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Πώς οι «Laissez-Faire» πολιτικές έκαναν τη Σουηδία πλούσια.

H Σουηδία πολύ συχνά αναφέρεται ως παράδειγμα για το πώς ο σοσιαλισμός 
μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα από τις αγορές. Όμως, όπως δείχνει ο 
Νόρμπεργκ, η ιστορία της Σουηδίας μας οδηγεί στο αντίθετο συμπέρασμα.

Κάποτε ενδιαφέρθηκα για θεωρίες οικονομικής ανάπτυξης επειδή μελέτησα μια χώρα χαμηλού 
εισοδήματος, φτωχότερη από το Κονγκό, με το μισό προσδόκιμο ζωής και την τριπλή παιδική 
θνησιμότητα μιας μέσης αναπτυσσόμενης χώρας.

Αυτή η χώρα ήταν η δική μου χώρα, η Σουηδία, πριν -το λιγότερο- 150 χρόνια.
Εκείνη την εποχή, η Σουηδία ήταν μια πάμπτωχη και πεινασμένη χώρα. Όταν καταστρέφονταν 
οι καλλιέργειες, οι πρόγονοί μου στη βόρεια Σουηδία, στο Όνγκερμανλαντ, επειδή δεν είχαν 
αρκετό αλεύρι, έπρεπε να αναμειγνύουν φλοιούς δέντρων μέσα στο ψωμί. Ούτε η ζωή στα 
αστικά κέντρα ήταν ευκολότερη.

Καθημερινά, χάνονταν ζωές λόγω του υπερπληθυσμού, της έλλειψης ιατρικής φροντίδας, των 
κακών συνθηκών υγιεινής, της αποχέτευσης και αποκομιδής απορριμμάτων.  

Ακόμα και στα μέσα του 20ου αιώνα, μια μέση σουηδική εργατική οικογένεια, με πέντε 
παιδιά, έπρεπε να ζει σε ένα δωμάτιο και μια κουζίνα, που λειτουργούσαν ταυτόχρονα και ως 
υπνοδωμάτια και τραπεζαρία. Πολλοί αναγκάζονταν να διαμένουν με άλλες οικογένειες. Τα 
στατιστικά στέγασης της Στοκχόλμης δείχνουν ότι το έτος 1900, μέχρι και 1.400 οικογένειες 
μπορούσαν να ζουν σε κτίρια που αποτελούνταν από διακόσια διαμερίσματα του ενός 
δωματίου. Υπό αυτές τις συνθήκες, δεν θα έπρεπε να εκπλήσσει κανέναν το γεγονός ότι οι 
ασθένειες ήταν τόσο συχνές. Οι οικογένειες έκαναν πολλά παιδιά, όχι μόνο λόγω της έλλειψης 
αντισύλληψης, αλλά επειδή η επιβίωση δεν ήταν εγγυημένη για πολλά απ’ αυτά.

Όπως παρατήρησε ο μεγαλύτερός μας συγγραφέας, Βίλχελμ Μόμπεργκ, όταν έγραψε μία 
ιστορία για τη Σουηδία: «Από όλες τις θαυμαστές περιπέτειες του σουηδικού λαού, καμιά δεν 
είναι πιο αξιοθαύμαστη και αξιοσημείωτη από αυτή: Τις άντεξε όλες.»1

Αλλά μέσα σε έναν αιώνα, όλα άλλαξαν. Η Σουηδία είχε την ταχύτερη οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη που βίωσαν ποτέ οι κάτοικοί της και μια από τις ταχύτερες που είχε δει 
ποτέ ο κόσμος. 

Μεταξύ 1850 και 1950, το μέσο εισόδημα οκταπλασιάστηκε, ενώ ο πληθυσμός διπλασιάστηκε. 
Η παιδική θνησιμότητα από το 15% έπεσε στο 2% και το μέσο προσδόκιμο ζωής ανέβηκε 
εντυπωσιακά στα 28 χρόνια. Ένα φτωχό έθνος χωρικών είχε μεταμορφωθεί σε μια από τις 
πλουσιότερες χώρες του κόσμου.
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Πολλοί στο εξωτερικό πιστεύουν ότι αυτό συνέβη χάρη στο Σουηδικό Σοσιαλδημοκρατικό 
Κόμμα, το οποίο κατάφερε να βρει μια μέση οδό, με διαχείριση της φορολογίας, των εξόδων 
και των ρυθμίσεων της Σουδίας προς έναν πιο ισότιμο τρόπο αναδιανομής του πλούτου – 
χωρίς να βλάπτεται η παραγωγική της ικανότητα. Και έτσι η Σουηδία – μια μικρή χώρα εννέα 
εκατομμυρίων στη Βόρεια Ευρώπη – ενέπνευσε ανθρώπους ανά την υφήλιο που πιστεύουν 
στην κρατικά προερχόμενη ανάπτυξη και αναδιανομή.

Υπάρχει, όμως, κάτι λανθασμένο σε αυτήν την ερμηνεία. Το 1950, όταν η Σουηδία ήταν 
παγκοσμίως γνωστή για την επιτυχία της, οι φόροι στη Σουηδία ήταν χαμηλότεροι και ο 
δημόσιος τομέας μικρότερος από την υπόλοιπη Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μόνο 
τότε οι Σουηδοί πολιτικοί άρχισαν να επιβάλουν φόρους και να αναδιανέμουν παροχές μαζικά, 
δηλαδή να αναδιανέμουν τον πλούτο που είχε ήδη δημιουργηθεί από τις επιχειρήσεις και τους 
εργαζόμενους. Οι μεγαλύτερες οικονομικές και κοινωνικές επιτυχίες της Σουηδίας έλαβαν 
χώρα όταν η Σουηδία είχε μια οικονομία του laissez-faire, μια ελεύθερη οικονομία όπου η 
δημιουργία και η ευρεία διανομή του πλούτου, προηγήθηκε του κράτους προνοίας.

