θρησκευτικών δραστηριοτήτων και των παραγώγων τους.

Ο ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ & Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ

3.2.1 Εμφάνιση Προβλημάτων από Free-riders

Εκτός από τη θετική δράση της παραπάνω στρατηγικής, παρατηρείται η εμφάνιση 

προβλημάτων στην εκκλησιαστική δομή και στις συλλογικές δραστηριότητες από free

riders. Αυτά τα προβλήματα οδηγούν στην ανάληψη πρωτοβουλιών από τους 

διάφορους οργανισμούς' πρωτοβουλίες που ο Iannaccone (1992) τις ονομάζει "θυσία & 

στίγμα" ("sacrifice & stigma").

Για να κατανοήσουμε τον πειρασμό του να είναι κάνεις free-rider, εξετάζουμε την 

κατάσταση που αντιμετωπίζει ένα τυπικό μέλος μιας Προτεσταντικής Εκκλησίας. Η 

ευχαρίστηση και η διαβεβαίωση που λαμβάνει από τη συμμετοχή του στις 

δραστηριότητες της Κυριακής, (εκκλησιασμός, κατηχητικό, κ.α.) εξαρτάται όχι μόνο 

από τις δικές του εισροές, αλλά και από τις εισροές των άλλων (για παράδειγμα, πώς 

συμμετέχουν, πόσο θερμά τον χαιρετούν και άλλα παρόμοια). Αυτό οδηγεί αμέσως σε 

δύο σχετικά προβλήματα. Το πρώτο είναι ότι μέλη με χαμηλά επίπεδα συμμετοχής και 

ίσως επίσης και με χαμηλά επίπεδα πίστης, μπαίνουν στον πειρασμό συμπεριφερθούν 

σαν free-riders απέναντι σε εκείνους με τα πιο υψηλά επίπεδα, δεδομένου ότι σαν free

riders βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση όντας μέλη ομάδων όπου οι υπόλοιποι έχουν
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μεγαλύτερη συμμετοχή από τη δική τους. Το δεύτερο είναι ότι ακόμη και σε μια 

ομοιογενή ομάδα, η καιροσκοπική συμπεριφορά οδηγεί σε μια ανεπαρκή ισορροπία 

λόγω της υπο-άριστης συμμετοχής των μελών, δεδομένου ότι τα άτομα μεγιστοποιούν 

την προσωπική τους ευημερία αδιαφορώντας για τα εξωτερικά οφέλη της συμμετοχής 

τους.

Οι δαπανηρές απαιτήσεις προσφέρουν μια λύση στο πρόβλημα των free-riders. 

Αυτές οι δαπάνες δεν είναι οι τυποποιημένες δαπάνες που συνδέονται με την 

παραγωγή ή την αγορά των κοσμικών προϊόντων. Είναι δωρεάν δαπάνες (θυσία & 

στίγμα) ξένες για τα περισσότερα κοσμικά αγαθά: εξαντλητικές θυσίες οι οποίες 

καταστρέφουν πόρους, διακριτική ενδυμασία και καλλωπισμοί που προκαλούν τον 

εμπαιγμό ή την περιφρόνηση, διατροφικές και σεξουαλικές απαγορεύσεις που 

περιορίζουν τις ευκαιρίες για ευχαρίστηση, περιορισμοί στη χρήση της σύγχρονης 

ιατρικής και τεχνολογίας. Η θυσία και το στίγμα αποθαρρύνουν το free-riding με την 

απαγόρευση ή την τιμωρία των δραστηριοτήτων (όπως η συναναστροφή με μη μέλη) 

που οδηγούν στην απόσπαση πόρων από τα μέλη. Στους ετερογενείς πληθυσμούς, η 

θυσία και το στίγμα βοηθούν στην αποκάλυψη των λιγότερο δεσμευμένων μελών και 

στους ομοιογενείς πληθυσμούς προκαλεί ένα αποτέλεσμα υποκατάστασης που μπορεί 

να βελτιώσει τα μέσα επίπεδα συμμετοχής και χρησιμότητας της ομάδας.

Οι παρεκκλίνοντες κανόνες μετριάζουν έτσι τα προβλήματα εξωτερικότητας που 

αντιμετωπίζουν οι θρησκευτικές ομάδες. Η διατροφή, τα ρούχα, ο καλλωπισμός, και ο 

κοινωνικός έλεγχος, περιορίζουν, και συχνά στιγματίζουν τα μέλη, καθιστώντας τη 

συμμετοχή σε εναλλακτικές δραστηριότητες δαπανηρότερη. Τα υποψήφια μέλη 

αναγκάζονται να επιλέξουν ανάμεσα στην πλήρη ή τη μη συμμετοχή. Το αποπλανητικό 

μέσο πεδίο του free-riding και της χαμηλής συμμετοχής αποβάλλεται από τους κόλπους 

της θρησκείας.

Ο ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ & Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ
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3.3 Διαχείριση Κινδύνου μέσω Διαφοροποίησης: Θρησκευτικό Χαρτοφυλάκιο

Μία εναλλακτική στρατηγική για τη διαχείριση του κινδύνου είναι η 

διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου. Για να εφαρμοστεί αυτή η προσέγγιση στη 

θρησκευτική συμπεριφορά, σημειώνουμε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν 

πρόσβαση σε μια μεγάλη ποικιλία διαφορετικών θρησκειών ή σε διαφορετικές 

κατηγορίες θρησκευτικών πράξεων. Σημειώνουμε επίσης, ότι οι ορθολογικοί 

θρησκευτικοί επενδυτές έχουν λόγο να αποφύγουν την μεμονωμένη επένδυση σε μια 

και μόνη θρησκεία ή σε μια κατηγορία θρησκευτικών πράξεων, προτιμώντας άντ' 

αυτού να διαφοροποιήσουν τις επενδύσεις τους. Στην πραγματικότητα, δεδομένου ότι ο 

κίνδυνος μειώνεται αποτελεσματικότερα με επενδύσεις σε στοιχεία που ποικίλλουν, οι 

ορθολογικοί επενδυτές μπορούν να ισοσταθμίσουν τις επενδύσεις τους σε μια θρησκεία 

με άλλες επενδύσεις σε πολύ διαφορετικές θρησκείες. Παραδείγματος χάριν, μπορεί 

κάποιος να πάει στην εκκλησία στην Κυριακή, να συμβουλευθεί ένα μέντιουμ τη 

Δευτέρα, και να συμμετάσχει σε κάποια ομάδα διαλογισμού την Τετάρτη. Ως εκ τούτου, 

προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος που συνδέεται με τα θρησκευτικά προϊόντα, οι 

καταναλωτές θα επιδιώξουν να διατηρήσουν διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια 

ανταγωνιστικών θρησκευτικών στοιχείων (religious portfolios).

Πώς εισάγουμε όμως αυτήν την πρόβλεψη στην πραγματικότητα; Άλλωστε ο 

τυπικός πιστός είναι σταθερά προσηλωμένος σε μια ενιαία θρησκευτική παράδοση, σε 

ένα δόγμα και σε μια ενιαία κοινότητα. Αυτή η τάση να ειδικευτεί δεν μπορεί να 

αποπεμφθεί μόνο με το επιχείρημα ότι οι περισσότερες θρησκείες δεν επιτρέπουν τη 

διαφοροποίηση. Εάν η ζήτηση για διαφοροποίηση είναι τόσο μεγάλη όσο υποστηρίξαμε 

παραπάνω, γιατί ο ανταγωνισμός δεν αναγκάζει τις εκκλησίες να την αποδεχθούν; Πώς 

οι εκκλησίες απαιτούν, και απολαμβάνουν τελικά, μια εμπιστοσύνη που αποτελεί το 

όνειρο κάθε άλλου παραγωγού και επιχειρηματία; Οι απαντήσεις βρίσκονται στις 

αντιπαραβαλλόμενες τεχνολογίες παραγωγής που υιοθετούνται από τους 

διαφορετικούς τύπους θρησκειών. Αυτές οι τεχνολογίες μπορούν να είναι είτε 

συλλογικές είτε ιδιωτικές, και μόνο οι τελευταίες υποστηρίζουν τη διαφοροποίηση.

Οι περισσότερες δυτικές θρησκείες στηρίζονται στη συλλογική, εκκλησιαστική 

παραγωγή. Στην περιγραφή της συλλογικής προσέγγισης διαχείρισης κινδύνου
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υπογραμμίσαμε ότι αυτές οι θρησκείες πρέπει να περιορίσουν το free-riding στους 

κόλπους τους. Πολλές το πράττουν μέσω των δαπανηρών απαιτήσεων που 

απομονώνουν αποτελεσματικά τα μέλη από τις ανταγωνιστικές ομάδες. Οι απαιτήσεις 

μπορούν να στηριχτούν, παρά τον ανταγωνισμό από άλλες θρησκείες, επειδή οι 

δαπάνες της αποκλειστικότητας είναι για πολλούς ανθρώπους περισσότερο 

ισορροπημένες από τα κέρδη της συλλογικής δράσης. Αλλά η αποκλειστικότητα και η 

διαφοροποίηση δεν αναμειγνύονται. Μια εκκλησία δεν μπορεί να απομονώνει τα μέλη 

της, ενώ συγχρόνως να επιτρέπει τη συμμετοχή τους σε ανταγωνιστικές ομάδες. Κατά 

συνέπεια, οι συναθροιστικά προσανατολισμένες θρησκείες μπορούν, και γενικά το 

εφαρμόζουν, να περιορίσουν τη συμμετοχή των μελών τους στις ανταγωνιστικές 

θρησκείες. Αυτοί οι περιορισμοί είναι πιο εκτενείς στις ιδιαίτερα αιρετικές ομάδες, όπως 

οι Μορμόνοι, οι Μάρτυρες του Ιεχωβά, οι Αντβεντιστές, και κάποιες βασικές 

Χριστιανικές αιρέσεις.

Δεν είναι όμως κάθε θρησκεία συναθροιστικά προσανατολισμένη. Μερικοί 

ασχολούνται με τα ιδιωτικά προϊόντα που μπορούν να μεταφερθούν άμεσα από έναν 

μεμονωμένο παραγωγό σε έναν μεμονωμένο καταναλωτή χωρίς τη μεσολάβηση 

κάποιας ομάδας. Πολλά προϊόντα νέων δογμάτων της εποχής μας υπόκεινται σε αυτή 

την κατηγορία αγαθών: βιβλία, ταινίες, διαλέξεις, σεμινάρια, κρύσταλλα και 

πυραμίδες, τεχνικές περισυλλογής και διαλογισμού. Η παραγωγή και η διανομή αυτών 

των προϊόντων δεν παρεμποδίζονται από τα προβλήματα του free-riding, και έτσι οι 

δαπανηρές στρατηγικές που περιγράφονται στο προηγούμενο τμήμα δεν είναι ούτε 

απαραίτητες, ούτε κερδοφόρες. Όμως, ένας παραγωγός ιδιωτικών προϊόντων που 

απαιτεί την αποκλειστικότητα ή το στίγμα, θα έχει ένα ανταγωνιστικό μειονέκτημα σε 

σχέση με άλλους ομοίους του, καθώς οι εταιρίες που ασχολούνται με τα ιδιωτικά 

προϊόντα πρέπει να πωλούν τα προϊόντα τους χωρίς επιπτώσεις. Συνεπώς, οι πελάτες 

τους μπορούν να γίνουν πελάτες και άλλων εταιριών ώστε να διαφοροποιηθεί το 

χαρτοφυλάκιο των θρησκευτικών τους στοιχείων.

Ο ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ & Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ
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Άρα:

❖ Οπουδήποτε υπάρχουν θρησκευτικές εταιρίες που παράγουν ιδιωτικά 

προϊόντα, ο ανταγωνισμός και η αποστροφή κινδύνου θα οδηγήσουν τους 

καταναλωτές στη διαφοροποίηση.

❖ Οπουδήποτε υπάρχουν θρησκευτικές εταιρίες που παράγουν συλλογικά αγαθά, 

τόσο οι ίδιες όσο και οι πελάτες τους θα απαιτούν αποκλειστικότητα για να 

μετριάζονται τα προβλήματα από τους free-riders.

Η δεύτερη πρόταση δεν σημαίνει ότι μια συλλογική ρύθμιση αλλάζει την επιθυμία 

των ανθρώπων για ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, παρά μόνο την ευκαιρία που 

έχουν να επιτρέψουν αυτή την επιθυμία. Ελλείψει των θεσμικών περιορισμών, οι 

άνθρωποι θα υποκύψουν στον πειρασμό του free-riding και της διαφοροποίησης, και 

αυτό θα υπονομεύσει το ίδρυμα. Ως εκ τούτου, μόνο εκείνες οι εταιρίες που διατηρούν 

ικανοποιητική αποκλειστικότητα (με τη βοήθεια της αυστηρότητας, του ελέγχου, και 

των ομοίων) μπορούν να παραμείνουν βιώσιμες. Αυτές οι εταιρίες θα είναι υπό πίεση 

να υιοθετήσουν μια προσέγγιση προς τη θρησκεία με βάση την έννοια της δημιουργίας 

υποκαταστημάτων. Η ώθηση των μελών για διαφοροποίηση θα προσαρμοστεί μόνο υπό 

μια περιορισμένη έννοια και μόνο μέσα στη μεμονωμένη εταιρία. Οι θρησκευτικές 

εταιρίες που παράγουν ιδιωτικά προϊόντα δε θα είναι υπό καμία πίεση να προσφέρουν 

πλήρεις σειρές προϊόντων. Οι δυνάμεις του ανταγωνισμού θα τις οδηγήσουν στην 

πραγματικότητα στην εξειδίκευση, όπως συμβαίνει και με τις κοσμικές εταιρίες. Με το 

πέρασμα του χρόνου, οι θρησκευτικές εταιρίες ιδιωτικών προϊόντων θα μοιάζουν με 

αυτά τα καταστήματα που γνωρίζουμε ως μπουτίκ (boutiques).

Εάν οι παραπάνω δύο προτάσεις είναι σωστές, τότε ο βαθμός που μία θρησκευτική 

εταιρία παρέχει στους πελάτες-μέλη της συλλογικά αντί ιδιωτικά αγαθά, πρέπει να 

συσχετίζεται με την τάση της να δημιουργεί αποκλειστικές αντί μη αποκλειστικές 

απαιτήσεις. Η περιεκτικότητα της γραμμής προϊόντων της εταιρίας πρέπει επίσης να 

συσχετίζεται με την τάση αυτή. Επιπλέον, το περιεχόμενο των θρησκειών και των 

οικονομικών στρατηγικών τους πρέπει να ακολουθεί διαφορετικά σχέδια. Η ιδιωτική
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θρησκεία θα ασχολείται κυρίως με συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες, με προϊόντα που 

μπορούν να παραχθούν από ένα σύνολο ατόμων και να πωληθούν σε ένα άλλο. Η 

συλλογική θρησκεία θα ασχολείται με τη συλλογική δράση και τις συλλογικές 

υπηρεσίες' προϊόντα δηλαδή που κάνουν δυσδιάκριτη την γραμμή μεταξύ παραγωγού 

και καταναλωτή και που δεν εισέρχονται στη διαδικασία αγοράς και πώλησης. Η 

διάκριση μεταξύ των ιδιωτικών και συλλογικών αγαθών, εξηγεί γιατί μερικές θρησκείες 

οργανώνονται γύρω από τις σχέσεις πελατών-επαγγελματιών ή αγοραστών-πωλητών, 

ενώ άλλες οργανώνονται ως κολεκτίβες στις οποίες όλα τα μέλη είναι, σε διαφορετικό 

βαθμό βέβαια, συνάδελφοι και ομο-καταναλωτές. Ο Πίνακας 3.1 συνοψίζει όλες τις 

παραπάνω προβλέψεις της θεωρίας.

Ο ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ & Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ
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ΜΕΡΟΣ II

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

Ξεκινώντας την οικονομική ανάλυση της θρησκείας, κάνουμε μια εκτενή αναφορά 

στον Adam Smith, στις ιδέες και τις απόψεις του, οι οποίες επηρέασαν βαθύτατα την 

εξέλιξη των Οικονομικών της Θρησκείας (Economics of Religion), έστω και αν για 

πολλά χρόνια παραμελήθηκαν. Από τη στιγμή που κάποιοι οικονομολόγοι πολύ πιο 

σύγχρονοι του Smith (περίπου 200 χρόνια μετά), άρχισαν να επανέρχονται σε πολλές 

παραμελημένες ιδέες του τελευταίου, η θρησκευτική συμπεριφορά άρχισε πλέον να 

γίνεται αντιληπτή ως μία ξεκάθαρη και όχι ως μία τυχαία ορθολογική επιλογή. Η 

ανάλυση αυτής της συμπεριφοράς πραγματοποιείται πλέον σε τρία βασικά επίπεδα:

❖ Ατομικό επίπεδο, όπου η ανάλυση επικεντρώνεται στους προσδιοριστικούς 

παράγοντες της θρησκευτικής συμμετοχής (εκκλησιασμός και συνεισφορές) και 

κινητικότητας (αλλαγή θρησκείας και διαθρησκευτικοί γάμοι).

♦> Ομαδικό επίπεδο, όπου επιχειρείται να δοθούν εξηγήσεις στο γιατί 

διαφορετικοί τύποι ανθρώπων προσελκύονται από διαφορετικές θρησκευτικές 

ομάδες, και

❖ Αγοραστικό επίπεδο, όπου η ανάλυση μελετά αν το μονοπώλιο, ο κρατικός 

παρεμβατισμός και ο ανταγωνισμός επηρεάζουν τα θρησκευτικά ιδρύματα με 

τους ίδιους τρόπους που επηρεάζουν τις συνηθισμένες αγορές αγαθών και 

υπηρεσιών.

Παρακάτω λοιπόν, θα εξετάσουμε θέματα που αφορούν τη θρησκευτική παραγωγή 

του νοικοκυριού (religious household production), το θρησκευτικό ανθρώπινο 

κεφάλαιο (religious human capital), κάποιες εμπειρικές μελέτες και εναλλακτικές 

προσεγγίσεις. Επίσης, θα εξετάσουμε τη συμπεριφορά των θρησκευτικών ομάδων και 

των θρησκευτικών αγορών. Δηλαδή πώς αυτές διαμορφώνονται, εξελίσσονται και 

αλληλεπιδρούν στο εσωτερικό της κοινωνίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Ο ADAM SMITH & ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

Ο Adam Smith με το έργο του, "The Wealth of Nations" (1776), έθεσε τις βάσεις της 

οικονομικής ανάλυσης της θρησκείας, όπως περιγραφικά αναφέραμε στην εισαγωγή. 

Το γεγονός αυτό επιβάλλει μια πιο εκτενή αναφορά στις απόψεις του' μία αναφορά 

που είναι απαραίτητη για τη διαμόρφωση μιας πιο ολοκληρωμένης άποψης περί των 

Οικονομικών της Θρησκείας (Economics of Religion).

Στο "The Wealth of Nations", o Smith δεν ενδιαφέρονταν τόσο για θεολογικά 

ζητήματα ή για τη φύση των θρησκευτικών πεποιθήσεων. Αυτό βέβαια δεν υπονοεί ότι 

αδιαφορούσε για αμιγή θεολογικά ζητήματα. Ενδιαφέρονταν όμως πολύ, για δύο 

βασικά προβλήματα. Πρώτον, τα οικονομικά κίνητρα που επηρεάζουν την απόφαση 

του ατόμου να ασκήσει τη θρησκεία που πιστεύει και δεύτερον, τα οικονομικά 

αποτελέσματα των διαφορετικών συστημάτων θρησκευτικών πεποιθήσεων, όπως αυτά 

αντανακλώνται στη συμπεριφορά του. Δεν προσπάθησε να αναπτύξει μια οικονομική 

θεωρία για την εμφάνιση των θρησκειών, όμως στο μέτρο που οι θρησκευτικές 

πεποιθήσεις λειτουργούν ως περιορισμοί στην αντίληψη και την κρίση του ατόμου, 

μπορεί κάποιος να αναμένει ότι είναι ικανές και να παράγουν οικονομικά 

αποτελέσματα. Ο Smith προσπάθησε να προσδιορίσει τις λογικές οικονομικές συνέπειες 

ορισμένων ειδών πεποιθήσεων, όπως π.χ. τα αποτελέσματα στη συμπεριφορά ενός 

ατόμου που πηγάζουν από την πίστη του στη ύπαρξη του Θεού. Αυτή η μελέτη της 

θρησκείας, αναλύθηκε και από την πλευρά άλλων περιορισμών, π.χ. οι δαπάνες και τα 

κέρδη της θρησκευτικής πρακτικής, οι δαπάνες και τα κέρδη άλλων μορφών δημόσιας 

συμπεριφοράς και πώς αυτά μπορούν να προσδιοριστούν και να μετρηθούν. Εν 

ολίγοις, αν και ο Smith δεν προσέφερε μια γενική θεωρία της οικονομικής λειτουργίας 

της θρησκείας, παρήγαγε σημαντικά αναλυτικά στοιχεία που βοήθησαν στη μετέπειτα 

ανάπτυξη μιας τέτοιας θεωρίας. Προσπάθησε να εφαρμόσει τις ίδιες αρχές των 

οικονομικών που εφάρμοζε στη μελέτη συνηθισμένων εμπορικών συναλλαγών για να 

κατανοήσει και τη συμπεριφορά των θρησκευτικών ιδρυμάτων.
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Σημειώνει, ότι μια από τις σημαντικότερες, οικονομικά, λειτουργίες της 

θρησκευτικής πίστης είναι να παρέχει ισχυρά κίνητρα ώστε να ακολουθούνται οι ηθικοί 

εκείνοι κανόνες που στηρίζουν την κοινωνία των πολιτών, δηλαδή η τιμιότητα, ο 

περιορισμός της βίας, και ούτω καθ' εξής. Στη "Θεωρία των Ηθικών Συναισθημάτων" 

("Theory of Moral Sentiments" (1976)), εξηγεί ότι η έννοια μιας Ανώτατης Ύπαρξης 

(Θεός) χρησιμεύει ως μηχανισμός επιβολής ηθικής συμπεριφοράς μεταξύ των πιστών, 

ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τις προσπάθειες επιβολής των κοσμικών αρχών και 

συμπληρώνει τα άλλα ισχυρά κίνητρα της θρησκείας που προαναφέραμε, και που 

οδηγούν τα άτομα στο να ελέγχουν τη συμπεριφορά τους. Η πίστη στον Θεό αποτελεί 

ένα είδος εσωτερικού ηθικού μηχανισμού επιβολής. Το κόστος της εξωτερικής 

παρακολούθησης της συμπεριφοράς κάθε ατόμου ήταν και είναι εξαιρετικά υψηλό. Η 

θρησκεία λοιπόν, παρέχει τη βάση για ένα σύστημα εσωτερικής παρακολούθησης το 

οποίο μειώνει την ανάγκη για εξωτερική παρακολούθηση, αφού τα άτομα 

αυτοελέγχονται και κατά συνέπεια το κόστος περιορίζεται. Οι "τρόμοι της θρησκείας", 

όπως ονόμαζε κάποια πιστεύω ορισμένων θρησκειών, βοηθούν στην επιβολή ηθικών 

κανόνων και επομένως στηρίζουν την κοινωνία των πολιτών.

Ο Smith ενδιαφέρονταν επίσης να εξηγήσει τα οικονομικά κίνητρα των ατόμων 

που επιλέγουν να συμμετάσχουν σε θρησκευτικές δραστηριότητες. Προσέφερε μια 

εξήγηση για τέτοια συμπεριφορά, βασισμένη στη θεωρία του για την κεφαλαιακή αξία 

της φήμης. Υπάρχουν διάφορα παραδείγματα στην ανάλυσή του βασισμένα στη θεωρία 

αυτή. Εξηγεί π.χ. ότι οι δάσκαλοι θα προσπαθήσουν επιμελώς προκειμένου να 

διατηρηθεί η ποιότητα της φήμης τους, όταν οι μισθοί τους βασίζονται πράγματι στην 

απόδοση της εργασίας που προσφέρουν.

Οι θρησκείες σε σχέση και με τη φήμη των μελών τους, τείνουν να παράγουν και να 

διανέμουν ηθικές πληροφορίες για τα μέλη τους. Η ηθική πληροφορία, δηλαδή η 

πληροφορία με αναφορά στην ηθική ιστορία του κάθε ατόμου, είναι πολύτιμη γιατί 

επιτρέπει στο άτομο να αξιολογεί τον κίνδυνο που ενέχεται σε μία δεδομένη 

συναλλαγή. Από τη στιγμή που τα ηθικά καθήκοντα γίνονται αντιληπτά στη αγορά ως 

συσχετιζόμενα με την αξιολόγηση του κινδύνου των πιθανών συναλλαγών, η ηθική 

φήμη ενός ατόμου αποκτά κεφαλαιακή αξία. Σε μια αποδοτική αγορά ανθρωπίνου

ADAM SMITH
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κεφαλαίου το κοινωνικό κόστος της ανήθικης συμπεριφοράς θεωρείται ότι έχει και 

οικονομικές επιπτώσεις, που απεικονίζονται πλήρως με μια μείωση της κεφαλαιουχικής 

αξίας της φήμης του ατόμου. Ως εκ τούτου, με δεδομένη μια αποδοτική αγορά 

ανθρωπίνου κεφαλαίου, η οικονομικά συσχετιζόμενη ηθική συμπεριφορά μετατρέπεται 

σε έναν αυτο-επιβαλλόμενο μηχανισμό επειδή τα άτομα αντιμετωπίζουν έμμεσα μεν, 

σημαντικά δε, κόστη από μια λανθασμένη συμπεριφορά τους. Συγκεκριμένα σε ένα 

σημείο ο Smith αναφέρει ότι:

"Ένα άτομο χαμηλού επιπέδου δεν μπορεί να ξεφύγει από το σκοτάδι, η 

συμπεριφορά του δεν μπορεί να διεγείρει τόσο πολύ την προσοχή οποιοσδήποτε 

αξιοσέβαστης κοινωνίας, παρά μόνο αν γίνει μέλος μιας μικρής θρησκευτικής 

οργάνωσης ή αίρεσης. Από εκείνη την στιγμή αποκτά ένα βαθμό εκτίμησης που 

δεν είχε ποτέ πριν".

Υπογραμμίζει ότι αυτές οι "μικρές θρησκευτικές αιρέσεις" είναι εθελοντικές ενώσεις, 

των οποίων η κύρια μορφή επιδοκιμασίας ή επικύρωσης των μελών τους είναι η 

αποβολή. Απεικονίζει αυτά τα μικρά κόμματα ως λέσχες, που απαιτούν τα μέλη τους να 

ακολουθούν αυστηρούς κανόνες. Αυτές οι λέσχες συνηθίζουν να επιβραβεύουν τους 

ηθικούς χαρακτήρες, την εμπιστοσύνη, την τιμιότητα των μελών τους και να ελέγχουν 

τους free-riders με στενή παρακολούθηση της συμπεριφοράς των μελών τους. Με την 

ένταξή του σε μία τέτοια αίρεση, ένα άτομο με "χαμηλές προδιαγραφές", με λίγο 

πλούτο και χωρίς καθιερωμένο όνομα ή καλές συστάσεις, είναι ικανό να παράσχει 

πληροφορίες σε πιθανούς εργοδότες, δανειστές, έτσι ώστε να αποδείξει ότι έχει ένα 

σχετικά χαμηλό ρίσκο σε πιθανές συνδιαλλαγές που ενδέχεται να πραγματοποιήσει στο 

μέλλον. Έτσι, η συμμετοχή σε θρησκευτικές αιρέσεις, που εφαρμόζουν αυστηρούς 

κανόνες συμπεριφοράς για τα μέλη τους, θεωρείται ως λογική επένδυση. Οι 

θρησκευτικές αιρέσεις ή ομάδες επιτρέπουν σε ένα φτωχό άτομο που είναι σχετικά 

αξιόπιστο από την άποψη της συμβατικής ανταλλαγής, να επιλύσει προβλήματα που 

προκύπτουν από λανθασμένες υποθέσεις εκ μέρους των πιθανών μελλοντικών 

συνεργατών, λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο που συνδέεται με το άτομο αυτό, όπως

ADAM SMITH
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προαναφέραμε. Παρέχοντας πολύτιμες και αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με το 

επίπεδο κίνδυνου που συνδέεται με μια συγκεκριμένη συναλλαγή, οι θρησκευτικές 

ομάδες από τη μια ωφελούν τα μέλη τους και από την άλλη βελτιώνουν την 

αποτελεσματικότητα της κατανομής των ανθρώπινων πόρων.

Εξετάζοντας την ποιότητα της θρησκείας, θεωρεί ότι αυτή μπορεί να εξακριβωθεί 

αντικειμενικά και να αξιολογηθεί, όπως στην περίπτωση οποιοσδήποτε υπηρεσίας η 

οποιουδήποτε αγαθού. Δεν έβλεπε όλες τις πλευρές της θρησκείας ως εξίσου μη 

ορθολογικές. Διαφορετικοί τύποι θρησκευτικών δογμάτων έχουν διαφορετικά 

αποτελέσματα στη συμπεριφορά των μεμονωμένων οπαδών και ως εκ τούτου στη 

λειτουργία του οικονομικού συστήματος.

"Καθαρή και λογική θρησκεία, απαλλαγμένη από κάθε είδος απάτης ή 

φανατισμού",

είναι άριστη, υπό την έννοια ότι είναι πιο συνεπής με την αποδοτική λειτουργία του 

οικονομικού συστήματος, επειδή τείνει να προκαλεί αλλαγές που διευκολύνουν τα 

άτομα στη συμμετοχή τους στην οικονομία της αγοράς.

Γενικότερα, ο Smith υποστήριζε ότι οι ηθικοί κώδικες λειτουργούν, μερικώς 

τουλάχιστον, ως κώδικες αυτο-επιβολής και ότι η θρησκεία αποτελεί τη βάση 

διαμόρφωσης αυτού του μηχανισμού επιβολής. Η δημόσια αντίληψη για τον ηθικό 

χαρακτήρα ενός ατόμου επηρεάζεται από το αναμενόμενο μελλοντικό εισοδηματικό 

ρεύμα του και επομένως, ένα τέτοιο άτομο που προσπαθεί να μεγιστοποιήσει το 

εισόδημά του, έχει ένα οικονομικό κίνητρο να συμμετάσχει σε μια οργανωμένη 

θρησκεία. Με άλλα λόγια, τουλάχιστον μερικές μορφές θρησκευτικής συμπεριφοράς 

είναι οικονομικά ορθολογικές με βάση τον Adam Smith.

Στην ανάπτυξη της σκέψης του έδωσε μεγάλη βαρύτητα στη συμπεριφορά και το 

ρόλο των εκκλησιών. Υπέθεσε ότι το δόγμα της Ρωμαϊκής Εκκλησίας εμπόδισε την 

ανάπτυξη του καπιταλισμού με την προώθηση αντι-εμπορικών απόψεων και την 

τοποθέτηση εμποδίων στο εμπόριο. Η Ρωμαϊκή Εκκλησία περιγράφεται ως

ADAM SMITH

31



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

"ο πιο τρομερός οργανισμός που δημιουργήθηκε ενάντια στην εξουσία και την 

ασφάλεια της δημόσιας κυβέρνησης, καθώς επίσης και ενάντια στην ελευθερία, το 

λόγο και την ευτυχία της ανθρωπότητας, που μπορούν να ακμάσουν μόνο όπου 

μια λαϊκή κυβέρνηση είναι σε θέση να τα προστατεύσει".

Η ανάλυση της σύνθετης οικονομικής οργάνωσης της Ρωμαϊκής Εκκλησίας είναι 

παραπλήσια μιας μεγάλης σύγχρονης εταιρίας. Στην πραγματικότητα, η οικονομική 

οργάνωση της μεσαιωνικής εκκλησίας θυμίζει αυτή ενός μεγάλου συστήματος 

franchising. Οι κληρικοί πλήρωναν μίσθωμα στο Βατικανό για να κατέχουν το 

προνόμιο να εισπράττουν προσόδους ως εφημέριοι σε κάποια ενορία. Αν και αυτό το 

μίσθωμα περιγραφόταν ως "φόρος", οι κληρικοί που αδυνατούσαν να το πληρώσουν 

για να διατηρήσουν το franchise, αντικαθιστούνταν. Αυτά τα franchise είχαν 

εισοδήματα μέσω, είτε των κανονικών διαδικασιών των παραγωγικών πόρων που είχαν 

στη διάθεσή τους (παραδείγματος χάριν, η πώληση της γεωργικής παραγωγής), είτε των 

εθελοντικών συνεισφορών από τους πιστούς, είτε της πώλησης άλλων υπηρεσιών.

Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία στην περίοδο πριν από τη Μεταρρύθμιση ήταν ο 

μονοπωλιακός προμηθευτής θρησκείας στην Ευρώπη. Οι ανταγωνιστές που 

εισέρχονταν στην αγορά της θρησκείας χαρακτηρίζονταν ως "αιρετικοί" και διώκονταν 

συστηματικά. Περνούσαν από την Ιερά Εξέταση ή αποτρέπονταν βίαια η προώθηση 

των υπηρεσιών τους στους καταναλωτές. Η κύρια αντίρρηση του Smith προς τη 

Ρωμαϊκή Εκκλησία ήταν το καταναγκαστικό μονοπώλιό της στη αγορά της θρησκείας. 

Η Ρωμαϊκή Εκκλησία ήταν ένα είδος επιχείρησης ισοδύναμο του μονοπωλίου της 

Επιχείρησης των Ανατολικών Ινδιών. Όπως και η Επιχείρηση των Ανατολικών Ινδιών, 

έτσι και η Εκκλησία ήταν μια διεθνής επιχείρηση με μια ιδιαίτερα σύνθετη και κεντρικά 

κατευθυνόμενη οργανωτική δομή. Αν και ο Smith ενδιαφέρονταν περισσότερο για τις 

συνέπειες του μονοπωλιακού franchise της επιχείρησης, ήταν μια από τις πιό σύνθετες 

και περίπλοκες οργανώσεις της περιόδου πριν τον 20° αιώνα, άξια προσοχής. Και η 

Επιχείρηση και η Εκκλησία είχαν το νόμιμο δικαίωμα να απαγορεύουν την είσοδο 

πιθανών ανταγωνιστών στις αγορές που κινούνταν η κάθεμία. Και οι δύο οργανώσεις 

απέκτησαν πολυάριθμες κυβερνητικές ιδιότητες και ευθύνες, παραμένοντας παράλληλα
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ανεξάρτητες από διάφορους περιορισμούς στη συμπεριφορά τους. Περιορισμούς που 

επιβάρυναν και δυσκόλευαν τη λειτουργία άλλων επιχειρήσεων και οργανώσεων της 

εποχής. Και όπως συνέβη με την Επιχείρηση, το μονοπώλιο της Εκκλησίας προκάλεσε 

σημαντικές απώλειες στην κοινωνία.

Ο Smith δεν παρουσίασε μια έννοια της μονοπωλιακής απώλειας ευημερίας με 

ακριβώς σύγχρονους όρους, αλλά υποστήριξε ότι το μονοπώλιο οδηγεί σε περιορισμούς 

στην παραγωγή και μειώνει την ποιότητα, κάτι που συνδυάζεται με αυξήσεις στην τιμή 

και επομένως βλάπτει τους καταναλωτές. Έτσι στην πραγματικότητα, κατηγορούσε την 

μονοπωλιακή Εκκλησία για τη μείωση της ποιότητας της παρεχόμενης στους 

καταναλωτές θρησκείας, των οποίων κατά συνέπεια η ευημερία μειώθηκε. Σαφώς 

λοιπόν, απέδιδε αυτή την μείωση ποιότητας στην εγωιστική συμπεριφορά του κλήρου, ο 

οποίος εισέπραττε το μονοπωλιακό μίσθωμα από τους πιστούς, και άμεσα και έμμεσα, 

με τη διάδοση των παράλογων δογμάτων που εξυπηρετούσαν τα συμφέροντά του. Οι 

καταναλωτές της θρησκείας αντιμετώπιζαν άσχημη εξυπηρέτηση από τους 

εκπροσώπους της Εκκλησίας, όπως ακριβώς στην περίπτωση των μονοπωλίων που 

παρέχουν κοσμικά αγαθά. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της φεουδαρχικής περιόδου, η 

Εκκλησία αποτελούσε μια διεθνή εταιρία που ήταν αρκετά ισχυρότερη από 

οποιαδήποτε ενιαία εθνική κυβέρνηση.

Συνεχίζοντας την ανάλυσή του, σημείωσε ότι σε διάφορες περιπτώσεις η εκκλησία 

και τα εθνικά κράτη ήταν οικονομικοί ανταγωνιστές, κυρίως στο θέμα της φορολογικής 

βάσης. Υποστηρίζει ότι, ανεξάρτητα από την ονοματολογία που υιοθετούσε η εκκλησία 

για να περιγράψει το εισόδημα που συνέλεγε από τους συνεισφέροντες, αυτές οι πηγές 

ήταν ουσιαστικά φόροι. Το εισόδημα που εξάγονταν από την κοινότητα μέσω της 

εκκλησίας μείωνε το πιθανό εισόδημα που παρέμενε διαθέσιμο για την κυβέρνηση. 

Αλλά και με την παράλληλη λειτουργία ενός συστήματος δικαιοσύνης (εκκλησιαστικά 

δικαστήρια) η μεσαιωνική εκκλησία ανταγωνίζονταν το κράτος και στην εξασφάλιση 

της δημόσιας τάξης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξε ο Smith για ένα στοιχείο αυτής της 

διαμάχης δικαιοδοσιών' τα δικαιώματα του κλήρου. Τα μέλη του κλήρου 

απαλλάσσονταν της κοσμικής αρμοδιότητας και δεν επιτρέπονταν να δικαστούν παρά 

μόνο ενώπιον εκκλησιαστικού δικαστηρίου. Αυτό καθιστούσε την ιεροσύνη, μερικώς

ADAM SMITH

33



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

τουλάχιστον, ανεξάρτητη από την κυβερνητική αρχή. Έτσι λοιπόν, η εκκλησία μπορεί 

να περιγράφει από πολλές απόψεις, ανάλογες της περιγραφής μιας σύγχρονης 

πολυεθνικής εταιρίας.

Εντούτοις, ο Smith υποστήριζε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις είχαν προκαλέσει 

αυτό το πρόβλημα μέσω των πολιτικών τους προς τις θρησκευτικές αγορές, μέσω της 

άρσης των υπαρχόντων περιορισμών στον θρησκευτικό ανταγωνισμό και της μη 

περαιτέρω επέμβασης στη λειτουργία τους. Η οργανωμένη θρησκεία δεν θα αποτελούσε 

απειλή για την εξουσία της κυβέρνησης, αν η τελευταία δεν χορηγούσε σε κάθε 

θρησκεία νομικό μονοπώλιο. Η κρατική επέμβαση στις θρησκευτικές αγορές έτεινε να 

υπονομεύσει την εξουσία της κυβέρνησης, και η εκκλησία θα αύξανε την ασφάλεια του 

αξιώματος της με την εξάλειψη των περιορισμών στον θρησκευτικό ανταγωνισμό. 

Επίσης υποστήριζε ότι, αυτός ο ανταγωνισμός μεταξύ των αρμοδιοτήτων της εκκλησίας 

και του κράτους μείωνε την δυνατότητα της κυβέρνησης να παράσχει αποτελεσματικά 

δημόσια τάξη. Ακόμη, σημείωνε την απώλεια ευημερίας ως αποτέλεσμα του 

μονοπωλίου στη παροχή θρησκευτικών υπηρεσιών και ότι μόνο ο ελεύθερος 

ανταγωνισμός στη αγορά της θρησκείας θα παρήγαγε τα βέλτιστα αποτελέσματα. 

Τέλος, προχώρησε στο να εξετάσει τις μακροπρόθεσμες συνέπειες του ανταγωνισμού 

μεταξύ της Εκκλησίας και του κράτους. Πίστευε ότι μακροπρόθεσμα αμφότερα τα 

συμβαλλόμενα μέρη προωθούσαν ακούσια την οικονομική ανάπτυξη ως υποπροϊόν της 

αυτόνομης και εγωιστικής συμπεριφοράς τους και ότι η εκκλησία έπαιξε έναν 

σημαντικό (έστω και ακούσιο) ρόλο στη μετάβαση από τη φεουδαρχία στη κοινωνία 

αγοράς.

Ένα βασικό στοιχείο στην ανάλυση του Adam Smith είναι, ότι στη φεουδαρχική 

Ευρώπη υπήρξαν μόνο πολύ περιορισμένες επιλογές κατανάλωσης, διαθέσιμες στους 

κατόχους του πλούτου. Λόγω της εξαιρετικά μειωμένης ποσότητας και ποικιλίας 

αγαθών προς κατανάλωση, οι πλούσιοι είχαν λίγες επιλογές, οπότε ξόδευαν ένα μεγάλο 

μέρος του πλούτου στο να διατηρούν υπηρέτες και ακολούθους. Οι ιερωμένοι ξόδευαν 

ένα σημαντικό μέρος του πλούτου τους στη "φιλανθρωπία", που ο Smith θεωρούσε ότι 

ήταν ένας τρόπος προώθησης των υπηρεσιών τους και των αγαθών τους, άρα και της 

αύξησης των εσόδων και των κερδών τους. Αλλά η βαθμιαία εμφάνιση της οικονομίας
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της αγοράς στην Ευρώπη, αναστάτωσε την ισορροπία του φεουδαρχικού καθεστώτος. 

Οι απόψεις και η προέκταση που έδωσε ο Smith στο μοντέλο της ιδιοτέλειας (self- 

interest model) παραμελήθηκαν αρχικά από τους επιστήμονες που ασχολήθηκαν 

αργότερα με τα Οικονομικά της Θρησκείας (Economics of Religion).

Καθώς η δύναμη της ιεροσύνης μειώθηκε, οι ηγεμόνες ανά την Ευρώπη 

εκμεταλλεύθηκαν την αναπτυσσόμενη αδυναμία με την επιβολή μιας σειράς νόμων 

(που η ιεροσύνη ήταν ανίκανη να αντιταχθεί αποτελεσματικά) που επέτρεπαν στους 

μονάρχες να ασκούν σημαντική επιρροή στην επιλογή των επισκόπων. Το γεγονός αυτό 

σταδιακά έδωσε στους τελευταίους τον έλεγχο των προσόδων των επιμέρους ενοριών 

της εκκλησίας.

