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1. Τι σημαίνει Επιστήμη
Επιστήμη δεν σημαίνει μονάχα «γνωρίζω κάτι καλά» (με βάση μια
απλουστευτική απόδοση του επίσταμαι)…
Το σημαντικότερο στον ορισμό των σύγχρονων επιστημών είναι το πώς
καταφέρνουν να γνωρίσουν κάτι καλά… Εδώ αναφύεται το ζήτημα του
προσδιορισμού της μεθόδου που μπορεί να χαρακτηρισθεί επιστημονική.
Ο Francis Bacon, στις αρχές του 17ου αιώνα, ισχυρίστηκε πως ο σκοπός της
Επιστήμης είναι η βελτίωση της μοίρας του ανθρώπου πάνω στην γη, διαμέσου
της συλλογής γεγονότων από την συστηματική παρατήρηση και την εξαγωγή
θεωριών από αυτά.
Σύμφωνα και με την συγκλίνουσα γνώμη του Γαλιλαίου το βασικό είναι το
αποδεχθεί κανείς τα γεγονότα και να οικοδομήσει εκείνη τη θεωρία που
εναρμονίζεται με αυτά.
Η επιστήμη είναι ένα σύνολο λογικών και εμπειρικών κανόνων που επιτρέπουν
την συστηματική παρατήρηση εμπειρικών φαινομένων προκειμένου να τα
κατανοήσουμε.
Είναι ένα οργανωμένο σώμα γνώσης σχετικά με τον εμπειρικό κόσμο που πηγάζει
από την εφαρμογή λογικών και εμπειρικών μεθόδων.
Στη σύγχρονη εποχή, ο όρος επιστήμη δηλώνει περισσότερο το σύνολο ομοειδών
και ταξινομημένων γνώσεων
2. Τι είναι η Οικονομική Επιστήμη
Η Οικονομική επιστήμη είναι η συστηματική μελέτη του τρόπου με τον οποίο οι
άνθρωποι & οι κοινωνικές διαμορφώσεις τους επιλέγουν σε ιστορικούς όρους
μεταξύ εναλλακτικών χρήσεων των σπάνιων πόρων τους με σκοπό την
πληρέστερη δυνατή κάλυψη των αναγκών τους.
Σύμφωνα με την μνημειώδη προσφώνηση του Thomas Carlyle «Αξιοσέβαστοι
Καθηγητές της Μελαγχολικής Επιστήμης…» ευθέως επισημαίνεται το ότι η
Οικονομική Επιστήμη δεν μπορεί, εκ συστάσεως, να τυρβάζει μέσα σε μια
ανώδυνη, ελαφριά, «ρομαντική» ενασχόληση …
Ασχολείται με την έλλειψη, την φτώχεια, την στέρηση…
Καταδιώκει (και καταδιώκεται από) την «αφέλεια» και τις προκαταλήψεις…
Δεν προσφέρει «μαγικές λύσεις».
Και απαιτεί ορθολογισμό….
3. Τι σημαίνει ορθολογισμός

Ο ορθολογισμός (ή ρασιοναλισμός) είναι η συνολική φιλοσοφική κατεύθυνση
που αποδέχεται ως γνώμονα και αφετηρία της γνώσεως τη λογική σκέψη.
Η έννοια ορθολογισμός έχει αυστηρά καθορισμένη έννοια στα οικονομικά.
Ορθολογιστικό θεωρείται ένα άτομο όταν έχει μια συνάρτηση οφέλους των
Νώυμαν/Μόργκενστερν την οποία και μεγιστοποιεί με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο, δεδομένων των πληροφοριών που έχει.
Κάθε Μέτρο της Απόδοσης ενός ατόμου ή οργανισμού (Παραγωγού ή Πελάτη)
στο βάθος του εκφράζει
την Σχέση Οφέλους προς
Κόστος την οποία θέλουμε να Μεγιστοποιούμε.
Μπορεί να διατυπωθεί με μια Ποικιλία Τρόπων:
Χρησιμότητα που Λαμβάνουμε προς Δαπάνη στην οποία Προβαίνουμε
Αξία Εισροών που Παράγουμε προς Αξία Εκροών που Καταναλώνουμε σε ένα
Έργο κ.λ.π.