Εδώ θα παραθέσουμε την ιστορία του πώς έγινε αυτό.2 Είναι μια ιστορία που πρέπει να 
μαθευτεί από τις χώρες που επιθυμούν να βρεθούν εκεί που είναι η Σουηδία σήμερα, διότι 
προκειμένου να το κατορθώσουν αυτό, πρέπει να κάνουν αυτό που έκανε η Σουηδία τότε, όχι 
αυτό που μια ήδη πλούσια Σουηδία κάνει τώρα.

Ο πατέρας του σουηδικού φιλελευθερισμού

Το 1763, ο Anders Chydenius, ένας νεαρός ιερέας από την Ανατολική Βοτνία (σημερινή 
Pohjanmaa δυτικής Φινλανδίας) έλαβε μέρος σε έναν διαγωνισμό δοκιμίων. Το ερώτημα 
στο οποίο απαντούσε ήταν το σημαντικότερο στη Σουηδία την εποχή εκείνη: «Γιατί φεύγουν 
τόσοι άνθρωποι από τη Σουηδία;» Η μετανάστευση είχε αυξηθεί και θεωρούνταν τεράστιο 
πρόβλημα. Η επικρατέστερη ερμηνεία για το φαινόμενο αυτό ήταν ότι οι άνθρωποι ήταν νωθροί 
και άπληστοι και, αντί να αναλάβουν ευθύνες και να δουλέψουν σκληρά, παρασύρονταν από 
τις υποσχέσεις για μια ευκολότερη ζωή στο εξωτερικό.

Η απάντηση του Chydenius ήταν το αντίθετο. Ο εκπατρισμός δεν αποτελεί πρόβλημα, γράφει. 
Το πρόβλημα είναι το καταπιεστικό και διεφθαρμένο σύστημα, που καθιστά αδύνατο το να 
παραμείνουν οι άνθρωποι στη Σουδία, δημιουργώντας μια καλή ζωή εκεί. 

Περιγράφοντας λεπτομερώς τις καταχρήσεις, τους κανονισμούς και τους φόρους που 
κατέστρεφαν ευκαιρίες, ο Chydenius σκιαγράφησε μια ριζοσπαστική laissez-faire κριτική 
στο σουηδικό κράτος. Ανέδειξε πώς τα προνόμια, οι προϋποθέσεις αδειοδοτήσεων και οι 
εμπορικές απαγορεύσεις προστάτευαν μια μικρή, νωθρή αριστοκρατία και εμπόδιζαν εκείνους 
που εργάζονταν σκληρά να δημιουργήσουν την τύχη τους. 
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Η υψηλή φορολόγηση δήμευε οτιδήποτε κατόρθωναν να δημιουργήσουν, ένα διεφθαρμένο 
δικαστικό σύστημα καθιστούσε αδύνατο για αυτούς τους ανθρώπους να νικήσουν τους 
ισχυρούς και οι περιορισμοί στον Τύπο τους απαγόρευαν να διαμαρτύρονται επ’ αυτού. 
«Πατρίδα χωρίς ελευθερία και αξίες είναι μια μεγάλη λέξη δίχως νόημα», τόνισε.

Ο Chydenius ήταν ένας σύγχρονος ιερέας, γαλουχημένος με τις ιδέες του Διαφωτισμού. 
Διέδωσε την επιστήμη και την ιατρική στην περιοχή και βοήθησε αγρότες να βελτιώσουν 
την αγροτική τους παραγωγή με σύγχρονες μεθόδους. Επίσης, ήταν εξοικειωμένος με 
τους Γάλλους Φυσιοκράτες και τις οικονομικές τους ιδέες. Αλλά το μεγαλύτερο μέρος της 
προσωπικής εμπειρίας του με τον πόνο των ανθρώπων αντιπροσωπεύει την πολιτική και 
οικονομική του κοσμοθεωρία. Άλλοι θεωρούσαν ότι οι φτωχοί ήταν νωθροί και απέλπιδες, 
στην καλύτερη περίπτωση άξιοι του οίκτου τους. Ο Chydenius ανέστρεψε τελείως αυτή την 
άποψη: οι φτωχοί είναι ευφυείς και εργατικοί – χρειάζεται να είναι ώστε να επιβιώσουν κάτω 
από τόσο δύσκολες γεωγραφικές και οικονομικές συνθήκες. Το πρόβλημα είναι ότι έπρεπε να 
αφιερώσουν το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας και της σκληρής δουλειάς τους στην αποφυγή 
νομοθεσιών, φόρων και διαφθοράς. 

Ως εκ τούτου, αυτό για το οποίο ο Chydenius αγωνίστηκε επίμονα εναντίον του, ήταν η 
ταξική νομοθεσία, που ανάγκαζε τους φτωχούς να εργαστούν για τους αριστοκράτες και τους 
μεγάλους αγρότες και τους εμπόδιζε από το να αλλάξουν εργοδότη ή να διαπραγματευτούν 
μισθούς. 