"Δεδομένου ότι η ιεροσύνη είχε τώρα μικρότερη επιρροή στους ανθρώπους, το 

κράτος είχε περισσότερη επιρροή στην εκκλησία και τους ιερωμένους. Η ιεροσύνη 

επομένως είχε και λιγότερη δύναμη αλλά και μικρότερη επιθυμία να ενοχλεί το 

κράτος".

Εν ολίγοις, η δύναμη της ιεροσύνης μειώθηκε στα τέλη του Μεσαίωνα ως άμεσο 

αποτέλεσμα των δυνάμεων της οικονομικής ανάπτυξης, η οποία οδήγησε σε μια 

μετατόπιση στην ισορροπία δυνάμεων μεταξύ εκκλησίας και κράτους υπέρ του 

τελευταίου. Η μοναρχία, όπως διαμορφώθηκε, αποδυνάμωσε την οργάνωση της 

εκκλησίας, άλλαξε τη βάση του εισοδήματος της και την κατέστησε τρωτή στην 

ανταγωνιστική είσοδο άλλων θρησκευτικών δογμάτων. Ενώ λοιπόν η Εκκλησία της 

Ρώμης ήταν σε αυτήν την πτωτική πορεία, η Προτεσταντική Μεταρρύθμιση 

εμφανίστηκε. Ο Smith απεικονίζει αυτήν την εξέλιξη από μια οικονομική πλευρά' σαν 

την ανταγωνιστική είσοδο μιας νέας θρησκείας.

Αυτή η ανάλυση των οικονομικών παραγόντων που επηρέασαν τα γεγονότα είναι, 

γενικά, σύμφωνη με τα ιστορικά γεγονότα. Ακόμη και πριν από τη Μεταρρύθμιση, η 

αυξανόμενη δύναμη των εθνικών κυβερνήσεων είχε οδηγήσει σε σημαντικές 

παραχωρήσεις στους κυβερνήτες ή μονάρχες εκ μέρους της εκκλησίας. Η οικονομική 

προσέγγιση των κερδών και των απωλειών ως παράγοντες των κινήτρων των
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γεγονότων που περιέβαλαν τη Μεταρρύθμιση βασίζεται σε στέρεο έδαφος, όπως 

υποστηρίζουν πολλοί από τους μετέπειτα ερευνητές αυτού του πεδίου της οικονομικής 

επιστήμης.

Συνοπτικά, υπάρχουν λοιπόν τα εξής σημαντικά στοιχεία στην οικονομική 

προσέγγιση του Smith προς τη θρησκεία:

❖ Προσέφερε μια θεωρία που εξηγούσε την συμμετοχή των ατόμων στη θρησκεία 

βασισμένη στη θεωρία του περί ανθρώπινου δυναμικού.

♦♦♦ Μοντελοποίησε τους προμηθευτές της θρησκείας ως άτομα που ενδιαφέρονται 

για τη μεγιστοποίηση του προσωπικού τους εισοδήματος, όπως και οι 

παραγωγοί και καταναλωτές των άλλων αγαθών.

❖ Επέκτεινε τη θεωρία του περί ανταγωνιστικών αγορών στην προσφορά της 

θρησκείας.

❖ Ανέλυσε την εκκλησία ως ένα είδος εταιρίας και αφιέρωσε πολλή μελέτη στα 

οικονομικά αποτελέσματα του μονοπωλίου της στην περίοδο του Μεσαίωνα, 

θεωρώντας ότι οι δυνάμεις της αγοράς, οι μονοπωλιακές καταστάσεις, ο 

ανταγωνισμός, και η κρατική παρέμβαση επηρεάζουν την εκκλησία όπως και 

τις άλλες επιχειρήσεις αλλά και την οικονομία γενικότερα. Τέλος,

❖ Προσπάθησε να δείξει, πώς το ατομικό συμφέρον των ιερωμένων και των 

πολιτικών ηγετών αλληλεπίδρασε με την οικονομική ανάπτυξη και την 

εξέλιξη.

Για τον Smith, η θρησκεία βοήθησε στο να υπάρξει και να διατηρηθεί η ηθική τάξη 

που ήταν βασική προϋπόθεση για να προκόψει με το πέρασμα του χρόνου η κοινωνία 

των αγορών όπως τη γνωρίζουμε και σήμερα. Η κρατικά υποστηριζόμενη μονοπωλιακή 

θρησκεία εκτέλεσε αυτή τη λειτουργία λιγότερο αποτελεσματικά από ότι ο ελεύθερος 

ανταγωνισμός θα μπορούσε κατά τον Smith. Κατ' αυτό τον τρόπο, συνέδεσε τη 

θρησκευτική ελευθερία με την οικονομική ελευθερία. Μια οικονομική ελευθερία ή 

αλλιώς μια καπιταλιστική οικονομία, όπως ονομάστηκε αργότερα, που υποστηρίχθηκε 

περισσότερο από θρησκευτικά κινήματα που προέκυψαν από
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ανταγωνιστικές/ελεύθερες αγορές στο θρησκευτικό χώρο. Οι απόψεις του 

παραμελήθηκαν, όπως ήδη αναφέραμε στην εισαγωγή, για πολλά χρόνια, ώσπου 

εμφανίστηκαν σύγχρονοι οικονομολόγοι που επέκτειναν τα όρια ενδιαφέροντος της 

οικονομικής επιστήμης, εκτός των άλλων, και στη θρησκεία. Αυτή η κίνηση ονομάστηκε 

"οικονομικός ιμπεριαλισμός" και ο Adam Smith ήταν ο πρώτος "οικονομικός 

ιμπεριαλιστής".
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Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ 
(RELIGIOUS HOUSEHOLD PRODUCTION)

5.1 Η Προσέγγιση της Οικιακής Παραγωγής στη Θρησκεία

Η προσέγγιση της οικιακής παραγωγής (household production), αποκαλούμενης 

μερικές φορές "νέα οικιακά οικονομικά" ("new home economics"), που εμφανίστηκε 

από τις αρχές της δεκαετίας του '60, έχει επεκτείνει πολύ τα όρια των οικονομικών, 

επιτρέποντας στους οικονομολόγους να αναλύσουν τις εκτός αγοράς (nonmarket) 

συμπεριφορές που, μέχρι τότε, θεωρούνταν πεδία πέρα από τις αρμοδιότητές τους: 

γονιμότητα, εκπαίδευση, γάμος και διαζύγιο, υγεία, διακρίσεις, ακόμη και 

εγκληματικότητα. Το κεντρικό χαρακτηριστικό γνώρισμά της είναι ότι οι οικογένειες 

αντιμετωπίζονται ως ημι-εταιρίες (quasi-firms) συμμετέχουσες στη παραγωγή των 

οικιακών προϊόντων. Οικιακά προϊόντα ονομάζουμε αγαθά και υπηρεσίες αξίας που τα 

άτομα και τα νοικοκυριά παράγουν για τα καταναλώσουν στη συνέχεια τα ίδια. Αυτά 

τα προϊόντα μπορούν να είναι τόσο συγκεκριμένα όσο τα γεύματα και το πλυντήριο ή 

τόσο αφηρημένα όσο η χαλάρωση και η αγάπη. Κατά αντιστοιχία λοιπόν, πρέπει να 

τονίσουμε ότι και τα θρησκευτικά αγαθά που άπτονται του ενδιαφέροντος μας, δεν 

είναι υλικά αγαθά, όπως τα αυτοκίνητα και οι Η/Υ επί παραδείγματι, που μπορούν να 

κατασκευαστούν, να συσκευασθούν και να πωληθούν εν τέλει στα καταστήματα. Δεν 

είναι επίσης εμπορικές υπηρεσίες, όπως οι ιατρικές ή οι τραπεζικές. Εμπίπτουν λοιπόν 

και τα θρησκευτικά αγαθά, στην κατηγορία των οικιακών προϊόντων. Αντίθετα από τα 

προϊόντα μιας εμπορικής εταιρίας που προωθούνται για πώληση, τα περισσότερα 

οικιακά προϊόντα καταναλώνονται από τα μέλη της οικογένειας. Αλλά όπως τα 

προϊόντα μιας εταιρίας, έτσι και τα οικιακά για να παραχθούν απαιτούν πόρους όπως: 

εισροές αγορασμένων αγαθών, οικιακής εργασίας, και δεξιοτήτων. Παραδείγματος 

χάριν, ένα σπιτικό γεύμα παράγεται όταν η νοικοκυρά συνδυάζει τις εισροές υλικών 

(όπως το κρέας, το γάλα, το αλεύρι), με τις υπηρεσίες των συσκευών (του φούρνου, του 

ψυγείου), και την εξειδικευμένη ικανότητά της να μαγειρεύει, να παράγει δηλαδή ένα 

προϊόν που καταναλώνεται αμέσως από τα μέλη της οικογένειας. Από το παράδειγμα
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αυτό φαίνεται ότι η οικιακή παραγωγή (household production) είναι ακριβώς μια 

έκδοση της παραγωγικής διαδικασίας που υφίσταται στο χώρο της αγοράς, σε 

μικρότερο βεβαίως βαθμό και ένταση. Αλλά η πραγματική δύναμη της προσέγγισης της 

οικιακής παραγωγής (household production) βρίσκεται στη δυνατότητά της να παράγει 

αφηρημένα προϊόντα, όπως η ψυχαγωγία, η απόλαυση, η χαλάρωση, η υγεία, κ.α. Έτσι, 

ακόμα κι αν δεν μπορούμε να ποσοτικοποιήσουμε για παράδειγμα, τη χαλάρωση και 

την απόλαυση που προέρχονται από ψυχαγωγικές δραστηριότητες, μπορούμε να 

μιλήσουμε για τις οικογένειες που παράγουν αυτά τα προϊόντα συνδυάζοντας τις 

εισροές που προαναφέραμε με την ειδικευμένη εργασία και το χρόνο τους.

Εφόσον λοιπόν και τα θρησκευτικά αγαθά θεωρούνται οικιακά προϊόντα, 

μπορούμε να πούμε ότι και η θρησκευτική πρακτική μπορεί να αντιμετωπιστεί σαν μια 

παραγωγική διαδικασία όπου απαιτούνται εισροές άλλων αγαθών, οικιακού χρόνου 

και ανθρωπίνου κεφαλαίου (ικανότητες, γνώσεις και εμπειρίες). Η τελευταία εισροή θα 

μας απασχολήσει εκτενέστερα αργότερα λόγω της ιδιαίτερης σημασίας της. Πιο 

συγκεκριμένα, για τις άλλες δύο μπορούμε να πούμε ότι όσον αφορά τη πρώτη, αυτή 

περιλαμβάνει τον εκκλησιασμό, τα τάματα, τις συνεισφορές και τις φιλανθρωπίες, ενώ η 

εισροή του χρόνου περιλαμβάνει το χρόνο που απαιτείται για τον εκκλησιασμό, την 

προσευχή, τη συμμετοχή σε ποικίλες δραστηριότητες, κ.α.

Μέχρι τη δεκαετία του 1960 μελέτες κοινωνιολόγων και ψυχολόγων σχετικά με τη 

θρησκευτική συμπεριφορά και τη θρησκευτικότητα γενικότερα, έδειξαν μέσα από 

εμπειρικές έρευνες ότι μεταβλητές όπως η φυλή, το φύλο, η κοινωνική τάξη, η παιδεία 

κ.α. σχετίζονται με κάποιες διαστάσεις της θρησκευτικότητας. Αργότερα με την 

χρησιμοποίηση του "εργαλείου" της οικιακής παραγωγής (household production), 

κάποιοι οικονομολόγοι προχώρησαν στην ανάπτυξη απλούστερων μοντέλων, στην 

προσπάθειά τους να ερμηνεύσουν τη θρησκευτική συμπεριφορά, τη θρησκευτική 

αφοσίωση των ατόμων και τη συμμετοχή τους σε θρησκευτικές δραστηριότητες, 

δεδομένου βεβαίως της αντιμετώπισης των θρησκευτικών αγαθών ως οικιακά αγαθά, 

όπως είδαμε παραπάνω. Έτσι, η ερμηνεία της θρησκευτικής συμπεριφοράς 

προσεγγίζεται ως ένα πρόβλημα μεγιστοποίησης της χρησιμότητας του καταναλωτή της 

μορφής:

Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ
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επιλογή:
{ ποσοτήτων χρόνου και χρήματος που θα 
αφιερωθούν σε θρησκευτικά αγαθά }

που
μεγιστοποιεί:

{ τη συνολική χρησιμότητα που απολαμβάνεται 
από θρησκευτικά και κανονικά αγαθά }

και υπόκειται:
{ σε περιορισμούς σχετικά με το συνολικό απόθεμα 
των οικιακών πόρων}.

5.2 Το Μοντέλο Α-Ε

Μία από τις πιο σημαντικές προσπάθειες ανάλυσης και ερμηνείας της θρησκευτικής 

συμπεριφοράς και σίγουρα πρωτοπόρα στο χώρο αυτό των οικονομικών, είναι η 

προσέγγιση των Azzi & Ehrenberg (Α-Ε (1975)). Δεδομένου ότι η συμμετοχή των μελών 

της οικογένειας στις θρησκευτικές δραστηριότητες απαιτεί κατανάλωση σε χρόνο, 

φαίνεται λογικό να χρησιμοποιήσουν οι οικονομολόγοι ένα παρόμοιο με το παραπάνω 

πλαίσιο, για να αναλύσουν ορισμένους παράγοντες της θρησκευτικότητας. Αυτό 

πράττουν και οι Α-Ε το οποίο μάλιστα, όπως θα δούμε και αργότερα, χρησιμοποιούν ως 

βάση για την εμπειρική τους έρευνα.

Υπάρχει ένα στοιχείο, το οποίο διακρίνει μια ανάλυση της θρησκευτικής 

συμμετοχής από μια ανάλυση συμμετοχής σε άλλες δραστηριότητες. Τα μοντέλα που 

ερμηνεύουν την κατανομή του χρόνου των νοικοκυριών σε άλλες δραστηριότητες, 

υποθέτουν ότι το αναμενόμενο ρεύμα των οφελών που ένα άτομο προγραμματίζει να 

λάβει, ολοκληρώνεται με το θάνατό του. Αυτή η υπόθεση είναι ακατάλληλη για ένα 

μοντέλο θρησκευτικής συμμετοχής, επειδή οι περισσότερες θρησκείες υπόσχονται στα 

μέλη τους κάποια μορφή μετά θάνατον ζωής. Επιπλέον, τα αναμενόμενα μετά θάνατον 

οφέλη αντιμετωπίζονται συχνά από τα άτομα ως, μερικώς τουλάχιστον, συσχετιζόμενα 

με την κατανομή του χρόνου σε θρησκευτικές δραστηριότητες κατά τη διάρκειας της 

ζωής τους. Αυτό σημαίνει ότι η συμμετοχή του νοικοκυριού σε τέτοιες δραστηριότητες 

πρέπει να αναλυθεί στα πλαίσια ενός μοντέλου οικιακής κατανομής του χρόνου σε 

πολλές περιόδους, που επιτρέπει τη μετά θάνατον κατανάλωση. Οι Α-Ε ανέπτυξαν ένα 

τέτοιο μοντέλο μεγιστοποίησης χρησιμότητας της θρησκευτικής συμπεριφοράς πολλών
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περιόδων, λαμβάνοντας υπόψη και τη συμμετοχή των συζύγων, ανεξάρτητα του ενός 

από τον άλλο, καθώς επίσης και το προφίλ της θρησκευτικής συμμετοχής του 

νοικοκυριού κατά τη διάρκεια της ζωής του.

Τα άτομα συμμετέχουν σε θρησκευτικές δραστηριότητες για τρεις τουλάχιστον 

λόγους. Κατ' αρχάς, μπορούν να δουν την αναμενόμενη μετά θάνατον κατανάλωση σε 

σχέση με τη συμμετοχή τους' κάτι που ονομάζεται "κίνητρο σωτηρίας". Δεύτερον, 

μπορούν να αντλήσουν τρέχουσα ικανοποίηση από την ιδιότητά τους ως μέλη της 

εκκλησίας αλλά και από εκκλησιαστικές δραστηριότητες, είτε λόγω των έμφυτων 

θρησκευτικών πεποιθήσεών τους, είτε για καθαρά κοινωνικούς λόγους. Αυτό 

ονομάζεται "κίνητρο κατανάλωσης". Τρίτον, οι κοινωνικές πιέσεις μέσα σε μια 

κοινότητα μπορούν να διαμορφώσουν την εντύπωση ότι η συμμετοχή στην εκκλησία 

και σε παραπλήσιες δραστηριότητες αυξάνουν την πιθανότητα της επιτυχίας ενός 

ατόμου στην αγορά των επιχειρήσεων. Το τελευταίο αυτό κίνητρο είναι γνωστό και ως 

"κίνητρο κοινωνικών πιέσεων" και το συναντάμε κυρίως σε χώρες όπου υπάρχουν λίγες 

καθιερωμένες θρησκείες. Αν και τα τρία κίνητρα είναι αναμφισβήτητα παρόντα, το 

μοντέλο Α-Ε θεωρεί ως βασικότερο όλων το κίνητρο της σωτηρίας καθώς από αυτό 

προκύπτουν πολλά συμπεράσματα.

Εξετάζουμε λοιπόν μια οικογένεια που αποτελείται από δύο μέλη, ένα σύζυγο και 

μια σύζυγο. Η οικογένεια αντιμετωπίζει την εξής συνάρτηση χρησιμότητας:

U = U(Cl,C2.... Ct/...,Cn,q), (1)

όπου C, είναι η κατανάλωση του νοικοκυριού την περίοδο t και q είναι η 

αναμενόμενη αξία της μετά θάνατον κατανάλωσης του νοικοκυριού. Επίσης οι σύζυγοι 

γνωρίζουν τη διάρκεια της ζωής τους και ότι θα πεθάνουν στο τέλος της περιόδου η. 

Ακόμη υποθέτουμε ότι είναι γνωστοί τόσο οι τρέχοντες όσο και οι μελλοντικοί μισθοί, 

οι οποίοι λαμβάνονται ως δεδομένοι στο μοντέλο Α-Ε.

Η οικιακή κατανάλωση την περίοδο t δίνεται από μία συνάρτηση οικιακής 

παραγωγής (household production function) που μετατρέπει την οικιακή αγορά

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ
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αγαθών, χ,, την κατανομή του χρόνου στην οικιακή κατανάλωση από την πλευρά του 

συζύγου, hu, και της συζύγου, h2l, σε μονάδες του τελικού καταναλισκόμενου αγαθού 

C,. Κάνοντας μια υπόθεση απλοποίησης ότι η συνάρτηση αυτή παραμένει ίδια σε κάθε 

χρονική περίοδο, έχουμε:

Η αναμενόμενη μετά θάνατον κατανάλωση θεωρείται από το νοικοκυριό ως μία 

συνάρτηση του χρόνου που δαπανάται σε θρησκευτικές δραστηριότητες από τον 

σύζυγο, ru, και τη σύζυγο, r2t, σε όλες τις περιόδους της ζωής τους:

Η παραπάνω εξίσωση αγνοεί την πιθανότητα τα άτομα να αντικαθιστούν αγαθά 

(φιλανθρωπία π.χ.) με χρόνο κατά την παραγωγή της αναμενόμενης κατανάλωσης. Οι 

προδιαγραφές της εξίσωσης καθορίζονται από τις πεποιθήσεις των μελών της 

οικογένειας. Οι "άπιστοι", με αυτή τη λογική, είναι εκείνα τα άτομα που πιστεύουν ότι 

το q θα είναι πάντα ίσο με το 0 ανεξάρτητα από το επίπεδο των εισροών σε χρόνο. Στα 

πλαίσια του μοντέλου Α-Ε τα άτομα αυτά δε αφιερώνουν καθόλου χρόνο σε 

θρησκευτικές δραστηριότητες.

Έστω ρ είναι η τιμή του αγαθού της αγοράς σε κάθε χρονική περίοδο, wu και 

w2l είναι τα ποσοστά των μισθών του συζύγου και της συζύγου αντίστοιχα την περίοδο 

t, / είναι ένα σταθερό ποσοστό επιτοκίου αγοράς, ν είναι το εξωγενές εισόδημα του 

νοικοκυριού που δεν προέρχεται όμως από εργασία σε κάθε περίοδο, lu και /,, είναι οι 

εργάσιμες ώρες του συζύγου και της συζύγου αντίστοιχα αναφερόμενοι πάλι στην 

περίοδο t. Υποθέτοντας ότι η οικογένεια δεν προτίθεται να αφήσει περιουσιακά 

στοιχεία, ο προεξοφλημένος εισοδηματικός περιορισμός του είναι:

C, = C(x,, hu, /ζ2,), για κάθε t. (2)

(3)
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η η

Σ\ΡΧ< /(1 + Z)t ' ]-X[(V + WJu +W2tl2t)/(l + iY Μ· (4)
t=l

Αν Τ είναι ο συνολικός διαθέσιμος χρόνος κάθε περιόδου τότε ο χρονικός περιορισμός 

που αντιμετωπίζει το νοικοκυριό δίνεται από τη συνάρτηση:

Οι εξισώσεις (1) έως (6) αποτελούν το βασικό πρόβλημα μεγιστοποίησης του 

μοντέλου Α-Ε. Οι (2) και (3) μπορούν να αντικατασταθούν στην (1), ενώ ο χρονικός 

περιορισμός μπορεί να επιλυθεί ως προς /„ και 12ι και αν το αποτέλεσμα 

αντικατασταθεί στην (4), τότε προκύπτει ένας συνολικός περιορισμός που αντιμετωπίζει 

το νοικοκυριό. Έτσι έχουμε την εξίσωση Lagrange:

hjt +rjt +1jt = Τ για t = 1,2,η και j = 1,2 (5)

όπου

xt’hjfrjt’ljt L 0. για κάθε t και j (6)

q = q(ru,r r2n)] + (7)

n n [ 2

^ (Σ[ρχ,^o"1 ]-Σuv+Σwt(T-hi,-rP)κι+ο"'
t=l

Με βάση τις συνθήκες πρώτης τάξης στο άριστο σημείο πρέπει να ισχύει:

(dq / dru) /(dq / dr2l) = (w>„ / w2,), για κάθε t. (8)
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Υποθέτουμε ότι οι δύο σύζυγοι είναι εξίσου ικανοί στο να παράγουν αναμενόμενα μετά 

θάνατον οφέλη, με την έννοια ότι αν αφιερώσουν ίδια αναλογία από το χρόνο τους σε 

θρησκευτικές δραστηριότητες μέσα σε μία περίοδο, τότε τα οριακά τους προϊόντα στην 

αναμενόμενη παραγωγή ωφελειών (μετά θάνατον) θα είναι ίσα σε εκείνη την περίοδο. 

Η εξίσωση (8) υποθέτει λοιπόν, ότι αν οι αγοραστικοί μισθοί τους είναι ίσοι την περίοδο 

αυτή, τότε θα αφιερώσουν ίδιες ώρες σε θρησκευτικές δραστηριότητες πάντα στα ίδια 

χρονικά όρια. Όμως, αν ο μισθός του άντρα υπερβεί αυτόν της γυναίκας του σε 

οποιαδήποτε περίοδο, τότε η σύζυγος θα αφιερώσει περισσότερες ώρες από ότι ο άντρας 

της. Επομένως, μια εύλογη εξήγηση του φαινομένου της μεγαλύτερης συμμετοχής των 

γυναικών, είναι ότι συνήθως απολαμβάνουν χαμηλότερους μισθούς από ότι οι άντρες 

εργαζόμενοι.

Αν υποθέσουμε προς στιγμήν ότι και οι δύο σύζυγοι αντιμετωπίζουν σταθερά 

ποσοστά μισθών καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους, τότε οι συνθήκες πρώτης τάξης 

δείχνουν ότι στο σημείο ισορροπίας ισχύει:

{dq / drjt) /{dq /drjt i) = (1 + /)“', για κάθε t και j = 1 ή 2. (9)

Αυτή η συνθήκη αξιώνει την ανακατανομή του χρόνου των μελών της οικογένειας 

απέναντι στις θρησκευτικές δραστηριότητες καθώς αυτά μεγαλώνουν (ηλικιακά). 

Πράγματι, αν για ένα άτομο το οριακό προϊόν μιας επιπλέον ώρας δραστηριότητας 

είναι το ίδιο τις περιόδους t -1 και t, όταν το άτομο αφιερώνει τον ίδιο ακριβώς χρόνο 

κατά τη διάρκεια των δύο περιόδων, τότε η εξίσωση (9) υποθέτει ότι αυτές οι ανά 

περίοδο ώρες αφιερωμένες σε θρησκευτικές δραστηριότητες αυξάνονται με την ηλικία.

Υπάρχει ένας προφανής κατά τους Α-Ε λόγος που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Μοντέλα 

άριστης συσσώρευσης ανθρωπίνου κεφαλαίου θεωρούν ότι είναι άριστο για ένα άτομο 

να συγκεντρώνει τις επενδύσεις του σε ανθρώπινο κεφάλαιο νωρίς στη ζωή του για να 

μπορεί να απολαύσει τα οφέλη από αυτές τις επενδύσεις για περισσότερα χρόνια στη 

ζωή του. Αντίθετα όταν μιλάμε για θρησκευτικό ανθρώπινο κεφάλαιο (religious human 

capital) και με βάση το μοντέλο Α-Ε, η άριστη κατάσταση είναι να συγκεντρώσει τις 

επενδύσεις του σε πιο μεγάλη ηλικία επειδή ακριβώς τα οφέλη θα προκύψουν μετά
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θάνατον, σύμφωνα με το κίνητρο σωτηρίας. Οι ίδιες δυνάμεις που οδηγούν στη 

δημιουργία ενός προφίλ αντίθετης σχέση ανθρωπίνου κεφαλαίου-ηλικίας, οδηγούν και 

σε ένα προφίλ θετικής σχέσης θρησκευτικού ανθρωπίνου κεφαλαίου-ηλικίας. Το 

συμπέρασμα αυτό προκύπτει από την υπόθεση ότι οι μισθοί των μελών της οικογένειας 

παραμένουν σταθεροί σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Αν σε οποιεσδήποτε διαδοχικές 

χρονικές περιόδους /-I και t υπάρξει αλλαγή στους μισθούς τότε η (9) παίρνει τη 

μορφή:

(dq/drjt)/{dq/drjt_t) = (w., /w)(1 + i)~l, για j = 1 ή 2. (9')

Συνεπώς, ceteris paribus, όσο πιο γρήγορα αυξάνεται ο μισθός, τόσο μικρότερος θα 

είναι ο ρυθμός με τον οποίο οι ώρες που αφιερώνονται σε θρησκευτικές δραστηριότητες 

θα αυξάνονται σε σχέση με την ηλικία. Από τη στιγμή που η σχέση ηλικίας-κερδών 

είναι πιο "απότομη" στους άντρες από ότι στις γυναίκες, το μοντέλο υποθέτει ότι και οι 

ώρες που αφιερώνονται από τις γυναίκες σε θρησκευτικές δραστηριότητες θα είναι πιο 

"απότομες" από ότι στους άντρες. Και όταν λέμε "απότομη" εννοούμε ότι οι ώρες που 

αφιερώνουν οι γυναίκες αυξάνονται πιο γρήγορα με την ηλικία σε σχέση με το άλλο 

φύλο και αυτό γιατί το οριακό κόστος που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες από την 

επένδυση σε θρησκευτικό κεφάλαιο (religious human capital), αυξάνεται λιγότερο 

γρήγορα σε σχέση με την ηλικία από ότι στους άντρες. Η σχέση ηλικίας-κερδών τείνει 

να είναι κοίλη με το ποσοστό της αύξηση των κερδών να μειώνεται με την ηλικία. Κατά 

συνέπεια, η σχέση ηλικίας-θρησκευτικής συμμετοχής μπορεί να έχει μορφή [J , δηλαδή 

πρώτα να μειώνεται καθώς αυξάνεται η ηλικία αλλά στη συνέχεια να αυξάνεται. Η 

κατάσταση αυτή είναι αντιπροσωπευτική κυρίως των λευκών αντρών, που 

παρουσιάζουν απότομη και σημαντική αύξηση των κερδών τους την περίοδο μεταξύ 20 

και 30 ετών.

Οι συνθήκες αριστοποίησης του μοντέλου Α-Ε, μας δίνουν τη δυνατότητα να 

υπολογίσουμε την επίδραση που θα έχει στη θρησκευτική συμμετοχή μια αλλαγή στο 

εξωγενές από μη εργασία εισόδημα του νοικοκυριού ή μια αλλαγή στο ποσοστό του
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μισθού του ατόμου σε κάθε περίοδο. Από τη στιγμή που η αναμενόμενη μετά θάνατον 

κατανάλωση είναι κανονικό αγαθό, μία αύξηση στο επίπεδο του εξωγενούς από μη 

εργασία εισοδήματος, θα οδηγήσει σε αύξηση της θρησκευτικής συμμετοχής, δηλαδή:

Η επίδραση, από την άλλη, που θα έχει στον αριθμό των ωρών που αφιερώνει το 

άτομο σε θρησκευτικές δραστηριότητες μία αλλαγή στο μισθολογικό του προφίλ, μπορεί 

να αναλυθεί στο αντισταθμιστικό αποτέλεσμα υποκατάστασης (5r /dw. )* και στο 

εισοδηματικό αποτέλεσμα Ldr·. / dv:

Κάτω από αδύναμες, μάλλον, υποθέσεις οι Α-Ε υποστήριξαν ότι η αντισταθμιστική 

υποκατάσταση είναι αρνητική, ενώ το εισοδηματικό αποτέλεσμα είναι μάλλον θετικό. Η 

αρνητική αυτή σχέση της αντισταθμιστικής υποκατάστασης προκύπτει από δύο 

στοιχεία. Πρώτον, τα κόστη ευκαιρίας μιας ώρας κατανάλωσης ή μιας ώρας 

θρησκευτικών δραστηριοτήτων είναι όμοια για ένα άτομο και ίσα με το ποσοστό του 

μισθού του. Επομένως μια αντισταθμιστική αύξηση στο ποσοστό μισθού θα προκαλέσει 

μείωση στο σύνολο των εκτός αγοράς εργασιακών ωρών. Δεύτερον, η θρησκευτική 

δραστηριότητα είναι περισσότερο έντασης χρόνου από τα καταναλωτικά αγαθά, από τη 

στιγμή που τα αγαθά της αγοράς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή των 

τελευταίων. Συνεπώς, μια αύξηση των μισθών, αυξάνει το κόστος της θρησκευτικής 

δραστηριότητας σε σχέση με το κόστος του καταναλωτικού αγαθού και προτρέπει το 

άτομο να υποκαταστήσει την κατανάλωση με θρησκευτική δραστηριότητα.

Στη συνέχεια οι Α-Ε γενικεύουν το μοντέλο τους περιλαμβάνοντας όχι μόνο το 

κίνητρο της σωτηρίας αλλά και το κίνητρο κατανάλωσης. Δηλαδή, εάν εξαιτίας 

έμφυτων θρησκευτικών πεποιθήσεων ή κάποιων κοινωνικής φύσεως λόγων, το

drj / dv > 0, για j = 1 ή 2. (10)

drj /dwj = (or. /dWj )* +ή drj /dv, για j = 1 ή 2 (11)
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νοικοκυριό αποκομίζει κάποια ικανοποίηση από τη θρησκευτική συμμετοχή του, τότε η 

συνάρτηση χρησιμότητάς του (1) παίρνει τη μορφή:

U = U(Cx,sx,C2,s2 ..,Cn,sn,q), (1')

όπου 5, είναι η καταναλωτική αξία της θρησκευτικής συμμετοχής την περίοδο t. To s, 

είναι συνάρτηση του χρόνου που αφιερώνουν οι δύο σύζυγοι σε θρησκευτικές 

δραστηριότητες και ορίζεται ως εξής:

s, =s,(ru,r2l), για κάθεt. (12)

Αν και οι δύο σύζυγοι είναι εξίσου ικανοί στην παραγωγή, τόσο τρεχόντων οφελών από 

θρησκευτική κατανάλωση, όσο και στην παραγωγή αναμενόμενων μετά θάνατον 

ωφελειών, από τη στιγμή που ο μισθός της γυναίκας είναι χαμηλότερος, αυτή θα 

εξακολουθήσει να ξοδεύει περισσότερο χρόνο σε θρησκευτικές δραστηριότητες. Από την 

άλλη, η γενίκευση της εξίσωσης (9') με αναφορά στη διαχρονική κατανομή του χρόνου 

σε δραστηριότητες δίνεται από τη σχέση:

(dU /ds, )(ds, / drj,) + (dU / dq)(dq /drjt) _ wjt
(dU / ds,_x )(&,_, / drjt_x) + (dU / dq)(dq / drjt_x) wjt_x

(9")

Ακόμη κι αν το άτομο αντιμετωπίζει ένα σταθερό ποσοστό μισθού κατά τη διάρκεια των 

δύο περιόδων, δεν είναι πλέον σίγουρο ότι υπάρχει η βάση ώστε να υποστηρίξει κανείς 

ότι η συμμετοχή θα αυξηθεί με την ηλικία εξαιτίας του κινήτρου κατανάλωσης για 

θρησκευτική συμμετοχή. Όμως, αν το κίνητρο σωτηρίας είναι πιο σημαντικό για τα 

άτομα από ότι το κίνητρο κατανάλωσης, τότε τα προηγούμενα συμπεράσματα σχετικά 

με τη σχέση ηλικίας και θρησκευτικής συμμετοχής εξακολουθούν να ισχύουν.

Λογικά, κάθε παράγοντας που αυξάνει την τρέχουσα ικανοποίηση που αποκομίζει 

το νοικοκυριό από τη συμμετοχή του σε θρησκευτικές δραστηριότητες, θα οδηγεί σε
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αύξηση του χρόνου που κατανέμεται στις δραστηριότητες αυτές. Για παράδειγμα, από 

τη στιγμή που οι εναλλακτικές λύσεις στην κατανάλωση αγαθών της αγοράς είναι 

περιορισμένες σε αγροτικές περιοχές σε σχέση με τις αστικές, οι κοινωνικές αξίες των 

θρησκευτικών δραστηριοτήτων είναι πιθανότερα υψηλότερες στις πρώτες και κατά 

συνέπεια η συμμετοχή εκεί είναι υψηλότερη επίσης. Όμοια, η φυλετική διάκριση μπορεί 

να λάβει εκτός των άλλων και τη μορφή των περιορισμένων εναλλακτικών 

κατανάλωσης των μη λευκών σε σχέση με τους λευκούς, οπότε παρατηρείται και πάλι 

μεγαλύτερη συμμετοχή στους κόλπους των φυλών εκτός των λευκών. Επιπλέον, 

παράγοντες, όπως το αν είναι και οι δύο σύζυγοι μέλη της ίδιας θρησκείας, επηρεάζει 

την αξία των δραστηριοτήτων και επομένως και τη συμμετοχή.

Οι Α-Ε επεκτείνοντας το μοντέλο τους με την εισαγωγή της υπόθεσης περί της 

αβεβαιότητας του χρόνου θανάτου, υποστηρίζουν ότι τα αποτελέσματα που 

προκύπτουν είναι ίδια με αυτά που προκύπτουν αν θεωρηθεί ο χρόνος θανάτου ως 

βέβαιος. Πιο συγκεκριμένα, αν υποθέσουμε ότι οι δύο σύζυγοι πεθάνουν την ίδια 

στιγμή, ότι η πιθανότητα θανάτου είναι σχετικά μικρή τα πρώτα χρόνια δημιουργίας 

ενός νοικοκυριού και ότι η αναμενόμενη μετά θάνατον κατανάλωση ξεκινά την 

περίοδο η +1 ανεξάρτητα από το χρόνο θανάτου, τότε τα αποτελέσματα που 

προκύπτουν είναι όμοια με αυτά που συζητήσαμε παραπάνω. Εάν όμως, η πιθανότητα 

θανάτου σε μια περίοδο γίνει σχετικά μεγάλη, τότε μπορεί να παρατηρήσουμε μείωση 

της θρησκευτικής συμμετοχής όσο μεγαλώνει η ηλικία των μελών του νοικοκυριού. 

Δηλαδή, από τη στιγμή που το άτομο θα αντιμετωπίσει μια μεγάλη πιθανότητα 

θανάτου, μπορεί να είναι πλέον άριστο για αυτό να συγκεντρώσει τη θρησκευτική του 

συμμετοχή όσο νωρίτερα γίνεται, καθώς μπορεί και να μην επιβιώσει ώστε να επενδύσει 

σε μελλοντικές περιόδους. Επομένως, η εισαγωγή της αβεβαιότητας του χρόνου 

θανάτου οδηγεί σε αντίστροφη σχέση μεταξύ θρησκευτικής συμμετοχής και ηλικίας, 

καθώς η ηλικία αυξάνεται.

Συνοπτικά μπορούμε να πούμε ότι στο μοντέλο των Azzi & Ehrenberg, που είναι 

και το βασικότερο όλων ως το πρώτο μοντέλο θρησκευτικής συμμετοχής και η βάση των 

ερευνών που ακολούθησαν, τα άτομα κατανέμουν το χρόνο τους μεταξύ θρησκευτικών 

και κοσμικών αγαθών μεγιστοποιώντας τη χρησιμότητά τους κατά τη διάρκεια της ζωής

Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ
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τους αλλά και μετά το τέλος αυτής. Πρωτεύων στόχος τους είναι η μετά θάνατον 

κατανάλωση, η οποία πηγάζει από τη συμμετοχή τους σε θρησκευτικές δραστηριότητες. 

Τρία είναι τα κίνητρα της συμμετοχής: της σωτηρίας, της κατανάλωσης και της 

κοινωνικής πίεσης, με πιο σημαντικό το πρώτο. Από το μοντέλο προκύπτουν κάποια 

συμπεράσματα:η θρησκευτική δραστηριότητα αυξάνεται με την ηλικία επηρεάζοντας 

περισσότερο τις γυναίκες, είναι πιο έντονη όσο μειώνεται ο αναμενόμενος χρόνος ζωής, 

μειώνεται στις νεαρές ηλικίες όπου οι μισθοί αυξάνονται γρηγορότερα. Παράγοντες 

που αυξάνουν την ικανοποίηση του νοικοκυριού αυξάνουν και τη συμμετοχή. Έτσι, 

αυτή είναι μεγαλύτερη σε αγροτικές περιοχές και σε όλες τις φυλές εξαιρουμένης της 

λευκής. Ακόμη, προβλέπει υποκατάσταση μεταξύ χρόνου και χρήματος. Νοικοκυριά με 

χαμηλή αξία χρόνου παράγουν αγαθά με μεγαλύτερη ένταση χρόνου και μέλη 

οικογένειας με χαμηλότερους μισθούς προσφέρουν περισσότερες ώρες σε θρησκευτικές 

δραστηριότητες. Τέλος, η εισαγωγή αβεβαιότητας περί του χρόνου θανάτου αυξάνει την 

πιθανότητα εμφάνισης αρνητικής σχέσης μεταξύ θρησκευτικής συμμετοχής και αύξησης 

της ηλικίας.

Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΑΣΚΗΣΗ ΚΡΙΤΙΚΗΣ 
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ

6.1 Εμπειρικές Εκτιμήσεις των Α-Ε για τη Θρησκευτική Συμμετοχή

Τα στοιχεία που σχετίζονται με τη θρησκευτική συμμετοχή, τουλάχιστον αυτά που 

χρησιμοποιούν οι Α-Ε, είναι σχετικά φτωχά σε ποιότητα. Οι Α-Ε προσπαθώντας να 

πραγματοποιήσουν μια εμπειρική εκτίμηση του μοντέλου και των συμπερασμάτων του, 

χρησιμοποίησαν, εκτός των άλλων, μια έρευνα του 1952 που πραγματοποιήθηκε από το 

National Council of the Churches of Christ in the U.S.A. Μια έρευνα όμως που 

αντιμετωπίζει προβλήματα καταγραφής και ανεπαρκούς κάλυψης, όπως για 

παράδειγμα, δεν περιλαμβάνει στοιχεία για τις Εκκλησίες των Μαύρων. Εξαιτίας αυτής 

της ανεπαρκούς κάλυψης, η θρησκευτική συμμετοχή σε αγροτικές περιοχές και μεταξύ 

των μαύρων πληθυσμών μπορεί να είναι υποτιμημένη.

Ακόμη, το πώς ορίζεται η έννοια του εκκλησιαστικού μέλους διαφέρει μεταξύ των 

δογμάτων αλλά και με το πέρασμα του χρόνου. Για παράδειγμα, η Καθολική Εκκλησία 

θεωρεί μέλη της όσους έχουν βαπτιστεί, ακόμα και τα νήπια. Η Προτεσταντική 

Εκκλησία αναφέρει ως μέλη της μόνο τα ενήλικα άτομα. Η Εβραϊκή Εκκλησία 

χαρακτηρίζει μέλη όλους τους Εβραϊκούς πληθυσμούς που ζουν σε κοινότητες όπου 

υπάρχει συναγωγή, ανεξάρτητα από την πραγματική τους αφοσίωση και πίστη. Λογικό 

είναι επίσης τα καταγραφόμενα ποσοστά των μελών να ποικίλουν μεταξύ των 

πολιτειών των Η.Π.Α. εξαιτίας της μεγάλης ποικιλίας στη θρησκευτική σύνθεση του 

πληθυσμού της καθεμιάς.

Παρά την αμφισβητούμενη ποιότητα των στοιχείων, οι Α-Ε προχώρησαν στην 

εκτίμηση εξισώσεων παλινδρόμησης, ετησίως, σε μια προσπάθεια να ερμηνεύσουν τις 

διαπολιτειακές διαφορές στα ποσοστά των θρησκευτικών μελών. Οι ερμηνευτικές 

μεταβλητές που σχετίζονται άμεσα με το μοντέλο τους περιλαμβάνουν μετρήσεις της 

δομής της ηλικίας και του φύλου μιας πολιτείας, μετρήσεις του μέσου μισθού και για τα 

δύο φύλα και μετρήσεις του εισοδήματος ή του πλούτου που δεν προέρχεται από 

εργασία. Για τον έλεγχο των σφαλμάτων μέτρησης περιλαμβάνουν επίσης, σαν

50



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

ερμηνευτικές μεταβλητές τα ποσοστά των καταγεγραμμένων μελών της Καθολικής και 

της Εβραϊκής Εκκλησίας, το ποσοστό του πληθυσμού μιας πολιτείας που δεν είναι 

λευκοί και την πληθυσμιακή πυκνότητα του πληθυσμού.