Ο Chydenius μελέτησε διάφορες περιπτώσεις καταπίεσης, επεκτείνοντας την πίστη στην 
ανθρώπινη ελευθερία σε νέους τομείς και δίνοντάς της μια οικουμενική διάσταση, ώστε να 
δημιουργήσει ένα συνεπές ελευθεριακό σύστημα ιδεών. 

Επιθυμούσε ένα μικρό κράτος, που θα εγγυάται «την ασφάλεια στις ζωές και τις περιουσίες 
μας», με μοναδική αποστολή του να αποτρέψει «την εξωτερική βία και την εγχώρια καταπίεση». 
Πέρα από αυτό, το κράτος δεν θα πρέπει να παρεμβαίνει. Το μέγεθος του κράτους και των 
φόρων θα πρέπει να μειωθεί δραστικά. Η αγορά και το εμπόριο θα πρέπει να είναι εντελώς 
ελεύθερα. Ήταν εναντίον των επιδοτήσεων, ακόμα και σε οικονομικούς τομείς που ο ίδιος 
ενέκρινε, όπως η αλιεία και η γεωργία. 

Σύμφωνα με τον Chydenius, ακόμα και το κράτος πρέπει να τηρεί την Έβδομη Εντολή – ου 
κλέψεις. Θα πρέπει να δοθούν στους αγρότες απόλυτα ιδιοκτησιακά δικαιώματα στη γη τους 
και ακόμα και στους φτωχότερους χωρικούς θα πρέπει να δοθεί έλεγχος στην εργασία τους. 
Η χώρα θα πρέπει να ανοίξει τα σύνορά της και να επιτρέψει στους ανθρώπους να μετακινούνται 
ελεύθερα προς και από τη Σουηδία/Φινλανδία. Οι άνθρωποι θα πρέπει να είναι ελεύθεροι 
να συζητάνε ιδέες και να αποφασίζουν μόνοι τους. Ακόμα και σε θρησκευτικά ζητήματα, 
θεωρούσε πως το κράτος θα πρέπει να είναι φιλελεύθερο και να δίνει τα ίδια δικαιώματα σε 
όλες τις θρησκείες. «Μιλάω αποκλειστικά για τη μικρή, μα ευλογημένη λέξη: ελευθερία» 
κατέληγε.3
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Δράμα στο Κοινοβούλιο

Ο λόγος που ο Chydenius θεωρείται τόσο σημαντική προσωπικότητα της σουηδικής πολιτικής 
ιστορίας είναι επειδή ήταν ακτιβιστής και όχι απλώς θεωρητικός. Ο αγώνας του υπέρ του 
δικαιώματος των τοπικών αγροτών να εμπορεύονται ελεύθερα τον έκανε δημοφιλή και οι 
ιερείς της περιοχής του τον εξέλεξαν στο Κοινοβούλιο. 

Με τη μετάβασή του το 1765-΄66 στη Στοκχόλμη, άφησε εποχή στη χώρα του. Αυτό συνέβη σε 
μία περίοδο που η Σουηδία είχε μια αδύνατη μοναρχία και ένα ισχυρό Κοινοβούλιο. Το 1765 το 
αντι-ρωσικό «Κόμμα των Καπέλων» έχασε από το «Κόμμα των Σκούφων», που ενδιαφερόταν 
περισσότερο για την ειρήνη και τη μείωση των κρατικών δαπανών, αλλά δεν διέθετε σχετική 
ιδεολογία. Ο Chydenius θα τους την προσέφερε. (Το μερκαντιλιστικό, φιλοπόλεμο στρατόπεδο 
στο Κοινοβούλιο χλεύαζε τους αντιπάλους του, αποκαλώντας τους «σκούφους», ενώ οι ίδιοι 
αυτοαποκαλούνταν «καπέλα» και αυτά τα ονόματα επικράτησαν).

Λόγω του ταλέντου του στην πολιτική και των πολλαπλών καλοσχηματισμένων φυλλαδίων 
που εξέδιδε κατά την περίοδό του εντός Κοινοβουλίου, ο Chydenius έγινε επικεφαλής της μη 
αριστοκρατικής πτέρυγας του κόμματος των Σκούφων. 

Αυτό, στη συνέχεια, οδήγησε σε επιτυχείς κοινοβουλευτικές ψήφους για φιλελευθεροποίηση 
του εμπορίου, μείωση των επιδομάτων και χαμηλότερη φορολογία. Κυρίως όμως, ο Chyde-
nius κατόρθωσε να κερδίσει υποστήριξη για να νομοθετηθεί η ελευθεροτυπία, καταργώντας 
τη λογοκρισία στη Σουηδία. Έτσι, τα αρχεία και οι αποφάσεις των αρχών κοινοποιήθηκαν. 
Αυτό ήταν μοναδικό στον κόσμο το 1766 και η Σουηδία απέκτησε τη φήμη μιας χώρας όπου 
η συζήτηση ήταν ελεύθερη.

Ένα φυλλάδιο που εξέδωσε ο Chydenius ήταν το σημαντικότερο από όλα. Το «Εθνικό Κέρδος» 
ήταν ένα σύντομο, αλλά ισχυρό επιχείρημα υπέρ της οικονομικής ελευθερίας. Ο Chydeni-
us εξήγησε γιατί μια ελεύθερη αγορά είναι αυτορρυθμιζόμενη όταν το κίνητρο του κέρδους 
και ο μηχανισμός των τιμών μπορούν να μας κρατήσουν υπό έλεγχο και μας παρακινούν να 
βοηθάμε τους άλλους, παράγοντας τα αγαθά και τις υπηρεσίες που επιθυμούμε περισσότερο:

• Κάθε άτομο προσπαθεί αυθόρμητα να βρει τη θέση και τη συναλλαγή, στην οποία μπορεί 
να αυξήσει το Εθνικό κέρδος, εάν οι νόμοι τον εμποδίζουν. 

• Ο καθένας επιδιώκει το κέρδος του. Αυτή η τάση είναι τόσο φυσική και απαραίτητη, που 
όλες οι κοινωνίες του κόσμου είναι βασισμένες πάνω της. Διαφορετικά, οι νόμοι, οι ποινές και 
οι επιβραβεύσεις δεν θα υπήρχαν και η Ανθρωπότητα θα εξαφανιζόταν ολότελα. Το έργο με τη 
μεγαλύτερη αξία είναι πάντα καλοπληρωμένο και ό,τι καλοπληρώνεται είναι και περιζήτητο. 
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Αυτή η αντίληψη του Εθνικού κέρδους, όσο δύσκολη και αν δείχνει στις νέες επιχειρήσεις μας, 
είναι ωστόσο, η ευκολότερη και η απλούστερη: 

- Προσδίδει ελευθερία σε όλα τα νόμιμα επαγγέλματα, αλλά όχι εις βάρος άλλων. Προστατεύει 
τους φτωχότερους επιχειρηματίες και προωθεί τη βελτίωση του ελεύθερου εμπορίου. 

- Ζυγίζει όλους το ίδιο και το κέρδος αποτελεί το κατάλληλο μέτρο που δείχνει ποιος θα 
έπρεπε να χαίρει της προτίμησης.

- Ανακουφίζει την Κυβέρνηση από χιλιάδες ανησυχίες, νόμους και εποπτείες, αφού 
ιδιωτικό και εθνικό κέρδος συγχωνεύονται σε ένα κοινό συμφέρον και ο βλαβερός εγωισμός 
που επιδιώκει πάντοτε να σκεπαστεί κάτω από τις νομοθεσίες, μπορεί με σιγουριά να ελεγχθεί 
από τον αμοιβαίο ανταγωνισμό.

- Επιτρέπει στον Σουηδό να ασκήσει το μεγαλύτερο και πολυτιμότερο δικαίωμα που του 
έχει δώσει ο Παντοδύναμος πάνω στη Φύση, δηλαδή το να αυτοσυντηρείται με τον τρόπο που 
εκείνος θεωρεί ως τον καλύτερο.

- Αρπάζει το προσκέφαλο της οκνηρίας από τα χέρια όσων, χάρη στα προνόμιά τους, 
κοιμούνταν ήσυχοι κατά τα δύο τρίτα του χρόνου τους. Όλα τα τεχνάσματα να ζήσουν χωρίς να 
εργάζονται θα αφαιρεθούν και κανένας, εκτός από τον προκομμένο, δεν θα μπορεί να γίνεται 
ευκατάστατος.

- Επιφέρει μια επιθυμητή μείωση στις δικαστικές αγωγές μας. Οι πολλαπλοί νόμοι, οι 
ερμηνείες τους, οι εξαιρέσεις και οι εφαρμογές τους, που δεσμεύουν επαγγέλματα με τον έναν 
τρόπο ή τον άλλον, θα είναι πλέον περιττοί και θα παύσουν και όταν ο νόμος θα ακυρωθεί, η 
παραβίασή του θα αποτιμάται σε… τίποτα. 4

Ο Chydenius έχτισε την κοσμοθεωρία του για τον οικονομικό φιλελευθερισμό πάνω σε αυτές 
τις απλές παρατηρήσεις για τη δύναμη του μηχανισμού των τιμών και της αυτορρύθμισης της 
ελεύθερης αγοράς. Ήταν το Αόρατο Χέρι έντεκα χρόνια πριν τον «Πλούτο των Εθνών» και ο 
Chydenius έχει ονομαστεί «ο Σκανδιναβός Άνταμ Σμιθ».  

Σύμφωνα με τον Eli Heckscher, έναν από τους διασημότερους Σουηδούς οικονομολόγους του 
20ου αιώνα, το φυλλάδιο θα είχε λάβει εντυπωσιακή διεθνή φήμη εάν είχε μεταφραστεί σε μια 
πιο «γνωστή» γλώσσα, την εποχή εκείνη.

Ο ριζοσπαστισμός του Chydenius αποξένωσε την αριστοκρατία μέσα στο ίδιο της το κόμμα 
και κυριολεκτικά εκδιώχθηκε από το Κοινοβούλιο, λόγω της ανοιχτής κριτικής που ασκούσε 
στις νομισματικές πολιτικές της. Η επιρροή του συνέχισε να αυξάνεται πάραυτα, εν μέρει 
λόγω της κρίσης που προκάλεσαν αυτές οι νομισματικές πολιτικές, όπως ακριβώς το είχε 
προβλέψει. Πολλά από τα πιο σημαντικά πρόσωπα της πολιτιστικής ελίτ, που βρίσκονταν 
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κοντά στον Βασιλιά Γουσταύο Γ’, επηρεάστηκαν σημαντικά από τη σκέψη του Chydenius.  
Αυτό συνέβη με τον Νιλς φον Ρόζενσταϊν, έναν υπερασπιστή του διαφωτισμού που ήταν 
ο επικεφαλής της Σουηδικής Ακαδημίας, καθώς και με το διάσημο ποιητή Γιόχαν Χένρικ 
Κέλγκρεν, που επιτέθηκε στο θρησκευτικό μυστικισμό και στους συντηρητικούς στα θεατρικά 
έργα και στα ποιήματά του και εξήγησε στα οικονομικά δοκίμιά του γιατί η αγορά θα πρέπει 
να φιλελευθεροποιηθεί. 