Οι δύο πρώτες σειρές του Πίνακα 6.1 παρουσιάζουν εκτιμήσεις βασισμένες στα 

στοιχεία του 1952, με όλες τις μεταβλητές να εισέρχονται σε γραμμική μορφή. Οι δύο 

τελευταίες σειρές περιλαμβάνουν εκτιμήσεις βασισμένες σε λογαριθμικές παραλλαγές 

της εξαρτημένης μεταβλητής. Και στις δύο περιπτώσεις, όσο μεγαλύτερο είναι το 

ποσοστό του γυναικείου πληθυσμού, τόσο μεγαλύτερο είναι και το ποσοστό των μελών. 

Η μεταβλητή του πλούτου, είτε υπολογίζεται με βάση το μέσο οικογενειακό εισόδημα, 

είτε με βάση τη μέση αξία της ιδιοκατοίκησης, έχει επίσης θετικό αντίκτυπο στον αριθμό 

των μελών. Οι μεταβλητές που αφορούν τους μισθούς και των δύο φύλων, 

υπολογισμένες με βάση τα μέσα έσοδα εκείνων που εργάζονται όλο το χρόνο, έχουν, 

αντίθετα, αρνητικά αποτελέσματα. Τέλος, η μεταβλητή της μέσης ηλικίας είναι θετικά 

συσχετισμένη με τα ποσοστά των θρησκευτικών μελών. Όλες οι παραπάνω σχέσεις είναι 

στατιστικά σημαντικές και συμβαδίζουν με τις προβλέψεις του μοντέλου, όπως τις 

αναλύσαμε παραπάνω, και επομένως παρέχουν στήριξη στην προσέγγιση των Α-Ε.
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6.2 Εμπειρικές Εκτιμήσεις των Α-Ε για τη Συχνότητα του Εκκλησιασμού

Εκτός όμως από το ποσοστό των θρησκευτικών μελών, οι Α-Ε μελέτησαν εμπειρικά 

και τη συχνότητα της παρουσίας στην εκκλησία. Η Εαρινή Γενική Κοινωνική Έρευνα 

που πραγματοποιήθηκε από το National Opinion Research Center το 1973, περιέχει 

δεδομένα από ένα δείγμα 1.504 Αμερικανών ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένων των 

ετήσιων καταγεγραμμένων συχνοτήτων εκκλησιασμού. Τα άτομα του δείγματος 

ρωτήθηκαν επίσης αν πιστεύουν στη μετά θάνατον ζωή. Περίπου το 76% των 

Προτεσταντών, 70% των Καθολικών και 17% των Εβραίων απάντησαν θετικά. Η 

ύπαρξη αυτών των ερωτήσεων κάνει την έρευνα κατάλληλη για την εμπειρική δοκιμή 

του μοντέλου, αν και παρουσιάζει κάποιες αδυναμίες.

Είναι λογικό να θέλει κάποιος ερευνητής να εκτιμήσει ένα εμπειρικό μοντέλο όπου 

η συχνότητα εκκλησιασμού και των δύο συζύγων να καθορίζεται ταυτόχρονα. Όμως, η
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συχνότητα εκκλησιασμού στην έρευνα αυτή καταγράφεται μόνο για κάθε άτομο και όχι 

για το σύντροφό του. Έτσι υπάρχει ο περιορισμός της ερμηνείας της μεταβλητότητας 

του εκκλησιασμού μεταξύ των ατόμων. Καταγράφεται όμως, ένας επαρκής αριθμός 

μεταβλητών σχετικών με το υπόβαθρο του νοικοκυριού που δίνει τη δυνατότητα 

εκτιμήσεων.

Η δεύτερη σημαντική αδυναμία της έρευνας είναι η αποτυχία της να περιλάβει 

οποιεσδήποτε πληροφορίες για τα ποσοστά των αμοιβών των μελών του νοικοκυριού. 

Άντ' αυτού, παρέχει πληροφορίες για τον δείκτη επαγγελματικού γοήτρου του 

ερωτώμενου και του (της) συντρόφου. Αυτός ο δείκτης είναι μια αποτίμηση-εκτίμηση 

των επαγγελματικών τίτλων, που πραγματοποιήθηκε από ένα δείγμα του αμερικανικού 

πληθυσμού. Οι εκτιμήσεις τείνουν να είναι σταθερές κατά τη διάρκεια του χρόνου, και 

με βάση τα στοιχεία απογραφής του 1960 αλλά και του 1970, ο συσχετισμός μεταξύ του 

μέσου ετήσιου εισοδήματος από ένα επάγγελμα και του δείκτη γοήτρου υπερβαίνει το 

,70. Υπό αυτή τη μορφή, οι εκτιμήσεις αυτές μπορούν να θεωρηθούν εξαιρετικά ατυχείς 

εκφραστές των σχετικών ποσοστών αμοιβών των ατόμων. Είναι προφανές ότι 

ουσιαστικά λάθη μέτρησης περιλαμβάνονται στη χρήση αυτών των εκφραστών και, 

κάνοντας κανείς τυποποιημένες υποθέσεις, μπορεί να δείξει ότι οι συντελεστές τους 

είναι μεροληπτικοί με τάση προς το 0.

Τα στοιχεία της έρευνας μας επιτρέπουν να ορίσουμε μια εξίσωση εκτίμησης στην 

οποία η ετήσια ατομική συχνότητα εκκλησιασμού σχετίζεται με τις μεταβλητές που 

προβλέπεται από το μοντέλο ότι επηρεάζουν τον εκκλησιασμό, καθώς επίσης και με ένα 

σετ μεταβλητών ελέγχου. Οι πρώτες περιλαμβάνουν την ηλικία του ατόμου και το φύλο 

του, το επαγγελματικό γόητρό του (και του/της συντρόφου), το οικογενειακό εισόδημα 

και το αν το άτομο πιστεύει στη μετά θάνατο ζωή. Οι μεταβλητές ελέγχου 

περιλαμβάνουν, με τη σειρά τους, σε ποια φυλή ανήκει το άτομο, αν ο/η σύζυγος 

ανήκει στο ίδιο δόγμα, τον αριθμό των παιδιών μεταξύ 6 και 18 ετών, τον αριθμό των 

παιδιών κάτω των 6 ετών και μια σειρά από μεταβλητές που αναφέρονται στην υγεία 

του ερωτώμενου. Οι πρώτες τρεις μεταβλητές ελέγχου χρησιμοποιούνται για συλλάβουν 

παράγοντες που επηρεάζουν την τρέχουσα χρησιμότητα που το νοικοκυριό 

απολαμβάνει από τη συμμετοχή του σε θρησκευτικές δραστηριότητες. Δηλαδή, η
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κοινωνική αξία της θρησκευτικής δραστηριότητας είναι πιθανόν μεγαλύτερη σε 

φυλετικές μειονότητες, καθώς η διαφοροποίησή τους αυτή μπορεί να περιορίζει τις 

εναλλακτικές τους στην κατανάλωση αγαθών της αγοράς. Μπορεί επίσης η κοινωνική 

αξία να είναι μεγαλύτερη σε οικογένειες με ομόθρησκους γονείς και σε οικογένειες με 

παιδιά σχολικής ηλικίας. Σε αντίθεση η παρουσία παιδιών προσχολικής ηλικίας ή η 

κακή υγεία του ατόμου, μπορεί να αυξήσει το κόστος του εκκλησιασμού και κατά 

συνέπεια να μειώσει τη συχνότητα αυτού. Η τελευταία μεταβλητή μπορεί επίσης να 

επηρεάσει τη συχνότητα εκκλησιασμού, καθώς μπορεί να συνδεθεί με υψηλότερες 

πιθανότητες θανάτου. Σε αυτή την περίπτωση είναι ίσως καλύτερα για το άτομο να 

συγκεντρώσει τη θρησκευτική του συμμετοχή όσο μπορεί πιο νωρίς.

Ο Πίνακας 6.2 παρουσιάζει εκτιμήσεις αυτής της εξίσωσης που αναφέραμε για 5 

υποδείγματα των δεδομένων: Προτεστάντες, Καθολικούς, Μεθοδιστές, Λουθηρανούς 

και Βαπτιστές. Αυτές οι παλινδρομήσεις δεν περιορίζονται μόνο στις οικογένειες όπου 

και οι δύο σύντροφοι είναι παρόντες, καθώς κάτι τέτοιο θα περιόριζε σημαντικά το 

δείγμα. Παρ' όλα αυτά, η τελευταία στήλη του Πίνακα 6.2 δείχνει ότι ακόμα κι αν 

επιβληθούν τέτοιοι περιορισμοί στο δείγμα των Προτεσταντών, τα αποτελέσματα δεν 

αλλάζουν.

Σύμφωνα λοιπόν με τους Α-Ε, οι εκτιμήσεις που παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.2 

παρέχουν ισχυρή υποστήριξη στο μοντέλο τους. Η συχνότητα εκκλησιασμού αυξάνεται 

με την ηλικία (χ]), οι γυναίκες επισκέπτονται την εκκλησία συχνότερα από τους άντρες 

(χ2), όπως και οι μη λευκοί σε σχέση με τους λευκούς (τ3)· Η πίστη στη μετά θάνατον 

ζωή (χ4) είναι ένας σημαντικός παράγοντας της εκκλησιαστικής συμμετοχής για όλες 

τις θρησκείες και η ύπαρξη ομόθρησκου συντρόφου (χ5) αυξάνει σημαντικά τη 

θρησκευτική συμμετοχή στα περισσότερα δόγματα.

Όσον αφορά τη υγεία, τα άτομα κατηγοριοποιούν την κατάσταση της υγείας τους 

ως άριστη, καλή (τ8), ικανοποιητική (χ9) και κακή (χ10). Συγκρινόμενα με τα άτομα 

που έχουν άριστη υγεία, τα υπόλοιπα τείνουν να έχουν μειωμένη συχνότητα 

εκκλησιασμού γιατί εισέρχεται, όπως είπαμε, το ενδεχόμενο του θανάτου, το οποίο είναι

ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΑΣΚΗΣΗ ΚΡΙΤΙΚΗΣ

53



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

ισχυρότερο στα τελευταία. Ακόμη, η ύπαρξη παιδιών προσχολικής ηλικίας(χ13) ή 

παιδιών σχολικής ηλικίας (τι4) μειώνει ή αυξάνει τη συχνότητα αντίστοιχα.

Οι συντελεστές επαγγελματικού γοήτρου του ερωτώμενου (τπ) και του/της 

συντρόφου(τΙ2), που χρησιμοποιούνται σαν εκφραστές των μισθών τους, δεν φαίνεται 

να έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα εξαιτίας της πιθανής εμφάνισης σημαντικών λαθών 

μέτρησης. Για τους δείκτες αυτούς πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι λαμβάνουν την 

τιμή 0 για τα άτομα που την περίοδο εκείνη δεν εργάζονται, προσδιορίζοντας έτσι 

μηδενικό κόστος ευκαιρίας για εκείνα που συμμετέχουν μόνο σε μη αγοραστική 

δραστηριότητα.

Στον Πίνακα 6.2 επίσης, το συνολικό οικογενειακό εισόδημα επηρεάζει την ετήσια 

συχνότητα εκκλησιασμού με ένα μη γραμμικό τρόπο. Για τους Προτεστάντες, τους 

Μεθοδιστές και τους Λουθηρανούς παρατηρούμε μια στατιστικά σημαντική 

ανεστραμμένη (backward bending) σχέση μεταξύ της συχνότητας εκκλησιασμού και του 

συνολικού οικογενειακού εισοδήματος. Έτσι, ο εκκλησιασμός αυξάνεται και στη 

συνέχεια μειώνεται. Από την άλλη, η συχνότητα εκκλησιασμού σχετίζεται θετικά, αλλά 

στατιστικά ασήμαντα, με το εισόδημα στους κόλπους των Καθολικών και των 

Βαπτιστών.

Συγκεκριμένα για το εισόδημα, πρέπει να επισημάνουμε ότι αν εισάγουμε 

μεταβολές εισοδήματος οφειλόμενες σε μεταβολές μισθών, τα αποτελέσματα 

παραμένουν ίδια. Επειδή όμως οι μεταβολές στο εισόδημα μπορούν να οφείλονται και 

σε άλλους παράγοντες (εργατοώρες, εισόδημα από μη εργασία) και τα στοιχεία της 

έρευνας δεν επιτρέπουν να γίνει ένας τέτοιος διαχωρισμός, η σχέση οικογενειακού 

επιδόματος και συχνότητας εκκλησιασμού δεν μπορεί να θεωρηθεί ιδιαίτερα ισχυρή σε 

αυτή την περίπτωση.

Οι μέχρι τώρα εκτιμήσεις περιόριζαν το προφίλ της σχέσης ηλικίας-θρησκευτικής 

συμμετοχής ώστε να είναι γραμμικό και όμοιο για άντρες και γυναίκες. Όπως είδαμε 

όμως στην ανάλυση του μοντέλου, αυτό θεωρεί ότι οι ώρες που αφιερώνουν οι γυναίκες 

σε θρησκευτικές δραστηριότητες αυξάνονται γρηγορότερα με την ηλικία από ότι στους 

άντρες οι οποίοι έχουν ένα πιο "απότομο" προφίλ ηλικίας-κερδών σε σχέση με τις
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γυναίκες. Για τους άντρες μάλιστα που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση των κερδών 

τους όταν περάσουν την εφηβεία τους, μπορεί να παρουσιάσουν ένα προφίλ σχήματος 

(J , πρώτα δηλαδή η συμμετοχή να μειώνεται και στη συνέχεια να αυξάνεται. Όμως

για τις γυναίκες που παρουσιάζουν ένα σχετικά επίπεδο προφίλ ηλικίας-κερδών, η 

θεωρία των Α-Ε παρατηρεί ένα αρχικό πτωτικό κομμάτι στο προφίλ ηλικίας- 

θρησκευτικής συμμετοχής των γυναικών.

Για να ελέγξουν αυτές τις διαφορές οι Α-Ε επανεκτιμούν τις εξισώσεις του 

Πίνακα 6.2 εισάγοντας την ηλικία στο τετράγωνο (age2) ως επεξηγηματική μεταβλητή, 

επιτρέποντας τους συντελεστές αυτής της μεταβλητής και της ηλικίας να διαφέρουν ως 

προς το φύλο του ατόμου. Με βάση το άθροισμα τετραγώνων καταλοίπων αυτών των 

εξισώσεων και εκείνων του Πίνακα 6.2 χρησιμοποιήθηκε η F-statistic για να ελεγχθεί η 

μηδενική υπόθεση ότι τα προφίλ ηλικίας-θρησκευτικής συμμετοχής είναι γραμμικά και 

οι καμπύλες τους δε διαφέρουν λόγω φύλου. Τα αποτελέσματα φαίνονται στην πρώτη 

στήλη του Πίνακα 6.3. Η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται για τις τρεις από τις πέντε 

κατηγορίες δογμάτων.

Οι υπόλοιπες στήλες παρουσιάζουν τους εκτιμημένους συντελεστές της ηλικίας και 

της ηλικίας στο τετράγωνο ανά φύλο για αυτές τις τρεις κατηγορίες δογμάτων. Επίσης, 

παρουσιάζονται η εκτιμημένη ηλικία καμπής (turning age) για κάθε ομάδα θρησκείας- 

φύλου, και η εκτιμημένη ηλικία προσέγγισης (overtaking age). Η πρώτη είναι η ηλικία 

όπου η συχνότητα εκκλησιασμού φτάνει στο ελάχιστο ή στο μέγιστο για κάποια ομάδα. 

Η δεύτερη δείχνει την ηλικία μέχρι την οποία η καμπύλη του προφίλ ηλικίας- 

εκκλησιασμού είναι πιο " απότομη "( μεγαλύτερη κλίση) στις γυναίκες από ότι στους 

άντρες. Παρατηρούμε ότι και για τις τρεις ομάδες, η ηλικία προσέγγισης είναι περίπου 

τα 50 χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, στην περιοχή της καμπύλης όπου τα προφίλ ηλικίας- 

κερδών των αντρών τείνουν να είναι πιο απότομα από ότι στις γυναίκες, η καμπύλη 

του προφίλ ηλικίας-θρησκευτικής συμμετοχής των γυναικών είναι πιο απότομη σε 

σχέση με των αντρών σύμφωνα με τη θεωρία. Επιπλέον, για δύο από τις τρεις ομάδες η 

συμμετοχή είναι συνεχώς αυξανόμενη με την ηλικία, ενώ για τη τρίτη ομάδα αυτή είναι 

μορφής [J . Τέλος, καμία από τις γυναικείες ομάδες δεν παρουσιάζει κάποιο αρχικό
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πεδίο μείωσης της συμμετοχής σε σχέση με την ηλικία. Άρα λοιπόν, και τα τελευταία 

αποτελέσματα προσφέρουν στο μοντέλο Α-Ε επιπλέον υποστήριξη.

ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΑΣΚΗΣΗ ΚΡΙΤΙΚΗΣ

6.3 Αντίδραση στα Ευρήματα των Α-Ε μέσω Εμπειρικών Δοκιμών

Οι Long & Settle στο άρθρο τους "Household Allocation of Time and Church 

Attendance: Some Additional Evidence" (1977) πραγματοποίησαν μια εμπειρική 

δοκιμή του προηγούμενου μοντέλου, τα αποτελέσματα της οποίας έρχονται σε αντίθεση 

με αυτά των Α-Ε. Υποστηρίζουν γενικότερα, ότι τα αποτελέσματα των δύο εμπειρικών 

εκτιμήσεων δείχνουν ότι θα πρέπει ο μελετητής να υιοθετήσει μια λιγότερο αισιόδοξη 

και θετική στάση προς τη συνεισφορά των οικονομικών μεταβλητών στην ερμηνεία της 

θρησκευτικής συμμετοχής.

Τα δεδομένα της μελέτης τους προέρχονται από μια έρευνα του 1964 από το 

Wisconsin Survey Research Laboratory και η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες για 

όλες σχεδόν τις μεταβλητές που χρησιμοποίησαν και οι Α-Ε προκειμένου να 

ερμηνεύσουν μεταβολές στη συχνότητα του εκκλησιασμού. Για παράδειγμα, η έρευνα 

παρέχει πληροφορίες για την ηλικία, το φύλο, το επάγγελμα, κ.α. Στην έρευνα όμως 

αυτή δεν ερωτώνται τα άτομα αν πιστεύουν στη μετά θάνατο ζωή. Ερωτώνται όμως αν 

πιστεύουν ότι το πρώτο ή το δεύτερο πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να κάνει μια 

εκκλησία είναι να "σώζει τις ψυχές των ανθρώπων" και οι απαντήσεις τους θεωρούνται 

ως εκφραστές της πίστης του ατόμου στη μετά θάνατο ζωή. Ακόμη η έρευνα δεν παρέχει 

ενημέρωση σχετικά με την υγεία, κάτι που φαίνεται στο προηγούμενο μοντέλο να 

παίζει κάποιο ρόλο. Το κύριο πλεονέκτημα αυτής της πηγής δεδομένων είναι η 

δυνατότητα που παρέχει για μέτρηση διαφόρων θεωρητικά σημαντικών μεταβλητών, 

όπως το ποσοστό του μισθού, ο πλούτος κ.α., τις οποίες οι Α-Ε, είτε υπολόγιζαν με μέσω 

άτυχων και ανεπαρκών εκφραστών, είτε παρέβλεπαν τελείως από την εκτίμηση των 

εξισώσεών τους.

Η ίδια έρευνα επιτρέπει επίσης να περιληφθούν νέες μεταβλητές για τον έλεγχο των 

θρησκευτικών στάσεων εκ μέρους των γονιών του ατόμου, καθώς και τον έλεγχο της 

οικογενειακής κινητικότητας. Άνθρωποι με πολύ πιστούς γονείς είναι πιθανόν να
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εκκλησιάζονται πιο συχνά από εκείνους των οποίων οι γονείς δεν συνδέονται στενά με 

τη θρησκεία και την εκκλησία. Αντίθετα, οικογένειες που μετακινούνται ή που 

αναμένεται να μετακινηθούν (γεωγραφικά) είναι πιθανόν να επισκέπτονται την 

εκκλησία περισσότερο ή και λιγότερο από εκείνες τις οικογένειες που δεν μετακινούνται 

σχεδόν καθόλου. Ενώ οι πιο μετακινούμενες οικογένειες μπορεί να απολαμβάνουν 

σχετικά μικρότερα καταναλωτικά οφέλη από τη συμμετοχή τους, οι προσφάτως 

αφιχθέντες σε μια κοινότητα, όπως επισημαίνουν και οι Α-Ε, μπορεί να έχουν 

επαγγελματικούς λόγους που να τους οδηγούν στην εκκλησία. Ακόμη, η μελέτη 

προσφέρει ένα επιπλέον πλεονέκτημα, καθώς το δείγμα περιορίζεται ώστε να 

περιλαμβάνει μόνο εκείνες τις οικογένειες που α) έχουν και τους δύο συντρόφους 

παρόντες και β) αποκαλύπτουν τις πηγές και το μέγεθος του εισοδήματος τους.

Οι εκτιμήσεις παλινδρόμησης για τους Προτεστάντες, τους Καθολικούς και τους 

Λουθηρανούς αναφέρονται στον Πίνακα 6.4. Γενικά τα ευρήματα των Long & Settle 

αποτυγχάνουν να επιβεβαιώσουν την εμπειρική σημαντικότητα των μεταβλητών- 

κλειδιά του προηγούμενου μοντέλου. Αντίθετα λοιπόν από το Α-Ε, οι εκτιμήσεις τους 

δεν αποκαλύπτουν κάποια σημαντική σχέση μεταξύ της συχνότητας του εκκλησιασμού 

και της ηλικίας (χ,), του εισοδήματος από μη εργασία (χ6), του πλούτου (χ7) ή του 

αριθμού των παιδιών προσχολικής ηλικίας (χ8). Επιπλέον οι εκτιμήσεις των Long & 

Settle σχετικά με την επίδραση του εισοδήματος από τον μισθό (χ4,χ5,χ10,χπ) παρέχουν 

μικρή μόνο υποστήριξη στην υπόθεση ότι η σχέση μεταξύ εισοδήματος (οποιουδήποτε 

συντρόφου) και εκκλησιασμού είναι είτε αρνητική είτε ανεστραμμένη (backward

bending). Για παράδειγμα, στο δείγμα των Λουθηρανών και οι δύο συντελεστές μισθών 

είναι στατιστικά ασήμαντοι, και στο δείγμα των Καθολικών παρατηρείται μια αντίθετη 

της ανεστραμμένης (forward-bending) σχέση.

Υπάρχουν και κάποια σημεία όπου οι Long & Settle συμβαδίζουν με τους Α-Ε, 

όσον αφορά τη σημαντικότητα συγκεκριμένων μεταβλητών ελέγχου του εκκλησιασμού. 

Έτσι, η πίστη στη μετά θάνατο ζωή (χ2), η επιλογή συντρόφου του ίδιου δόγματος (χ3)

και ο αριθμός των παιδιών σχολικής ηλικίας (χ9) τείνουν να ασκούν μια θετική επιρροή 

στη συχνότητα εκκλησιασμού.

ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΑΣΚΗΣΗ ΚΡΙΤΙΚΗΣ
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Στην πραγματικότητα, το γενικό μοντέλο των Α-Ε παράγει ασαφείς και 

αμφιλεγόμενες προβλέψεις σχετικά με την επίδραση του πλούτου, της ηλικίας, του 

εισοδήματος από μη εργασία και του μισθού πάνω στον εκκλησιασμό. Οι μη 

αμφιλεγόμενες τώρα ερμηνείες τους (των Α-Ε) προκύπτουν από την εισαγωγή επιπλέον 

περιοριστικών υποθέσεων στο γενικό τους μοντέλο. Γενικά λοιπόν μπορούμε να πούμε 

ότι παρατηρείται μια αντίθεση βασικών συμπερασμάτων μεταξύ των δύο εμπειρικών 

προσεγγίσεων.

ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΑΣΚΗΣΗ ΚΡΙΤΙΚΗΣ

6.4 Επιπλέον Υποστήριξη των Εμπειρικών Ευρημάτων των Α-Ε

Ο Ehrenberg (από τους συντάκτες του Α-Ε μοντέλου) στο "Household Allocation of 

Time and Religiosity: Replication and Extension" (1977) προσπαθώντας να

υπερασπιστεί το μοντέλο τους έναντι της κριτικής των Long & Settle προχώρησε στην 

πραγματοποίηση μιας νέας εμπειρικής εκτίμησης.

Πριν από αυτό όμως άσκησε κάποια κριτική στους "αντιπάλους" του θεωρώντας 

ότι το άρθρο τους παρουσίαζε κάποιες αδυναμίες. Πρώτον, χρησιμοποιούν σχετικά 

μικρά δείγματα συγκρινόμενα με αυτά του Α-Ε αλλά και του Ehrenberg, κάτι που 

μειώνει την πιθανότητα εύρεσης στατιστικά σημαντικών συντελεστών και αυξάνουν το 

R2 τους. Δεύτερο, η άποψή τους περί μη σημαντικής επίδρασης της ηλικίας μπορεί να 

οφείλεται σε μεροληψία που εισάγεται στην έρευνά τους από την παράληψη εισαγωγής 

μεταβλητών υγείας. Τρίτο, ο περιορισμός του δείγματός τους στον αντρικό πληθυσμό 

αποτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις διαφοροποιήσεις στη 

θρησκευτική συμμετοχή λόγω φύλου. Τέταρτο, οι μεταβλητές που αφορούν το ποσοσστό 

μισθού, το εισόδημα από μη εργασία και τον πλούτο, υπολογίζονται με σημαντικά λάθη 

και πιο συγκεκριμένα για τις δύο πρώτες εξαρτώνται από το πώς κατανέμει το άτομο το 

χρόνο του στην αγορά εργασίας. Χρησιμοποιώντας αυτό τον τρόπο είναι λογικό, 

υποστηρίζει ο Ehrenberg, να βρίσκουν ασήμαντους συντελεστές.

Προχωρώντας στην εμπειρική του μελέτη χρησιμοποίησε μια National Fertility 

Survey του 1965 που περιείχε στοιχεία για δείγμα 5.600 γυναικών στις Η.Π.Α. Αν και η 

έρευνα είχε άλλο σκοπό, ωστόσο περιελάμβανε στοιχεία για κάποιες διαστάσεις της

58



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

θρησκευτικής συμμετοχής. Η μεγάλη της αδυναμία πρέπει να επισημάνουμε είναι η ότι 

δεν περιλαμβάνει στοιχεία για τους πραγματικούς μισθούς, τόσο των ερωτώμενων, όσο 

και των συντρόφων τους.

Οι Πίνακες 6.5 και ά6 παρουσιάζουν εκτιμήσεις για τις γυναίκες και τους 

συντρόφους τους σχετικά με την ετήσια συχνότητα εκκλησιασμού τους. Τα άτομα 

χωρίζονται σε εννιά διαφορετικές θρησκευτικές ομάδες. Όπως φαίνεται στην τελευταία 

σειρά του Πίνακα 6.6, ο μέσος εκκλησιασμός των γυναικών υπερβαίνει εκείνον των 

αντρών στις οχτώ από τις εννιά θρησκείες. Επιπλέον, ο εκκλησιασμός είτε αυξάνεται με 

την ηλικία, είτε πρώτα μειώνεται και στη συνέχεια αυξάνεται σε 16 από τις 18 

περιπτώσεις, με το συγκεκριμένο μοτίβο να είναι στατιστικά σημαντικό σε 10 

περιπτώσεις. Όμως, το γυναικείο προφίλ ηλικίας-εκκλησιασμού είναι πιο απότομο από 

των αντρών μόνο σε 4 από τις 9 περιπτώσεις. Επιπλέον, αυξήσεις στην εκπαίδευση 

αυξάνουν τον εκκλησιασμό, ενώ το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν έχει κάποιο 

συστηματικό αποτέλεσμα. Τέλος, όλες οι μεταβλητές ελέγχου λειτουργούν και σε ατή 

την περίπτωση, όπως και στο μοντέλο Α-Ε.

Οι εμπειρικές μελέτες που παρουσιάστηκαν παραπάνω χρησιμοποιούν τη 

συχνότητα του εκκλησιασμού σαν εξαρτημένη μεταβλητή. Δυστυχώς, αυτή η μεταβλητή 

μπορεί να μη σχετίζεται πλήρως με τον συνολικό χρόνο που αφιερώνεται σε 

θρησκευτικές δραστηριότητες, καθώς αγνοεί διαστάσεις της θρησκευτικότητας, όπως η 

προσευχή και άλλες δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο σπίτι, η εθελοντική 

εργασία για θρησκευτικούς οργανισμούς. Προκειμένου λοιπόν ο Ehrenberg να 

παράσχει επιπλέον υποστήριξη στο μοντέλο, του προχώρησε στην εκτίμηση των 

εξισώσεων χρησιμοποιώντας 4 επιπλέον μετρήσεις της θρησκευτικότητας σαν 

εξαρτημένες μεταβλητές για κάθε μία από τις θρησκευτικές ομάδες του δείγματος. Οι 

εξισώσεις αυτές περιλαμβάνουν εκτός από τις εξωγενείς μεταβλητές που φαίνονται και 

στον Πίνακα 6.5, και κάποιες συμπληρωματικές που αντικατροπτίζουν το θρησκευτικό 

παρελθόν του ατόμου όταν ήταν ακόμη παιδί. Εχουμε έτσι μια μεταβλητή (1, 0) που 

μετρά αν το άτομο ασχολείται με καθημερινές θρησκευτικές δραστηριότητες τώρα στη 

ζωή του, μία άλλη που μετρά τη συχνότητα προσευχής στο σπίτι και μία ακόμη που

ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΑΣΚΗΣΗ ΚΡΙΤΙΚΗΣ
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δείχνει εάν η ερωτώμενη (ή ο άντρας της) θεωρεί ότι έχει μεγαλύτερη θρησκευτική 

συνείδηση από τον μέσο όρο.

Ο Ehrenberg λοιπόν θεωρεί ότι ακόμα και μετά την επέκταση του μοντέλου, τα 

αποτελέσματα παραμένουν σχεδόν ίδια.

ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΑΣΚΗΣΗ ΚΡΙΤΙΚΗΣ

6.5 Εμπειρικά Αποτελέσματα των Προσδιοριστικών Παραγόντων της 

Θρησκευτικότητας

6.5.1 Στοιχεία και Μεθοδολογία της Ανάλυσης

Οι Barro & McCleary στο "Religion and Political Economy in an International 

Panel" (2002) με τη σειρά τους, χρησιμοποίησαν πηγές διεθνών στοιχείων για να 

ερμηνεύσουν τη θρησκευτικότητα και πιο συγκεκριμένα τον εκκλησιασμό. Έτσι 

χρησιμοποίησαν στοιχεία από: World Values Survey ή WWS (1981-1984, κυρίως 1981, 

1990-1993, κυρίως 1990, 1995-1997, κυρίως 1995 και 1996), International Social Survey 

Program ή ISSP (1990-1993, κυρίως 1991,1998-2000, κυρίως 1998), Gallup Millennium 

Survey (1999), κάποιες μελέτες από το Gallup International Survey της δεκαετίας του 

1980. Έτσι, παρουσιάζουν μια στατιστική ανάλυση διαφόρων μεταβλητών για 59 χώρες 

(Πίνακας 6.7) από τις οποίες: 23 παρατηρήθηκαν το 1981, 37 το 1990, 22 το 1991, 32 το 

1995, 28 το 1998 και 41 το 1999.

Ο Πίνακας 6.8 παρουσιάζει διακρατικά οικονομετρικά αποτελέσματα για μετρήσεις 

της θρησκευτικής συμμετοχής. Υπάρχουν δύο συστήματα μπορούμε να πούμε για τις 

διαφορετικές μετρήσεις της θρησκευτικότητας. Έτσι, στην πρώτη στήλη έχουμε τον 

μέρος του πληθυσμού που εκκλησιάζεται σε εβδομαδιαία βάση και στη δεύτερη στήλη 

εκείνο το μέρος που εκκλησιάζεται κάθε μήνα.

Σε κάθε σύστημα η εξαρτημένη μεταβλητή σχετίζεται μέσω μιας παλινδρόμησης με 

μια σειρά από επεξηγηματικές μεταβλητές. Αυτή η σειρά περιλαμβάνει 4 μετρήσεις 

οικονομικής ανάπτυξης: το πραγματικό κατά κεφαλήν Α.Εγ.Π. (GDP), τον μέσο όρο 

ετών σχολικής παιδείας του ενήλικου πληθυσμού άνω των 25 ετών, το βαθμό 

αστικοποίησης και τον λογάριθμο της αναμενόμενης διάρκειας ζωής τη στιγμή της 

γέννησης. Επίσης, τα συστήματα περιλαμβάνουν μετρήσεις της ηλικίας: ποσοστό του

60



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

πληθυσμού άνω των 65 και ποσοστό κάτω των 15 ετών. Ακόμη, ένα σετ μεταβλητών που 

φαίνονται στον Πίνακα 6.8, είναι τα ποσοστά του πληθυσμού με βάση τη θρησκευτική 

τους προτίμηση το 1980. Η παρούσα ανάλυση διαχωρίζει τις παρακάτω κατηγορίες: 

Καθολικοί, Μουσουλμάνοι, Προτεστάντες, Ινδουιστές, Ανατολικές Θρησκείες, Εβραίοι, 

Ορθόδοξοι και άλλες θρησκείες. Σε κάθε περίπτωση, η μεταβλητή αναφέρεται στο 

ποσοστό του πληθυσμού που δηλώνει πίστη σε ένα δόγμα.

Τέλος, ο Πίνακας 6.9, δείχνει τους μέσους και τις σταθερές αποκλίσεις των 

μεταβλητών των παλινδρομήσεων και ο Πίνακας 6.10 τις πραγματικές και τις 

προσαρμοσμένες τιμές των εξαρτημένων μεταβλητών για επιλεγμένες χώρες.

ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΑΣΚΗΣΗ ΚΡΙΤΙΚΗΣ

6.5.2 Αποτελέσματα της Ανάλυσης

Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ένα συνολικό μοτίβο στο οποίο η οικονομική ανάπτυξη 

συνδέεται με λιγότερη θρησκευτικότητα η οποία υπολογίζεται με τον εκκλησιασμό. 

Αυτό το μοτίβο φαίνεται να παρουσιάζει απλές σχέσεις μεταξύ ενός μέτρου 

θρησκευτικότητας και του Α.Εγ.Π. (GDP) κατά κεφαλή, το οποίο θεωρούμε ως τον 

βασικό δείκτη της οικονομικής ανάπτυξης. Για παράδειγμα, αρνητική σχέση μεταξύ του 

κατά κεφαλήν Α.Εγ.Π. (GDP) και του μηνιαίου εκκλησιασμού, φαίνονται στο 

Διάγραμμα 6.1, ενώ από τον Πίνακα 6.8 φαίνεται ότι με σταθερούς τους άλλους δείκτες 

οικονομικής ανάπτυξης, η σχέση μεταξύ του Α.Εγ.Π. (GDP) και του εκκλησιασμού δεν 

είναι στατιστικά σημαντικά διαφορετική από τη μηδενική τιμή.

Τα στατιστικά αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.8 αποκαλύπτουν 

διάφορα μοτίβα για τις διαφορετικές διαστάσεις της οικονομικής ανάπτυξης. Ένα 

τέτοιο αποτέλεσμα, δείχνει καθαρά τον σημαντικό θετικά εκτιμημένο συντελεστή της 

παιδείας σε όλες τις εξισώσεις του εκκλησιασμού. Τα αποτελέσματα αυτά 

αντικατροπτίζουν κάποιες επιμέρους σχέσεις. Για παράδειγμα, το πλαίσιο της 

παλινδρόμησης απομονώνει τη θετική σχέση μεταξύ της παιδείας και του 

εκκλησιασμού, δεδομένου ότι παραμένουν σταθεροί οι συσχετιζόμενοι δείκτες 

ανάπτυξης (κατά κεφαλήν Α.Εγ.Π. (GDP), αστικοποίηση, προσδοκία ζωής, ηλικία) 

καθώς και οι υπόλοιπες επεξηγηματικές μεταβλητές του Πίνακα 6.8. Ο εκτιμημένος
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συντελεστής του 0,191 (s.e.=0,035) στη δεύτερη στήλη, θεωρεί ότι 2 επιπλέον χρόνια στο 

σχολείο αυξάνουν τον μηνιαίο εκκλησιασμό κατά 9%, ξεκινώντας από τη μέση τιμή 

εκκλησιασμού που είναι το 36%. Η θετική επιμέρους σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών 

παρουσιάζεται γραφικά στο Διάγραμμα 6.2. Σημειώνουμε, ότι το Διάγραμμα 6.2 

διατηρεί σταθερή την επίδραση των υπολοίπων (εκτός της εκπαίδευσης) 

επεξηγηματικών μεταβλητών που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 6.8.

Μια άλλη καθαρή σχέση φαίνεται στον ίδιο πίνακα. Είναι η σημαντικά αρνητική 

σχέση μεταξύ του εκκλησιασμού και του βαθμού αστικοποίησης. Ο εκτιμημένος 

συντελεστής του -1,41 (s.e.=0,32) για τον εκκλησιασμό στη δεύτερη στήλη, σημαίνει ότι 

ότι μια αύξηση του βαθμού αστικοποίησης κατά 0,15 (η σταθερή απόκλιση του 

δείγματος) θα μειώσει τον μηνιαίο εκκλησιασμό περίπου κατά 5%. Το Διάγραμμα 6.3 

δείχνει ακριβώς αυτή τη σχέση, η οποία είναι συνεπής με αυτό που αναφέραμε 

παραπάνω, ότι δηλαδή οι εκκλησιαστικές υπηρεσίες αντιμετωπίζουν μικρότερο 

ανταγωνισμό από άλλες κοινωνικές δραστηριότητες σε αγροτικές περιοχές από ότι σε 

αστικές.

Ο Πίνακας 6.8 δείχνει μια επίσης αρνητική σχέση μεταξύ του εκκλησιασμού και της 

προσδοκίας για ζωή. Ο εκτιμημένος συντελεστής του -4,9 (s.e.=1,7) σημαίνει ότι μια 

αύξηση στην προσδοκία ζωής κατά 7% θα μειώσει τον μηνιαίο εκκλησιασμό κατά 8%. Η 

σχέση αυτή φαίνεται στο Διάγραμμα 6.4. Το αρνητικό αποτέλεσμα της προσδοκίας ζωής 

συμφωνεί με την άποψη που αναπτύξαμε παραπάνω, ότι δηλαδή οι άνθρωποι 

διαφοροποιούν τις επενδύσεις τους σε θρησκευτικές δραστηριότητες (άρα και στον 

εκκλησιασμό) όταν θεωρούν ότι βρίσκονται μακριά από το θάνατό τους.

Όσον αφορά την ηλικία μπορούμε να παρατηρήσουμε τα εξής. Όσο μεγαλύτερη η 

παρουσία παιδιών (μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού κάτω από τα 15 χρόνια), τόσο 

εντονότερος και ο εκκλησιασμός, κάτι που επίσης συμβαδίζει με την προηγούμενη 

θεωρία. Σχετικά με την άλλη μεταβλητή της ηλικίας (άτομα 65 ετών και άνω), δεν 

παρατηρούμε κάποια σημαντική επίδρασή της. Αυτό είναι κάτι που συμφωνεί με την 

ασάφεια που είπαμε ότι υπάρχει στην θεωρία, καθώς οι μεγαλύτεροι σε ηλικία θα 

θέλουν να εκκλησιάζονται συχνότερα λόγω της πιο έντονης αίσθησης ότι πλησιάζει το 

τέλος της ζωής τους, αλλά από την άλλη μπορεί να αποθαρρύνονται από τα πιθανά
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υψηλά κόστη του εκκλησιασμού. Υπάρχει λοιπόν μια ασάφεια, κάτι αντικατοπτρίζεται 

στη χαλαρή σχέση της ηλικίας και του εκκλησιασμού με βάση τα δεδομένα της έρευνας.

Τέλος, αναφορικά με τα είδη των δογμάτων του δείγματος, πρέπει αρχικά να 

σημειώσουμε ότι ο Καθολικισμός παραλείπεται, καθώς αποτελεί το σημείο σύγκρισης 

και αναφοράς με τις άλλες θρησκείες. Έτσι στον Πίνακα 6.8 και πάλι, ο συντελεστής 

κάθε δόγματος εκφράζει τη διαφορά της επίδρασης στον εκκλησιασμό μεταξύ του 

Καθολικισμού και των άλλων δογμάτων. Παρατηρούμε λοιπόν, ότι τα περισσότερα 

δόγματα παρουσιάζουν χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής από το Καθολικό. Εξαιρέσεις 

αποτελούν η Μουσουλμανική θρησκεία (που είναι ελαφρώς θετική) και οι άλλες 

θρησκείες.

ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΑΣΚΗΣΗ ΚΡΙΤΙΚΗΣ

6.6 Η Θρησκευτική Παραγωγή του Νοικοκυριού & Εμπειρικά Δοκιμασμένες 

Προβλέψεις

Στο χώρο της θρησκείας, όπως και στο χώρο των οικονομικών, η έννοια της 

οικιακής παραγωγής βοηθά, είδαμε, στη πραγματοποίηση προβλέψεων και εκτιμήσεων 

που μπορούν να ελεγχθούν. Ο Iannaccone στο άρθρο του "Religious Practice: A 

Human Capital Approach" (1990) ασχολείται με τον τρόπο που συνδέεται η οικιακή 

παραγωγή με τους διαθρησκευτικούς γάμους και τη θρησκευτική συμμετοχή, αλλά και 

πώς η έννοια της υποκατάστασης μεταξύ χρόνου και χρήματος, που είδαμε και 

παραπάνω, επηρεάζει προβλέψεις της θεωρίας της οικιακής παραγωγής.