Οι Φον Ρόζενσταϊν και Κέλγκρεν μάλιστα, ίδρυσαν έναν οργανισμό, με τους εαυτούς τους 
ως μοναδικά μέλη, για να χλευάσουν τις απόκρυφες, προληπτικές οργανώσεις των τελών του 
18ου αιώνα στη Σουηδία. Τον ονόμασαν «Pro sensu communi» («Για την Κοινή Λογική») και 
καθιέρωσαν την 29η Αυγούστου (ημέρα γενεθλίων του Τζον Λοκ) ως εορτή. 

Θεωρούσαν ότι ο άνθρωπος είναι ένα ορθολογικό ον, που πρέπει να σκέφτεται μόνο του 
προκειμένου να αντιληφθεί τον κόσμο και να αποφασίσει πώς να ζήσει. Επομένως, ο 
εξαναγκασμός πρέπει να καταργηθεί, αφού μας αναγκάζει να δρούμε ενάντια στις δικά μας 
ορθολογικά συμπεράσματα. 

Ο ίδιος ο βασιλιάς υπέγραψε έναν νόμο ελευθερίας της θρησκείας, τον οποίο συνέταξε ο 
Chydenius, που έδινε το δικαίωμα στους Εβραίους να εγκατασταθούν στη Σουηδία. Επίσης, 
έδωσε στους αγρότες περισσότερο έλεγχο στη γη τους και απελευθέρωσε το αγροτικό εμπόριο. 
Αλλά ο βασιλιάς έδωσε επίσης τέλος στην εποχή του ισχυρού Κοινοβουλίου και συγκέντρωσε 
την εξουσία στο θρόνο.

Μετά τη δολοφονία του το 1792, από μια παράξενη συνωμοσία μεταξύ των ευγενών, που 
αγωνίστηκαν για τα προνόμιά τους και κάποιων που εμπνέονταν από τη Γαλλική Επανάσταση, 
ο γιος του, Γουσταύος Αδόλφος Δ΄, χρησιμοποίησε την εξουσία του για να λογοκρίνει την 
πολιτική συζήτηση και να αναστείλει το Κοινοβούλιο. Αλλά οι φιλελεύθερες ιδέες δεν είχαν 
πεθάνει. Ο Georg Adlersparre, ένας αξιωματικός που ονόμαζε την πίστη του στην προσωπική 
ελευθερία και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας «φιλελεύθερη», ήδη από το 1804, δημοσίευσε ένα 
αμφιλεγόμενο περιοδικό του Διαφωτισμού που λεγόταν «Αναγνώσεις σε Μικτά Θέματα». Και 
ήταν μικτά στ’αλήθεια! Ποιήματα και φιλοσοφικές μελέτες δημοσιεύθηκαν μαζί με άρθρα 
σχετικά με την ανάγκη απελευθέρωσης της βιομηχανίας αλκοόλ και την πρώτη σουηδική 
μετάφραση του «Πλούτου των Εθνών». Ο Adlersparre πρόσθεσε υποσημειώσεις για να 
εξηγήσει πώς οι ιδέες του Σμιθ θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στη Σουηδία.

Μια Νέα Αντιπολίτευση

Όταν οι πολιτικές του βασιλιά οδήγησαν τη χώρα σε στασιμότητα και σε διαμάχες με τη 
Ρωσία, τη Δανία και τη Γαλλία, οι Σουηδοί γίνονταν ολοένα και πιο εχθρικοί στη διοίκησή 
του. 

Η φορολόγηση και ο πληθωρισμός επιβάρυναν το λαό ακόμα περισσότερο. Στα τέλη του 
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1808, ο σουηδικός στρατός έπρεπε να εγκαταλείψει το ανατολικό τμήμα της χώρας – τη 
Φινλανδία –  προκειμένου να επιτεθεί στα ρωσικά στρατεύματα. Η δυσαρέσκεια προς τον 
βασιλιά που δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στους πολεμικούς μισθούς, αλλά ούτε δεχόταν 
να κάνει ειρήνη αυξανόταν ακόμα και στους στρατιωτικούς κύκλους. Εκείνον τον καιρό, ο 
Άντλεσπαρε, τότε επικεφαλής του δυτικού στρατού της Σουηδίας, εξέδωσε μια προκήρυξη 
λέγοντας ότι η στρατιωτική σύρραξη και η πολιτική καταπίεση θα κατέστρεφαν τη Σουηδία. 
Ήταν ένα επαναστατικό μανιφέστο: Για να σωθεί η χώρα, ο στρατός έπρεπε να κινηθεί 
εναντίον του βασιλιά. Ο Άντλεσπαρρε και οι στρατιές του ξεκίνησαν μια λαϊκή πορεία προς 
τη Στοκχόλμη. Ο βασιλιάς αποφάσισε να φύγει προς νότο, αλλά συνελήφθη από ανθρώπους 
της γραφειοκρατίας της Στοκχόλμης.

Για να βεβαιωθεί ότι αυτό θα οδηγούσε σε πραγματικές πολιτικές αλλαγές, ο Άντλεσπαρρε 
συνέχισε την πορεία και ο στρατός κατέλαβε τη Στοκχόλμη μέχρι να συγκροτηθεί ένα νέο 
Κοινοβούλιο και να εφαρμοστούν οι μεταρρυθμίσεις.

Αυτή ήταν η Επανάσταση του 1809 – η μόνη βίαιη επανάσταση στη σύγχρονη ιστορία της 
Σουηδίας και ξεκίνησε από έναν φιλελεύθερο αξιωματικό και εκδότη, που εμπνεόταν από τον 
Άνταμ Σμιθ.

Ο δρόμος προς την ελευθερία δεν ήταν τόσο στρωτός όσο ήλπιζαν οι φιλελεύθεροι τότε. Το 
Κοινοβούλιο επανέφερε την ελευθεροτυπία, εφάρμοσε κάποιες οικονομικές μεταρρυθμίσεις και 
μείωσε τα προνόμια των ευγενών. Όμως οι φιλελεύθεροι, πλέον ενωμένοι υπό το «Φιλελεύθερο 
Κόμμα», είχαν απογοητευτεί – και ακόμα περισσότερο όταν η Σουηδία απέκτησε νέο βασιλιά. 
Πάντοτε πρόθυμο να συνάψει φιλίες με τις ισχυρότερες δυνάμεις, το σουηδικό Κοινοβούλιο 
επέλεξε τον Ζαν-Μπατίστ Μπερναντότ, έναν από τους στρατηγούς του Ναπολέοντα (ο μέλλων 
Κάρολος ΙΔ’ Ιωάννης) ως το νέο βασιλιά. 

Εξέπληξε τους πάντες με την απόφασή του να κάνει ειρήνη με τη Ρωσία (εγκατέλειψε τη 
Φινλανδία αλλά πήρε τη Νορβηγία από τη Δανία), καθώς και με την έχθρα του προς τον 
διαφωτισμό και τις επιπλέον μεταρρυθμίσεις. Παρόλα αυτά, το γεγονός ότι η επανάσταση 
επανέφερε το νόμο περί ελευθερίας του λόγου του Chydenius σήμαινε μια σχετικά ελεύθερη 
δημόσια συζήτηση και τη δυνατότητα να αναπτυχθεί ένα γνήσιο φιλελεύθερο κίνημα.

Γαλλικές και αγγλικές επιρροές συνέχισαν να παρέχουν στήριξη στις φιλελεύθερες ιδέες στις 
αρχές του 19ου αιώνα. Δόθηκαν σε αγρότες ιδιοκτησιακά δικαιώματα, χάρη στις αγροτικές 
μεταρρυθμίσεις. Η αγροτική παραγωγή έγινε πιο αποτελεσματική, ενώ πολλοί αναγκάστηκαν 
να αφήσουν τη γη.

Οι άνεργοι και οι φτωχοί μετακινήθηκαν στα αστικά κέντρα, για να ανακαλύψουν ότι οι 
απαρχαιωμένες πολιτικές έβαζαν φραγμούς στις βιομηχανίες και στη δυνατότητά τους να 
αναπτυχθούν και να προσφέρουν εργασία. Τοπικές συντεχνίες ήλεγχαν τα αστικά επαγγέλματα 
και λάμβαναν όλες τις αποφάσεις για το ποιος θα είχε το δικαίωμα να εργάζεται, τι θα 
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παραγάγει, σε ποια ποιότητα και σε ποια τιμή. Οι κανόνες και οι νομοθεσίες απέτρεπαν τις 
σιδηρουργικές και δασικές βιομηχανίες από το να εξαπλωθούν και πολλές εισαγωγές, καθώς 
και κάποιες απ’ τις εξαγωγές απλώς απαγορεύτηκαν. Ως αποτέλεσμα, η αντίθεση προς τον 
έλεγχο στην οικονομία μεγάλωνε μέρα με τη μέρα.

Ολοένα και περισσότεροι ευγενείς ξεκίνησαν να βλέπουν το πρόβλημα σε μια κοινωνία που 
είναι κτισμένη πάνω σε ιεραρχίες και προνόμια. Ταυτόχρονα, μία μεσαία τάξη ανερχόταν 
σιγά-σιγά. Οι αγρότες που γίνονταν πλουσιότεροι με την αυξανόμενη παραγωγή, οι αστοί 
έμποροι που ξεκίνησαν να προοδεύουν κάπως και οι δημόσιοι υπάλληλοι που δεν ήταν ούτε 
ευγενείς, ούτε έμποροι, δεν ένοιωθαν βολικά απέναντι στην παλαιά δομή ή στο συνεταιρικό 
κοινοβούλιο με τις τέσσερεις υποστάσεις του: ευγενείς, ιερείς, έμποροι και αγρότες. Τα μέλη 
αυτών των ομάδων είχαν κεφάλαιο, αλλά δεν τους επιτρεπόταν να το επενδύσουν ελεύθερα. 
Είχαν ιδέες, αλλά δεν ήταν ελεύθεροι να τις εφαρμόσουν.