6.6.1 Διαθρησκευτικοί Γάμοι & Συμμετοχή

Εμπειρικές μελέτες βρίσκουν συνεχώς ότι τα ποσοστά εκκλησιασμού 

παρουσιάζονται μεγαλύτερα σε νοικοκυριά όπου οι δύο σύντροφοι μοιράζονται την 

ίδια θρησκεία. Το μοντέλο της οικιακής παραγωγής (household production model) 

παρέχει μια εξήγηση για την παρατήρηση αυτή. Σύντροφοι που ανήκουν στο ίδιο 

δόγμα παράγουν αγαθά πιο αποτελεσματικά. Οι θρησκευτικές τους δραστηριότητες 

τείνουν να είναι συμπληρωματικές, μειώνοντας έτσι τα συνολικά κόστη και αυξάνοντας
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τα συνολικά κέρδη από τη θρησκευτική συμμετοχή τους. Σε μικτούς γάμους η 

συμπληρωματικότητα αντικαθίσταται από τον ανταγωνισμό ή τουλάχιστον την 

ουδετερότητα στη χρήση των οικογενειακών πόρων. Από τη στιγμή που η παραπάνω 

θέση ισχύει για κάθε θρησκευτική δραστηριότητα όπου παρατηρείται κατανομή των 

πόρων μεταξύ των συζύγων, αναμένουμε περισσότερες συνεισφορές και ίσως ακόμη 

περισσότερες προσευχές σε τέτοιους γάμους. Από την άλλη, το να μοιράζεται κάποιος 

τη πίστη του με κάποιον, άλλο έχει μόνο έμμεση επίδραση στην ατομική πίστη και 

πεποίθηση του καθενός.

Ο Iannaccone (1990) παρουσιάζει μια δοκιμή των παραπάνω, η οποία μάλιστα τα 

επιβεβαιώνει, κάνοντας μια ανάλυση παλινδρόμησης με στοιχεία από τρεις έρευνες: 

1963 και 1974 Catholic American Surveys του N.O.R.C., έρευνα των Clock & Stark 

(1966) για τα μέλη της εκκλησίας της Βόρειας Καλιφόρνιας (Northern California 

Church Member Survey), και General Social Surveys των ετών 1978-1987. Οι 

εξαρτημένες μεταβλητές των παλινδρομήσεων περιλαμβάνουν τις οικιακές 

συνεισφορές, τη συχνότητα εκκλησιασμού του ερωτώμενου, την προσευχή και τη μελέτη 

της Βίβλου. Η λίστα των ανεξάρτητων μεταβλητών, σχεδιασμένων για να ελέγχουν το 

μεγάλο αριθμό των εξωγενών επιρροών, περιλαμβάνουν τις μόνιμες κοινωνικο

οικονομικές και δημογραφικές μεταβλητές, καθώς και κάποιες μεταβλητές που 

αφορούν το θρησκευτικό παρελθόν. Επειδή τα αποτελέσματα εμφανίζονται εξαιρετικά 

συνεπή μεταξύ των διαφόρων ερευνών, παρακάτω παρουσιάζουμε μόνο κάποιες από 

τις παλινδρομήσεις. Θεωρούμε για παράδειγμα τους Πίνακες 6.11 και 6.12 που 

καταγράφουν αποτελέσματα για τους παντρεμένους ερωτώμενους στην Catholic 

American Survey του 1974 και στην Northern California Church Member Survey του 

1963. Η μεταβλητή MARSAME είναι ίση με τη μονάδα εάν το ζευγάρι ανήκει στην ίδια 

θρησκεία ή μηδέν αν όχι. Έτσι, ο συντελεστής ισούται με την επίδραση της διαφορετικής 

πίστης πάνω στη θρησκευτική συμμετοχή, μετά βέβαια τον έλεγχο των άλλων 

μεταβλητών στην παλινδρόμηση. Όπως έχουμε ήδη προβλέψει, η επίδραση είναι 

μεγάλη, θετική και στατιστικά σημαντική. Στις δύο πρώτες στήλες του Πίνακα 6.11 ο 

MARSAME αυξάνει τις οικογενειακές συνεισφορές κατά 71$ δολάρια το χρόνο (σε 

σχέση με τον μέσο των 193$) και αυξάνει την συχνότητα του εκκλησιασμού των
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Καθολικών κατά 11,8 υπηρεσίες το χρόνο (σε σχέση με τον μέσο των 39). Στον 

Πίνακα 6.12 τα αντίστοιχα αποτελέσματα είναι 86$ και 9,2 υπηρεσίες το χρόνο.

Υπάρχει ωστόσο μια εναλλακτική εξήγηση των αποτελεσμάτων αυτών. Οι άνθρωποι 

που έχουν μια πιο σοβαρή στάση απέναντι στη πίστη τους και έτσι είναι πιο πιθανό να 

συμμετέχουν, θα έχουν επίσης μεγάλη πιθανότητα να παντρευτούν κάποιον ομόθρησκό 

τους. Αν αυτός ο διαχωρισμός συνεχιστεί, τα άτομα που είναι παντρεμένα με 

ομόθρησκους τους, θα έχουν υψηλότερους ρυθμούς θρησκευτικής συμμετοχής από ότι 

τα υπόλοιπα άτομα, ακόμα και αν ο γάμος ο ίδιος δεν έχει κανένα αποτέλεσμα στην 

προσωπική συμμετοχή του καθενός. Αν και το μοντέλο της οικιακής παραγωγής 

(household production model) προβλέπει κάποιον διαχωρισμό (από τη στιγμή που οι 

άνθρωποι που επιζητούν υψηλά επίπεδα θρησκευτικής συμμετοχή κερδίζουν 

περισσότερα από τους άλλους μέσα από έναν ομόθρησκο γάμο), το ίδιο μοντέλο 

προβλέπει επίσης, υψηλότερους ρυθμούς συμμετοχής σε ομόθρησκους γάμους ακόμη κι 

αν κανένας διαχωρισμός δεν προκύπτει. Διαφορετικά, μπορούμε να πούμε ότι το 

μοντέλο προβλέπει πως οι ομόθρησκοι σύζυγοι όχι μόνο θα συμμετέχουν περισσότερο 

από τους παντρεμένους με αλλόθρησκο, αλλά περισσότερο ίσως και από το αν ήταν 

μόνοι τους. Επομένως, μπορούμε εμπειρικά να μετρήσουμε την σχετική σημασία του 

καθαρού διαχωρισμού έναντι των αποτελεσμάτων της καθαρής αποτελεσματικότητας, 

συγκρίνοντας ρυθμούς θρησκευτικής συμμετοχής μεταξύ μοναχικών, ομόθρησκων και 

αλλόθρησκων ερωτώμενων. Με τον καθαρό διαχωρισμό, τα μέσα ποσοστά συμμετοχής 

για τους μοναχικούς ανθρώπους πρέπει να είναι ίσα με αυτά των παντρεμένων στο 

σύνολό τους, ενώ οι διαθρησκευτικοί γάμοι έχουν μικρότερο ποσοστό από τους 

ομόθρησκους. Με την καθαρή αποτελεσματικότητα, η μέση συμμετοχή για τους 

μοναχικούς πρέπει να είναι μικρότερη από αυτή των παντρεμένων στο σύνολό τους, με 

τους διαθρησκευτικούς γάμους να κυμαίνονται περίπου στα ίδια και τους ομόθρησκους 

γάμους να κυμαίνονται περισσότερο.

Τα αποτελέσματα των Πινάκων 6.13 και 6.14 δείχνουν ότι η αποτελεσματικότητα της 

παραγωγής έχει μια επίδραση που είναι ανεξάρτητη και πιο ισχυρή από το αποτέλεσμα 

του διαχωρισμού. Το δείγμα (General Social Survey) περιλαμβάνει και παντρεμένους 

αλλά και ανύπαντρους ερωτώμενους μεταξύ 18 και 43 ετών. Οι δύο ανεξάρτητες
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μεταβλητές που μας ενδιαφέρουν κυρίως εδώ είναι η MARRIED που παίρνει τιμή 1 αν ο 

ερωτώμενος είναι παντρεμένος και η MARSAME που λαμβάνει τιμή 1 αν ο ερωτώμενος 

έχει σύντροφο που ανήκει στην ίδια θρησκεία. Από τη στιγμή που και οι δύο παραπάνω 

μεταβλητές πρέπει να ισούνται και οι δύο με το 0 όταν το άτομο είναι ανύπαντρο, το 

ποσοστό συμμετοχής των ανύπαντρων διαμορφώνει τη βάση των παλινδρομήσεων. Ο 

συντελεστής παλινδρόμησης για την μεταβλητή MARRIED ισούται με τη διαφορά 

μεταξύ των ποσοστών συμμετοχής των παντρεμένων με αλλόθρησκο σύντροφο και των 

ανύπαντρων. Το σύνολο των συντελεστών παλινδρόμησης των δύο μεταβλητών ισούται 

με τη διαφορά μεταξύ των ποσοστών συμμετοχής των παντρεμένων με ομόθρησκο και 

των ανύπαντρων ατόμων. Σημειώνουμε εδώ ότι, για κάθε μέτρηση της θρησκευτικής 

συμμετοχής οι παντρεμένοι με αλλόθρησκο συμμετέχουν ελάχιστα λιγότερο από τους 

ανύπαντρους, ενώ στη δεύτερη περίπτωση η συμμετοχή των παντρεμένων είναι 

σημαντικά μεγαλύτερη από αυτή των ανύπαντρων. Από την άλλη, στις παλινδρομήσεις 

όπου μετράται η πίστη (στην Βίβλο και στη μετά θάνατον ζωή), όλα τα αποτελέσματα 

χαρακτηρίζονται ως ασήμαντα. Παρατηρούμε ότι και τα δύο αυτά σετ μεταβλητών, 

είναι συμβατά με όσα προτείνει η αποτελεσματικότητα, αλλά έρχονται σε αντίθεση με 

τον καθαρό διαχωρισμό που προαναφέραμε.

ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΑΣΚΗΣΗ ΚΡΙΤΙΚΗΣ

6.6.2 Χρόνος και χρήμα

Στο τέλος του κεφαλαίου 5.2 αναφέραμε ότι τα νοικοκυριά μπορεί να χρειαστεί να 

κάνουν υποκατάσταση μεταξύ χρόνου και χρήματος. Η έννοια της υποκατάστασης 

εισροών επηρεάζει πολλές και σημαντικές προβλέψεις της θεωρίας οικιακής παραγωγής 

(household production). Τυπικά, κάθε παραγωγική διαδικασία, είτε οικιακή είτε 

εμπορική, απαιτεί και αγορασμένες εισροές αλλά και εισροές εργασίας. Βέβαια, η 

αναλογία αυτών των εισροών μπορεί να διαφέρει κάθε φορά. Για παράδειγμα, τα 

σπιτικά γεύματα και τα γεύματα σε ένα εστιατόριο μπορεί να είναι εξίσου καλά, αλλά η 

παρασκευή των πρώτων απαιτεί πολύ περισσότερες εισροές σε χρόνο σε σχέση με τις 

αναγκαίες εισροές σε αγαθά. Σ' αυτή την περίπτωση, η αποτελεσματική μέθοδος 

παραγωγής θα εξαρτηθεί από την νομισματική αξία του χρόνου του νοικοκυριού. Όσο
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μεγαλύτερη είναι η αξία του χρόνου, τόσο πιθανότερο είναι το νοικοκυριό να 

υποκαταστήσει μορφές παραγωγής έντασης χρημάτων (που εξοικονομούν χρόνο) με 

μορφές παραγωγής έντασης χρόνου (που εξοικονομούν χρήματα). Ως εκ τούτου, δεν 

είναι έκπληξη, άνθρωποι με υψηλούς μισθούς να πηγαίνουν πιο συχνά σε εστιατόρια, 

να ταξιδεύουν με γρήγορα (άρα και ακριβά) μέσα κ.τ.λ.

Αν εφαρμόσουμε τώρα την έννοια της υποκατάστασης εισροών στη θρησκεία, τότε 

προκύπτει το εξής. Άνθρωποι που αντιμετωπίζουν υψηλή χρηματική αξία χρόνου, θα 

προσπαθήσουν να εξοικονομήσουν χρόνο ασχολούμενοι με θρησκευτικές 

δραστηριότητες έντασης χρήματος. Πιο συγκεκριμένα, οι χρηματικές συνεισφορές τους 

θα είναι μεγάλες σε σχέση με τα ποσοστά εκκλησιασμού τους και το αντίστροφο. Από 

την άλλη, άτομα που ο χρόνος τους κοστίζει λιγότερο, θα υιοθετήσουν δραστηριότητες 

και πρακτικές έντασης χρόνου.

Οι τρεις έρευνες που χρησιμοποίησε ο Iannaccone και στην προηγούμενη 

περίπτωση, υποστηρίζουν την πρόβλεψη ότι η θρησκευτική συμμετοχή είναι 

περισσότερο έντασης χρήματος μεταξύ ανθρώπων των οποίων ο χρόνος κοστίζει πολύ. 

Οι παλινδρομήσεις στην τρίτη στήλη των Πινάκων 6.11, 6.12, και 6.13 δείχνουν ότι το 

εισόδημα είναι ένας από τους πιο ισχυρούς παράγοντες πρόβλεψης της αναλογίας 

εκκλησιασμού και συνεισφορών. Καθώς οι άνθρωποι γίνονται πλουσιότεροι, 

συνεισφέρουν περισσότερα χρήματα ανά υπηρεσία που τους παρέχεται από την 

εκκλησία και το αντίστροφο' πηγαίνουν λιγότερο στην εκκλησία για κάθε επιπλέον 

ποσότητα χρημάτων που προσφέρουν. Δηλαδή, υψηλότερο εισόδημα οδηγεί σε τρόπους 

συμμετοχής που είναι περισσότερο έντασης χρημάτων παρά έντασης χρόνου. Η 

συμμετοχή των ατόμων σε δραστηριότητες, γίνεται λιγότερης έντασης χρόνου (άρα 

περισσότερης έντασης χρημάτων) όταν οι εισροές τους σε χρόνο μειώνονται σε σχέση με 

τις εισροές σε χρήμα. Αλλά, αυτή η σχετική μείωση δεν είναι απαραίτητο να 

συνοδεύεται πάντα από μια μείωση στην απόλυτη ποσότητα χρόνου που αφιερώνεται 

σε θρησκευτικές δραστηριότητες. Έτσι, για παράδειγμα οι παλινδρομήσεις 

εκκλησιασμού στους Πίνακες 6.11, 6.12 και 6.13 δείχνουν ότι το εισόδημα έχει μια 

θετική, αν και όχι στατιστικά σημαντική, επίδραση στα απόλυτα επίπεδα 

εκκλησιασμού. Με άλλα λόγια, ο λόγος εκκλησιασμός/συνεισφορά μειώνεται επειδή
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ακριβώς οι συνεισφορές αυξάνονται πιο γρήγορα από τον εκκλησιασμό. Το ερώτημα 

που τίθεται είναι εάν η έννοια της υποκατάστασης χρόνου και χρήματος είναι 

πράγματι σχετική. Δε θα μπορούσε για παράδειγμα τα αποτελέσματα των 

παλινδρομήσεων να αντικατοπτρίζουν ανθρώπους που απλά κατανέμουν στη θρησκεία 

ένα ορισμένο μέρος του χρόνου τους (π.χ. ένα πρωί την εβδομάδα) και του εισοδήματος 

τους (π.χ. 5% το χρόνο)?

Τα Διαγράμματα 6.5 και ά6 βοηθούν στον διαχωρισμό και την κατανόηση των δύο 

ανταγωνιστικών ερμηνειών που είδαμε παραπάνω. Το Διάγραμμα 6.5 παρουσιάζει 

γραφικά τα μέσα ποσοστά συνεισφορών και εκκλησιασμού ως συνάρτηση της ηλικίας 

των ερωτώμενων. Σημειώνουμε εδώ ότι, και τα δύο στοιχεία θρησκευτικότητας με 

κανένα τρόπο δεν παραμένουν σταθερά καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής των ατόμων. Οι 

άνθρωποι δεν κατανέμουν ούτε συγκεκριμένη ποσότητα χρόνου αλλά ούτε και 

χρήματος στη θρησκεία. Ο εκκλησιασμός παρουσιάζει μια ισχυρή κατά κάποιο τρόπο 

και ακανόνιστη ανοδική τάση. Οι συνεισφορές αυξάνονται σταθερά και πολύ πιο 

γρήγορα από το εισόδημα μεταξύ 20 και 40 ετών. Και επομένως τείνουν ακανόνιστα 

προς τα κάτω. Εκτός από αυτές τις τάσεις και τις ακανόνιστες πορείες, ο μέσος λόγος 

εκκλησιασμού προς τις συνεισφορές (Διάγραμμα 6.6) αποκαλύπτει ένα μοτίβο κύκλου 

ζωής που είναι ταυτόχρονα κανονικό και συνεπές με το μοντέλο οικιακής παραγωγής 

(household production model): συγκρινόμενοι με τους ανθρώπους μέσης ηλικίας, οι νέοι 

και οι γεροντότεροι επισκέπτονται πιο συχνά την εκκλησία σε σχέση με την κάθε 

νομισματική μονάδα που προσφέρουν. Αντίθετα, άτομα με ηλικίες όπου ο χρόνος είναι 

ακριβότερος από οποιαδήποτε άλλη περίοδο της ζωής τους, προσφέρουν περισσότερα 

χρήματα για κάθε ώρα που εκκλησιάζονται.

Συνοπτικά, οι παρατηρούμενες επιδράσεις ανάλογα με την ηλικία και το εισόδημα 

είναι, όπως παρατηρεί ο Iannaccone, αρκετά συνεπείς με την εικασία-πρόβλεψη ότι οι 

άνθρωποι υποκαθιστούν χρήμα με χρόνο αλλά και το αντίστροφο στην παραγωγή των 

εκκλησιαστικών αγαθών.
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ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
(RELIGIOUS HUMAN CAPITAL)

7.1 Μοντέλο Θρησκευτικού Ανθρώπινου Κεφαλαίου

Είναι λογικό να υποθέσει κανείς ότι η ικανότητα του ανθρώπου να παράγει και να 

εκτιμά αγαθά πάσης φύσεως, δεν εξαρτάται μόνο από τις εισροές σε χρόνο και σε άλλες 

πρώτες ύλες, αλλά και σε κάποια στοιχεία-παράγοντες που χαρακτηρίζονται ως 

παραγωγικές δεξιότητες. Οι δεξιότητες αυτές, εισέρχονται στην ανάλυση της 

παραγωγής, επειδή επηρεάζουν τόσο την ποιότητα, όσο και την ποσότητα των αγαθών 

που τα άτομα παράγουν. Σημειώνουμε, ότι αυτό ισχύει και για άυλα (π.χ. ευτυχία, 

ξεκούραση), και για υλικά αγαθά (π.χ. σπίτια, αυτοκίνητα). Οι οικονομολόγοι, 

αναφέρονται σε αυτές τις δεξιότητες με τον όρο "ανθρώπινο κεφάλαιο" ("human 

capital"). Τις ονομάζουν έτσι για δύο κυρίως λόγους:

1. Επειδή οι ικανότητες του ανθρώπου και το φυσικό κεφάλαιο (γη, κτίρια, 

μηχανήματα) είναι απαραίτητα για να μπορεί η εργασία και οι άλλες εισροές 

να μετατρέπονται σε αγαθά με αξία, και

2. Επειδή οι άνθρωποι αποκτούν και συσσωρεύουν τις ικανότητές τους μέσω μιας 

μακροχρόνιας επένδυσης. Μέσω δηλαδή, μιας μακράς συνήθως διαδικασίας 

εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης. Αυτή η διαδικασία είναι ανάλογη με τη 

διαδικασία επενδύσεων των επιχειρήσεων σε εξοπλισμό.

Το ανθρώπινο κεφάλαιο προέρχεται από διάφορες πηγές, με κυριότερες τα ταλέντα του 

κάθε ατόμου, τη γενική εκπαίδευση που ενισχύει την παραγωγική ικανότητά του και 

τέλος την εξειδικευμένη εκπαίδευση που ενισχύει την ικανότητα του ατόμου να 

αντεπεξέρχεται σε συγκεκριμένες ανάγκες. Τα δύο τελευταία στοιχεία επηρεάζουν την 

ικανότητα παραγωγής και πιο αφηρημένων αγαθών (άυλων). Η γενική εκπαίδευση 

αποκτάται στο σχολείο και οι εξειδικευμένες γνώσεις κυρίως στο εργασιακό
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περιβάλλον, μέσω των προσωπικών εμπειριών, των πειραματισμών και της επαφής με 

τους άλλους που κινούνται στον ίδιο χώρο.

Κατά αντιστοιχία με τα παραπάνω, μπορούμε να υποθέσουμε ότι η ικανότητα των 

ανθρώπων να παράγουν ή να εκτιμούν θρησκευτικά αγαθά δεν εξαρτάται μόνο από 

την εισροή χρόνου και πόρων. Η προσέγγιση της οικιακής παράγωγής (household 

production) που αναπτύξαμε στο προηγούμενο μέρος, μας υπενθυμίζει ότι τα μέλη μιας 

θρησκείας δε βασίζονται μόνο στις ικανότητες των κληρικών, για παράδειγμα, αλλά σε 

ένα σημαντικό βαθμό και στις ικανότητες ή τις εμπειρίες τους, σχετικά με την 

παραγωγή θρησκευτικών αγαθών. Οι ικανότητες και οι εμπειρίες που σχετίζονται με τις 

θρησκευτικές πεποιθήσεις κάποιου, περιλαμβάνουν θρησκευτική γνώση, οικειότητα με 

το εκκλησιαστικό τελετουργικό, και φιλίες με άλλους πιστούς. Αυτές τις ικανότητες και 

εμπειρίες ο Iannaccone (1990), τις ενέταξε στον όρο "θρησκευτικό ανθρώπινο 

κεφάλαιο" ("religious human capital").

Όπως είδαμε, το μοντέλο Α-Ε δίνει μεγάλη έμφαση στο ρόλο της μεταθανάτιας 

κατανάλωσης ή όπως το ονομάζει στο κίνητρο της σωτηρίας, αγνοώντας τελείως κάποια 

κοινωνιολογικά θέματα και παρατηρήσεις, όπως η θρησκευτική ανατροφή και οι 

θρησκευτικοί δεσμοί. Η ανάπτυξη λοιπόν της έννοιας του θρησκευτικού ανθρώπινου 

κεφαλαίου (religious human capital), Sr, οδήγησε στην επέκταση του μοντέλου Α-Ε. 

Έτσι, το άτομο εξακολουθεί να προσπαθεί να μεγιστοποιήσει τη συνάρτηση 

χρησιμότητας (ο Iannaccone την παρουσιάζει ελαφρώς διαφοροποιημένη στα σύμβολα 

σε σχέση με το μοντέλο Α-Ε)

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

U = U(C„C2,C1....C,.....(,Κ.Κ.,Κ,.....Λ..... Λ'.!.

όπου U είναι η χρησιμότητα, C, η οικιακή κατανάλωση την περίοδο t και Rt η 

καταναλωτική αξία της θρησκευτικής συμμετοχής την ίδια περίοδο t. Υποθέτουμε ότι 

τα άτομα γνωρίζουν πως θα πεθάνουν στο τέλος της περιόδου η. Η οικιακή 

κατανάλωση την περίοδο t, C,, εξαρτάται από την κατανάλωση αγαθών της κοινής 

αγοράς Χα και τη εισροή-κατανομή του χρόνου Τα, ενώ η καταναλωτική αξία της
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θρησκευτικής συμμετοχής την ίδια περίοδο t, Rt, εξαρτάται από την αγορά αγαθών 

σχετιζόμενων με θρησκευτικές δραστηριότητες Xrt, το χρόνο που αφιερώνεται στη 

θρησκεία Τη, και όπως προσέθεσε ο Iannaccone και από το θρησκευτικό ανθρώπινο 

κεφάλαιο (religious human capital) Srl:

C,=C(X„, T„)

R,=R(Xr„Tr„Sr,)

Τέλος το απόθεμα κεφαλαίου Srt, ορίζεται με βάση τις θρησκευτικές εμπειρίες του 

ατόμου, δηλαδή,

Η προσέγγιση του Iannaccone ισοδυναμεί με ένα μοντέλο διαμόρφωσης 

θρησκευτικής συνήθειας και επομένως, παρέχει μια εναλλακτική των Α-Ε προσέγγιση, 

της επίδρασης της ηλικίας στην ανάπτυξη θρησκευτικής δραστηριότητας. Η συμμετοχή 

μπορεί να μεγαλώσει με το πέρασμα του χρόνου, όχι τόσο εξαιτίας της αναμενόμενης 

μετά θάνατον ανταμοιβής, όσο εξαιτίας του εθισμού στη θρησκεία. Συνήθως το 

θρησκευτικό ανθρώπινο κεφάλαιο (religious human capital) είναι σχεδόν καθορισμένο, 

γιατί το λειτουργικό μέρος και το δόγμα καθώς και το στυλ της λατρείας, στα πλαίσια 

μιας θρησκείας, είναι εντελώς διαφοροποιημένα μεταξύ των διαφορετικών θρησκειών. 

Επιπλέον, τόσο η θρησκευτική παιδεία όσο και οι αντίστοιχες εμπειρίες, λαμβάνονται 

απ' ευθείας από το οικογενειακό περιβάλλον και τα θρησκευτικά ιδρύματα που 

υποστηρίζουν το κάθε δόγμα.

Το ίδιο μοντέλο δίνει επίσης τη δυνατότητα προβλέψεων που αφορούν τη 

μετακίνηση μεταξύ δογμάτων, τους διαθρησκευτικούς γάμους και τις ηλικίες 

προσηλυτισμού.
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7.2 Διαθρησκευτική Μετακίνηση

Η θρησκευτική παιδεία, αντίθετα με τη γενική παιδεία και την επαγγελματική 

εκπαίδευση, λαμβάνεται άμεσα από τους γονείς και τα θρησκευτικά ιδρύματα. 

Επομένως, τα παιδιά είναι πιο πιθανό να πιστέψουν στην ίδια με τους γονείς τους 

θρησκεία, παρά να ακολουθήσουν το ίδιο επάγγελμα. Το μεγαλύτερο μέρος του 

θρησκευτικού κεφαλαίου των παιδιών δημιουργείται σε ένα πλαίσιο που καθορίζεται 

και ενισχύεται από τους γονείς. Δεδομένου ότι τα παιδιά ωριμάζουν και αποφασίζουν 

για το ποιες πεποιθήσεις θα δεχτούν και σε ποια εκκλησία θα παρευρεθούν, έλκονται 

φυσικά από τα πιστεύω των γονέων τους. Ακόμη και εκείνα που αλλάζουν θρησκεία, 

τείνουν να μεταπηδούν σε κάποια που είναι παρόμοια με αυτή την οποία 

ανατράφηκαν. Ως εκ τούτου, η πιθανότητα μετακίνησης μεταξύ θρησκευτικών ομάδων 

τείνει να είναι μεγαλύτερη όσο οι ομάδες μοιάζουν μεταξύ τους, και γενικότερα τα 

ποσοστά μετακίνησης από και προς μια θρησκευτική ομάδα, πρέπει να είναι 

χαμηλότερα όσο πιο μοναδική και ξεχωριστή είναι η τελευταία.

Αυτές οι προβλέψεις επιβεβαιώνονται από την ανάλυση της θρησκευτικής 

κινητικότητας του Kluegel (1980). Χρησιμοποιώντας στοιχεία από γενικές κοινωνικές 

έρευνες 5 ετών του N.O.R.C., ο Kluegel ταξινόμησε περίπου 6.000 λευκούς ενήλικους με 

βάση το τρέχον δόγμα που ακολουθούν και αυτό που ανατράφηκαν. Τα μέλη όλων των 

δογμάτων παρουσίαζαν ισχυρή τάση να διατηρήσουν την πίστη τους και αυτή η τάση 

ήταν ισχυρότερη σε ομάδες που είχαν λιγότερα στενά υποκατάστατα. Οι δύο πιο 

σημαντικές θρησκευτικές ομάδες στην Αμερική, οι Εβραίοι και οι Καθολικοί, είχαν 

ποσοστά διατήρησης 87% και 85% αντίστοιχα. Οι λιγότερο διακριτές Προτεσταντικές 

θρησκείες, είχαν τα χαμηλότερα ποσοστά διατήρησης που κυμαίνονταν από 78% για 

τους Λουθηρανούς ως 55% για τους Αποστόλους του Χριστού. Εκείνοι που μεγάλωσαν 

χωρίς να πιστεύουν κάπου και επομένως είχαν πολύ λιγότερο ή και καθόλου 

θρησκευτικό ανθρώπινο κεφάλαιο (religious human capital), παρέμειναν "άπιστοι" 

μόνο το 38% του χρόνου. Επιπλέον, εκείνοι που είχαν αλλάξει θρησκεία έδειχναν μια 

σαφή προτίμηση για θρησκείες παρόμοιες αυτής που μεγάλωσαν. Παρόμοια 

συμπεράσματα εμφανίζονται στη μελέτη της θρησκευτικής κινητικότητας του Mueller 

(1971).
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7.3 Ηλικίες Προσηλυτισμού

Το μοντέλο του ανθρώπινου κεφαλαίου προβλέπει ότι η αλλαγή θρησκείας, όπως οι 

αλλαγές εργασίας, θα τείνει να εμφανιστεί ηλικιακά νωρίς, καθώς ο άνθρωπος αναζητά 

την καλύτερη αντιστοιχία μεταξύ των δεξιοτήτων του και του πλαισίου στο οποίο 

καλείται να παράξει τα θρησκευτικά προϊόντα. Με το πέρασμα του χρόνου, τα κέρδη 

από περαιτέρω αλλαγές μειώνονται, καθώς η πιθανότητα βελτίωσης της αντιστοιχίας 

αυτής μικραίνει και τα χρόνια που απομένουν και στα οποία μπορεί να αυξήσει το 

κεφάλαιό του μέσω μιας νέας μετακίνησης μειώνονται, ενώ οι δαπάνες της μετατροπής 

αυξάνονται, δεδομένου ότι το άτομο συσσωρεύει περισσότερο κεφάλαιο εξειδικευμένο 

σε ένα συγκεκριμένο θρησκευτικό πλαίσιο κάθε φορά. Έτσι, οι αλλαγές μεταξύ 

ηλικιωμένων πρέπει να είναι πολύ σπάνιες.

Εμπειρικές μελέτες επιβεβαιώνουν αυτές τις προβλέψεις. Τρεις μελέτες που 

πραγματοποιήθηκαν στην αλλαγή του αιώνα δείχνουν ότι οι άνθρωποι αναλάμβαναν 

τις πρώτες προσωπικές θρησκευτικές υποχρεώσεις τους σε μια μέση ηλικία 16 ή 17 

(Pressey και Kuhlen (1957)). Αυτό δεν έχει αλλάξει πολύ κατά τη διάρκεια του χρόνου. 

Μια μελέτη του 1928, σε δείγμα 1.207 ανθρώπων έδειξε ότι το θρησκευτικό "ξύπνημα" 

συνήθως άρχιζε στην ηλικία των 12 ετών, αλλά ευδιάκριτη θρησκευτική συνείδηση 

εμφανίζονταν μόλις στην ηλικία των 16 (Clark (1929)). Και το 1954 όμως, η μέση ηλικία 

παρέμενε στα 15 χρόνια (Argyle & Beit-Hallahmi (1975)). Όπως είναι αναμενόμενο, η 

θρησκευτική δέσμευση σε όλες αυτές τις μελέτες ήταν μια προσωπική επιβεβαίωση των 

πεποιθήσεων μέσα στις οποίες ανατρέφονταν τα άτομα. Οι αποφάσεις για μετακίνηση 

σε άλλη θρησκεία προέκυπταν συνήθως αργότερα. Παραδείγματος χάριν, η ανάλυση 

από τον Iannaccone των ερευνών του N.O.R.C. τα έτη 1964 και 1973 για τους 

Καθολικούς Αμερικανούς έδειξε μια ηλικία μετακίνησης ατόμων που είχαν ανατραφεί 

σε μη καθολικές οικογένειες προς τον καθολικισμό, περίπου στα 20 και μια μέση ηλικία 

στα 25 χρόνια, όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα 7.1. Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι 

οι αποφάσεις που οδηγούν σε νέες θρησκευτικές υποχρεώσεις λαμβάνονται στο πρόωρο 

μέρος του κύκλου της ζωής ενός ανθρώπου.
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7.4 Διαθρησκευτικοί-Μικτοί Γάμοι

Μια οικογένεια μπορεί να παράγει τα θρησκευτικά προϊόντα αποτελεσματικότερα 

όταν μοιράζονται ο σύζυγος και η σύζυγος την ίδια θρησκεία. Με αυτόν τον τρόπο το 

νοικοκυριό επωφελείται των οικονομιών κλίμακας. Ένα αυτοκίνητο χρησιμοποιείται 

για να πηγαίνουν στην εκκλησία, δεν γεννάται θέμα ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα 

διατεθούν οι συνεισφορές χρόνου και χρημάτων σε διαφορετικές θρησκείες και δεν 

είναι απαραίτητο να συζητηθεί η θρησκεία με την οποία θα ανατραφούν τα παιδιά. Ως 

εκ τούτου, οι ίδιες δυνάμεις που οδηγούν τους ανθρώπους να παραμείνουν με την 

θρησκεία των γονέων τους, τους οδηγούν επίσης να επιλέξουν συντρόφους από την ίδια 

θρησκεία. Επιπλέον, ακόμη και εκείνοι που πραγματοποιούν μικτό γάμο έχουν 

αργότερα ισχυρά κίνητρα να υιοθετήσουν τη θρησκεία του συζύγου τους. Τα κέρδη 

αποδοτικότητας από τέτοιους συζυγικούς συμβιβασμούς τείνουν μάλιστα να είναι 

μεγαλύτερα όταν μετακινηθεί ο λιγότερο θρησκευόμενος σύζυγος προς τη θρησκεία του 

πιο θρησκευόμενου.

Πράγματι, μέσα από εμπειρικά στοιχεία φαίνεται μια ενδιαφέρουσα ομοιότητα 

μεταξύ των μικτών γάμων και της μετακίνησης μεταξύ των δογμάτων. Πιο 

συγκεκριμένα, τα ποσοστά γάμων μεταξύ ατόμων του ίδιου δόγματος είναι πιο μεγάλα 

όταν δεν υπάρχουν στενά υποκατάστατα του δόγματός τους, ενώ και οι 

διαθρησκευτικοί γάμοι πραγματοποιούνται κυρίως μεταξύ ατόμων που πιστεύουν σε 

παραπλήσια δόγματα. Τα συμπεράσματα αυτά επιβεβαιώνονται από στοιχεία που 

αφορούν τόσο τον Καναδά όσο και τις Η.Π.Α., δηλαδή από στοιχεία δύο χωρών με 

θρησκευτική ελευθερία και μεγάλη ποικιλία θρησκευτικών δογμάτων στο εσωτερικό 

τους (Travis (1976), Johnson (1980)).

Παρατηρούμε λοιπόν ότι το Sr δίνει τη δυνατότητα να προβλέπονται 

συμπεριφορές, όπως η διαθρησκευτική μετακίνηση, η πραγματοποίηση μικτών γάμων ή 

όχι και η αλλαγή θρησκείας με σκοπό τη βελτιστοποίηση της σχέσης δεξιοτήτων- 

θρησκευτικού πλαισίου. Κατά συνέπεια, επηρεάζει την ικανότητα του ατόμου να 

παράγει και να εκτιμά θρησκευτικά αγαθά. Για παράδειγμα, η ποιότητα της φιλίας που 

βιώνεται μέσα από τις συναθροίσεις, εξαρτάται πολύ από το τί έχει επενδυθεί σε αυτές 

τις σχέσεις, και με το πέρασμα του χρόνου η φιλία αυτή μπορεί να εξελιχθεί σε
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σημαντική πηγή θρησκευτικής ικανοποίησης και σε ένα επίσης σημαντικό κίνητρο για 

συνεχή συμμετοχή στα θρησκευτικά δρώμενα. Όμοια, είναι δύσκολο αν όχι αδύνατο, 

να εκτιμήσει κάποιος τις θρησκευτικές υπηρεσίες πριν μυηθεί στα τελετουργικά και 

στην παράδοση της θρησκείας που ακολουθεί ή που θέλει να ακολουθήσει. Είναι επίσης 

αλήθεια ότι το θρησκευτικό ανθρώπινο κεφάλαιο (religious human capital) είναι ένα 

σημαντικό προϊόν της θρησκευτικής δραστηριότητας. Πολλές τέτοιες δραστηριότητες 

μάλιστα προωθούνται όπως και οι επενδύσεις: οι θρησκευτικές υπηρεσίες είναι έτσι 

σχεδιασμένες, ώστε όχι μόνο να εμπνέουν και να διασκεδάζουν τους συμμετέχοντες, 

αλλά και να τους καθοδηγούν. Επίσης οι πράξεις φιλανθρωπίας υποτίθεται ότι δεν 

βελτιώνουν μόνο τη θέση των αποδεκτών, αλλά και του φιλάνθρωπου. Γνωρίζουμε 

άλλωστε, ότι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, κάθε θρησκεία υπόσχεται το καλύτερο σε 

αυτή ή την άλλη ζωή.

Τα παραπάνω παραδείγματα αποκαλύπτουν τη βασική σχέση μεταξύ του 

θρησκευτικού ανθρωπίνου κεφαλαίου (religious human capital) και της θρησκευτικής 

συμμετοχής. Το θρησκευτικό ανθρώπινο κεφάλαιο (religious human capital) είναι 

ταυτόχρονα προϋπόθεση και συνέπεια της θρησκευτικής δραστηριότητας. Ενισχύει την 

ικανοποίηση που απολαμβάνει κάποιος από τη συμμετοχή του και αυξάνει κατά 

συνέπεια τη συμμετοχή του. Ταυτόχρονα, η θρησκευτική συμμετοχή είναι το πιο 

σημαντικό μέσο αύξησης του κεφαλαίου και επομένως η αύξηση αυτής αυξάνει και το 

κεφάλαιο. Οι θρησκευτικές δραστηριότητες βοηθούν στη συσσώρευση των 

εξειδικευμένων εκείνων ικανοτήτων που ενισχύουν την ικανοποίηση από τη λήψη 

πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της θρησκείας. Μάλιστα, αξίζει να αναφέρουμε ότι η 

τελευταία λειτουργία των δραστηριοτήτων αποδεικνύει ότι η θρησκεία είναι σαν τις 

άλλες οικιακές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν εκμάθηση και εκπαίδευση μέσα από 

την πράξη.

Άρα λοιπόν, η οικονομική έννοια του θρησκευτικού ανθρωπίνου κεφαλαίου 

(religious human capital) βοηθά στη δημιουργία ενός δυνατού μοντέλου θρησκευτικής 

συμμετοχής, ακόμα κι αν αποδεχτούμε το γεγονός ότι παραβλέπει κάποια ερωτήματα 

όπως π.χ. "τί είναι η θρησκεία?".

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

8.1 Στοιχεία και Μεθοδολογία της Έρευνας

Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή τη μελέτη (Heineck (2001)), 

προέρχονται από την German Socio-Economic Panel Study, GSOEP, (SOEP Group, 

2001), η οποία φιλοξενείται από το Γερμανικό Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών 

(DIW), στο Βερολίνο. Η ανάλυση περιορίζεται σε στοιχεία από το 1994, το 1998 και το 

1999, με συνολικά 20.248 παρατηρήσεις, από τις οποίες 9.303 αφορούν άντρες και οι 

10.946 γυναίκες. Τα συγκεκριμένα στοιχεία επιλέχθηκαν επειδή οι συνεντευξιαζόμενοι 

καλούνταν, εκτός των άλλων, να απαντήσουν για τη σημασία της πίστης στη ζωή τους, 

κάτι που παίζει σημαντικό ρόλο στην απόφαση του ατόμου να συμμετάσχει ή όχι σε 

θρησκευτικές δραστηριότητες. Επίσης στη μελέτη αυτή, ο σχηματισμός του 

θρησκευτικού ανθρώπινου κεφαλαίου (religious human capital) θεωρείται ενδογενής με 

τη συχνότητα εκκλησιασμού. Όπως είδαμε άλλωστε, ένα υψηλό επίπεδο εκκλησιασμού 

βοηθά το σχηματισμό του κεφαλαίου, το οποίο αυξάνει με τη σειρά του το βαθμό 

εκκλησιασμού, επειδή η ικανοποίηση που λαμβάνει το άτομο από τη συμμετοχή του 

αυξάνει, όσο αυξάνει και το θρησκευτικό ανθρώπινο κεφάλαιο (religious human 

capital). Καθώς ο εκκλησιασμός και η δύναμη της πίστης καθορίζονται ταυτόχρονα, οι 

συντελεστές τους εκφράζουν καθαρά αποτελέσματα, εφόσον οι διασυνδέσεις και οι 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ του κεφαλαίου και του εκκλησιασμού έχουν ξεκαθαριστεί. 

Επίσης, το μοντέλο εκτιμάται χωριστά για γυναίκες και άντρες. Μάλιστα, οι γυναίκες 

επισκέπτονται την εκκλησία περισσότερο από τους άντρες, όπως φαίνεται και από τους 

Πίνακες 8.1, 8.2, και 83.

Ο θρησκευτικός δεσμός θεωρείται ότι αποτελεί ακόμη ένα δείκτη της θρησκευτικής 

συμπεριφοράς. Για παράδειγμα, η συμμετοχή μπορεί να είναι υψηλότερη μεταξύ των 

Καθολικών (catholic) και των Μουσουλμάνων (περιλαμβάνονται στην othdenom) σε 

σχέση με τους Προτεστάντες (protest). Όμως η θρησκευτική αφοσίωση ήταν στο 

ερωτηματολόγιο μόνο το 1990 και το 1997. Επειδή η συμμετοχή έτεινε να είναι σταθερή
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μεταξύ των δύο ετών (μόνο η συμμετοχή στην Προτεσταντική Εκκλησία παρουσίασε 

μείωση περίπου 13%, κάτι που παρουσιάζεται στον Πίνακα 8.4), λαμβάνεται υπόψη η 

αφοσίωση του έτους 1997 στις προς εκτίμηση εξισώσεις.

Καθώς, τόσο το θρησκευτικό ανθρώπινο κεφάλαιο (religious human capital) όσο ο 

εκκλησιασμός, δεν είναι εύκολο να παρατηρηθούν, χρησιμοποιείται η "δύναμη της 

πίστης" (faith) και η συχνότητα του εκκλησιασμού (attend) ως αντίστοιχες 

"πληρεξούσιες" μεταβλητές, οι οποίες λαμβάνουν τιμές από 1 μέχρι 4.

Το μοντέλο αναπτύσσεται όπως παρουσιάζεται παρακάτω. Το Υ* είναι η 

απαρατήρητη ανεξάρτητη μεταβλητή, δηλαδή ο χρόνος που αφιερώνεται σε 

θρησκευτικές δραστηριότητες ή το θρησκευτικό ανθρώπινο κεφάλαιο (religious human 

capital), X είναι το διάνυσμα των επεξηγηματικών μεταβλητών, β είναι ένα διάνυσμα 

άγνωστων παραμέτρων, ε είναι ο όρος σφάλματος, το ί εκφράζει τα άτομα και το t τη 

χρονική περίοδο.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Υ^Χ,β+ε,,,^Ι,.,.Ν; t=l,...T),

^ί1 if Κ - 0
[θ otherwise

Όμως, xoY*t είναι απαρατήρητο. Αντί αυτού λοιπόν παρατηρούμε το εξής:

0 if Τ* < 0
1 if 0 < Τ* < r,
2 if r, < Υ* < γ.

J if τΗ < Υ'

όπου Yit είναι η συχνότητα εκκλησιασμού ή εναλλακτικά η δύναμη της πίστης του 

ατόμου ί τη χρονική περίοδο t. τ είναι το διάνυσμα των αγνώστων παραμέτρων, οι
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οποίες εκτιμώνται με το διάνυσμα β. Υποθέτουμε ότι οι διαταραχές δημιουργούνται 

από την μόνιμα-μεταβατική διαδικασία (permanent-transitory process) sit = + vit,

όπου sit ~ yV( 0,cr2). Η λογαριθμική συνάρτηση πιθανοφάνειας του προβλήματος είναι:

L = Y\oz[Vrdb{Yn,...,YiT)\, 
1=1

όπου

prob^,,..., YiT)- £ ... ^f(sn,...,£iT)d£iT...d£il

και a lt = - X it β και bit = cc αν Yit = 1, ενώ ait=-οο, και bit = - Χι:β αν Yit = 0, και 

/ (.) είναι η κανονική συνάρτηση πυκνότητας. Απλοποιώντας το ολοκλήρωμα 

προκύπτει ότι

prob(Yn,...,YiT)prob(Yi],...l YiT)

= £' - [I £ /(νη/A,)/(A, )άμβ viT.. .d vn

= £ /(A )Π \.F(bJM) - F(au/Mi)] dMi

όπου F(.) είναι η κανονική αθροιστική συνάρτηση κατανομής.

Τα μοντέλα εκτιμώνται βάσει της υπόθεσης ότι ο χρόνος έχει ένα κόστος ευκαιρίας 

το οποίο μπορεί αντικατασταθεί από ένα κατάλληλο ποσοστό μισθού για εκείνους που 

θεωρούνται ενεργό εργατικό δυναμικό. Έτσι, τα δείγματα της μελέτης περιλαμβάνουν 

άτομα ηλικίας μεταξύ 16 και 65 ετών. Τα στοιχεία του GSOEP επιτρέπουν τη 

δημιουργία μιας ικανοποιητικής μεταβλητής μισθού {wage) φυσικά μόνο για εκείνους 

που εργάζονταν κάπου την ημέρα της συνέντευξης. Αυτό που αναμένεται, είναι το
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ποσοστό του μισθού να έχει αρνητικό αντίκτυπο στον εκκλησιασμό επειδή η αύξηση 

των μισθών συνοδεύεται με αύξηση στα κόστη ευκαιρίας.

Εκτός των μισθών, στο μοντέλο περιλαμβάνονται μεταβλητές που σχετίζονται με 

την αγορά εργασίας: μια τεχνητή μεταβλητή για να ελέγχεται αν το άτομο είναι 

καταγεγραμμένο σαν άνεργο (unempl) την περίοδο της συνέντευξης, το εκτός εργασίας 

εισόδημα (nonlab) το οποίο φαίνεται να έχει θετικό συντελεστή, καθώς, εάν μειώνεται η 

σημασία του εισοδήματος από εργασία, τότε αυξάνει ο ελεύθερος χρόνος που μπορεί να 

αφιερωθεί στην απόκτηση θρησκευτικών εμπειριών. Η μεταβλητή της ηλικίας (age) 

περιλαμβάνεται, βάσει της προσέγγισης του μοντέλου, μέσω του θρησκευτικού 

ανθρώπινου κεφαλαίου (religious human capital). Τα άτομα μπορούν να εκτιμήσουν 

πιο εύκολα τις θρησκευτικές τους εμπειρίες αν έχουν ένα μεγαλύτερο απόθεμα 

κεφαλαίου. Εκτός των συνολικών ετών εκπαίδευσης (yearsed), κάποιες τεχνητές 

μεταβλητές (quail, quail) εκφράζουν την ποιότητα της εκπαίδευσης που λαμβάνεται. Η 

χρησιμοποίηση αυτών των μεταβλητών αποδεικνύει ακόμη μια φορά την αναξιοπιστία 

της κοσμικοποιημένης θέσης (secularization thesis) που αναπτύξαμε σε προηγούμενο 

μέρος της παρούσας εργασίας.

Άλλες κοινωνικο-οικονομικές μεταβλητές είναι η οικογενειακή κατάσταση (married) 

(παντρεμένος/η ή όχι) και σχετικές μεταβλητές, όπως η συγκατοίκηση (cohab) και το 

διαζύγιο (divorce), οι οποίες μάλιστα αναμένεται να έχουν αρνητικό αποτέλεσμα στο 

βαθμό εκκλησιασμού. Αρνητικό αποτέλεσμα αναμένεται και στην περίπτωση των 

μικτών γάμων (diffden) σε αντίθεση με τους γάμους μεταξύ ομόθρησκων (eqden). Αυτό 

είναι κάτι που το παρατηρήσαμε και στην προσέγγιση του θρησκευτικού ανθρώπινου 

κεφαλαίου (religious human capital) παραπάνω.

Επιπλέον, στο μοντέλο περικλείονται πληροφορίες σχετικά με την υγεία: άτομα που 

αυτοχαρακτηρίζονται ως υγιή (hlthgood, hlthfair), πληροφορίες σχετικά με το κάπνισμα 

(smoke) και μια μεταβλητή που αφορά τα άτομα με κάποιες αναπηρίες (handicap). Οι 

μεταβλητές για την υγεία και ιδιαίτερα αυτή του καπνίσματος, λαμβάνονται υπόψη 

γιατί εκφράζουν την άποψη των ατόμων για την μετά θάνατον κατανάλωση, η οποία 

όπως είδαμε και στο μοντέλο Α-Ε επηρεάζει τη επιθυμία για συμμετοχή στις 

θρησκευτικές δραστηριότητες. Δηλαδή, τα άτομα που καπνίζουν μπορεί να

ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
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αποφεύγουν τη συμμετοχή, καθώς δεν έχουν μεγάλες προσδοκίες όπως, αντίθετα 

συμβαίνει με όσους πιστεύουν ότι υπάρχει μετά θάνατον ζωή και κατανάλωση.

Τέλος, οι μεταβλητές που σχετίζονται με τα παιδιά σε διαφορετικές ηλικίες (kid46, 

kid.716), χρησιμεύουν στον έλεγχο του φαινομένου να ενδιαφέρονται ιδιαίτερα οι γονείς 

για τη θρησκευτική ανατροφή των παιδιών τους, κυρίως πηγαίνοντάς τα στην εκκλησία 

συχνά. Σημειώνουμε ότι οι επεξηγήσεις των μεταβλητών δίνονται στον Πίνακα 8.5, ενώ 

τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία των μεταβλητών παρουσιάζονται στον Πίνακα 8.6.

ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

8.2 Αποτελέσματα της Έρευνας

Οι Πίνακες 8.7 και 8.8, παρουσιάζουν συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα της 

εκτίμησης μεγίστης πιθανοφάνειας των τυχαίων αποτελεσμάτων του μοντέλου, τόσο για 

τους άντρες, όσο και για τις γυναίκες, έχοντας τη συχνότητα του εκκλησιασμού και τη 

δύναμη της πίστης σαν εξαρτημένες μεταβλητές. Όπως ήταν αναμενόμενο, το ότι 

ανήκει κάποιος σε ένα δόγμα ερμηνεύει τη συχνότητα εκκλησιασμού και τη δύναμη της 

πίστης.

Η ηλικία έχει θετικό αντίκτυπο και στις δυο εξαρτημένες μεταβλητές, ταυτόχρονα 

για άντρες και γυναίκες. Το μοντέλο της οικιακής παραγωγής (household production) 

προσφέρει δύο διαφορετικές εξηγήσεις για το ρόλο της θρησκείας. Η πρώτη βασίζεται 

στο μοντέλο Α-Ε και στην υπόθεση ότι οι περισσότεροι άνθρωποι εκκλησιάζονται και 

συνεισφέρουν, προκειμένου να αποκομίσουν οφέλη μετά θάνατον. Μία εναλλακτική 

εξήγηση είναι αυτή που προτείνει ο Iannaccone στο "Household Production, Human 

Capital & the Economics of Religion", ότι δηλαδή η θρησκεία βασίζεται στη συνήθεια. 

Αν η θρησκευτική ικανοποίηση βασίζεται στο απόθεμα του θρησκευτικού ανθρώπινου 

κεφαλαίου (religious human capital) και αν αυτό το κεφάλαιο είναι προϊόν 

παρελθούσης θρησκευτικής συμμετοχής, τότε η πίστη σε μια θρησκεία θα τείνει να είναι 

αυτό-επιβαλλόμενη. Καθώς οι άνθρωποι γερνάνε, θα παρουσιάσουν μια τάση να είναι 

περισσότερο θρήσκοι επειδή θα έχουν εντρυφήσει περισσότερο στο θέμα της πίστης και 

του δόγματος. Άρα, υποστηρίζεται η υπόθεση περί του εθιστικού χαρακτήρα της 

θρησκείας, αλλά και η υπόθεση περί πτωτικής τάσης του κόστους ευκαιρίας του χρόνου.
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Τα αποτελέσματα σχετικά με την οικογενειακή κατάσταση και την ομοιότητα ή 

ανομοιότητα της θρησκείας μεταξύ συντρόφων, είναι κατά κάποιο τρόπο ασαφή. Ενώ ο 

γάμος επηρεάζει μόνο τη συμμετοχή των αντρών θετικά, δεν υπάρχουν ισχυρές 

αποδείξεις ότι οι γυναίκες πηγαίνουν στην εκκλησία πιο συχνά μόνο όταν ο άντρας 

τους ανήκει στο ίδιο δόγμα. Όμοια, δεν εμφανίζεται κάποιο ομοιογενές σχέδιο για τους 

μικτούς γάμους, έστω κι αν κάτι τέτοιο ήταν αναμενόμενο εξαιτίας της αυστηρότητας 

κάποιων δογμάτων που δεν επιδοκιμάζουν τους γάμους αυτούς. Μάλιστα, φαίνεται ότι 

το να είναι κάποιος παντρεμένος με κάποιον "αλλόθρησκο" περιορίζει τη 

δραστηριότητα του άντρα, ενώ η απλή συγκατοίκηση επηρεάζει τη συμπεριφορά της 

γυναίκας. Η ύπαρξη διαζυγίου δεν επηρεάζει τη συχνότητα εκκλησιασμού.

Η παρουσία παιδιών μεταξύ 7 και 16 ετών επιδρά θετικά στον εκκλησιασμό και των 

δύο συζύγων, γιατί όπως προαναφέραμε οι γονείς αναλαμβάνουν τη θρησκευτική 

ανατροφή των παιδιών.

Τα ευρήματα σχετικά με τις μεταβλητές της υγείας είναι όπως τα αναφέραμε: 

ανάλογα με το πώς κάθε άτομο χαρακτηρίζει την ποιότητα της υγείας του, συμμετέχει 

και στις θρησκευτικές δραστηριότητες, ακόμη κι αν οι ενδείξεις για μια τέτοια 

συμπεριφορά δεν είναι δυνατές. Βέβαια, κάτι τέτοιο μπορεί να είναι αποτέλεσμα μιας 

ενδογενούς διαδικασίας, καθώς κάποιες αυστηρές θρησκείες επιβάλουν συγκεκριμένους 

τρόπους ζωής που σίγουρα επηρεάζουν τη συμπεριφορά των ατόμων σε σχέση με την 

υγεία τους. Όσον αφορά το κάπνισμα, οι καπνιστές τείνουν να επισκέπτονται ελάχιστα 

την εκκλησία επειδή δεν είναι πρόθυμοι να συσσωρεύσουν θρησκευτικό ανθρώπινο 

κεφάλαιο (religious human capital) λόγω του υψηλού κόστους ευκαιρίας. Αυτό είναι 

κάτι που ισχύει και για τα δύο φύλα. Το να είναι κάποιος καπνιστής λειτουργεί 

αρνητικά και στη συμμετοχή και στη δύναμη της πίστης του.

Η τελευταία μεταβλητή υγείας που αφορά άτομα με αναπηρίες δείχνει ότι οι 

γυναίκες με ειδικές ανάγκες εκκλησιάζονται λιγότερο, το οποίο εξηγείται αν σκεφτεί 

κανείς τα υψηλά κόστη τόσο της φυσικής δύναμης που απαιτείται, όσο και των 

μετακινήσεων με ειδικά ίσως οχήματα.

Η υπόθεση ότι η θρησκεία δεν αποτελεί προνόμιο των φτωχών και των λιγότερο 

μορφωμένων βρίσκει, έστω και μικρή σχετικά, υποστήριξη στο θετικό αποτέλεσμα του
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υψηλού μορφωτικού επιπέδου στη συχνότητα εκκλησιασμού. Καθώς η βασική παιδεία 

δεν οδηγεί συνήθως σε υψηλούς μισθούς, υποθέτουμε ότι η συμπεριφορά των 

"μορφωμένων" ατόμων οφείλεται στην επικράτηση του εισοδηματικού αποτελέσματος. 

Όμως το αποτέλεσμα της παιδείας εμφανίζεται κάπως αδυνατισμένο για το γυναικείο 

φύλο.

Αν λάβουμε υπόψη το εκτός εργασίας εισόδημα, τότε παρατηρούμε ότι η συμμετοχή 

των γυναικών είναι μεγαλύτερη από αυτή των αντρών, επειδή οι γυναίκες έχουν 

περισσότερο χρόνο εκτός εργασίας. Δεδομένου ότι η ανεργία επιδρά ελάχιστα αρνητικά 

στη συμμετοχή των αντρών, ο μισθός που εκφράζει στο μοντέλο τα κόστη ευκαιρίας του 

χρόνου, δεν υποθέτει κάποια σημαντική μείωση της συμμετοχής.

Είναι όμως ενδιαφέρον να παρατηρήσει κανείς μια ασθενή απόδειξη ότι γυναίκες 

με υψηλούς μισθούς εκφράζουν αδύναμη πίστη. Είναι κάτι που μπορούμε να 

υποθέσουμε ότι οφείλεται στο ισχυρό ανταγωνισμό που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες 

εργαζόμενες που τις αναγκάζει να επικεντρωθούν σε υλικά αγαθά.

Συμπερασματικά, και με βάση τα αποτελέσματα της παραπάνω εμπειρικής 

ανάλυσης, εκτός από την ηλικία, η θρησκευτική συμμετοχή συσχετίζεται θετικά με τη 

θρησκευτική αφοσίωση και σε κάποιο βαθμό και με το επίπεδο της παιδείας. 

Αναφερόμενοι στις οικονομικές μεταβλητές δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν 

ισχυρές ενδείξεις ότι οι θρησκευτικές δραστηριότητες έχουν κόστος ευκαιρίας. Από όλα 

αυτά, συνάγουμε το συμπέρασμα ότι η οικονομική ανάλυση της θρησκείας είναι μια 

παραγωγική διαδικασία, αν βέβαια ληφθούν υπόψη οι κοινωνικοί παράγοντες 

πρόβλεψης της θρησκευτικής συμπεριφοράς, όπως η οικογένεια και το θρησκευτικό 

παρελθόν του ατόμου.

ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
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ΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

9.1 Θρησκευτική Συμπεριφορά

Ο Montgomery στο "Contemplations on the Economic Approach to Religious 

Behavior" (1996), προσπαθεί να προσεγγίσει το θέμα της θρησκευτικής συμπεριφοράς 

με τρόπο εναλλακτικό των όσων έχουμε αναφέρει παραπάνω. Υποθέτει καταρχάς, ότι 

είναι δυνατό αλλά και χρήσιμο, να ερμηνεύει κανείς τη θρησκευτική συμπεριφορά του 

ατόμου σαν μια προσπάθεια να μεγιστοποιήσει την αναμενόμενη χρησιμότητά του, 

δεδομένων των υποκειμενικών πεποιθήσεών του. Ένα απλό μοντέλο μπορεί να 

περιλαμβάνει για παράδειγμα: δύο ειδών συμπεριφορές {^^εκκλησιασμός,

Λ2=αποφυγή εκκλησιασμού), δύο ειδών προσεγγίσεις όσον αφορά το Θεό {$£=υπάρχει 

Θεός, 5ΛΓ=δεν υπάρχει Θεός), πεποιθήσεις [ρΕ, ρΝ}, και χρησιμότητες {ulE, uw, u2E, 

u2N}. Έτσι, η ανάλυση του μοντέλου υποθέτει ότι το άτομο επιλέγει At που του παρέχει 

τη μεγαλύτερη δυνατή χρησιμότητα:

Σ,/νν

9.2 Θρησκευτικές Προτιμήσεις & Πεποιθήσεις

Σε πολλές αναλύσεις της θρησκευτικής συμπεριφοράς οι όροι "θρησκευτικές 

προτιμήσεις" και "θρησκευτικές πεποιθήσεις" χρησιμοποιούνται εναλλακτικά. 

Ερμηνεύοντας τη θρησκευτική συμπεριφορά ως επιλογή υπό καθεστώς αβεβαιότητας, 

είναι φυσικό να συσχετισθούν οι "προτιμήσεις" με τις χρησιμότητες utj και οι

"πεποιθήσεις" με τις πιθανότητες ρ j. Στη σύγχρονη οικονομική θεωρία οι χρησιμότητες

θεωρούνται γενικά "προσωπικές" με ένα τρόπο που οι πιθανότητες δε μπορούν. Ο 

Aumann ("Correlated Equilibrium as an Expression of Bayesian Rationality" (1987)) 

σημειώνει γιατί οι οικονομολόγοι επέβαλαν αυτήν τη ασυμμετρία:
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"Ίσως ο πιο σημαντικός λόγος, είναι ότι η χρησιμότητα εκφράζει άμεσα "γεύσεις" 

(tastes) που είναι σαφώς προσωπικές. Θα ήταν παράλογο να μιλήσει κανείς για 

"απρόσωπες", "αντικειμενικές" και "αμερόληπτες" γεύσεις (tastes). Δεν είναι όμως 

παράλογο να μιλήσει κανείς για αμερόληπτες εκτιμήσεις πιθανοτήτων. Έτσι, δεν έχει 

κανένα νόημα να ζητήσει κάποιος τη συμβουλή ενός ειδικού για το ποια θα είναι η 

γεύση (taste) που θα πρέπει να έχει για κάτι, οτιδήποτε. Από την άλλη, η συμβουλή του 

ειδικού σχετικά με τις πιθανότητες, μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη."

Εκείνα όμως τα μοντέλα που υιοθετούν την ασύμμετρη πληροφόρηση, βασίζονται 

σχεδόν πάντα στην Κοινή Προγενέστερη Υπόθεση (ΚΠΥ), (Common Prior Assumption, 

(CPA)) σύμφωνα με την οποία, όλα τα άτομα μοιράζονται τις ίδιες πεποιθήσεις σχετικά 

με το αν υπάρχει Θεός, για παράδειγμα. Αφού λάβουν σήματα που περιλαμβάνουν 

πληροφορίες σχετικά με το ερώτημα που τα απασχολεί, υποτίθεται ότι ανανεώνουν τις 

πεποιθήσεις τους ορθολογικά.

ΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

9.3 Άσκηση Κριτικής στα Μοντέλα Θρησκευτικού Κεφαλαίου

Σύμφωνα με τον Iannaccone (1990), είναι δυνατό να προσπαθήσει κανείς να 

ερμηνεύσει την ποικιλία στη θρησκευτική συμπεριφορά εφαρμόζοντας το μοντέλο 

"κατανάλωσης-κεφαλαίου". Η τρέχουσα θρησκευτική συμμετοχή αυξάνεται καθώς 

αυξάνεται το ατομικό απόθεμα θρησκευτικού κεφαλαίου (religious human capital) και 

κατά συνέπεια αυξάνεται η ατομική χρησιμότητα μελλοντικών συμμετοχών. Μια 

μεγάλη ποικιλία συμπερασμάτων προκύπτουν, όπως έχουμε δει, από την προσπάθεια 

του ατόμου να διατηρήσει και να ενισχύσει το κεφάλαιό του.

Όμως, παρά το ότι το πλαίσιο που κινείται η προσέγγιση του θρησκευτικού 

κεφαλαίου (religious human capital) βοηθά στην ερμηνεία διαφόρων παραμέτρων της 

θρησκευτικής συμπεριφοράς, παραμένει προβληματικό, σύμφωνα με τον Montgomery. 

Επειδή ο Iannaccone (1990), υποθέτει ότι οι θρησκευτικές πεποιθήσεις είναι σταθερές 

και δεδομένες, κάθε αλλαγή στην αναμενόμενη χρησιμότητα που σχετίζεται με κάποια 

ενέργεια, θα πρέπει να αποδίδεται σε αλλαγές των χρησιμοτήτων και όχι των
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πιθανοτήτων. Είναι όμως αληθοφανές, ότι η θρησκευτική συμμετοχή μεταβάλει τόσο τις 

πιθανότητες όσο και τις χρησιμότητες. Επομένως, είναι ασαφές εάν το θρησκευτικό 

κεφάλαιο (religious human capital) εκφράζει τη μία από τις δύο ή ακόμα και τις δύο. 

Για παράδειγμα, τα παιδιά τείνουν να παραμένουν πιστά στη θρησκεία της οικογένειας 

επειδή προσφέρει μεγαλύτερο επίπεδο χρησιμότητας ή επειδή αναπτύσσουν την 

πεποίθηση ότι αυτή η θρησκεία είναι η μόνη "αληθινή";

Τίθεται λοιπόν το ερώτημα, γιατί να μη θεωρούνται και οι υποκειμενικές 

πιθανότητες απόθεμα, το οποίο να συσσωρεύεται κιόλας, σαν ένα μέρος της 

θρησκευτικής συμμετοχής; Δηλαδή, όπως ακριβώς το μοντέλο του θρησκευτικού 

κεφαλαίου (religious human capital) αντιμετωπίζει τις χρησιμότητες. Είδαμε όμως, ότι η 

σύγχρονη οικονομική θεωρία αντιμετωπίζει πιθανότητες και χρησιμότητες 

ασυμμετρικά. Με βάση το πλαίσιο κατανάλωσης-κεφαλαίου, μπορεί να υποτεθεί ότι οι 

χρησιμότητες διαμορφώνονται μέσω της διαδικασίας "μαθαίνω πειραματιζόμενος" και 

η οποία εξαρτάται από αυθαίρετους τρόπους βασιζόμενους στην παρελθούσα 

συμμετοχή του ατόμου. Οι οικονομολόγοι ασχολούνται περισσότερο με τη διαμόρφωση 

των πεποιθήσεων: οι τελευταίες είναι δεδομένες για τα ορθολογικά άτομα λόγω της 

απουσίας νέας πληροφόρησης και τα σήματα που περιλαμβάνουν πληροφορίες πρέπει 

να μεταβάλλουν τις πεποιθήσεις αυτές. Συνεπώς, η θρησκευτική συμμετοχή μπορεί να 

μεταβάλλει τις πεποιθήσεις των ορθολογικών ατόμων, μόνο εάν η συμμετοχή 

αποκαλύψει νέες πληροφορίες. Ακόμη και τότε όμως, θα πρέπει να μεταβάλλει τις 

πεποιθήσεις με συγκεκριμένους τρόπους. Άρα λοιπόν η οικονομική προσέγγιση, όπως 

την είδαμε στα προηγούμενα μέρη της παρούσας, δεν επιτρέπει καμία μορφή, έστω και 

απλής, συγχώνευσης πιθανοτήτων και χρησιμοτήτων στα όρια του θρησκευτικού 

κεφαλαίου.

ΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
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9.4 Μια Εναλλακτική Προσέγγιση

Ο Montgomery (1996), αναπτύσσει μια εναλλακτική θεωρητική προσέγγιση του 

τρόπου διαμόρφωσης των θρησκευτικών πεποιθήσεων. Το σημείο εκκίνησης είναι ένας 

επιστημολογικός προσανατολισμός που τον ονομάζει "Μεθοδολογικό 

Υπαρξισμό"(ΜΥ), (Methodological Existentialism, (ΜΕ)). Σε αντίθεση με την 

οικονομική προσέγγιση, ο ΜΥ θεωρεί ότι η απόλυτη πραγματικότητα είναι άγνωστη. 

Δεν υπάρχουν δηλαδή, σήματα που να επιτρέπουν στα άτομα να αποκομίζουν 

αντικειμενικές εκτιμήσεις της πιθανότητας ύπαρξης Θεού. Επίσης, ο ΜΥ διατείνεται ότι 

τα άτομα είναι υποχρεωμένα να κάνουν τις επιλογές τους υπό καθεστώς αβεβαιότητας, 

ακόμα κι αν στερούνται πληροφοριών απαραίτητων για τη διαμόρφωση 

αντικειμενικών πεποιθήσεων. Παρατηρώντας τα "άλματα πίστης" που αναγκάζονται 

να κάνουν τα άτομα, οι κοινωνικοί επιστήμονες ασχολούνται με την ανάπτυξη θεωριών 

συμπεριφοράς για τον τρόπο σχηματισμού των πεποιθήσεων αυτών.

Όμως, δεδομένου ότι υποστηρικτές του ΜΥ δίνουν έμφαση σε ψυχολογικές πιέσεις 

που προέρχονται από την ανάγκη πραγματοποίησης επιλογών, θεωρείται φυσικό 

επακόλουθο η χρήση της νοητικής-δυσαρμονικής θεωρίας (cognitive-dissonance 

theory). Εν συντομία, η θεωρία υποστηρίζει ότι η νοητική δυσαρμονία είναι μια 

κατάσταση πίεσης που προκύπτει όποτε ένα άτομο διατηρεί ταυτόχρονα δύο ιδέες, 

στάσεις, πεποιθήσεις, απόψεις, οι οποίες είναι ασύμβατες ψυχολογικά. Για να μειώσουν 

αυτή την ένταση, τα άτομα μπορεί να αλλάξουν (ακόμα και υποσυνείδητα) μία (ή και 

περισσότερες) από τις συγκρουόμενες απόψεις ή στάσεις, ή εναλλακτικά να προσθέσουν 

κάποιες που θα βοηθήσουν στο συμβιβασμό των υπολοίπων. Ένα απλό παράδειγμα στο 

πλαίσιο της θρησκευτικής συμπεριφοράς είναι το εξής. Ας υποθέσουμε ότι υπάρχει μια 

ομάδα ανθρώπων που δεν πιστεύει μεν στον Θεό, αλλά εκκλησιάζεται τακτικά. Η 

δυσαρμονία που προκύπτει μπορεί να αντιμετωπιστεί με μια αύξηση της υποκειμενικής 

πιθανότητας να υπάρχει Θεός. Με αυτό τον τρόπο, οι πράξεις επηρεάζουν άμεσα τις 

πεποιθήσεις, ακόμα και αν οι πράξεις αυτές δεν περιλαμβάνουν καμιά καινούρια 

πληροφορία. Έτσι, η τρέχουσα θρησκευτική συμμετοχή οδηγεί σε μια αύξηση της 

αναμενόμενης χρησιμότητας που μπορεί να ληφθεί από τη μελλοντική συμμετοχή. 

Αυτό όμως, συμβαίνει για διαφορετικό λόγο από αυτόν που προτείνει ο Iannaccone
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(1990). Μάλιστα ο Montgomery (1996), θεωρεί ότι το μοντέλο του θρησκευτικού 

κεφαλαίου (religious human capital) "δουλεύει", εν μέρει επειδή υποσυνείδητα 

ενστερνίζεται αυτή τη μη ορθολογική διαδικασία της μορφοποίησης των πεποιθήσεων.

Τέλος, επειδή η θεωρία της δυσαρμονίας χρησιμοποιεί τη χρησιμότητα και την 

πιθανότητα συμμετρικά, και επειδή το πλαίσιο κατανάλωσης-κεφαλαίου αποτελεί 

χρήσιμο εργαλείο για τον καθορισμό της χρησιμότητας, τότε ίσως κάποια μορφή του 

πλαισίου αυτού να είναι σε θέση τελικά να καθορίσει μοντέλα συμπεριφοράς και 

σχηματισμού πεποιθήσεων.

ΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
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ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

10.1 Γενικά

Η σύγχρονη εξέταση των οικονομικών της θρησκείας αναλύει με αυξανόμενο 

ρυθμό τις θρησκευτικές ομάδες και τα θρησκευτικά ινστιτούτα. Η θρησκευτική 

συμπεριφορά είναι κατά πολύ εξαρτώμενη από το είδος και το περιεχόμενο της 

κοινωνίας όπου αναπτύσσεται. Στη συνάρτηση της οικιακής θρησκευτικής παραγωγής 

(religious household production) το σύνολο της θρησκευτικής παραγωγής υποτίθεται 

ότι προκύπτει στο επίπεδο των ατόμων και των νοικοκυριών. Στην πράξη όμως, η 

θρησκευτική συμπεριφορά είναι κάθε άλλο παρά ατομική υπόθεση. Έτσι, σύγχρονες 

μελέτες των οικονομικών της θρησκείας στρέφουν την προσοχή τους από τα άτομα και 

τα νοικοκυριά στις ομάδες και τα ιδρύματα. Απλά μοντέλα μεμονωμένων ατόμων που 

επιδιώκουν τη μεγιστοποίηση της χρησιμότητάς τους και τα οποία περιορίζονται μόνο 

από το προσωπικό εισόδημα και τις τιμές των αγαθών, έδωσαν τη θέση τους σε μοντέλα 

που δίνουν έμφαση στο ρόλο των εταιρειών (firms) και των λεσχών (clubs) που 

ειδικεύονται στην παραγωγή θρησκευτικών αγαθών. Τα μοντέλα ιδρυμάτων 

υπογραμμίζουν αυτή ακριβώς τη σημαντικότητα των ειδικευμένων εταιρειών (firms) 

και λεσχών (clubs) στη διαδικασία παραγωγής των θρησκευτικών αγαθών. Αυτό το 

πεδίο έρευνας διακρίνεται σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη, οι εκκλησίες 

αντιμετωπίζονται ως λέσχες (clubs) οι οποίες είναι αφιερωμένες στη συλλογική 

παραγωγή υπηρεσιών λατρείας, θρησκευτικών οδηγιών, κοινωνικών δραστηριοτήτων 

και άλλων υπηρεσιών. Σε αυτά τα μοντέλα λέσχης (club models) τα περισσότερα μέλη 

συνεισφέρουν και στην παραγωγή και στην κατανάλωση των θρησκευτικών αγαθών. 

Στη δεύτερη κατηγορία, οι εκκλησίες θεωρούνται ως συνηθισμένες νεοκλασικές 

εταιρείες (firms) στις οποίες οι παραγωγοί πωλούν τα θρησκευτικά προϊόντα και τις 

υπηρεσίες στους πελάτες.
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10.2 Μοντέλα Λέσχης 
(Club Models)

Τα μοντέλα λέσχης (club models) μπορούν να θεωρηθούν επεκτάσεις της 

προσέγγισης της θρησκευτικής οικιακής παραγωγής (religious household production). 

Τα θρησκευτικά αγαθά που εισέρχονται στην συνάρτηση χρησιμότητας του 

νοικοκυριού δεν εξαρτώνται πλέον μόνο από τις εισροές του τελευταίου σε χρόνο, 

αγαθά και κεφάλαιο, αλλά και στις εισροές των υπολοίπων μελών της εκκλησίας. Αυτό 

σημαίνει ότι η ικανοποίηση που αποκτάται από μια θρησκευτική δραστηριότητα 

εξαρτάται για παράδειγμα, και από το πόσοι άλλοι άνθρωποι παρακολουθούν και 

συμμετέχουν, από το πώς υποδέχονται ο ένας τον άλλον, από τις δεσμεύσεις τους, κ.α. 

Έτσι η συνάρτηση της οικιακής θρησκευτικής παραγωγής (religious household 

production) παίρνει τη μορφή:

R, = R(TtRt ’ X Rt > S Rt > Q) '

όπου το Q εκφράζει την ποιότητα της ομάδας, η οποία με τη σειρά της είναι συνάρτηση 

των θρησκευτικών εισροών των άλλων μελών, υποθέτοντας τη μέση ποσότητα χρόνου 

που ξοδεύουν τα άλλα μέλη στην παραγωγή θρησκευτικών αγαθών R . Για i = 1 ,.,.η 

μέλη, η ποιότητα της ομάδας δίνεται από τη σχέση:

j*i
A
η -1

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά οικονομικά μοντέλα λέσχης (club models), το 

συγκεκριμένο δίνει έμφαση στις θετικές εξωτερικότητες που σχετίζονται με τη 

θρησκευτική δραστηριότητα. Ένα ενεργό μέλος της εκκλησίας αυξάνει τη χρησιμότητα 

και των υπολοίπων ενώ από την άλλη οι free-riders τη μειώνουν. Στις λέσχες (clubs) οι 

ενέργειες των άλλων μελών εμφανίζονται στις αντικειμενικές συναρτήσεις κάθε άλλου 

μέλους, αλλά οι εξωτερικότητες που πηγάζουν από αυτές τις ενέργειες εξαιρούνται, 

καθώς εφαρμόζονται μόνο στα μέλη των λεσχών (clubs). Για να επιτύχουν οι εκκλησίες
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μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής και για να καταφέρουν να απομακρύνουν τους free

riders απαιτούνται θυσίες. Τα μέλη επωφελούνται απύ τη θρησκευτική και κοινωνική 

δραστηριότητα των άλλων μελών μέσω ενός συστήματος, μιας διαδικασίας, όπου δεν 

μεσολαβούν οι τιμές. Παρ' όλα αυτά, τα οφέλη έχουν μια τιμή, καθώς μία 

αποτελεσματική λέσχη (clubs) προσπαθεί να επηρεάσει τις δραστηριότητες των μελών 

της απαιτώντας από αυτά να υποβάλλονται σε θυσίες και απαγορεύσεις. Αυτό, εξηγεί 

γιατί οι ορθολογικοί άνθρωποι επιθυμούν να συμμετέχουν σε δόγματα που απαιτούν 

προσωπικές θυσίες και εφαρμόζουν αυστηρούς κανονισμούς στον τρόπο ζωής των 

μελών τους. Από την άλλη, άτομα με υψηλές ευκαιρίες αγοράς, μπορούν να 

διαμορφώσουν δόγματα λιγότερο απαιτητικά και αυστηρά.

Το άριστο επίπεδο θρησκευτικής δραστηριότητας, R', για όλη την κοινότητα

(σχετίζεται με το μισθολογικό επίπεδο —) δίνεται από τη σχέση:
Ρ

— = MRSrc (R*) + MRS0C (R*),
Ρ

όπου οι δύο όροι είναι τα οριακά ποσοστά υποκατάστασης μεταξύ της θρησκευτικής 

δραστηριότητας και της κατανάλωσης, και μεταξύ της ποιότητας της ομάδας και της 

κατανάλωσης. Η καθαρή ανταγωνιστική ισορροπία αγνοεί τον τελευταίο όρο και έτσι 

προκύπτει η αναποτελεσματικότητα.

Το μοντέλο προβλέπει ότι μία αιρετική θρησκεία σχετίζεται με αυστηρές 

προδιαγραφές συμπεριφοράς, με υψηλά ποσοστά εκκλησιασμού και συνεισφορών, με 

μικρό εκκλησίασμα και με ένα σχετικά μεγάλο αριθμό ατόμων που ανήκουν σε 

χαμηλότερες κοινωνικές τάξεις ή και σε μειονότητες. Οι αιρέσεις δεν είναι σε θέση να 

εκμεταλλευτούν τις οικονομίες κλίμακας, όπως οι μεγάλες εκκλησίες, επειδή το κόστος 

ελέγχου των εξόδων αυξάνεται όσο αυξάνεται και το μέγεθος της ομάδας. Η αλλαγή 

θρησκεύματος, η αποστασία και άλλες απροσδόκητες αλλαγές στη συμπεριφορά των 

ατόμων είναι πιο συνηθισμένες σε αυτές τις αιρετικές ομάδες παρά σε μεγαλύτερου 

μεγέθους εκκλησίες. Αυτό συμβαίνει γιατί, το να είναι κάποιος μέλος μιας αίρεσης
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αποτελεί μια λύση ποο απαιτεί πλήρη αποχή από πολλά κοσμικά αγαθά. Μη έχοντας 

περιθώριο συμβιβασμού, η άριστη αντίδραση ενός μέλος σε μια αλλαγή στις τιμές των 

αγαθών αυτών είναι διακριτή: συνεχίζει την αποχή και παραμένει μέλος, ή αποχωρεί 

από την ομάδα και μεταπηδά σε μία σταθερή μη θρησκευτική άριστη κατάσταση. 

Περιορίζοντας την πρόσβαση σε κοσμικά αγαθά και απολαβές, οι αιρέσεις επιβάλλουν 

εξαιρετικά υψηλά κόστη σε άτομα με μεγάλους μισθούς και ικανοποιητικές προοπτικές 

καριέρας. Επομένως, η συμμετοχή σε μια αίρεση ασκεί σχετικά μεγαλύτερη έλξη σε 

άτομα με περιορισμένες μη εκκλησιαστικές (κοσμικές) ευκαιρίες.

Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση του μοντέλου λέσχης (club model) μια εκκλησία 

μπορεί να θεωρείται ότι επιδιώκει τη μεγιστοποίηση της ευημερίας των μελών της. Η 

εκκλησία αντιμετωπίζεται ως μία ετερογενής λέσχη (club) που αγωνίζεται για την 

μεγέθυνσή της μέσα από ένα πλαίσιο περιορισμών. Τα μέλη του κλήρου είναι οι 

σύμβουλοι της λέσχης. Η ανάγκη για ευθυγράμμιση των ενδιαφερόντων των κληρικών 

και εκείνων της εκκλησίας περιορίζει την μεγέθυνση αυτή. Η εκκλησία θεωρείται ότι 

ενδιαφέρεται για την ευημερία των μελών της, αλλά όχι απαραίτητα και των 

συμβούλων της. Έτσι, οι συνεισφορές θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο, 

την παρακολούθηση και τον περιορισμό της διακριτικότητας των μελών του κλήρου.

Το μοντέλο που εξετάζουμε δίνει τη δυνατότητα ανάλυσης της αμοιβαίας 

ασφάλισης, της κρατικής ενίσχυσης, του οικονομικά αποτελεσματικού επιπέδου θυσίας 

και τέλος των θρησκευτικών πολιτικών. Η κρατική υποστήριξη μιας συγκεκριμένης 

θρησκευτικής ομάδας, εισάγει ανισότητες που δημιουργούν δύο ειδών 

αναποτελεσματικότητες. Πρώτον, επιδοτούμενες ομάδες, που χρησιμοποιούν τις θυσίες 

σαν αποδείξεις δέσμευσης, οδηγούνται στο να αυξήσουν τις θυσίες που απαιτούν από 

τα μέλη τους. Δεύτερον, ο περιορισμός στη δυνατότητα εισόδου νέων παραγωγών 

(δογμάτων) θρησκευτικών αγαθών και υπηρεσιών περιορίζει την παροχή υπηρεσιών.

Μία επέκταση του μοντέλου λέσχης (club model) είναι ένα δυναμικό, 

αλληλοκάλυψης γενεών μοντέλο (overlapping generations model) που ερμηνεύει την 

τάση των νέων εκκλησιών να προκύπτουν, αρχικά ως υψηλού κόστους αιρέσεις και να 

εξελίσσονται στη συνέχεια σε λιγότερο απαιτητικές θρησκείες. Οι χρησιμότητες των 

ατόμων εξαρτώνται από τις παροχές τους σε θρησκευτικό (religious human capital) και
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κοσμικό ανθρώπινο κεφάλαιο, που αποφέρει μεγαλύτερες ανταμοιβές σε μη αιρετικές 

ομάδες. Από την άλλη, τα παιδιά των μελών των ομάδων αυτών μεταπηδούν σε 

χαλαρότερες ομάδες ή πιέζουν την ομάδα που ανήκουν να περιορίσει τις απαιτήσεις 

της, καθώς το επίπεδο των μισθών τους αυξάνεται. Αυτή η οικονομική και θρησκευτική 

κινητικότητα, οδηγεί σε μια κίνηση μεταξύ εκκλησίας-αίρεσης.