Ο Αρχιτέκτονας της Αλλαγής 

Οι ομάδες αυτές άρχισαν να επικοινωνούν η μια την άλλη στις αρχές του 19ου αιώνα. Ο 
άνθρωπος που έκανε δυνατή αυτή την επικοινωνία ήταν ένας νεαρός, ψηλός, κοκκινοτρίχης 
ριζοσπαστικός «εφημεριδάνθρωπος», ο Λαρς Γιόχαν Χιέρτα. Ο Χιέρτα ήταν ένας επιτυχημένος 
επιχειρηματίας, που εντυπωσιαζόταν από κάθε νέα τεχνολογία και στο τέλος, έγινε ένας από 
τους πλουσιότερους Σουηδούς, χάρη στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. 

Ήταν και πολιτικός, πάντοτε προσπαθώντας να κτίσει μια αντιπολίτευση στο Κοινοβούλιο. Το 
κυριότερο επίτευγμά του, όμως ήταν, το 1830 η ίδρυση την Aftonbladet (η Απογευματινή), της 
πρώτης σύγχρονης σουηδικής εφημερίδας, του προμαχώνα του σουηδικού φιλελευθερισμού 
laissez-faire, της οποίας η πρώτη δημοσίευση επιτέθηκε, όχι μόνο στην κατάχρηση εξουσίας, 
αλλά και σ’ αυτήν την ίδια την πολιτική εξουσία.

Ο Χιέρτα ξεκίνησε την Aftonbladet με τα λιγοστά χρήματα που του είχαν απομείνει – αν είχε 
αποτύχει, θα είχε καταστραφεί. Αλλά γνώρισε μια εκπληκτική επιτυχία. Ο επαναστατικός 
Άντλερσπαρρε ήταν ο πρώτος υποστηρικτής και χορηγός του. Ήταν η πρώτη σουηδική 
εφημερίδα που συνδύασε ειδήσεις και διαφήμιση και, ως απογευματινή εφημερίδα, μπορούσε 
να συντάξει νέα που έρχονταν με την πρωινή αλληλογραφία. Λόγω του χιούμορ του Χιέρτα, η 
εφημερίδα ήταν σατιρική και διασκεδαστική μέσα σε όλη τη σοβαρή κριτική. 

Στην Aftonbladet, η ανερχόμενη μεσαία τάξη μπορούσε να αναγνώσει τις πρώτες «κοινωνικές 
αναφορές» για το πώς πηγαίνει η χώρα: τη φτώχεια στις αγροτικές περιοχές, τις φοβερές 
συνθήκες στα συνωστισμένα αστικά κέντρα.

Μπορούσε, όμως να διαβάζει και για τις λύσεις αυτών των προβλημάτων: τη φιλελευθεροποίηση 
και τη βιομηχανοποίηση. Η Aftonbladet αναφερόταν σε παραδείγματα πιο φιλελεύθερων 
χωρών ως θετικά παραδείγματα: Νορβηγία, Αγγλία, Γαλλία και Ηνωμένες Πολιτείες. Στον 
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τοίχο του, ο Χιέρτα είχε ένα αντίγραφο του πίνακα του Trumbull, αυτού της υπογραφής της 
Αμερικανικής Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας – μια διακήρυξη που ο Χιέρτα αποκάλεσε «την 
ομορφότερη αλήθεια και θεμέλιο για μια κοινωνία».

Ο Χιέρτα έγινε η φωνή μιας ανερχόμενης μεσαίας τάξης χάρη στον αστικό διαφωτισμό-
φιλελευθερισμό του. Η πρώτη του πρόταση στο Κοινοβούλιο – σχετικά με τη δημόσια 
κατανάλωση οινοπνεύματος– μαρτυρά πολλά για την κοσμοθεωρία του. 

Εκείνον τον καιρό, ήταν παράνομο να πίνει κανείς δημοσίως. Ο Χιέρτα θεωρούσε πως αυτό 
ήταν ταξική νομοθεσία, εφόσον μόνον οι φτωχοί συλλαμβάνονταν από την αστυνομία. 

Υποστήριξε πως δεν θα έπρεπε να απαγορεύεται το να μεθάει κανείς, εκτός αν απειλείται η 
ζωή ή η ιδιοκτησία κάποιου άλλου. 

Η πολιτική σταδιοδρομία του Χιέρτα αφιερώθηκε στην εξάπλωση των φιλελεύθερων αρχών 
σε νέες σφαίρες. Πίστευε στην απόλυτη ελευθερία του λόγου, στο γενικό δικαίωμα ψήφων 
και στα ίσα δικαιώματα για τις γυναίκες. Η βασική του αρχή ήταν ότι σε καμιά ομάδα/τάξη 
δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να «παίρνει χρήματα από τις τσέπες των άλλων» και πάντα 
προσπαθούσε να χαλιναγωγήσει την κρατική δαπάνη. Πίστευε πως όλοι θα πρέπει να είναι 
ελεύθεροι να ξεκινήσουν μια επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της τράπεζας και 
να εμπορεύονται χωρίς περιορισμούς.

Η φράση αυτή περί αφαίρεσης χρημάτων από τις τσέπες άλλων επαναλαμβανόταν συχνά 
στους φιλελεύθερους κύκλους. 