Τέλος αξίζει να αναφέρουμε ότι όσον αφορά το πρόβλημα των free-riders αυτό 

αναμένεται να είναι μεγαλύτερο σε μεγάλες εκκλησίες. Διάφορες εμπειρικές μελέτες 

όπως του Stonebraker (1993), του Lipford (1995) και των Zaleski & Zech (1994) 

αποκαλύπτουν την αρνητική σχέση μεταξύ του μεγέθους του εκκλησιάσματος και των 

ανά μέλος ποσοστών ετήσιων συνεισφορών.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

10.3 Εταιρικά Μοντέλα 
(Firm Models)

Εκτός από τα μοντέλα λέσχης (club models), στο ερευνητικό αυτό πεδίο υπάρχουν 

και τα εταιρικά μοντέλα (firm models). Θεωρώντας τους κληρικούς ως τους 

παραγωγούς των θρησκευτικών αγαθών και τους λαϊκούς ως τους καταναλωτές, τα 

μοντέλα αυτά αντιμετωπίζοντας τις εκκλησίες ως εταιρείες μεγιστοποίησης κερδών, 

προσπαθούν να ερμηνεύσουν την ανάπτυξη των θρησκευτικών δογμάτων, την 

οργανωτική δομή των θρησκευτικών ιδρυμάτων και την εξέλιξη των θρησκευτικών 

πρακτικών. Έτσι, ενώ τα μοντέλα λέσχης (club models) επικεντρώνονται στην 

συλλογική πλευρά της θρησκευτικής παραγωγής, τα εταιρικά μοντέλα (firm models) 

δίνουν έμφαση στους διακριτούς ρόλους κληρικών και λαϊκών.

Κάποια μοντέλα για παράδειγμα, δίνουν βαρύτητα στο ρόλο της ατομικής 

επιχειρηματικότητας στη διαδικασία δημιουργίας νέων θρησκειών. Κάποια άλλα, 

συγκρίνουν τη δομή των σύγχρονων δογμάτων με τη δομή του franchise, υποθέτοντας 

ότι οι οικονομικές θεωρίες που ρυθμίζουν το franchising βοηθούν στην καλύτερη 

κατανόηση της μεγέθυνσης των εκκλησιών. Άλλοι ερευνητές, μελετώντας συγκεκριμένες 

θρησκευτικές ομάδες, υποστηρίζουν ότι για παράδειγμα, η εντυπωσιακή ανάπτυξη των 

εκκλησιών των Μεθοδιστών και των Βαπτιστών τον 19° αιώνα στην Αμερική,
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οφείλονταν στην αποτελεσματικότατη προώθηση των προϊόντων από τους κληρικούς η 

οποία υπερείχε αυτής παλαιότερων εκκλησιών της εποχής (Πρεσβυτέριοι, 

Προτεστάντες).

Μέχρι σήμερα, η πιο φιλόδοξη εργασία που αναλύει τις εκκλησίες ως εταιρίες είναι 

αυτή των Ekelund et al. (1996) για την πολιτική οικονομία του μεσαιωνικού 

Καθολικισμού. Ξεκινώντας από τον Adam Smith και την άποψή του ότι "η ιεροσύνη 

κάθε καθιερωμένης εκκλησίας αποτελεί μια μεγάλη επιχείρηση", οι Ekelund et al. 

εξηγούν τα πολυάριθμα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του μεσαιωνικού Καθολικισμού 

σε όρους της μονοπωλιακής θέσης του στην θρησκευτική αγορά. Βλέπουν την εκκλησία 

ως μια μονοπωλιακή πολυτομεακή (multi-divisional) εταιρία που χαρακτηρίζεται από 

την ύπαρξη ενός κεντρικού γραφείου που ελέγχει το σύνολο των οικονομικών 

κατανομών και οργανώνει τη μακροχρόνια στρατηγική, επιτρέποντας (συνήθως στα 

περιφερειακά) στα τμήματά του να διατηρούν έναν υψηλό σχετικά βαθμό αυτονομίας 

σε καθημερινές διαδικασίες. Βασισμένοι στις τυποποιημένες θεωρίες μονοπωλίου, στην 

επιδίωξη εύρεσης μισθώματος για τα περιουσιακά της στοιχεία, και στις δαπάνες 

συναλλαγής, οι Ekelund et al. προσφέρουν οικονομικές εξηγήσεις για τους 

περιορισμούς του επιτοκίου, τους νόμους που διέπουν ένα γάμο, την οργάνωση των 

μοναστηριών, τις ανοχές της κάθε εκκλησίας, και ό,τι αφορά τις πεποιθήσεις για την 

κόλαση τον παράδεισο και το καθαρτήριο.

Σαν ένα παράδειγμα της προσέγγισης των Ekelund et al. εξετάζουμε την 

προσέγγιση του στους κανόνες τοκογλυφίας της εκκλησίας. Εδώ, η επιδίωξη μισθώματος 

θεωρείται ως αρχικό κίνητρο για την συντήρηση ενός δόγματος. Η μονοπωλιακή θέση 

της κεντρικής εκκλησίας της επέτρεψε να εξαγάγει μισθώματα από τους μικρότερους 

στην κλίμακα παραγωγούς (ιερωμένους) και από τους προμηθευτές εισροών (τράπεζες) 

ελέγχοντας τα δάνεια που σύναπτε και τα επιτόκια που επέβαλε όταν δάνειζε η ίδια. 

Υποστηρίζουν λοιπόν, ότι οι κανόνες τοκογλυφίας επέτρεψαν στη εκκλησία να 

δανείζεται με χαμηλά επιτόκια αλλά ταυτόχρονα να δανείζει μέσω των παπικών 

τραπεζιτών σε πολύ υψηλότερα.

Υπάρχουν βέβαια ερευνητές που μπορούν να ισχυριστούν κάτι άλλο. Για 

παράδειγμα οι Carr & Landa (1983), υποστηρίζουν ότι οι κανόνες τοκογλυφίας
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ενέργησαν ως μορφή κοινωνικής ασφάλειας ενάντια στους κλονισμούς (shocks), μιας 

και δεν ήταν δυνατόν να ασφαλιστεί η εκκλησία με άλλο τρόπο. Σε όλες τις κοινωνίες, 

αλλά ειδικά σε αγροτικές, τα άτομα αντιμετωπίζουν την σταθερή απειλή των κακών 

συγκομιδών και άλλων απρόβλεπτων καταστροφών. Οι περιορισμοί του επιτοκίου 

μπορούν να ωφελήσουν τα θύματα των αρνητικών κλονισμών (shocks), που θα έχουν 

υψηλή απαίτηση για πίστωση, τιμωρώντας παράλληλα εκείνους που είχαν επωφεληθεί 

από θετικούς κλονισμούς (shocks) και είναι έτσι σε θέση να δανείσουν τους άλλους.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

11.1 Γενικά

Αφού στα προηγούμενα μέρη της οικονομικής ανάλυσης της θρησκείας μελετήσαμε 

εκτενώς τη συμπεριφορά τόσο των ατόμων και των νοικοκυριών όσο και των 

θρησκευτικών ιδρυμάτων μπορούμε πλέον να περάσουμε σε ένα άλλο επίπεδο 

ανάλυσης' αυτό της εξέτασης των σχέσεων μεταξύ των θρησκευτικών ομάδων (religious 

groups). Η βάση αυτής της ανάλυσης είναι η οικονομική θεωρία της αγοράς. Οι έννοιες 

του ανταγωνισμού, του μονοπωλίου και της ισορροπίας της αγοράς βοηθούν στην 

ανάπτυξη ενός μοντέλου για τις θρησκευτικές αγορές.

Για να εξηγήσει κάποιος την εμφάνιση των θρησκευτικών αγορών θα πρέπει πρώτα 

να αποδεχθεί ότι κέρδη από τη συναλλαγή αλλά και την εξειδίκευση υφίστανται στη 

θρησκεία όπως και σε κάθε άλλη διάσταση της ζωής μας. Οι άνθρωποι διαφέρουν όσον 

αφορά τις δυνατότητές τους να παράγουν θρησκευτικά αγαθά. Επομένως είναι φυσικό 

και αναπόφευκτο να εμφανίζονται εταιρείες που παράγουν αυτά ακριβώς τα αγαθά.

Τα απλούστερα μοντέλα θρησκευτικών αγορών πηγάζουν από τα ειδικά 

χαρακτηριστικά των θρησκευτικών αγαθών, όπως είναι ο κίνδυνος, το ανθρώπινο 

κεφάλαιο και η οικιακή παραγωγή. Τότε, οι αποφάσεις που αφορούν τη ζήτηση, 

μετατρέπονται σε απλά θέματα επιλογής του άριστου επιπέδου θρησκευτικής 

κατανάλωσης στις τρέχουσες κάθε φορά τιμές των θρησκευτικών αγαθών. Αλλά και οι 

υποθέσεις που αφορούν την πλευρά της προσφοράς, μπορούν να διατηρηθούν σε απλά 

και κατανοητά επίπεδα. Δηλαδή, οι εκκλησίες είναι εταιρείες μεγιστοποίησης κερδών, 

εξειδικευμένες στην παραγωγή θρησκευτικών αγαθών και υπηρεσιών. Οι 

εκκλησιαστικοί υπάλληλοι κινητοποιούνται από το ίδιο ατομικό όφελος που 

κινητοποιεί και τους υπαλλήλους των υπολοίπων επιχειρήσεων.

Αν τα μέλη της εκκλησίας ενεργούν σαν μεγιστοποιητές ζήτησης και οι εκκλησίες 

σαν μεγιστοποιητές προσφοράς τότε οι δυνάμεις της αγοράς περιορίζουν τις εκκλησίες, 

όπως και τις κοσμικές αγορές, ενώ τα κέρδη του θρησκευτικού ανταγωνισμού, οι 

περιορισμοί του μονοπωλίου και οι κίνδυνοι της κυβερνητικής παρέμβασης είναι τόσο
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πραγματικοί όσο και στις υπόλοιπες αγορές. Ο Adam Smith διατείνονταν ότι οι 

θρησκείες που αποτελούν καθεστώς σε μια χώρα, αντιμετωπίζουν τους ίδιους κινδύνους 

με κάθε άλλο κρατικό μονοπώλιο και θεωρούσε ότι η απελευθέρωση της θρησκείας είναι 

το καλύτερο μέσο για την ικανοποίηση της ζήτησης, τη μείωση της θρησκευτικής 

διαμάχης και την προώθηση ενός καθαρού και ορθολογικού δόγματος, ελεύθερου από 

κάθε είδους φανατισμό και αυθαιρεσίας. Έτσι, το μοντέλο της θρησκευτικής αγοράς 

προβλέπει, όπως θα δούμε παρακάτω, ότι ο πλουραλισμός ενεργοποιεί τις θρησκευτικές 

αγορές, αναγκάζοντας τους προμηθευτές να παράγουν περισσότερο αποτελεσματικά 

ένα ευρύ φάσμα εναλλακτικών πεποιθήσεων, προσαρμοσμένων όσο το δυνατόν 

περισσότερο σε συγκεκριμένες ανάγκες των καταναλωτών. Από την άλλη βέβαια, ένα 

κρατικά υποστηριζόμενο θρησκευτικό μονοπώλιο θα παρέχει μόνο μια επιφανειακή 

ευσέβεια, δηλαδή έναν αναποτελεσματικό κλήρο και ένα απαθές ποίμνιο, πάντα κάτω 

από την επιφάνεια της δήθεν ισχυρής και αλάνθαστης επίσημης θρησκείας.

Πολλές από τις παραπάνω θεωρήσεις βασίζονται στις σκέψεις του Smith, οι οποίες 

για πολύ καιρό όπως είδαμε, παραμελήθηκαν για διάφορους λόγους. Η επιμονή όμως 

της θρησκείας να παίζει καθοριστικό ρόλο σε πολλές φάσεις της κοινωνικής εξέλιξης 

αλλά και η εξέλιξη των οικονομικών σαν επιστήμη αναβίωσε την προσοχή στις 

θρησκευτικές αγορές.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

11.2 Η Θεωρία των Θρησκευτικών Αγορών

Στην καρδιά κάθε οικονομικής θεωρίας που αναπτύξαμε, βρίσκεται η έννοια της 

θρησκείας ως αγαθό' ως ένα αντικείμενο υποκείμενο σε επιλογές. Με αυτή τη λογική, η 

θρησκεία είναι αρκετά διαφορετική από το φύλο ή το γένος, μεταβλητές ελέγχου 

δηλαδή με τις οποίες μοιράζεται το χώρο στις αναλύσεις των κοινωνιολόγων. Οι 

καταναλωτές επιλέγουν αν και ποιο δόγμα θα αποδεχτούν και θα συμμετάσχουν. Και 

οι επιλογές αυτές δεν έχουν φυσικά ανοσία στις αλλαγές, καθώς οι άνθρωποι συχνά 

αλλάζουν πίστη, αλλά και βαθμό συμμετοχής. Μια θρησκευτική εταιρεία (firm) 

επομένως, θα επιβιώσει μόνο εάν προσφέρει αγαθά τουλάχιστον τόσο ελκυστικά όσο 

και των ανταγωνιστών της. Συνεπώς, στο βαθμό που η θρησκευτική αγορά είναι
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πλήρως ανταγωνιστική, το κόστος παραγωγής ενός ελκυστικού αγαθού οδηγεί τις 

φίρμες σε αποτελεσματική παραγωγή και σε μηδενικά κέρδη.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

11.2.1 Απλό Μονοπώλιο

Το βασικότερο μοντέλο μη ανταγωνιστικής θρησκευτικής αγοράς, βασικότερο ίσως 

και από αυτό του Adam Smith όπως λέει χαρακτηριστικά ο Iannaccone στο "The 

Consequences of Religious Market Structure" (1991), είναι αυτό όπου μια εκκλησία 

απολαμβάνει το απόλυτο μονοπώλιο της αγοράς. Η μονοπωλιακή εκκλησία 

πραγματοποιεί κέρδη μειώνοντας τα επίπεδα παραγωγικότητας και χρεώνοντας τιμές 

πάνω από το οριακό κόστος παραγωγής. Το ίδιο μοντέλο θεωρεί ότι εμφανίζονται στην 

αγορά αναποτελεσματικότητα και απώλειες, καθώς οι υψηλές τιμές οδηγούν τους 

καταναλωτές να μειώσουν σημαντικά την κατανάλωση θρησκευτικών αγαθών.

Οι εκπρόσωποι της εκκλησίας στην περίπτωση του μονοπωλίου, τείνουν να 

χαρακτηρίζονται από έλλειψη ενδιαφέροντος, έλλειψη ευρηματικότητας και διάθεσης 

για δουλειά. Ο Smith υποστήριζε ότι η συμπεριφορά των επίσημων εκκλησιών 

αντικατοπτρίζει την έλλειψη ισχυρού δεσμού μεταξύ της οικονομικής υποστήριξης και 

της παροχής καλών υπηρεσιών στους πελάτες. Οι επίσημες θρησκείες τείνουν να χάνουν 

τη αφοσίωση των πιστών τους, η οποία σχετίζεται με την πρακτική, από τα άτομα, 

εφαρμογή των θρησκευτικών πεποιθήσεων και των διαφόρων αξιωμάτων που 

πρεσβεύει ένα δόγμα. Επιπλέον, σε μονοπωλιακές καταστάσεις, η εκκλησία παρουσιάζει 

μια τάση να μετατρέπεται σε θρησκεία των ανώτερων τάξεων μια που και οι ίδιοι οι 

κληρικοί μεταμορφώνονται μέσα από την απόκτηση δύναμης και κύρους, που τους 

προσφέρει το μονοπώλιο, σε ανώτερη κοινωνική ομάδα. Συνεπώς, αντί να 

επικεντρώνονται στις θρησκευτικές ανάγκες των πιστών, εμπλέκονται και οι ίδιοι σε 

κοσμικές δραστηριότητες, όπως η πολιτική και οι τέχνες. Με άλλα λόγια, μέσω της 

υποστήριξης του κράτους (οικονομικής και νομοθετικής) η εκκλησία αποκτά μεγάλη 

περιουσία (χαρακτηριστικό παράδειγμα η Ελλάδα), οπότε η απόκτηση πλούτου και η 

σχετική αποδέσμευση του εισοδήματος από την ποιότητα των υπηρεσιών, καθώς οι
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κληρικοί αμείβονται ως δημόσιοι λειτουργοί, έχει σαν αποτέλεσμα την έλλειψη 

κινήτρων για προσπάθεια ικανοποίησης των αναγκών των πιστών.

Το μονοπωλιακό αυτό μοντέλο μπορεί να επεκταθεί βέβαια εισάγοντας 

διαφοροποίηση τιμών, παραγωγή πολλών διαφοροποιημένων αγαθών, καθώς και τη 

σχέση μεταξύ ενός κύριου παραγωγού (π.χ. Βατικανό) και των διανομέων (π.χ. 

μοναστήρια, παρεκκλήσια). Εφόσον η κυρίαρχη εκκλησία δεν είναι σε θέση να ορίσει 

τεχνολογικούς φραγμούς στην αγορά και δεν αντιμετωπίζει μειωμένα μέσα κόστη, είναι 

αναγκασμένη να βασίζεται στη εξαναγκαστική δύναμη του κράτους, που εμποδίζει την 

είσοδο νέων ανταγωνιστικών δογμάτων, για να διατηρήσει το μονοπώλιο της.

Αν και το μοντέλο του απλού μονοπωλίου θεωρείται λογικό για τη μελέτη της 

Μεσαιωνικής Εκκλησίας (όπου η εκκλησία είχε μεγάλη δύναμη και επιρροή, βλέπε Ιερά 

Εξέταση), είναι εξαιρετικά ανεπαρκές για τη μελέτη άλλων, επίσης μη ανταγωνιστικών 

θρησκευτικών περιβαλλόντων.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

11.2.2 Δημόσια Θρησκεία & Ρυθμιζόμενες Θρησκευτικές Αγορές

Ως εναλλακτικό του μοντέλου απλού μονοπωλίου ο Iannaccone αναπτύσσει ένα 

άλλο, χρησιμοποιώντας πολλές φορές παραλληλισμούς με την αγορά της παιδείας στον 

ανεπτυγμένο κόσμο. Το κράτος ή οι εταιρείες που "ενοικιάζονται" από αυτό 

προσφέρουν δωρεάν ή ισχυρά επιδοτούμενη δημόσια θρησκεία σε όλους τους πολίτες. 

Το κόστος αυτό χρηματοδοτείται εν μέρει ή και πλήρως από φόρους που επιβάλλονται 

στο σύνολο του πληθυσμού, ενώ οι προδιαγραφές των θρησκευτικών παραγωγών, η 

φύση των προϊόντων τους και οι συνθήκες της προετοιμασίας και του εφοδιασμού τους 

στην αγορά, ελέγχεται από το κράτος. Ιδιωτικές εταιρείες που προσφέρουν κάποιες 

εναλλακτικές λύσεις κατανάλωσης, γίνονται ανεκτές, αν και κάποιοι περιορισμοί 

μπορούν και συνήθως τίθενται, κυρίως στις προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν για 

να εισέλθουν στην αγορά. Οι πολίτες είναι ελεύθεροι να αποκτήσουν θρησκευτικά 

προϊόντα είτε από τον ιδιωτικό είτε από τον δημόσιο τομέα, χωρίς βέβαια να είναι 

υποχρεωτική η αγορά οποιουδήποτε αγαθού. Το μοντέλο αυτό συλλαμβάνει τα βασικά 

χαρακτηριστικά των καθιερωμένων Ευρωπαϊκών εκκλησιών από την Μεταρρύθμιση
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μέχρι και σήμερα. Για παράδειγμα, στις Σκανδιναβικές χώρες η Λουθηρανική Εκκλησία 

είναι ακόμη υπό την προστασία του κράτους και οι υπάλληλοι της είναι δημόσιοι 

υπάλληλοι. Στην Γερμανία, η Καθολική και η Λουθηρανική Εκκλησία παρέχουν μαζί 

δημόσια θρησκεία, ενώ τα περισσότερα από τα κέρδη τους προέρχονται από τη 

φορολόγηση των μελών τους που επιβάλλεται από το κράτος. Ακόμη και σε χώρες όπου 

οι κυρίαρχες εκκλησίες δεν απολαμβάνουν πλέον κάποιο ειδικό νομικό καθεστώς, είναι 

σύνηθες να επωφελείται η εκκλησία από επιχορηγήσεις, από προνομιακή προσέγγιση σε 

δημόσιες εγκαταστάσεις και άλλες πολιτικές επιλογές.

Εμπειρικά και θεωρητικά αποτελέσματα από τη μελέτη κρατικών επιχειρήσεων 

παρέχουν διάφορες υποθέσεις σχετικά με τη δημόσια θρησκεία και τις ρυθμιζόμενες 

θρησκευτικές αγορές. Ο Iannaccone κάνει μια αναφορά σε κάποιες από αυτές τις 

υποθέσεις βασιζόμενος σε μελέτες της δημόσιας εκπαίδευσης.

❖ Η δημόσια παροχή θρησκείας χαρακτηρίζεται από αναποτελεσματικότητα. Τα 

ποιοτικά προσαρμοσμένα κόστη παραγωγής είναι υψηλότερα από εκείνα των 

ιδιωτικών εταιρειών. Η αναποτελεσματικότητα μπορεί να εμφανιστεί με 

διάφορους τρόπους. Οι παροχείς δημόσιας θρησκείας είναι απομονωμένοι 

εξαιτίας των ανταγωνιστικών πιέσεων και των προτιμήσεων εκείνων που δήθεν 

υπηρετούν, δηλαδή των ίδιων των πιστών. Στο βαθμό που η αμοιβή τους είναι 

καθορισμένη θα τείνουν να καταβάλουν υπο-άριστη προσπάθεια και επομένως 

να παράγουν και υπο-άριστη ποιότητα υπηρεσιών. Στο βαθμό που είναι σε 

θέση να αυξήσουν τις αμοιβές τους ή να απαλλαγούν από κάποιες ευθύνες τους, 

θα παρουσιάσουν μια έντονη τάση να το πράξουν. Όπως επισημαίνει και ο 

Mueller (1989) είναι συνηθισμένο φαινόμενο η δημόσια παροχή μιας 

υπηρεσίας να μειώνει την αποδοτικότητα των δημοσίων υπαλλήλων και κατ' 

επέκταση και την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας. Στοιχεία από το χώρο 

της εκπαίδευσης παρέχουν περισσότερες λεπτομέρειες. Η δημόσια εκπαίδευση 

στις Η.Π.Λ. κοστίζει 80-100% περισσότερο από την ιδιωτική, παρά το γεγονός 

ότι οι επιτυχίες των μαθητών είναι περισσότερες στα δημόσια σχολεία. Όσον 

αφορά το διδακτικό προσωπικό, τόσο οι δάσκαλοι/ καθηγητές όσο και τα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
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συνδικαλιστικά τους όργανα, πιέζουν συνεχώς για μεγαλύτερους μισθούς, 

λιγότερους μαθητές ανά τάξη και εξειδικευμένη εκπαίδευση των ίδιων των 

καθηγητών. Και όλα αυτά, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις που 

να συνδέουν τα παραπάνω με τις επιδόσεις των μαθητών. Προεξοφλώντας 

τώρα παραπλήσια αποτελέσματα στη θρησκεία, μπορεί κάποιος να αναμένει οι 

δημόσιες θρησκείες να κοστίζουν περισσότερο ανά μέλος και ότι τα μέλη τους 

είναι κάτω του μέσου όρου όσον αφορά τις θρησκευτικές τους γνώσεις και 

πεποιθήσεις. Μία από τις πηγές του υψηλότερου κόστους λειτουργίας τους, 

είναι πολύ πιθανόν να είναι οι υψηλότεροι μισθοί που είπαμε ότι μπορούν να 

διεκδικήσουν οι κληρικοί.

❖ Ακόμη κι όταν η δημόσια θρησκεία προσφέρεται δωρεάν, το συνολικό επίπεδο 

θρησκευτικής κατανάλωσης μπορεί να είναι χαμηλότερο από το αντίστοιχο 

μιας ανταγωνιστικής αγοράς. Η θεωρητική βάση της παραπάνω πρόβλεψης 

βρίσκεται στο ότι οι καταναλωτές έχουν μικρό έλεγχο πάνω στην ποιότητα και 

την ποσότητα της δημόσιας θρησκεία και από τη στιγμή που είναι δύσκολο να 

συμπληρώσει τις υπηρεσίες μιας θρησκείας απολαμβάνοντας και κάποιες από 

μια άλλη, η δημόσια θρησκεία αποτελεί μια παροχή την οποία οι άνθρωποι τη 

δέχονται ακόμα κι αν το άριστο επίπεδο κατανάλωσής τους σε μια ελεύθερη 

αγορά θα ήταν μεγαλύτερο. Τα στοιχεία από την παιδεία δείχνουν ότι και η 

αναλογία του πληθυσμού που πηγαίνει σχολείο, αλλά και το επίπεδο των 

επιτυχιών, δεν αυξάνεται με αυστηρούς και καταναγκαστικούς εκπαιδευτικούς 

νόμους οι οποίοι συνοδεύονται, κυρίως από τη διάθεση για μεγαλύτερη 

κυβερνητική παρέμβαση στην διαδικασία παραγωγής της παιδείας. Μειωμένα 

επίπεδα κατανάλωσης είναι περισσότερο πιθανόν να παρατηρηθούν στην 

περίπτωση της θρησκείας, καθώς η δημόσια παροχή της σπάνια συνοδεύεται 

από υποχρεωτικό εκκλησιασμό ή υποχρεωτική συμμετοχή γενικότερα. Έτσι, 

μπορούμε να υποθέσουμε ότι περιοχές ή χώρες όπου ο ρόλος του κράτους στην 

παροχή της θρησκείας είναι μεγάλος, τα πραγματικά επίπεδα θρησκευτικής 

συμμετοχής και πίστης θα είναι σημαντικά χαμηλά.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
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❖ Οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι θα επηρεάσουν το περιεχόμενο της δημόσιας 

θρησκείας έτσι ώστε να μεγιστοποιήσουν τα προσωπικά τους οφέλη και τη 

διάρκεια της πολιτικής τους πορείας. Αυτή η ανωμαλία στο περιεχόμενο της 

θρησκείας, μειώνει την ικανοποίηση του κοινού από τον εκκλησιασμό και κατά 

συνέπεια μειώνει τα μέσα επίπεδα της θρησκευτικής συμμετοχής. Μελέτες 

ελεγχόμενων επιχειρήσεων, δείχνουν ότι οι ελεγκτές δεν λειτουργούν υπέρ των 

παραγωγών ή των καταναλωτών, αλλά ασκούν την εξουσία τους για ίδιο 

όφελος. Στην περίπτωση της παιδείας, το κράτος ως ρυθμιστής της, 

παρεμβαίνει, συνήθως έμμεσα, προκειμένου να "διδάξει" στα παιδιά να 

εκτιμούν τους ηγέτες τους και το πολιτικό σύστημα στο σύνολό του. Δεν 

υπάρχει βεβαίως αμφιβολία ότι οι κυβερνήσεις παραδοσιακά επιδιώκουν και 

τυγχάνουν της υποστήριξης των εκάστοτε εκκλησιών. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα είναι η θεϊκή υποτίθεται καταγωγή των βασιλιάδων, την οποία 

καλλιεργούσαν και υποστήριζαν σφόδρα οι επίσημες εκκλησίες π.χ. του 

Μεσαίωνα, με αντάλλαγμα την κρατική προστασία από τον ανταγωνισμό.

♦> Η δημόσια θρησκεία περιορίζει το εύρος των θρησκευτικών ευκαιριών που 

μπορούν να απολαύσουν οι πολίτες. Εν μέρει περιορίζεται από το γεγονός ότι η 

κυβέρνηση χρησιμοποιεί τη θρησκεία ως μέσο κατήχησης ή αλλιώς ως μέσο 

άσκησης πολιτικής. Εκτός αυτού όμως, είναι η ίδια η φύση της θρησκείας η 

οποία βασίζεται σε απόλυτες αξίες και απόψεις. Είναι επομένως αδύνατο για 

οποιαδήποτε θρησκεία, ανεξαρτήτως των κρατικών δεσμών της, να παράσχει 

όλη τη γκάμα θρησκευτικών αγαθών που ζητείται από τους καταναλωτές. Μία 

μεμονωμένη εκκλησία είναι περιορισμένη να προσφέρει παραπλήσιες 

υπηρεσίες. Δεν μπορεί να είναι λοιπόν και μονοθεϊστική και πολυθεϊστική, να 

πρεσβεύει ότι ο Χριστός είναι ο Μεσαίας και ταυτόχρονα ότι ο Μεσαίας δεν έχει 

έρθει ακόμη, και άλλες παραπλήσιες αντικρουόμενες δοξασίες. Έτσι λοιπόν, οι 

εκκλησίες πρέπει να ξεκάθαρες στις θέσεις τους όπως συμβαίνει και τα πολιτικά 

κόμματα κατά κάποιο τρόπο. Από την άλλη, διάφορες μελέτες, δείχνουν ότι οι 

καταναλωτές επιθυμούν μεγαλύτερη ποικιλία στο χώρο της θρησκείας από ότι

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
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επιθυμούν στην πολιτική ή σε άλλες κοινωνικές δραστηριότητες τους. Αυτό μας 

δίνει έναν ακόμη λόγο γιατί η θρησκευτική ικανοποίηση και δραστηριότητα θα 

είναι μικρότερη όπου η θρησκεία είναι έντονα ελεγχόμενη ή/και μονοπωλιακή.

❖ Η εμπειρική έρευνα δείχνει ότι η επίδραση του θρησκευτικού ελέγχου και του 

θρησκευτικού μονοπωλίου διατηρείται στο χρόνο. Ακόμη και αν μια δημόσια 

θρησκεία πάψει να είναι δημόσια και η θρησκευτική αγορά ανοιχτεί, μπορεί να 

χρειαστούν πολλές γενιές ώστε να αλλάξει η κατάσταση και να μετατραπεί η 

αγορά σε πλήρως ανταγωνιστική. Ο Iannaccone υποστηρίζει ότι οι 

θρησκευτικές επιλογές των ατόμων χαρακτηρίζονται από αδράνεια, όχι μόνο 

εξαιτίας της κατήχησης και του εθιστικού χαρακτήρα της θρησκείας, αλλά και 

λόγω της φύσης των ίδιων των θρησκευτικών αγαθών. Τα θρησκευτικά αγαθά 

παράγονται σε ένα κοινωνικό περιβάλλον και η εκτίμησή τους εξαρτάται από 

τις σχέσεις των ατόμων με άλλα μέλη, από τη γνώση των τελετουργικών και 

πρακτικών και με τη οικειότητα του πιστού με τα αξιώματα του δόγματος που 

ανήκει. Όλα τα παραπάνω, είδαμε ότι αποτελούν το θρησκευτικό ανθρώπινο 

κεφάλαιο (religious human capital). Οπότε, ακόμα κι όταν εμφανίζονται 

περισσότερες εναλλακτικές αποτελεσματικές θρησκείες οι περισσότεροι δε θα 

μετακινηθούν προς αυτές, αφού πράττοντας κάτι τέτοιο καθιστά ένα μεγάλο 

μέρος του κεφαλαίου τους άχρηστο. Καθώς η θρησκευτική πίστη περνά από 

τους γονείς στα παιδιά η τάση των νεότερων γενεών να παραμείνουν στην, 

κατά πάσα πιθανότητα, αναποτελεσματική εκκλησία μπορεί να παραμείνει 

ισχυρή και στις επόμενες γενιές.
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11.3 Ελέγχοντας τη Θεωρία των Θρησκευτικών Αγορών

Στη συνέχεια, ο Iannaccone ελέγχει τον ισχυρισμό ότι τα επίπεδα της θρησκευτικής 

πίστης και συμμετοχής είναι χαμηλότερα σε μονοπωλιακές θρησκευτικές αγορές από ότι 

είναι σε ανταγωνιστικές. Τα στοιχεία που χρησιμοποιεί συγκρίνουν τη δομή της 

θρησκευτικής αγοράς και τα επίπεδα της θρησκευτικής δραστηριότητας σε 17 Δυτικές 

χώρες (συν τις Η.Π.Α.). Σε αυτό το επίπεδο ανάλυσης, ο βαθμός του θρησκευτικού 

μονοπωλίου μιας χώρας θεωρείται ότι σχετίζεται με τον δείκτη Herfindahl της 

συγκέντρωσης της θρησκευτικής εταιρείας (firms).

11.3.1 Στοιχεία του Ελέγχου

Τα στοιχεία για τη θρησκευτική πίστη και συμμετοχή προέρχονται από έρευνες που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 1981 και 1983 υπό τις οδηγίες του International Study of 

Values. Οι πρώτες τρεις στήλες του Πίνακα 11.1 παρουσιάζουν τις μετρήσεις που 

χρησιμοποίησε ο Iannaccone και περιλαμβάνουν το ποσοστό του πληθυσμού που 

εκκλησιάζεται κάθε εβδομάδα, το ποσοστό εκείνων που εκφράζουν πίστη στο Θεό και το 

διάβολο, τη μετά θάνατον ζωή, τον παράδεισο και την κόλαση, το ποσοστό εκείνων που 

προσεύχονται ή διαλογίζονται και που πιστεύουν ότι η δίκιά τους θρησκεία είναι αυτή 

που παρέχει τις πιο ολοκληρωμένες απαντήσεις στις πνευματικές αναζητήσεις και 

ανάγκες των πιστών. Τα στοιχεία για τη θρησκευτική σύνθεση κάθε χώρας προέρχονται 

από την World Christian Encyclopedia (1982). Από τα στοιχεία αυτά ο Iannaccone 

υπολογίζει και το μερίδιο αγοράς και το μερίδιο πληθυσμού της θρησκείας σε κάθε 

χώρα. Το μερίδιο αγοράς Sy της θρησκείας ί στη χώρα j είναι ο αριθμός των 

ανθρώπων της χώρας j που είναι συνδεδεμένοι με τη θρησκεία i διαιρεμένος με το 

συνολικό αριθμό των ανθρώπων στην χώρα που συνδέονται με οποιαδήποτε θρησκεία. 

Τα μερίδια αγοράς όλων των εκκλησιών θα πρέπει να ισούνται με τη μονάδα, αλλά 

κάθε θρησκεία χωριστά μπορεί να ποικίλλει μεταξύ του 0 και του 1. Sy είναι το μερίδιο

του πληθυσμού μιας χώρας j που ανήκει σε μια θρησκεία i, και ισούται με τον αριθμό 

των κατοίκων της χώρας j που σχετίζονται με τη θρησκεία i διαιρεμένου με τον 

συνολικό πληθυσμό της χώρας αυτής. To Sy είναι πάντα ελαφρώς μικρότερο του Sy,
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καθώς κάποιοι άνθρωποι σε κάθε χώρα δεν ανήκουν σε κανένα δόγμα. Σαν σημείο 

αναφοράς η προτελευταία στήλη του Πίνακα 11.1 δείχνει το πληθυσμιακό μερίδιο της 

Καθολικής Εκκλησίας σε κάθε χώρα. Αυτό κυμαίνεται από περίπου 1 στην Ισπανία 

μέχρι σχεδόν 0 στις Σκανδιναβικές χώρες.

Αφού υπολόγισε το μερίδιο της αγοράς κάθε δόγματος είναι εύκολο μετά για τον 

Iannaccone να προσδιορίσει τον δείκτη Herfindahl της θρησκευτικής συγκέντρωσης για 

κάθε χώρα. Έχουμε λοιπόν:

ΗV

όπου i είναι ο δείκτης άθροισης ο οποίος διαπερνά όλες τις θρησκείες στη χώρα j. 

Ο δείκτης Η είναι ακόμη ένας έμμεσος δείκτης των πραγματικών επιπέδων του 

ανταγωνισμού της αγοράς, ενώ σημειώνουμε ότι ισούται με την πιθανότητα δύο τυχαία 

επιλεγμένοι πιστοί να μοιράζονται την ίδια θρησκεία. Οι μετρήσεις της τελευταίας 

στήλης του Πίνακα 11.1 παρουσιάζουν μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ κρατών, τα 

οποία σε άλλα χαρακτηριστικά τους μοιάζουν πολύ μεταξύ τους. Στο ένα άκρο έχουμε 

χώρες που κυριαρχούνται από μία και μόνη θρησκεία. Λουθηρανισμός στη 

Σκανδιναβία και Καθολικισμός στην Νότια Ευρώπη. Έχουμε δηλαδή καθαρά 

μονοπωλιακές καταστάσεις. Στο άλλο άκρο έχουμε τις τελείως ανοιχτές αγορές μεταξύ 

των οποίων οι Η.Π.Α. είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Χαρακτηριστικά 

μπορούμε να αναφέρουμε ότι σε τυχαία επιλεγμένα ζευγάρια ανθρώπων το 90% των 

περιπτώσεων αφορούσε μικτά ζευγάρια.

11.3.2 Ανάλυση των Ευρημάτων

Ο Iannaccone εξετάζει στο πλαίσιο της ανάλυσης των θρησκευτικών αγορών δύο 

παραπλήσια μοντέλα θρησκευτικής δραστηριότητας. Στο πρώτο υποθέτει ότι τα 

ποσοστά εκκλησιασμού και πίστης κάθε δόγματος εξαρτώνται άμεσα από τη συνολική 

συγκέντρωση της αγοράς:
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Αν ο ανταγωνισμός διεγείρει τη θρησκευτική δραστηριότητα, τότε κάθε ai; θα πρέπει

να αυξάνεται καθώς η συνολική συγκέντρωση της αγοράς μειώνεται. Στο δεύτερο 

μοντέλο, και το οποίο είναι πιο κοντά στις απόψεις του Adam Smith, η υπόθεση που 

γίνεται είναι ότι το a,y του κάθε δόγματος εξαρτάται αρνητικά από το μέγεθος του

δικού μεριδίου στην αγορά:

a,=a ,(Sg)

Ο Iannaccone λοιπόν εκτιμά και τα δύο αυτά μοντέλα σε εθνικό επίπεδο, σημειώνοντας 

ότι τα εθνικά ποσοστά είναι απλά πληθυσμιακά σταθμισμένοι μέσοι των θρησκευτικών 

ποσοστών

4·=Σ.*Λ

Παίρνοντας τώρα της πρώτης τάξεως γραμμικές προσεγγίσεις:

a,(^) = ai+/?(S,)

μπορούμε να λάβουμε εξισώσεις κατάλληλες για την OLS εκτίμηση:

4=Σ.-(Λ-+Α»,)£« =Σι«Λ+ΣιΑ«Α α)
και

λ,=Σ,(«.+Μ, )γ=Σ ,«Λ +Σ <ΜΛ (2)

Και στις δύο περιπτώσεις υποθέτουμε ότι το β είναι αρνητικό.

Τα μοντέλα (1) και (2) επιτρέπουν τα βασικά ποσοστά της θρησκευτικής 

δραστηριότητας, a, να κυμαίνονται μεταξύ των δογμάτων, μια υπόθεση που 

συμβαδίζει και με τα αποτελέσματα της έρευνας, αλλά και με το γεγονός ότι κάποια
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δόγματα, όπως η Καθολική Εκκλησία, δίνει μεγαλύτερη έμφαση στον εκκλησιασμό από 

κάποιες άλλες. Τα μοντέλα επιτρέπουν επίσης διαφορετικές αντιδράσεις, a, σε 

διαφορετικές αγοραστικές δομές.

Η εξίσωση (1) είναι παραπλήσια με εκείνη των Finke & Stark (1988) οι οποίοι τη 

χρησιμοποίησαν για να εκτιμήσουν τη θρησκευτική διαφορετικότητα στις πολιτείες των 

Η.Π.Α. στα τέλη του προηγούμενου και στις αρχές του αιώνα που διανύουμε. Εφόσον 

λοιπόν οι εξισώσεις εκτίμησης των Finke & Stark είναι κατά μία έννοια μορφές της (1) 

υπό περιορισμούς, θα ήταν ενδιαφέρον να εξετάσει κανείς τις υποθέσεις τους 

εφαρμόζοντας τις προδιαγραφές που αναφέραμε. Οι τελευταίες έχουν κάποια 

πλεονεκτήματα έναντι των Finke & Stark. Για παράδειγμα, αντί να υποθέτουν ότι 

υπάρχει μια ενιαία αντίδραση σε μια πιθανή αυξημένη διαφοροποίηση, και οι δύο 

εξισώσεις επιτρέπουν να ελεγχθεί εάν διαφορετικές θρησκείες αντιδρούν διαφορετικά σε 

αλλαγές των δομών της αγοράς. Επιπλέον, συγκρίνοντας τις εκτιμήσεις των a στις (1) 

και (2) είναι δυνατόν να προσδιοριστεί εάν η ικανότητα της θρησκείας να ενισχύει τη 

δέσμευση των πιστών της είναι πιο ισχυρά συνδεδεμένη με το δικό της μερίδιο στην 

αγορά, 5,, ή με το σύνολο του τρόπου δόμησης και λειτουργίας της αγοράς, Η, όπου

και κινείται.

Το μικρό δείγμα που χρησιμοποιεί ο Iannaccone δεν του επιτρέπει να υπολογίσει 

τα a και a για κάθε δόγμα χωριστά. Έτσι περιορίζεται στο να διακρίνει μόνο μεταξύ 

Καθολικών και μη Καθολικών θρησκευτικών μελών (από τους οποίους οι περισσότεροι 

είναι Προτεστάντες). Οι στήλες 1 και 2 του Πίνακα 11.2 καταγράφουν τα αποτελέσματα 

των παλινδρομήσεων εκκλησιασμού των (2) και (1) αντίστοιχα. Οι παλινδρομήσεις των 

στηλών 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 αντιστοιχούν σε εκείνες των 1 και 2 αλλά οι εξαρτημένες 

μεταβλητές μετρούν πλέον την προσευχή, την εμπιστοσύνη απέναντι στην εκκλησία, 

την πίστη στον Θεό και στη μετά θάνατο ζωή.

Από τις δύο πρώτες στήλες βρίσκουμε ότι τα ποσοστά εκκλησιασμού των 

Προτεσταντών σχετίζονται δυνατά με τη δομή της αγοράς, ενώ στον Καθολικισμό είναι 

ανεξάρτητα. Οι Καθολικοί εκκλησιάζονται περίπου με το ίδιο βαθμό, άσχετα με το αν η 

εκκλησία τους κατέχει μεγάλο ή μικρό μέρος της συνολικής αγοράς. Οι Προτεστάντες 

από την άλλη, είναι λιγότερο πιθανό να συμμετέχουν σε θρησκευτικές δραστηριότητες
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όταν ο Προτεσταντισμός είναι μονοπώλιο στη θρησκευτική αγορά. Το αναμενόμενο 

ποσοστό συμμετοχής τους μπορεί να μειωθεί από το 35% σε μια πλήρως ανταγωνιστική 

αγορά στο 0% σε μια αγορά που μονοπωλείται από μια Προτεσταντική Εκκλησία. 

Επιπλέον η επίδραση παραμένει ισχυρή όταν κι άλλες μεταβλητές όπως το κατά 

κεφαλήν εισόδημα και η αστικοποίηση εισέλθουν στην παλινδρόμηση. Το 

Διάγραμμα 11.1 που αναπαριστά το βαθμό εκκλησιασμού κάθε χώρας σε σχέση με τη 

συνεισφορά των Προτεσταντών στη συνολική συγκέντρωση της αγοράς, δείχνει ότι 

αυτή η συγκέντρωση επηρεάζει το σύνολο του δείγματος και όχι μόνο κάποιες ακραίες 

παρατηρήσεις που προκύπτουν από αυτό.

Διάφοροι ερευνητές έχουν κατά καιρούς εκθειάσει τα εξαιρετικά ποσοστά 

θρησκευτικότητας στις Η.Π.Α. Το Διάγραμμα 11.1 σε συνδυασμό με τον δείκτη Η του 

Πίνακα 11.1 δείχνουν ότι αυτή η ανωμαλία είναι στην πραγματικότητα συνεπής με την 

μοναδικά ανταγωνιστική θρησκευτική αγορά που υπάρχει στην Αμερική. Η κατάσταση 

αυτή πηγάζει και από την έντονη εθνολογική διαφορετικότητα που υπάρχει στο 

εσωτερικό της, καθώς και από την αρχική εναντίωσή της στη δημιουργία μιας 

καθεστωτικής μορφής εκκλησίας. Αντίθετα, τα χαμηλά ποσοστά θρησκευτικότητας στις 

Σκανδιναβικές χώρες συμβαδίζουν με τα όσα αναφέραμε, καθότι στις χώρες αυτές η 

θρησκευτική αγορά μονοπωλείται από την Προτεσταντική Εκκλησία.

Ο εκκλησιασμός είναι βέβαια μια μόνο πλευρά της θρησκευτικότητας. Αρχικά θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι το μονοπώλιο είναι κάτι αρνητικό για τη δημόσια άσκηση 

της θρησκευτικότητας αλλά κάτι θετικό για την προσωπική σχέση του ατόμου με τη 

θρησκεία. Ωστόσο και οι δύο τρόποι άσκησης θρησκευτικότητας ακολουθούν το ίδιο 

μοτίβο. Τα εναπομείναντα αποτελέσματα του Πίνακα 11.2 δείχνουν ότι και τα άλλα 

στοιχεία μειώνονται στις μονοπωλιακές Προτεσταντικές αγορές. Σε κάθε παλινδρόμηση 

η επίδραση του Προτεσταντικού συγκεντρωτισμού παραμένει έντονα αρνητική. Και 

πάλι όμως το Καθολικό μονοπώλιο δε συμμερίζεται την αδυναμία αυτή. Τα εκτιμημένα 

αποτελέσματα του Καθολικού συγκεντρωτισμού είναι ασήμαντα από αρχής μέχρι 

τέλους.

Είδαμε παραπάνω ότι η οικονομική θεωρία παρέχει ισχυρές ενδείξεις σχετικά με 

τον Προτεσταντισμό. Ένα σοβαρό ερώτημα που τίθεται τώρα όμως είναι, γιατί η
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θρησκευτικότητα δεν αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα υπό καθεστώς Καθολικού 

μονοπωλίου.

Ο Iannaccone υποστηρίζει ότι οι εθνικές Καθολικές Εκκλησίες διαχειρίστηκαν το 

μονοπώλιό τους καλύτερα από τους Προτεστάντες για δύο κυρίως λόγους, και οι δύο 

από τους οποίους είναι συμβατοί με την οικονομική θεωρία. Ο πρώτος βασικός λόγος 

είναι η εσωτερική διαφορετικότητα του Καθολικισμού. Η διαφορετικότητα αυτή 

πηγάζει εν μέρει από το ότι η Καθολική Εκκλησία εκτείνεται σε πολλές χώρες και 

πολιτισμούς, οπότε οι Καθολικοί ηγέτες δεν μπορούν παρά να οικειοποιούνται 

διαφορετικά στυλ λατρείας. Έτσι, ο τυπικός Καθολικός καταναλωτής μπορεί να επιλέξει 

μέσα από ένα ευρύ πεδίο επιλογών. Το φάσμα των επιλογών που αντιμετωπίζουν τα 

μέλη των δημόσιων Προτεσταντικών Εκκλησιών είναι σαφώς πολύ μικρότερο. Η 

Καθολική διαφορετικότητα επηρεάζει επίσης τις επιλογές των κληρικών. Οι 

αναρίθμητες εντολές της Καθολικής Εκκλησίας, της οποίας η ιεραρχία και οι 

ανταμοιβές είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους, εισάγουν επιπλέον ανταγωνισμό στο 

εσωτερικό της εκκλησίας που υποκαθιστά τον ανταγωνισμό μεταξύ του Καθολικισμού 

και των άλλων δογμάτων. Πράγματι, πολλές εντολές και οδηγίες που ξεκίνησαν ως 

κινήσεις διαμαρτυρίας στο εσωτερικό αυτής, εξελίχθηκαν και αποτέλεσαν την βασική 

πηγή ανταγωνισμού και καινοτομίας στον Προτεσταντισμό.

Τα Καθολικά μονοπώλια μπορεί να επωφελούνται και από το ότι είναι λιγότερο 

γραφειοκρατικά από τα αντίστοιχα Προτεσταντικά. Οι Καθολικές Εκκλησίες της 

Ισπανίας, της Αυστρίας, ακόμα και της Ιταλίας, δεν ήταν ποτέ τόσο έντονα 

ρυθμιζόμενες όσο είναι οι Λουθηρανικές Εκκλησίες των Σκανδιναβικών χωρών. Σε 

αυτές τις χώρες οι εκκλησίες είναι "υποκαταστήματα" του κράτους, χρηματοδοτούνται 

από αυτό, διαχειρίζονται από δημόσιους λειτουργούς και επομένως αντιμετωπίζουν τα 

ίδια προβλήματα αναποτελεσματικότητας που αντιμετωπίζουν και τα άλλα κρατικά 

μονοπώλια. Παρατηρούμε λοιπόν ότι η Καθολική Εκκλησία "αποτυγχάνει" μάλλον να 

ενταχθεί στο μοντέλο του απλού μονοπωλίου. Έτσι μπορούμε να υποθέσουμε ότι 

μάλλον εντάσσεται στο μοντέλο της ρυθμιζόμενης εκκλησίας που αναλύσαμε 

παραπάνω.
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ΜΕΡΟΣ III

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

ΘΡΗΣΚΕΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Η βασικότερη μελέτη των οικονομικών συνεπειών της θρησκείας είναι αυτή του 

Max Weber "The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism" (1905), όπου 

υποστηρίζει ότι η εμφάνιση του Προτεσταντισμού κατέστησε δυνατή την εξέλιξη του 

καπιταλισμού. Πολλοί ερευνητές, που συνηγορούν τις απόψεις του Weber, θεωρούν ότι 

η Προτεσταντική Μεταρρύθμιση ενεργοποίησε μια πνευματική επανάσταση που 

δημιούργησε τις συνθήκες για την εξέλιξη του μοντέρνου καπιταλισμού. Η διάδοση του 

Προτεσταντισμού ξέσπασε με παραδοσιακούς ψυχολογικούς προσανατολισμούς, 

δίνοντας έμφαση στην προσωπική επίμονη προσπάθεια, στη λιτότητα, στην προσεκτική 

διαχείριση των οικονομικών, στην προσωπική υπευθυνότητα και μέσω της ηθικής 

έγκρισης από τη θρησκεία, προχώρησε σε θέματα ανάληψης κινδύνων και βελτίωσης 

της οικονομικής θέσης του ατόμου. Έτσι λοιπόν, ο Προτεσταντισμός έδωσε βαρύτητα σε 

ζητήματα που δεν είχαν τύχει της απαιτούμενης προσοχής. Διάφορες εμπειρικές μελέτες 

παρέχουν υποστήριξη στην Προτεσταντική Ηθική. Από την άλλη, ενώ υπάρχουν 

πολλές έρευνες που προκαλούν την εμπειρική αξία της, η Προτεσταντική Ηθική 

παραμένει ζωντανή σε μια μεγάλη ποικιλία επιστημονικών άρθρων και μελετών 

πολλών επιστημονικών πεδίων.

Έχει δειχθεί ωστόσο, ότι πολλά καπιταλιστικά ιδρύματα προηγήθηκαν της 

Προτεσταντικής Μεταρρύθμισης. Επίσης, τον πρώτο καιρό εμφάνισης του μοντέρνου 

καπιταλισμού φαινόταν ότι η οικονομική πρόοδος της Ευρώπης δεν συσχετίζονταν με 

την Προτεσταντική θρησκεία, με την έννοια ότι σε διάφορες χώρες οι Καθολικές 

οικογένειες ήταν πιο πλούσιες από τις Προτεσταντικές. Κάποιοι ερευνητές μάλιστα, 

θεωρούν ότι οι εκκλησιαστικοί κύκλοι του Προτεσταντισμού δεν ενδιαφέρονταν 

ιδιαίτερα για οικονομικά θέματα ενώ δεν έδειχναν να αντιλαμβάνονται πολύ και τον 

τρόπο λειτουργίας των αγορών. Όσον αφορά τον Καθολικισμό, οι ίδιοι ερευνητές
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θεωρούν ότι ούτε οι Καθολικοί κληρικοί έδιναν ιδιαίτερη σημασία σε έννοιες όπως το 

επιτόκιο, η πίστωση, κ.τ.λ. Με λίγα λόγια, η οικονομική πρόοδος ήταν απόλυτα 

ασυσχέτιστη με τη θρησκεία.

Παρ' όλα αυτά, ένα ισχυρότερο ρεύμα ερευνητών υποστηρίζει το ακριβώς αντίθετο. 

Σημειώνουν ότι η Χριστιανική θρησκεία επέτρεψε, τουλάχιστον, την απότομη 

οικονομική ανάπτυξη, σε αντίθεση με την κατάσταση που επικρατεί ακόμα και σήμερα 

στις Ισλαμικές χώρες. Ειδικά ο Προτεσταντισμός, έχει βρεθεί ότι σχετίζεται θετικά με την 

μεγέθυνση και την ανάπτυξη. Εδώ, πρέπει να σημειώσουμε ότι η εμπειρική έρευνα 

απορρίπτει μόνο ένα συγκεκριμένο τρόπο συσχέτισης θρησκείας και ανάπτυξης και όχι 

τον γενικό δεσμό μεταξύ της Προτεσταντικής Ηθικής και του καπιταλισμού.

Η βασική θέση του Weber ήταν ότι η θρησκεία μπορεί να σχετίζεται αρνητικά ή 

θετικά με τη οικονομική ανάπτυξη. Η επίδραση θα είναι θετική εάν η θρησκεία 

αντιμετωπίσει θετικά την συσσώρευση υλικών αγαθών, πιθανόν σε συνδυασμό με την 

ύπαρξη μεταθανάτιων ανταμοιβών. Αυτή η επιχειρηματολογία θα μπορούσε να 

ταιριάζει στον Καλβινιστικό Προτεσταντισμό. Ο Weber υποστήριζε ότι η 

Προτεσταντική Ηθική σχετίζεται από τη φύση της με την εφαρμογή της έννοιας της 

θρησκείας στην οικονομική συμπεριφορά, όπως παραδείγματος χάριν, το ότι η εργασία 

θεωρείται ηθικό καθήκον. Εντούτοις, ο Weber υποβάθμιζε τον ρόλο των θρησκευτικών 

πεποιθήσεων στον καθορισμό της οικονομικής επίδοσης. Υποστήριζε ότι ο καπιταλισμός 

δεν στηρίχθηκε στη Προτεσταντική Ηθική, αλλά μάλλον χρειάστηκε μόνο την αρχική 

ώθηση που προήλθε από την τελευταία και κατόπιν οποιαδήποτε εργασιακή ηθική που 

παρέμενε ήταν απαλλαγμένη κάθε θρησκευτικής έννοιας.

Η λογική του μηχανισμού επίδρασης είναι ότι ένα πολιτιστικό γνώρισμα έχει 

επιπτώσεις σε ορισμένες αξίες ή πεποιθήσεις, και οι πεποιθήσεις με τη σειρά τους 

επηρεάζουν την διαδικασία λήψης οικονομικών αποφάσεων και έτσι και τα οικονομικά 

αποτελέσματα και παράγωγα.

Η θρησκεία μπορεί επίσης να αυξήσει την οικονομική ανάπτυξη με την προώθηση 

μιας θετικής στάσης απέναντι στην τιμιότητα. Μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα 

εμπιστοσύνης και να μειώσει τα επίπεδα δωροδοκίας και εγκληματικής 

δραστηριότητας, να αυξήσει την εμπιστοσύνη ενός έθνους στους ξένους καθιστώντας
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έτσι την οικονομία πιο ανοικτή στις ξένες επενδύσεις και στη μετακίνηση ανθρωπίνου 

κεφαλαίου (εργαζόμενοι). Η θρησκεία μπορεί να ενθαρρύνει τη λιτότητα και την 

λογική οικονομική διαχείριση, κάτι το οποίο θα υποκινούσε την αποταμίευση, τις 

επενδύσεις και επομένως την οικονομική ανάπτυξη. Συγχρόνως, η θρησκεία μπορεί να 

οδηγήσει σε καλύτερα επίπεδα υγείας (μέσω της αποθάρρυνσης "αμαρτωλών" 

δραστηριοτήτων όπως η λήψη ναρκωτικών, η υπερκατανάλωση τροφής, ο τζόγος, το 

οινόπνευμα, κ.λ.π.). Τα πιο υψηλά επίπεδα υγείας στη κοινωνία θα αύξαναν την 

παραγωγικότητα μέσω της αυξημένης αποδοτικότητας του εργατικού δυναμικού.

Αρνητικοί παράγοντες στην κεφαλαιακή συσσώρευση, στις επικερδείς πιστωτικές 

αγορές και στο επιτόκιο, θα μπορούσαν να είναι οι θρησκευτικοί περιορισμοί. Η 

θρησκεία είναι σε θέση να αυξήσει την κατανομή των πόρων προς τις δραστηριότητες 

των εκκλησιών και επομένως να αφαιρέσει πόρους από τις δραστηριότητες της 

ελεύθερης αγοράς. Η βίαια συμπεριφορά ή η αστική ανησυχία μπορεί είτε να αυξηθεί 

είτε να μειωθεί λόγω της θρησκείας.

Συγχρόνως, έχει διαπιστωθεί ότι σε επίπεδο ατόμων και οικογενειών, η οικονομική 

συμπεριφορά και η παραγωγή συσχετίζονται με τη θρησκεία. Ακόμη περισσότερες 

ισχυρές συνδέσεις υπάρχουν μεταξύ της θρησκευτικότητας και ενός ευρέως φάσματος, 

οικονομικά σχετικής, κοινωνικής συμπεριφοράς, όπως η εγκληματική δραστηριότητα, η 

κατανάλωση ναρκωτικών και οινοπνεύματος, η φυσική και διανοητική υγεία, ο γάμος, 

η γονιμότητα και το διαζύγιο. Οι Αμερικανο-Εβραίοι έχουν κατά μέσο όρο σημαντικά 

υψηλότερες αμοιβές και εισόδημα όπως και Χριστιανικός πληθυσμός, πράγμα που κατά 

ένα μεγάλο μέρος του οφείλεται στα υψηλά επίπεδα εκπαίδευσής τους. Οι Brenner & 

Kiefer (1981) υποστηρίζουν ότι σαν απάντηση στην επί μακρών συνεχιζόμενη 

καταδίωξη, οι Εβραίοι υπογραμμίζουν την αξία της εκπαίδευσης, δεδομένου ότι λόγω 

της φύσης της δεν ανταγωνίζεται το έδαφος ή το φυσικό κεφάλαιο. Σημειώνεται, ότι οι 

Εβραίοι αποκτούν τα υψηλά επίπεδα εκπαίδευσης λόγω του υψηλού ποσοστού 

επιστροφής τους στην εκπαίδευση. Αυτό το υψηλό τον ποσοστό επιστροφής οφείλεται 

στις μεγάλες επενδύσεις στην ποιότητα των παιδιών, που φαίνεται από το μικρό 

μέγεθος της οικογένειας και την τάση των μητέρων να μένουν στο σπίτι και να 

ασχολούνται με την ανατροφή των παιδιών. Επίσης, κάποιοι ερευνητές υποστηρίζουν
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ότι οι θρησκευτικές πεποιθήσεις, ειδικά η Χριστιανική θρησκεία, συνδέονται θετικά με 

στάσεις-συμπεριφορές αγώγιμες με την οικονομική ανάπτυξη, τις ελεύθερες αγορές και 

τα καλύτερα ιδρύματα. Στην αρνητική πλευρά, οι θρησκευόμενοι άνθρωποι βρίσκονται 

να είναι πιο αδιάλλακτοι και λιγότερο συμπονετικοί απέναντι στα δικαιώματα των 

γυναικών.

Οι θρησκευτικές επιδράσεις στην οικονομική συμπεριφορά φαίνεται να είναι 

ουσιαστικά μεγάλες και στατιστικά σημαντικές (Iannaccone (1998)), αλλά η πιθανότητα 

η στατιστική επίδραση της θρησκείας να είναι πλαστή, παραμένει. Υπάρχουν 

υποβόσκοντα χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν και θρησκευτικές και άλλες 

δραστηριότητες. Για παράδειγμα, τα καλομαθημένα παιδιά μπορεί να αποφύγουν τα 

ναρκωτικά, να παρακολουθούν τα μαθήματά τους και να πηγαίνουν στην εκκλησία. Οι 

άνθρωποι με φιλελεύθερες αξίες θα μείνουν πιθανώς μακριά από συντηρητικά δόγματα. 

Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν εύλογα a priori επιχειρήματα για τον αντίκτυπο της 

θρησκείας. Ο Freeman (1986) σημειώνει ότι ο εκκλησιασμός έχει θετικές επιπτώσεις στη 

κατανομή του χρόνου, της σχολικής συμμετοχής, της εργασιακής δραστηριότητας και 

της συχνότητας εμφάνισης κοινωνικά μη αποδεκτών δραστηριοτήτων 

(εγκληματικότητα, ναρκωτικά, οινόπνευμα) και ότι τουλάχιστον κάποιο μέρος της 

επίδρασης αυτής του εκκλησιασμού είναι αποτέλεσμα ενός πραγματικού αντίκτυπου. 

Διάφοροι άλλοι οικονομολόγοι, έχουν παρατηρήσει σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά 

βίας και μη βίαιου εγκλήματος στις γεωγραφικές περιοχές με υψηλότερα ποσοστά 

θρησκευτικής συμμετοχής ή με περισσότερα μέλη εκκλησιών.

Υπάρχει μια μεγάλη εμπειρική βιβλιογραφία που ασχολείται με τη σχέση μεταξύ 

της θρησκείας και των διαφορετικών μορφών μη κοινωνικά αποδεκτών 

δραστηριοτήτων. Το τυπικό αποτέλεσμα αυτών των αναλύσεων είναι ότι η νεολαία που 

ανατρέφεται σε ιδιαίτερα θρησκευόμενες οικογένειες είναι λιγότερο πιθανό να 

συμμετάσχει σε εγκληματικές δραστηριότητες, να χρησιμοποιήσει ναρκωτικά ή να 

καταναλώσει οινόπνευμα. Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται ιδιαίτερα ισχυρά σε 

παιδιά που ανατρέφονται στα πλαίσια αυστηρών δογμάτων ή μέσα σε θρησκευτικά 

ομοιογενείς κοινότητες. Οι εμπειρικές μελέτες με συνέπεια, διαπιστώνουν ότι τα υψηλά 

ποσοστά θρησκευτικών δραστηριοτήτων και δεσμεύσεων συνδέονται με τη πνευματική
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υγεία, το μειωμένο άγχος και την αυξημένη ικανοποίηση από την ποιότητα ζωής. Οι 

θρησκευτικές επιδράσεις φαίνονται να επιμένουν ακόμα και μετά από τον έλεγχο των 

μοντέλων που λαμβάνουν υπόψη την ηλικία, το εισόδημα, το φύλο, την εκπαίδευση. 

Διάφορες άλλες μελέτες ερευνούν για στατιστικά σημαντικά θρησκευτικά αποτελέσματα 

στο χώρο της υγείας και της ιατρικής. Μέλη αυστηρών θρησκευτικών ομάδων 

(Μορμόνοι, Αντβεντιστές, κ.α.) φαίνονται να είναι μακροβιότεροι, έχοντας τα 

χαμηλότερα ποσοστά καρκίνου, εγκεφαλικών, υπέρτασης και καρδιακών παθήσεων, 

ακριβώς επειδή ακολουθούν διάφορους, σχετικούς με την υγεία, καθημερινούς 

περιορισμούς. Οι ευρύτεροι συσχετισμοί μεταξύ υγείας και θρησκευτικότητας έχουν 

πολλές αιτίες, συμπεριλαμβανομένης μιας αρνητικής σχέσης μεταξύ πίστης και άγχους, 

ή μιας θετικής μεταξύ θρησκευτικής συμμετοχής και κοινωνικής υποστήριξης. 

Σημαντική είναι επίσης η επίδραση της θρησκευτικής αφοσίωσης στον γάμο, τόσο στους 

δύο συντρόφους όσο και στη σταθερότητα αυτού. Κάποιος μπορεί να αντιλαμβάνεται 

τις θρησκευτικές δεσμεύσεις των συζύγων ως συμπληρωματικές, αλλά παραμένουν 

εισροές ανθρωπίνου κεφαλαίου στην οικιακή παραγωγή. Αυτή η συμπληρωματικότητα 

ενθαρρύνει τα άτομα να παντρεύονται ομόθρησκούς τους, ειδικότερα μάλιστα εάν η 

θρησκεία τους έχει λίγα στενά υποκατάστατα, κάτι που ενισχύει την σταθερότητα των 

γάμων μεταξύ ομοθρήσκων. Εμπειρικές μελέτες αποδεικνύουν τον παραπάνω 

ισχυρισμό, υποστηρίζοντας ότι οι διαθρησκευτικοί γάμοι είναι περισσότερο πιθανόν να 

καταλήξουν σε διαζύγιο, ιδιαίτερα μάλιστα εάν οι δύο σύντροφοι ανήκουν σε αυστηρά 

δόγματα. Προχωρώντας παραπέρα, έχει παρατηρηθεί ότι σε μικτούς γάμους τα 

ποσοστά απασχόλησης των γυναικών, αλλά και η μειωμένη επιθυμία εγκυμοσύνης, 

οφείλονται στην ύπαρξη κινδύνου που πηγάζει από τον φόβο του διαζυγίου και ότι 

αυτό συνεπάγεται για μια γυναίκα.

Μια σημαντική σχέση μεταξύ θρησκείας και σχετικής οικονομικής συμπεριφοράς 

δεν υπονοεί ότι υπάρχει παρόμοια σχέση μεταξύ θρησκείας και οικονομικών 

τοποθετήσεων. Ο βαθμός θρησκευτικότητας δεν φαίνεται να επηρεάζει τη στάση του 

καταναλωτή σχετικά με τον καπιταλισμό, το σοσιαλισμό, την εισοδηματική 

ανακατανομή, την ιδιωτική ιδιοκτησία, το ελεύθερο εμπόριο και τον κυβερνητικό 

έλεγχο και παρεμβατισμό. Ο Iannaccone (1998) σημειώνει, ότι παρά τη διαφημιστική
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εκστρατεία που αφορά τον συντηρητισμό του "θρησκευτικού δικαιώματος", οι 

δημοσκοπήσεις, με συνέπεια διαπιστώνουν ότι οι οικονομικές τοποθετήσεις των ομάδων 

που αναφέρονται στο θρησκευτικό δικαίωμα δεν είναι περισσότερο συντηρητικές από 

εκείνες άλλων Προτεσταντών. Σε κάποια μάλιστα σημεία (εισοδηματικές 

ανακατανομές, ενίσχυση των φτωχών) είναι σημαντικά λιγότερο συντηρητικές από τον 

μέσο Αμερικανό. Ο συντηρητισμός τους εκφράζεται με ένα σύνολο θεολογικών, ηθικών 

και κοινωνικών ζητημάτων (σχολική προσευχή, άμβλωση, σεξουαλική συμπεριφορά), 

τα οποία όμως, είναι ανεξάρτητα από τις οικονομικές τοποθετήσεις τους.

Ο οικονομικός αντίκτυπος των θρησκειών φαίνεται να είναι σημαντικός, αλλά όχι 

ομοιόμορφος. Η θρησκεία έχει έντονες επιπτώσεις σε μερικές εκφάνσεις της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς. Η ικανοποίηση από τη ζωή συσχετίζεται με τα επίπεδα θρησκευτικής 

πεποίθησης, ενώ και η σωματική υγεία και η παρέκκλιση από τους κανόνες σχετίζονται 

άμεσα με τα επίπεδα θρησκευτικής συμμετοχής. Αφ1 ετέρου, η θρησκευτική 

δραστηριότητα καμία ομοιόμορφη ή εξίσου ισχυρή επίδραση δεν έχει και σε μερικές 

άλλες μεταβλητές (αποδοχές, εκπαίδευση). Πολλά αποτελέσματα ποικίλλουν μεταξύ 

των διαφόρων δογμάτων' αποτελέσματα τα οποία είναι συνήθως ισχυρότερα στις 

αιρετικές ομάδες. Τα θρησκευτικά αποτελέσματα δεν περιορίζονται σε έναν 

απαρατήρητο παράγοντα, όπως η καλοσύνη, ο συντηρητισμός, η αποστροφή ή η 

αποδοχή κινδύνου, κάτι που υπονοεί την ανάγκη για πιο περίπλοκα μοντέλα ανάλυσης 

και μελέτης θρησκευτικής συμπεριφοράς και οικονομίας.

Σημαντικές είναι επίσης οι επιπτώσεις της θρησκείας στα κέρδη και στο ανθρώπινο 

κεφάλαιο (σχολική παιδεία και εμπειρία). Έρευνες βασισμένες στο θρησκευτικό 

παρελθόν του ατόμου και όχι στις τρέχουσες θρησκευτικές προτιμήσεις, δείχνουν ότι 

όταν οι επιδράσεις των μεταβλητών του ανθρωπίνου κεφαλαίου, των προσωπικών 

χαρακτηριστικών, του γεωγραφικού τόπου και του οικογενειακού παρελθόντος 

περιορίζονται με το να είναι ίσες για όλες τις θρησκευτικές ομάδες, δεν φαίνεται, από 

τις έρευνες αυτές, να επηρεάζονται τα κέρδη από το θρησκευτικό παρελθόν του ατόμου. 

Δεν υπάρχει επίσης κάποια σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ Καθολικών και 

Προτεσταντών, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με άλλες εμπειρικές μελέτες όπου οι 

Καθολικοί φαίνονται να έχουν ένα σημαντικό προβάδισμα σε όρους οικογενειακού
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εισοδήματος. Όταν επιτραπεί το θρησκευτικό παρελθόν να συνυπάρξει με 

χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τη δημιουργία κερδών, τότε εμφανίζονται διαφορές 

στις αμοιβές. Υπάρχουν κάποια στοιχεία που δείχνουν ότι οι οριακές απολαβές των 

Καθολικών από την κολεγιακή τους παιδεία υπερβαίνουν εκείνες των ΓΊροτεσταντών. 

Όμως, αυτές οι υψηλότερες αποδόσεις απλά αντισταθμίζουν το μειονέκτημα των 

μικρότερων απολαβών των Καθολικών από τη λυκειακή τους παιδεία. Έτσι, μετά από 

κάποια χρόνια στο κολέγιο τα κέρδη Καθολικών και ΓΊροτεσταντών συγκλίνουν. 

Συνολικά, οι διαφορές Καθολικών και ΓΊροτεσταντών στις πληρωμές είναι ελάχιστες. 

Αν μελετήσουμε τις διαφορές δογμάτων στον χώρο του Προτεσταντισμού δεν 

παρατηρούνται κάποιες διαφοροποιήσεις στα κέρδη, όταν βέβαια οι επιδράσεις των 

άλλων χαρακτηριστικών θεωρούνται ίσες. Άλλες πάλι έρευνες, βρίσκουν ότι οι 

Επισκοπικοί και οι Πρεσβυτεριανοί απολαμβάνουν σημαντικά υψηλότερα εισοδήματα 

από άλλες Προτεσταντικές ομάδες. Γενικότερα, αυτό που οι περισσότερες έρευνες 

υποστηρίζουν, είναι ότι οι επιπτώσεις στη σχολική παιδεία των ατόμων δεν είναι 

σημαντικά διαφορετικές μεταξύ των δογμάτων, σε αντίθεση με κάποιες διαφορές που 

όντως εμφανίζονται στις απολαβές.

Οι Barro & McCleary στη μεγάλη εμπειρική μελέτη τους "Religion and Political 

Economy in an International Panel" (2002), ανακαλύπτουν ότι η μακροοικονομική 

ανάπτυξη (που μετριέται ως Α.Ε.Π. (GNP)) έχει έναν αρνητικό συσχετισμό με τη 

θρησκευτική δραστηριότητα, που μετριέται και από τον εκκλησιασμό και από τις 

διάφορες θρησκευτικές πεποιθήσεις. Εντούτοις, όταν άλλοι δείκτες ανάπτυξης 

παραμένουν σταθεροί, η σχέση μεταξύ του Α.Ε.Π. και του εκκλησιασμού ήταν θετική, 

αλλά όχι και στατιστικά σημαντική. Αλλά, η χρησιμοποίηση μεμονωμένων πλευρών της 

οικονομικής ανάπτυξης, όπως η εκπαίδευση, δίνει μια διαφορετική εικόνα. Βρήκαν 

λοιπόν, έναν σαφώς σημαντικό θετικό συντελεστή για την εκπαίδευση σε όλες τις 

παλινδρομήσεις για τον εκκλησιασμό και τις θρησκευτικές πεποιθήσεις. Αυτό σημαίνει, 

ότι οι πεποιθήσεις δεν στηρίζονται στην άγνοια ή την μη επιστημονική σκέψη. Οι 

πεποιθήσεις απαιτούν ικανότητα, αποκτημένη μέσω της παιδείας, προκειμένου το 

άτομο να μπορέσει να κάνει την κριτική του και τις απαραίτητες αφαιρέσεις, δεδομένου 

ότι οι πεποιθήσεις βασίζονται στην πίστη και σε άυλες υποθέσεις. Οι Barro & McCleary
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(2002), ελέγχουν επίσης την παρουσία κοσμικών τάσεων στη θρησκευτικότητα για 

δεδομένες τιμές των οικονομικών μεταβλητών. Η μόνη στατιστικά σημαντική είναι μια 

θετική τάση για την πίστη στην ύπαρξη κόλασης.

Η αναμενόμενη διάρκεια ζωής βρέθηκε επίσης να έχει μια αρνητική σχέση με τη 

θρησκευτικότητα. Οι άνθρωποι αναβάλλουν τις επενδύσεις τους στη θρησκεία όταν 

πιστεύουν ότι είναι μακριά από το θάνατό τους. Σ' αυτή την περίπτωση, δε φαίνεται να 

συμβαίνει το ίδιο και με τις πεποιθήσεις. Η αναμενόμενη διάρκεια ζωής εμφανίζει 

θετική σχέση με τις θρησκευτικές πεποιθήσεις (πίστη στον παράδεισο, την κόλαση και τη 

μετά θάνατον ζωή). Τα άτομα που είναι πιο μακριά από το θάνατο έχουν ασθενέστερα 

κίνητρα για να ξοδέψουν το χρόνο τους στην εκκλησία, αλλά δεν είναι απαραίτητο να 

έχουν ταυτόχρονα και χαμηλά επίπεδα θρησκευτικής πίστης. Η ανάλυση των 

αποτελεσμάτων της ηλικίας είναι αρκετά διφορούμενη. Όσο μεγαλύτερο μερίδιο 

πληθυσμού καταλαμβάνουν τα παιδιά, τόσο μεγαλύτερο είναι και το ποσοστό 

εκκλησιασμού. Καμία όμως σχέση δεν φαίνεται να υπάρχει μεταξύ του αριθμού των 

παιδιών και των θρησκευτικών πεποιθήσεων. Παραδόξως, η μεταβλητή που αφορά τους 

ηλικιωμένους ανθρώπους δεν είναι σημαντικά συσχετιζόμενη με τον εκκλησιασμό. 

Αυτό το αποτέλεσμα της έρευνας συμφωνεί με την ασάφεια της θεωρίας που 

αναφέραμε, καθώς οι ηλικιωμένοι θα επιθυμούσαν να παρευρεθούν στην εκκλησία 

συχνότερα λόγω του επικείμενου θανάτου τους, αλλά συγχρόνως, θα αντιμετώπιζαν τις 

υψηλές δαπάνες της συμμετοχής τους. Επιπλέον, το μερίδιο του ηλικιωμένου 

πληθυσμού σχετίζεται αρνητικά με τις θρησκευτικές πεποιθήσεις.
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Σύμφωνα με τον Barro (2002), η τρέχουσα κατάσταση της ανάλυσης της 

οικονομικής μεγέθυνσης είναι τέτοια, που οι ερμηνείες των οικονομικών επιδόσεων 

πρέπει να υπερβούν τα στενά όρια των οικονομικών μεταβλητών και να ληφθούν 

υπόψη πολιτικοί και κοινωνικοί παράγοντες. Η εμπειρική έρευνα της μεγέθυνσης 

αποκαλύπτει σημαντικές επιρροές από πολιτικές και ιδρύματα. Τα μοντέλα της 

οικονομικής μεγέθυνσης πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν μεταβλητές για τον 

πολιτισμό, το ήθος και την ηθική ενός έθνους. Πιθανώς ο καλύτερος εκφραστής των 

τελευταίων είναι η θρησκεία, δεδομένου ότι είναι υπό παρακολούθηση για μεγάλο 

χρονικό διάστημα σε όλες σχεδόν τις δυτικές οικονομίες, καθιστώντας έτσι τα εμπειρικά 

ποσοτικά στοιχεία διαθέσιμα και τις διάφορες διαστάσεις του πολιτισμού 

ποσοτικοποιημένες και μετρήσιμες.

Με βάση τα προηγούμενα μοντέλα οικονομικής μεγέθυνσης, στα πλαίσια της ίδιας 

εμπειρικής έρευνας, το ποσοστό αύξησης του κατά κεφαλήν Α.Εγ.Π. (GDP) αναλύεται 

με τη χρησιμοποίηση των θρησκευτικών μεταβλητών ως επεξηγηματικές. Το πρώτο 

εύρημα ήταν ότι οι διαφορές στη σύνθεση του πληθυσμού μεταξύ των σημαντικότερων 

θρησκευτικών δογμάτων (μουσουλμάνοι, προτεστάντες, ινδοί, εβραίοι, ορθόδοξοι, κ.α.) 

έχουν μόνο μικρές συνέπειες στην οικονομική μεγέθυνση. Αλλά, ένα πιο ενδιαφέρον 

στοιχείο της έρευνας είναι ότι η θρησκεία φαίνεται να ασκεί επίδραση στην οικονομική 

μεγέθυνση και όχι το αντίστροφο. Στο μοντέλο του Barro, ο συντελεστής του 

εκκλησιασμού είναι σημαντικά αρνητικός, ενώ αυτός των πεποιθήσεων είναι σημαντικά 

θετικός κάτι που φαίνεται και στα Διαγράμματα 13.1 και 13.2. Η υπόθεση είναι ότι η 

κύρια επίδραση στην μεγέθυνση αποτελεί θετική αντίδραση σε μια αύξηση της 

θρησκευτικής πίστης σχετικής με τη θρησκευτική συμμετοχή. Αυτό είναι περισσότερο 

κατανοητό εάν η πίστη θεωρηθεί ως θεμελιώδες παράγωγο της θρησκείας. Η οικονομική 

μεγέθυνση συσχετίζεται επομένως θετικά και με την παραγωγικότητα του τομέα της 

θρησκείας, από την άποψη του επιπέδου πίστης που εκφράζεται σε σχέση με τις εισροές 

της θρησκείας, οι οποίες περιλαμβάνουν το επίπεδο συμμετοχής στην εκκλησία
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(εκκλησιασμός). Η ανάλυση υποστηρίζει την άποψη, ότι μια αύξηση στις θρησκευτικές 

πεποιθήσεις ή μια μείωση στο ποσοστό εκκλησιασμού τείνει να υποκινήσει την 

οικονομική ανάπτυξη.

Συμπερασματικά, η σύγχρονη ερευνητική βιβλιογραφία για τις οικονομικές 

επιπτώσεις της θρησκείας, μπορεί να διαιρεθεί σε μακροοικονομικές και 

μικροοικονομικό επίπεδο. Η μακροοικονομικές αναλύσεις εστιάζουν σε μελέτες μεταξύ 

χωρών, αλλά το μειονέκτημά τους είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές θεσμικές διαφορές 

μεταξύ των χωρών και πολλοί λίγοι βαθμοί ελευθερίας, προκειμένου να είναι εύκολη η 

ταυτοποίηση των συγκεκριμένων επιπτώσεων της θρησκείας μεμονωμένα. Σε επίπεδο 

μικροοικονομικής ανάλυσης, οι επιπτώσεις της θρησκείας στα οικονομικά 

αποτελέσματα αναλύονται μέσα στα όρια μιας χώρας. Τα προβλήματα με αυτές τις 

μελέτες αφορούν τον ενδογενή χαρακτήρα των θρησκευτικών μεταβλητών, την ασάφεια 

των σχέσεων αιτίας-αιτιατού και της ασθενούς γενίκευσης των αποτελεσμάτων σε άλλες 

χώρες. Επιπλέον, εστιάζουν στον συσχετισμό μεταξύ της θρησκείας και των 

αποτελεσμάτων, και όχι των οικονομικών τοποθετήσεων των ατόμων.
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ΜΕΡΟΣ IV
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Συνοπτικά, μετά από τη λεπτομερή ανάλυση του πεδίου των Οικονομικών της 

Θρησκείας (Economics of Religion), μπορούμε να πούμε ότι η επέκταση της 

οικονομικής επιστήμης σε πεδία πέρα από αμιγή οικονομικά είναι πολύ σημαντική, 

καθώς μελετά, από μία διαφορετική σκοπιά, ανθρώπινες συμπεριφορές. Συμπεριφορές 

οι οποίες είναι σημαντικές στη ζωή, τόσο την προσωπική, όσο και την κοινωνική του 

ατόμου.

Ένα από τα σημαντικότερα πεδία είναι λοιπόν και αυτό της θρησκείας. Η θρησκεία 

είναι ένα στοιχείο, ένα βασικό συστατικό της ανθρώπινης φύσης. Υπάρχουν φυσικά και 

κάποιοι που δεν εκφράζουν κανενός είδους θρησκευτικές πεποιθήσεις, αλλά αποτελούν 

μειονότητα. Η θρησκευτικότητα, όπως κι αν εκφράζεται αυτή (εκκλησιασμός, 

φιλανθρωπία, προσευχή, κ.α.), ασκεί σημαντική επίδραση στους ανθρώπους και στις 

κοινωνίες που δημιουργούν' μια επίδραση που αν και υφίσταται από πολύ παλιά στην 

ανθρώπινη ιστορία, εξακολουθεί να διαδραματίζει σημαντικότατο ρόλο στην εξελικτική 

πορεία του ατόμου.

Ο πρωτεργάτης του οικονομικού ιμπεριαλισμού Adam Smith και οι μετέπειτα 

ερευνητές των Οικονομικών της Θρησκείας (Economics of Religion), αντιμετωπίζουν τη 

θρησκευτικότητα ως ορθολογική συμπεριφορά του ατόμου, και κατά συνέπεια η 

επιλογή του δόγματος και το πώς θα δραστηριοποιηθεί ο καθένας μέσα σε αυτό, είναι 

επίσης μια ορθολογική επιλογή. Μια επιλογή, ωστόσο, που εμπεριέχει και κίνδυνο, το 

λεγόμενο θρησκευτικό κίνδυνο. Είναι επομένως ανάγκη, αυτός ο κίνδυνος να 

αντιμετωπιστεί και να διαχειρισθεί κατάλληλα. Και η διαχείρισή του μπορεί να γίνει με 

διάφορους τρόπους, καθένας από τους οποίους έχει τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματά του.

Προχωρώντας στον πυρήνα της οικονομικής ανάλυσης της θρησκείας, 

παρατηρούμε ότι πολλές παραμελημένες απόψεις του Smith εξακολουθούν να είναι σε 

ισχύ. Οι πιο σύγχρονοι οικονομολόγοι, μέσω των προσεγγίσεων της θρησκευτικής
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παραγωγής του νοικοκυριού (religious household production) και του θρησκευτικού 

ανθρωπίνου κεφαλαίου (religious human capital), προσπαθούν να ανακαλύψουν και 

να ερμηνεύσουν τους τρόπους με τους οποίους η θρησκευτικότητα των ατόμων και η 

φύση της θρησκείας συσχετίζονται, άλλοτε εντονότερα και άλλοτε με πιο χαλαρούς 

δεσμούς. Στη μελέτη αυτών των προσεγγίσεων και σχέσεων εμφανίζονται, όπως είναι 

αναμενόμενο, και εναλλακτικές προσεγγίσεις, οι οποίες προτείνουν ένα διαφορετικό 

τρόπο αντιμετώπισης της θρησκείας (πάντα από οικονομικής απόψεως), ενώ 

εμφανίζονται φυσικά και κριτικές παρατηρήσεις, οι οποίες ωστόσο είναι σχετικά 

ανίσχυρες, καθώς ούτε η θεωρητική βάση, αλλά ούτε και τα εμπειρικά στοιχεία που 

χρησιμοποιούν, δεν είναι σε θέση να αναταχθούν στις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις 

και εμπειρικές έρευνες.

Πολύ σημαντική είναι επίσης η συνεισφορά των Οικονομικών της Θρησκείας 

(Economics of Religion) καθώς εξετάζουν και τη συμπεριφορά των θρησκευτικών 

ιδρυμάτων και των θρησκευτικών αγορών. Η ανάλυση αυτή βοηθά στην κατανόηση 

του τρόπου λειτουργίας τους και του πώς εμπλέκονται στην λειτουργία της ίδιας της 

κοινωνίας, πώς τη διαμορφώνουν και την επηρεάζουν, άρα και πώς δρουν σε διάφορα 

οικονομικά μεγέθη, όπως η μεγέθυνση.

Τέλος, έχοντας σαν βάση όλα τα παραπάνω μπορούμε να διακρίνουμε και τις 

οικονομικές συνέπειες της θρησκείας σε πολλούς τομείς της ανθρώπινης ζωής. Ως εκ 

τούτου, συμπεραίνουμε ότι η θρησκεία και όσα την αποτελούν και την περιβάλλουν 

παρουσιάζει σημαντικό οικονομικό ενδιαφέρον και αξίζει κανείς να μελετήσει και να 

εντρυφήσει σ' αυτή.
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Διάγραμμα 1.1

U.S. Clergy Employment, 1850-1995

Source:
*> 1850,1880. Religious Bodies (U.S. Bureau of Census).
❖ 1900-1970. Historical Statistics of the U.S.: Colonial Times to 1970 

(U.S. Bureau of Census).
❖ 1977-1995. Employment and Earnings (U.S. Bureau of Labor Statistics).
❖ 1998. Iannaccone.
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Διάγραμμα 6.1

Monthly Church Attendance vs. GDP 
(simple relation)

(per capita GDP)

Source:
❖ 2002. Barro & McCleary.
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Διάγραμμα 6.3

Monthly Church Attendance vs. Urbanization 
(partial relation)
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Διάγραμμα 6.4

Monthly Church Attendance vs. Life Expectancy 
(partial relation)

Source:
♦> 2002. Barro & McCleary.

131



C
hu

rc
h 

At
te

nd
an

ce

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A

Διάγραμμα 6.5

Church Attendance and Contributions ($)

800 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

Age of Respondent

Source:
❖ 1990. Iannaccone.

132

C
ontributions ($)



At
te

nd
an

ce
 / C

on
tri

bu
tio

ns
 R

at
io

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A

Διάγραμμα 6.6 

Attendance / Contributions

0.10 

0.09 

0.08 

0.07 

0.06 

0.05 

0.04 

0.03

Source:
❖ 1990. Iannaccone.

Age of Respondent

133



N
um

be
r o

f C
on

ve
rts

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A

Διάγραμμα 7.1

Age Distribution of Conversions

Source:
❖ 1998. General Social Surveys.
❖ 1990. Iannaccone.
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Διάγραμμα 11.1
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Διάγραμμα 13.1

Growth Rate vs. Monthly Church Attendance 
(partial relation)

Monthly Church Attendance 
(transformed)

Source:
❖ 2002. Barro & McCleary.
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Διάγραμμα 13.2

Growth Rate vs. Belief in Heaven 
(partial relation)

Belief in Heaven 
(transformed)

Source:
❖ 2002. Barro & McCleary.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 1

Economics and Religion: Some Possible Combinations

Economics as:

Subject
Matter

Positive & 
Normative 
Analysis

Positive
Analysis

Religion as:

Spirituality 1 2 3

Morality 4 5 6

Theology 7 8 9
Source:

❖ Brennan, G.H., Waterman, A.M.C., "Economics and Religion: are they 
distinct?", p.10.

Πίνακας 1.1

Polls of Religious Beliefs

Year God Jesus Life Heaven Hell

1945 95 76

1950 99 77 73 72 58

1955 97 74

1960 97 74

1965 97 75 75 68 54

1970 98 73

1975 94 69

1980 95 78 71 71 53

1985 94 76 74

1990 84 71 75 60

1995 96 71
Notes:

·> Όπου λείπουν στοιχεία για έναν δεδομένο χρόνο αλλά είναι διαθέσιμα για 
έναν από τα δύο χρόνια πριν ή μετά, τότε εισάγεται ο μέσος όρος των 
συγκεκριμένων τιμών.

Source:
❖ Gallup polls, reported in "Religion in America" (1985,1990,1992-93,1996).
❖ 1998, Iannaccone.
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Πίνακας 1.2

Average Frequency of Church Attendance and Percentage of Believers in an Afterlife,
by Religion, 1973

Religion
Sample

Size

Average
Frequency
Religion

Standard Deviation in 
Annual Frequency of 
Church Attendance

Believe in 
Afterlife (%)

All Protestant 940 27,77 31,84 76,06

Baptist 312 29,96 32,23 78,52

Episcopalian 41 15,09 24,02 78,04

Lutheran 124 22,27 25,12 70,97

Methodist 198 22,53 25,09 75,25

Presbyterian 57 27,14 26,80 68,42

Catholic 388 30,63 29,20 70,10

Jewish 42 6,31 13,76 16,67
Source:

❖ 1975, A-E's calculations from the National Opinion Research Center's Spring 1973 
General Social Survey data.

Πίνακας 1.3

Religiousness by Scholarly Field

Field

Percentages

Is
Religious

Attends
Regularly

Opposes
Religion

Math-Statistics 60% 47% 11%

Physical Sciences 55% 43% 11%

Life Sciences 55% 42% 11%

Social Sciences 45% 31% 13%

Economics 50% 38% 10%

Political Science 51% 32% 10%

Sociology 49% 38% 12%

Psychology 33% 20% 21%

Anthropology 29% 15% 19%
Source:

❖ 1969, Carnegie Commission's Survey of American Academics.
❖ 1996, Stark, Iannaccone, Finke.
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Πίνακας 3.1

Collective vs. Private Religion

Production' 

COLLECTIVE

’echnology

PRIVATE

Membership Common Rare
constraints (exclusive) (inclusive)

Producer-consumer Complex, Simple, client-
relationship group-based based

Brand
loyalty/commitment Strong Weak

Levels of
participation High Low

Sacrifice & stigma Common Rare

Contributions Common Rare

Purchased products
& services Rare Common

Scope of services Comprehensive Specialized
Source:

❖ 1995, Iannaccone.
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Πίνακας 6.2

Frequency of Church Attendance Regressions (Absolute Value t-statistics)

Variable Protestant Catholic Methodist Lutheran Baptist Protestant B
0,233 0,369 0,254 0,243 0,310 0,343
(34) (3,7) (2,0) (1,5) (2,4) (4,7)

*2 -7,241 -12,875 -7,179 -9,062 -17,373 -10,559
(3,4) (4,40 (1,9) (4,8) (4,6) (2,5)

X} -8,825 -0,255 -5,242 -26,261 -0,342 -23,412
(3,2) (0,1) (1,0) (4,4) (0,10 (3,9)

X4 21,044 13,661 14,889 16,521 16,849 25,896

(9,1) (4,5) (3,6) (3,3) (3,9) (5,2)

Xs 6,281 11,539 7,393 -2,186 10,808 -4,141

(2,4) (3,5) (1,40 (0,50 (2,2) (0,6)

x6 7,907 -1,655 17,156 -4,041 7,165 22,446

(4,7) (0,30 (4,9) (0,4) (1,0) (4,5)
X7 9,853 (10^·) 0,087 (10^) 2,674 (ΙΟ-3) 1,819 (ΙΟ-3) 2,304 (10-«) 2,534 (ΙΟ 3)

(4,8) (0,4) (2,6) (1,4) (0,7) (4,7)
Xs -5,506 -8,563 -1,753 -2,482 -9,114 -9,549

(2,3) (2,6) (0,4) (0,4) (2,0) (2,0)

X9 -5,813 -14,911 2,413 -9,092 -11,573 -10,803
(2,0) (3,7) (0,5) (1,4) (2,2) (1,7)

Xio -4,683 -21,654 -5,178 -0,469 -9,071 3,596
(4,1) (3,8) (0,7) (0,1) (1,2) (0,3)

Xu 0,035 0,067 -0,027 0,196 0,097 0,317
(0,6) (0,7) (0,3) (1,4) (0,9) (2,1)

Xu -0,025 -0,081 -0,095 0,097 -0,238 0,116
(0,4) (4,1) (0,9) (0,8) (1,9) (0,7)

Xu 0,024 -1,223 -6,163 -2,122 -1,500 1,742
(0,4) (0,6) (4,7) (0,7) (0,6) (0,5)

X,4 1,822 0,845 0,932 0,552 2,989 2,836
(2,3) (0,8) (0,6) (0,3) (2,3) (4,7)

X,S -3,507 (ΙΟ-8) -8,815 (ΙΟ-8) -8,155 (ΙΟ-8) -9,749 (ΙΟ-8)
(1,9) (2,6) (4,7) (2,1)

R2 0,138 0,201 0,177 0,241 0,171 0,247
N 940 388 198 124 312 221

Notes:
❖ Males and females treated symmetrically, i.e., if a female is being interviewed, the spouse 

refers to a male. Protestant B sample restricted to households in which both spouses are 
present and working. Xt = age; X2 = male = 1, female = 0; X3 = white = 1, nonwhite = 0; X4 = 
believe in afterlife, yes = 1, no or uncertain = 0; X5 = spouse's of same religion; X6= no income 
data reported for family of (1, 0); X7 = family income: Xs = respondent rates, health as good 
(1, 0.); X9 = respondent rates health as fair (1, 0); Xt0 = respondent rates health as poor (1,0); 
Xu = occupational prestige score; XI2 = spouses occupational prestige score, XI3 = number of 
children under age 6, X24 = number of children between 6 & 18

Source:
❖ 1975, A-E.
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Πίνακας 6.3

Estimated Impact of Age and Age2 on Frequency of Church Attendance, by Sex

Female Male

Religion F (m,n) Age Age2
Turning

Age Age Age2
Turning

Age
Overtaking

Age

Protestant 6,923(3,922) R 1,548* -0,013 60 max 0,052 0,002
Always

increasing 50

Catholic 1,843(3,370) N

Baptist 4,381(3,294) R 1,980* -0,017 58 max 0,007 0,002
Always

increasing 52

Lutheran 0,728(3,106) N

Methodist 3,620(3,180) R 1,473 -0,012 61 max 0,623 0,003 39 min 52

Notes:
❖ F (m, n) = F-statistic to test the null hypothesis (Ho) and (degrees of freedom numerator, degrees 

of freedom denominator); R(N) = reject (not reject) Ho at ,95 level of significance; Ho = the age- 
frequency-of-attendance relationship is linear and does not vary by sex; Ha = the frequency of 
church attendance is a function of age and age squared, and the relationship varies by sex 
(alternate hypothesis); turning age = age at which frequency of church attendance reaches a 
minimum (min) or a maximum (max); overtaking age = age up until which the slope of the age- 
church attendance profile is steeper for females than males.

* Individual coefficient statistically significantly different from zero at ,95 level of significance, 
two-tailed test.

Source:
❖ 1975, A-E.
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Πίνακας 6.4

Frequenceγ of Church Attendance Regressions

Variable Protestant Catholic Lutheran

X/ -0,231
(0,8)

-0,047

(0,1)

0,386

(1,4)
X; 15,843

(27)
28,62
(2,4)

13,162
(2,7)

Xj 19,201
(2,0)

40,316
(2,0)

15,368
(2,2)

X, 0,0011
(1,7)

0,0036
(2,1)

0,272h°-3)

(1,5)

Xg 0,0045
(2,6)

-0,0078
(2,2)

0,4580 °-3) 
(0,4)

x4 -0,101
(1,0)

0,027
(0,1)

0,0035
-0,04

X7 -0,886<1(M>

(1,2)

0,i94(i°-3)

(1,0)

0,115(10-5)
(0,02)

Xg -1.141
(0,3)

-5.032
(0,8)

3
(0,9)

x9 -3.447

(1,2)
-7.026

(1,1)

5.662
(2,0)

X,0 -0.870θ°-β)

(1,2)

-0.536<10-7)
(2,0)

X„ -0.237<10-6>

(2,6)

0.488do-6)

(2,5)

R2 ,352 ,317 ,237
N 106 166 159

Notes:
❖ Absolute value t-statistics in parentheses; dependent variable is annual frequency of 

church attendance by household head; Xi= age; X2 = church's role is to save souls for 
God, yes = 1; X3 = spouse is of same religion, yes = 1; X»= husband's wage income; Xs= 
wife's wage income; Xe = nonwage income; X7 = wealth; Xg = number of children 
under age 6; X9 = number of children ages 6-18; Xw = husband's wage income squared; 
Xn = wife's wage income squared.

Source:
❖ 1977, Long & Settle.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Σημειώσεις για τον Πίνακα 6.5

Notes:
❖ Absolute t-statistics in parentheses; variables are defined as follows: Xj, 1= urban, 

0=rural; X2, respondent's age; X3 respondent's age squared; X4, respondent's years of 
school; X5, husband's years of school; Χβ family income in 1965; X7, family income 
squared; Xg, l=family income reported, 0 not reported; X9, l=white, 0 = nonwhite; Xj0, 
number of children age 5 and under; Xn number of children ages 6-18; Χπ, 1 = spouse 
of same religion, 0=spouses religion differs.
# Coefficient has been multiplied by 1,000.
## Coefficient has been multiplied by 100,000.

Source:
❖ 1965. National Fertility Survey.
❖ 1977, Ehrenberg.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Σημειώσεις για τον Πίνακα 6.6

Notes:
❖ Absolute t-statistics in parentheses; variables are defined as in table 6.5. 

X*2H is husband's age. X**3H is husband's age squared.
$Coefficient has been multiplied by 1,000.
$$Coefficient has been multiplied by 100,000.

Source:
❖ 1965, National Fertility Survey.
❖ 1977, Ehrenberg.

148



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Πίνακας 6.7

Countries of the Sample

Countries
Countries

(continued)

Cameroon Cyprus
Ghana Denmark

S. Africa Finland
Canada France

Dominican
Republic W. Germany
Mexico Greece
U.S.A. Hungary

Argentina Iceland
Brazil Ireland
Chile Italy

Colombia Netherlands
Peru Norway

Uruguay Poland
Portugal Venezuela

Bangladesh Spain
China Sweden

Hong Kong Switzerland
India Turkey
Israel U.K.
Japan Australia

S. Korea N. Zealand
Malaysia Bulgaria
Pakistan Czech Republic

Phillipines Estonia
Singapore Latvia
Taiwan Lithuania

Thailand Romania
Austria Russia
Belgium Slovak Republic

Slovenia
Source:

❖ 2002, Barro & McCleary.
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Πίνακας 6.8

Determinants of Church Attendance

Explanatory variable

Weekly
church

attendance

Monthly
church

attendance

Lor (per capita GDP) 0,26 (0,16) 0,24 (0,15)

Years of education 0,221 (0,039) 0,191 (0,035)

Urbanization rate -1,74 (0,036) -1,48 (0,042)

Lor (life expectancy) -5,2 (1,8) -4,9 (1,7)

Population share=65 -0,8 (3,2) -1,9 (3,0)

Population share=15 4,3 (2,1) 4,5 (2,0)

ISSP data -0,30 (0,08) -0,18 (0,07)

Gallup data -0,02 (0,11) -0,12 (0,10)

Muslim fraction 0,84 (0,31) 0,11 (0,28)

Protestant fraction -2,86 (0,21) -2,34 (0,19)

Hindu fraction -0,94 (0,49) -0,93 (0,46)
Eastern religion 

fraction -2,86 (0,26) -2,48 (0,24)

Jewish fraction -2,49 (0,59) -2,98 (050)

Orthodox fraction -2,64 (0,26) -1,65 (0,23)

other reliRion fraction -0,29 (0,88) -0,49 (0,83)

Number of countries 
& Total observations 59, 183 59, 181

Number of 
observations for each 

country
23, 37, 22, 
32, 28, 41

22, 36, 22, 
32, 28, 41

R-squared for each 
country

0,86, 0,80, 
0,71, 0,92, 
0,75, 0,75

0,88, 0,76, 
0,78, 0,89, 
0,83, 0,77

Source:
❖ 2002, Barro & McCleary.
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Πίνακας 6.9

Means and Standard Deviations of Variables

Variable Mean
Std.

Deviation

Weekly church 
attendance 0,24 0,20

Monthly church 
attendance 0,36 0,23

Lor [x/1-x] for:

Weekly attendance -1,53 1,36

Monthly attendance -0,74 1,20

Log (per capita GDP) 8,95 0,71

Years of education 8,29 2,12

Urbanization rate 0,70 0,15

Log (life expectancy) 4,290 0,069

Population share=65 0,113 0,040

Population share=15 0,236 0,071

Catholic fraction 0,47 0,40

Muslim fraction 0,043 0,148

Protestant fraction 0,29 0,34

Hindu fraction 0,012 0,087
Eastern religion 

fraction 0,074 0,242

Jewish fraction 0,010 0,067

Orthodox fraction 0,073 0,205

Other religion fraction 0,021 0,062
Source:

❖ 2002, Barro & McCleary.
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Πίνακας 6.10

Fitted Values of Monthly Church Attendance for Selected Countries

U.S.A
1990

Sweden
1990

Mexico
1990

Bangladesh
1995

S. Korea 
1981

Brazil
1990

Monthly church 
attendance 0,58 0,10 0,63 0,91 0,28 0,5

Lor [x/1-x] 1,09 -1,42 1,27 3,04 -0,21 0,75

Residual 0,35 0,23 0,10 0,33 -0,46 -0,15
Effects of:

GDP 0,21 0,16 -0,07 -0,39 -0,22 -0,16

Schooling 0,71 0,24 -0,46 -1,14 -0,28 -0,84

Urban -0,07 -0,20 -0,04 0,73 0,19 -0,10

Life expectancy -0,15 -0,30 0,17 1,24 0,43 0,53

Population share=65 -0,02 -0,12 0,14 0,15 0,14 0,13

Population share=15 -0,08 -0,25 0,67 0,88 0,46 0,50

Denominations -0,33 -1,24 0,99 0,99 -0,97 0,89

Πίνακας 6.10 (continued)

Ireland
1990

Poland
1990

Russia
1990

Greece
1990

China
1990

India
1990

Pakistan
1999

Monthly church 
attendance 0,88 0,85 0,06 0,29 0,008 0,71 0,85

Lor [x/1-x] 2,71 2,46 -2,03 -0,15 -4,08 1,62 2,48

Residual 0,79 2,05 -1,06 0,97 -1,53 0,40 -0,03
Effects of:

GDP 0,04 -0,17 -0,08 -0,03 -0,43 -0,44 -0,39
Schooling 0,04 0,24 0,42 -0,12 -0,58 -0,88 -1,13

Urban 0,18 0,11 -0,06 0,10 0,20 0,59 0,50

Life expectancy -0,11 0,14 0,27 -0,26 0,27 0,97 0,89

Population share=65 0,00 0,02 0,02 -0,04 0,11 0,13 0,13

Population share=15 0,17 0,07 -0,03 -0,20 0,18 0,57 0,88

Denominations 0,94 0,81 -0,50 -0,58 -1,22 0,20 1,10
Source:

❖ 2002, Barro & McCleary.
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Πίνακας 6.11

Participation Regressions, 1974 Catholic Survey

Variable

Contribute Attend Ratio (A/C)

coeff t-stat coeff t-stat coeff t-stat

MARSAME 70,894 4,60 11,836 5,25 -0,105 -2,64

NOINCOME 172,257 3,58 6,199 0,88 -0,425 -3,30

INCOME 9,025 9,73 0,019 0,14 -0,034 -4,53

HEDUC 4,124 1,75 0,231 0,67 -0,007 -1,35

AGE 3,702 7,66 0,316 4,47 -0,018 -2,47

SEX -0,912 -0,07 7,232 4,13 0,103 3,70

NONWHITE -36,259 -1,83 -0,723 -0,25 0,252 5,34

NKIDS 4,646 1,17 -0,020 -0,03 -0,023 -2,38

BELIEF 35,256 2,96 12,591 7,23 0,039 1,40

NBHD -25,373 -0,95 -2,725 -0,69 -0,035 -0,56

RAISECA -5,044 -0,12 -1,068 -0,18 -0,036 -0,37

PCATH -64,239 -1,62 -11,243 -1,94 0,025 0,26

(CONSTANT) -194,256 -4,02 4,122 0,58 1,276 7,64

R2
Cases

0,39

555

0,28

555

0,31

456

Notes:
❖ AGE= respondent's age,

ATTEND= yearly number of masses attended,
BELIEF= 9-item additive scale of respondent's strength of religious belief, 
CONTRIB= yearly contributions to Church,
HEDUC= years of education of family head,
INCOME= yearly income (thousands),
MARSAME= equals 1 if respondent and spouse are of the same religion, 
NBHD= fraction of neighbors catholic when growing up,
NKIDS= number of preschool or school-age children,
NINCOME= dummy (1 if income is not reported, 0 otherwise), 
NONWHITE= dummy (1 if respondent is nonwhite , 0 otherwise), 
PCATH= dummy (1 if either parent catholic, 0 otherwise),
RAISECA= dummy (1 if respondent was raised a catholic, 0 otherwise), 
RATIO= time intensity of religious participation (ATTEND/ CONTRIB), 
SEX= sex of respondent (1 if female, 0 if male).

Source:
❖ 1974, N.O.R.C. American Catholic Survey.
❖ 1990, Iannaccone.
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Πίνακας 6.12

Participation Regressions, 1963 Northern California Survey

Variable

Contribute Attend Ratio (A/C)

coeff t-stat coeff t-stat coeff t-stat

MARSAME 86,530 8,36 2,144 2,73 -0,074 -5,61

NOINCOME -81,633 -3,68 -1,917 -1/14 0,044 1,56

INCOME 23,630 17,82 0,064 0,64 -0,062 -7,49

REDUC 3,446 1,93 0,654 4,84 0,00528 0,23

AGE 1,788 4,28 0,159 5,04 -0,002 -3,88

SEX -32,642 -3,59 1,386 2,01 0,036 3,11

NKIDS -0,492 -0,14 0,805 3,16 0,003 0,87

BELIEF 71,000 8,18 9,136 13,87 0,019 1,76

EXPERIENCE 54,393 7,55 3,198 5,85 -0,004 -0,51

SICKTIME -2,802 -1,71 -0,522 -4,21 0,003 1,53

LIBERAL -58,537 -5,26 -0,606 -0,71 0,027 1,91

CONSERV 33,505 1,90 -0,181 -0,13 -0,020 -0,88

CATHOLIC -191,861 -14,33 2,240 2,20 0,234 13,64

(CONSTANT) -63,597 -1/74 19,101 6,91 0,701 11,10

R2
Cases

0,33

2186

0,24

2186

0,21

2186

Notes:
❖ AGE= respondent's age,

ATTEND= yearly number of masses attended,
BELIEF= 9-item additive scale of respondent's strength of religious belief, 
CONTRIB= yearly contributions to Church,
EXPERIENCE= 3-item additive scale of respondent's religious beliefs, 
LIBERAL, CONSERV, CATHOLIC= denominational dummy variables, 
INCOME= yearly income (thousands),
MARSAME= equals 1 if respondent and spouse are of the same religion, 
NKIDS= number of preschool or school-age children,
NINCOME= dummy (1 if income is not reported, 0 otherwise),
RATIO= time intensity of religious participation (ATTEND/ CONTRIB), 
REDUC= respondent's years of education,
SEX= sex of respondent (1 if female, 0 if male),
SICKTIME= respondent's number of sick days in last year.

Source:
❖ 1963, Northern California Church Member Study.
❖ 1990, Iannaccone.
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Πίνακας 6.13

Religious Participation, General Social Surveys

Variable

Contribute Attend Ratio (A/C)

coeff t-stat coeff t-stat coeff t-stat

MARRIED -3,888 -1,32 -170,581 -0,97 0,002 0,00

MARSAME 17,032 11,29 352,056 3,93 -0,149 -1,21

MAATEND 0,140 5,40 NA NA NA NA

AGE 20 1,591 0,79 -87,751 -0,74 0,708 4,34

AGE 30 0,166 0,10 -167,148 -1,71 -0,043 -0,32

AGE 35 3,684 2,16 -247,6 -2,45 -0,014 -0,10

4,689 4,689 2,45 31,313 0,27 -0,066 -0,42

SEX 5,278 2,47 77,833 0,61 -0,107 -0,62

EDUC 1,143 4,65 34,576 2,40 0,008 0,44

INCOME 0,072 1,19 2,032 0,56 -0,009 -2,00

MARSEX 0,253 0,009 -140,653 -0,92 0,257 1,23

MARINC -0,074 -1,01 9,820 2,24 0,004 0,69

MODERATE 8,223 4,35 118,281 1,06 -0,049 -0,32

NOBAPT 8,686 2,49 68,227 0,33 -0,030 -0,10

SOBAPT 14,606 5,40 -7,338 -0,04 0,144 0,66

CONSERV 13,118 4,85 467,617 2,94 -0,015 -0,07

SECT 34,691 13,84 399,277 2,76 0,097 0,49

MORMON 22,935 6,38 1494,057 7,02 -0,069 -0,23

CATHOLIC 10,686 6,48 -17,645 -0,18 0,275 2,08

(CONSTANT) -21,131 -5,05 -430,765 -1,174 0,168 0,50

R2

Cases

0,277

1963

0,252

495

0,126

339

Notes:
❖ AGE20, AGE25, AGE30, AGE35, AGE40, dummy variables equal to 1 or 0 depending on 

respondent's age rounds to the nearest 5 years; ATTEND (mean = 23.6), average number of 
religious services that respondent attends each year including both week-end and weekday 
services; CONTRIBUTE (mean = $376), household's contribution in 1986 dollars; EDUC (mean = 
13.2), respondent's highest year of school completed; INCOME, Household's 1986-real income 
(thousands); MARRIED, equals 1 if respondent is currently married; MARSAME, equals 1 if 
respondent has spouse of same religion; MAATTEND, MARSEX, MARINC interaction dummies 
= MARRIED x SEX and MARRIED x INCOME, respectively; MODERATE, CONSERV, SECT, 
MORMON, CATHOLIC, SOBAPT (Southern Baptist), NOBAPT (Baptist, Non-Southern), 
denominational dummy variables; RATIO = time intensity of religious participation, 
ATTEND/CONTRIB; SEX, equals 1 is respondent is female.

Source:
❖ 1983-1987, General Social Survey.
❖ 1990, Iannaccone.

155



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Πίνακας 6.14

Prayer and Belief, General Social Surveys

Variable

Pray Afterlife Bible

coeff t-stat coeff t-stat coeff t-stat

MARRIED -0,547 -0,64 0,046 0,90 0,184 1,39

MARSAME 2,238 5,15 0,018 0,69 0,10 0,15

MAATEND 0,027 3,68 0,001 2,83 0,001 1,13

PAATEND 0,008 1,12 0,0063 1,41 0,001 1,16

AGE 20 -0,551 -0,95 -0,026 -0,75 0,034 0,37

AGE 30 0,279 0,59 -0,014 -0,50 -0,050 -0,68

AGE 35 0,870 1,77 -0,011 -0,37 0,001 0,01

AGE 40 1,556 2,82 -0,036 -1,08 0,012 0,14

SEX 1,668 2,71 0,042 1,13 0,089 0,93

EDUC 0,128 1,82 0,004 0,98 -0,057 -5,21

INCOME -0,012 -0,70 0,001 1,31 0,001 0,37

MARSEX 1,240 1,68 0,001 0,25 0,056 0,48

MARINC -0,014 -0,66 -0,001 -0,90 -0,003 -1,16

MODERATE 1,913 3,51 ,0146 4,45 0,427 5,02

NOBAPT 0,890 0,88 0,166 2,73 0,269 1,71

SOBAPT 2,101 2,69 0,193 4,11 0,398 3,27

CONSERV 3,485 4,47 0,209 4,44 0,784 6,44

SECT 5,367 7,42 0,121 2,77 0,567 5,01

MORMON 5,958 5,75 0,277 4,42 0,328 2,02

CATHOLIC 1,299 2,73 0,126 4,40 0,205 2,76

(CONSTANT) -0,392 -0,32 0,496 20,63 0,365 8,67

R2
Cases

0,17

1567

0,07

1448

0,24

536

Notes:
❖ AFTERLIFE, equals 1 if respondent believes in an afterlife, 0 otherwise; AGE20, AGE25, AGE30, 

AGE35, AGE40, dummy variables equal to 1 or 0 depending on respondent's age rounds to the 
nearest 5 years; BIBLE, equals Ί if respondent believes the Bible is the literal word of God, 0 
otherwise; EDUC (mean = 13.2), respondent's highest year of school completed; INCOME, 
Household's I 986-real income (thousands); MAATTEND, PAATTEND, respondent's parents' 
frequency of church attendance. These items were not included in the survey which asked about 
contributions; MARRIED, equals 1 if respondent is currently married; MARSAME, equals 1 if 
respondent has spouse of same religion; MARSEX, MARINC interaction dummies = MARRIED x 
SEX and MARRIED x INCOME, respectively; MODERATE, CONSERV, SECT, MORMON, 
CATHOLIC, SOBAPT (Southern Baptist), NOBAPT (Baptist, Non-Southern), denominational 
dummy variables; PRAY, respondent's frequency of prayer per week; SEX, equals 1 is respondent 
is female.

Source:
❖ 1983-1987, General Social Survey.
❖ 1990, Iannaccone.
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Πίνακας 8.1

Church Attendance in Germany 1994 through 1999 (shares in percent of all women)

Church Attendance 1994 1995 1996 1997 1998 1999

At least once a weak 13,1 14,3 13,0 13,2 12,7 11,7
At least once a month 10,0 10,5 9,2 9,8 10,8 10,0

More seldom 28,4 27,7 31,1 30,1 30,9 31,5

Never 48,5 47,5 46,7 46,9 45,6 46,8
100 100 100 100 100 100

Notes:
❖ Οι υπολογισμοί πραγματοποιήθηκαν από τον Guido Η., 2001. 

Source:
❖ GSOEP, 1994-1999.

Πίνακας 8.2

Church Attendance in Germany 1994 through 1999 (shares in percent of all men)

Church Attendance 1994 1995 1996 1997 1998 1999

At least once a weak 9,2 9,5 8,4 9,3 9,4 8,5
At least once a month 7,5 8,4 7,9 7,2 8,4 7,2

More seldom 27,9 26,6 29,3 29,3 29,4 30,6

Never 55,4 55,5 54,4 54,2 52,8 53,7
100 100 100 100 100 100

Notes:
❖ Οι υπολογισμοί πραγματοποιήθηκαν από τον Guido Η., 2001. 

Source:
❖ GSOEP, 1994-1999.
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Πίνακας 8.3

Religious Affiliation & Church Attendance in Germany 1997 (row percentages)

Church Attendance Church Attendance

Men Women
Once Once Once Once

Religious
Affiliation

a
week

a
month

More
seldom Never

a
week

a
month

More
seldom Never

Catholic 18,1 12,0 36,7 33,2 100 25,8 14,4 30,8 29 100

Protestant 4,6 7,7 42,4 45,3 100 7,9 11,1 42,7 38,3 100

Other Christian 
community 38,8 14,9 23,9 22,4 100 43,9 10,0 23,6 22,5 100

Other religious 
community 28,7 11,0 18,9 41,4 100 17,9 10,8 22,3 49 100

No denomination 0,1 0,5 8,3 91,1 100 0,2 0,5 8,9 90,4 100
Notes:

❖ Οι υπολογισμοί πραγματοποιήθηκαν από τον Guido Η., 2001.
Source:

❖ GSOEP, 1990 & 1997.

Πίνακας 8.4

Religious Affiliation in Germany 1990 and 1997 (shares in percent of all adults)
Religious
Affiliation

Male

1990

| Female All Male |

1997

Female All

Catholic 33,1 34,1 33,6 32,2 32,6 32,4

Protestant 39,0 44,4 41,9 32,7 39,8 36,5

Other Christian
community 1,9 2,2 2,0 1,9 2,3 2,1

Other religious 
community 2,5 2,0 2,2 4,2 3,5 3,8
No denomination 23,5 17,3 20,3 29,0 21,8 25,2

100 100 100 100 100 100
Notes:

❖ Οι υπολογισμοί πραγματοποιήθηκαν από τον Guido Η., 2001.
Source:

❖ GSOEP, 1990 & 1997.
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Πίνακας 8.5

Description of Variables

Variables Description

attend = frequency of church attendance, l=never, 2=seldom, 
3=at least once a month, 4=at least once a weak

faith = importance of belief/religion, 1= entirely unimportant, 

2=unimportant, 3= fairly important, 4=very important

cathol = 1, if individual is member of the Roman Catholic church, 0 else

protest = 1, if individual is member of the Protestant church, 0 else

ochrist = 1, if individual is member of any other Christian church, 0 else

othdenom = 1, if individual has any other denomination, 0 else

nodenom = 1, if individual is without denomination, 0 else; Reference category (RC)

age = age in years

married = 1, if individual is married, 0 else

eqden = 1, if partners share the same denomination, 0 else

diffden= 1, if partners have different denominations, 0 else

divorce = 1, if individual is divorced, 0 else

cohab = 1, if individual is cohabitating, 0 else

ki03 = number of children up to three years of age; RC

ki46 = number of children between four years and six years of age

ki716 = number of children between seven years and sixteen years of age

hlthgood = 1, if individual's self-assessed health is good or very good, 0 else

hlthfair = 1, if individual's self-assessed health is fair, 0 else

hlthpoor = 1, if individual's self-assessed health is less than fair or poor, 0 else; RC

smoke = 1, if individual is smoker, 0 else

handicap = 1, if individual is reported handicapped, 0 else

yearsed = duration of education in years

qualO = 1, if individual has no formal qualification except basic school, 0 else; RC
quail = 1, if individual has a vocational qualification, 0 else
qual2 = 1, if individual has further qualification, 0 else

unempl = 1, if individual is reported unemployed, 0 else

wage = wage rate in log form, corrected for selectivity bias

nonlab = non-labour income

year94 = 1, if observation from 1994, 0 else

year98 = 1, if observation from 1998, 0 else

year99 = 1, if observation from 1999,0 else; RC
Notes:

❖ Οι υπολογισμοί πραγματοποιήθηκαν από τον Guido Η., 2001.
Source:

❖ GSOEP, (στοιχεία διαφόρων ετών).
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Πίνακας 8.6

Descriptive Statistics of the Variables Used for Model Estimation

Variable Mean
Std.

Deviation Min Max

attend 1730541 0,9518935 1 4

faith 2185747 0,9505584 1 4

cathol 0,2908435 0,4541627 0 1

protest 0,2913374 0,4543898 0 1

ochrist 0,0396089 0,1950432 0 1

othdenom 0,0663769 0,248946 0 1

nodenom 0,3118333 0,4632536 0 1

age 4135949 1378709 16 65

married 0,6328526 0,4820391 0 1

eqden 0,4885915 0,4998822 0 1

diffden 0,1628803 0,3692655 0 1

divorce 0,0543264 0,2266661 0 1

cohab 0,0810944 0,2729868 0 1

ki03 0,0857863 0,3174195 0 3

ki46 0,0757112 0,2876197 0 3

ki716 0,3101541 0,661892 0 5

hlthgood 0,5330897 0,4989162 0 1

hlthfair 0,3158337 0,4648585 0 1

hlthpoor 0,1510766 0,3581324 0 1

smoke 0,3382556 0,4731277 0 1

handicap 0,0956144 0,2940689 0 1

yearsed 1134888 2382748 7 18

qualO 0,2686685 0,4432781 0 1

quail 0,6571019 0,4746895 0 1

qual2 0,0944291 0,292432 0 1

unempl 0,0965527 0,2953551 0 1

wage 2677105 0,2574304 1,776714 3,206085
nonlab 2872957 2110975 0 30.000
year94 0,3385026 0,473212 0 1
year98 0,3469972 0,4760266 0 1
year99 0,3145002 0,464328 0 1
Notes:

❖ Οι υπολογισμοί πραγματοποιήθηκαν από τον Guido Η., 2001. 
Source:

❖ GSOEP, (στοιχεία διαφόρων ετών).
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Πίνακας 8.7

Random Effects of the Model (results for women)

dependent variable: attend 

Coef. | (standard errors)

dependent variable: faith 

Coef. | (standard errors)

cathol 3,183618*** (,1115819) 2,314859*** (,0851382)

protest 2,357889*** (,1003922) 1,835114*** (,076014)

ochrist 3,929133*** (,1699165) 3,277261*** (,1466206)

othdenom 2,492747*** (,1467286) 3,324714*** (,1256345)

age ,0261746*** (,0036925) ,0255361*** (,0030641)

married 0,0463503 (,1190375) 0,1525347 (,0972407)

eqden ,2369263** (,10252820) ,2145331** (,0829485)

dirrden -0,1050505 (,1133617) -0,0958543 (,092891)

divorce -0,0383138 (,1453644) ,2362581** (,1086388)

cohab ,4417467*** (,1302931) -0,0140786 (,1012377)

ki46 0,0649408 (,0636482) 0,0682537 (,057482)

ki716 ,2782072*** (,0342541) ,1227393*** (,03014770)

hlthgood ,1097039* (,0613548) 0,0029404 (,0522703)

hlthfair ,1196393** (,0568416) -0,0412997 (,0492182)

smoke ,6523139*** (,0621338) ,3867407*** (,0505353)

handicap -,1921232** (,085318) -0,0432673 (,0733654)

yearsed 0,0159739 (,0210381) -0,0095904 (,0174604)

quail -0,0089992 (,0707752) -0,0080388 (,0591192)

qual2 ,3457838** (,1643326) 0,06238 (,1360832)

unempl 0,0019388 (,0712774) -0,012017 (,0587578)

wage -0,2586316 (,2122024) -,3673987** (,1773135)

nonlab ,0000583*** (,00001140) ,0000291*** (,0000099)

year94 0,0606902 (,0407433) ,1271559*** (,0356358)

year98 ,0830059** (,0350725) 0,005146 (,0309068)

_cutl_cons 2,81776*** (,423981) 0,2236647 (,3555714)

_cut2_cons 4,84479*** (,4275367) 2,3722*** (,3567933)

_cut3_cons 5,928066*** (,4299325) 4,414181*** (,3593684)

rho _cons ,7240297*** (,0096364) ,6657158*** (,0099297)

Log likelihood = -9356,0636 Log likelihood = -10897,57
LR chi2(46) = 2307,80 LR chi2(46) = 2411,46
Prob> chi2 = 0,0000 Prob > chi2 = 0,0000

Notes:
♦> *** 1%, ** 5%, * 10% significance. Αριθμός παρατηρήσεων 10.946 

Οι υπολογισμοί πραγματοποιήθηκαν από τον Guido Η., 2001.
Source:

❖ GSOEP, (στοιχεία διαφόρων ετών).

161



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Πίνακας 8.8

Random Effects of the Model (results for men)

dependent variable: attend 

Coef. | (standard errors)

dependent variable: faith 

Coef. | (standard errors)

cathol 2,973527*** (,1192505) 2,026395*** (,0875459)

protest 2,239515*** (,1063851) 1,531109*** (,0788492)

ochrist 3,645575*** (,1907578) 2,797011*** (,1525108)

othdenom 3573561*** (,1602615) 3,422562*** (,1321664)

age ,017124*** (,0036953) ,017126*** (,0030282)

married ,4791654*** (,0996463) ,1964678** (,0805413)

eqden -,0587099 (,0832449) 0,0926247 (,0667724)

dirrden -,4600247*** (,1081429) -,1808812** (,085844)

divorce 0,151728 (,1440863) ,2286582** (,1099013)

cohab ,1483787 (,1239482) -,1975536** (,0952886)

ki46 ,1821681** (,0859514) 0,0308294 (,0745644)

ki716 ,1460882*** (,0461795) 0,0035833 (,0387919)

hlthgood ,1722206** (,0744684) 0,0574257 (,0611253)

hlthfair ,1637519** (,0719739) ,1098201* (,0587351)

smoke -,4293811 *** (,055408) -,2888775*** (,0450427)

handicap ,0945871 (,0855136) 0,0676839 (,0701796)

yearsed 0,0067235 (,0207203) 0,0126917 (,0170276)

quail ,0062086 (,0691384) 0,0017325 (,057522)

qual2 ,3961199*** (,1410188) ,2037417* (,1161454)

unempl -,1534567** (,0739197) 0,0437964 (,0587605)

wage -,3511799* (,2115542) 0,2365574 (,1764564)

nonlab ,0000306** (,0000128) 0,0000098 (,0000113)

year94 0,0351004 (,0469369) ,1171159*** (,0394182)

year98 ,0407077 (,0400878) 0,0341601 (,033836)

_cutl_cons 2,296154*** (,4658332) 0,238208 (,3838846)

_cut2_cons 4,247004*** (,4691957) 2,270443*** (,3855265)
_cut3_cons 5,240184*** (,4719955) 4,077479*** (,3885507)

rho _cons ,7199614*** (,0109829) ,6441224*** (,0113426)

Log likelihood = -7125,9979 Log likelihood = -9035,793
LR chi2(46) = 1834,41 LR chi2(46) = 1983,77

Prob> chi2 = 0,0000 Prob > chi2 = 0,0000
Notes:

❖ *** 1%, ** 5%, * 10% significance. Αριθμός παρατηρήσεων 9.302 
Οι υπολογισμοί πραγματοποιήθηκαν από τον Guido Η., 2001.

Source:
❖ GSOEP, (στοιχεία διαφόρων ετών).
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Σημειώσεις για τον Πίνακα 11.1

❖ Derived from ISV surveys, 1981-1983: Attends weekly -percentage attending church once a week 

or more; prays or meditates -percentage who take moments of prayer, meditation, or 

contemplation; church -percentage who believe that their church is giving adequate answers to 

man's spiritual needs; God -percentage who believe there is a personal God; afterlife, heaven, 

hell, devil -percentage who believe in afterlife, heaven, hell, and the devil, respectively.

❖ Derived from the World Christian Encyclopedia (Barrett 1982): Percentage Catholic -percent of 

country's population that are Catholic; Herfindahl index -computed from denominational shares.

Σημειώσεις για τον Πίνακα 11.2

❖ The t statistics are in parentheses. The dependent variables are defined in the notes to table 11.1. 

The independent variables are: Scath = share of Catholics in the population; Sproi = share of 

Protestants and other non-Catholics in the population; HSCath = the product of H, the Herfindahl 

index of religious concentration, and Sooth; HSproi = the product of Hand Sprot; SScath= product of 

the Catholic market and population shares; SSpr0i = sum of the product of each non-Catholic 

denomination's market and population shares.
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