Ο Chydenius είχε μια παρόμοια έκφραση: Κανείς δεν πρέπει να στέκεται στους ώμους άλλων. 
Αυτό συνόψισε την κεντρική ιδέα της φιλελεύθερης ιδεολογίας – ισότητα μπροστά στο νόμο, 
το κράτος δεν θα πρέπει να παίρνει το μέρος κανενός. Όλα τα προνόμια που εγγυούνταν ή 
απαγόρευαν σε κάποιους μια θέση ή ένα επάγγελμα θα πρέπει να καταργηθούν. Όλοι έπρεπε 
να έχουν τα ίδια δικαιώματα και την ίδια μεταχείρηση. 

Επιπλέον, αυτό έθετε ένα φυσικό όριο στην κυβερνητική παρέμβαση που θα μπορούσαν να 
δεχτούν. Οτιδήποτε ευνοούσε μια ομάδα εις βάρος μιας άλλης αποκλειόταν. Το κράτος πρέπει, 
αντίθετα, να διαχειριστεί τα δημόσια αγαθά που μπορούν να ευνοούν όλη την κοινότητα. Ο 
νόμος και η τάξη ήταν κάτι στο οποίο όλοι συμφωνούσαν. 

Η πλειονότητα των φιλελευθέρων επίσης θεωρούσε ότι το κράτος πρέπει να παράσχει βασική 
παιδεία, ισχυριζόμενοι ότι αυτό ήταν κάτι που θα ευνοούσε όλη την κοινωνία. Σ’ αυτή την ιδέα 
συμπεριλαμβάνονταν επίσης κάποιες υποδομές. Ορισμένοι φιλελεύθεροι (με εξαίρεση τους 
ριζοσπάστες φιλελεύθερους του Χιέρτα, ωστόσο) υποστήριζαν τη δημιουργία ενός εθνικού 
σιδηροδρόμου, χρηματοδοτούμενου από το κράτος. Αλλά ακόμα και αυτοί το υποστήριζαν 
επειδή συνέφερε ολόκληρη τη χώρα. Οι τοπικοί σιδηρόδρομοι που ευνοούσαν συγκεκριμένες 
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περιοχές ή πόλεις θεωρούσαν ότι έπρεπε να χρηματοδοτούνται και να κατασκευάζονται 
ιδιωτικά.

Ο φιλελευθερισμός του Χιέρτα στηρίχτηκε σε φυσικά δικαιώματα που είχαν ασπαστεί 
ο Τζον Λοκ και οι επαναστάσεις των Γάλλων και των Αμερικανών, αλλά συχνά συνδύαζε 
την προσέγγιση αυτή με τα ωφελιμιστικά επιχειρήματα του Μπένθαμ και των κλασικών 
οικονομολόγων. Συγγραφείς που συνδύαζαν τις δυο αυτές παραδόσεις, όπως ο Γάλλος 
οικονομολόγος Φρεντερίκ Μπαστιά και οι Ρίτσαρντ Κόμπντεν και Τζον Μπράιτ της Σχολής 
του Μάντσεστερ, ήταν ιδιαιτέρως προσφιλείς στον Χιέρτα, ο οποίος και εισήγαγε τις ιδέες τους 
στην Aftonbladet. Ο σουηδικός φιλελευθερισμός ξεχωρίζει επειδή συγκεντρώνει διαφορετικές 
παραδόσεις, αντί να ακολουθεί μια γραμμή σκέψης πέρα ως πέρα. (Κάποιοι υποστηρίζουν ότι 
αυτό είναι χαρακτηριστικό της σουηδικής νοοτροπίας.) 

Ο σουηδικός φιλελευθερισμός είναι ένα είδος «φιλελευθερισμού αρμονίας», που ισχυρίστηκε 
ότι η σύγκρουση μεταξύ διαφορετικών ομάδων στην πραγματικότητα αποτελεί αυταπάτη. 
Όλες οι ομάδες και οι τάξεις θα μπορούσαν να προοδεύουν ταυτόχρονα, με την προϋπόθεση 
ότι τα προνόμια θα παρέμεναν κατηργημένα και οι άνθρωποι θα μπορούσαν να ζουν και να 
βγάζουν κέρδος εξυπηρετώντας ο ένας τον άλλο στην ελεύθερη αγορά. Αυτό αποτελούσε 
την πολιτική εκδοχή του Διαφωτισμού και της ιδέας του περί προόδου και βοηθήθηκε από 
τα κλασικά οικονομικά. Όταν ο Άνταμ Σμιθ εξηγούσε πως δεν είναι από καλοσύνη του 
χασάπη που προσδοκούμε να βρούμε καλό και φτηνό κρέας, αλλά από τη δική του ιδιοτέλεια, 
ήταν κάτι παραπάνω από μια οικονομική δήλωση. Ήταν μια κοσμοθεωρία, ένας τρόπος να 
δηλώσουμε ότι ο χασάπης δεν είναι εχθρός μας. Εάν όλο το εμπόριο γινόταν εθελοντικά, δεν 
θα φτάναμε σε καμιά συμφωνία, παρά μόνο αν και οι δυο πλευρές επιδίωκαν να κερδίσουν. 
Μαζί, μπορούμε να προοδεύσουμε και να βελτιώσουμε τον κόσμο.

Οι Σουηδοί φιλελεύθεροι διατηρούσαν την αισιόδοξη άποψη πάνω στο πώς να λυθούν τα 
κοινωνικά προβλήματα. Τα παλαιά δίχτυα προστασίας των συντεχνιών είχαν εξασφαλίσει 
τη σιγουριά μιας μικρής μερίδας ανθρώπων. Μόλις καταργήθηκαν αυτά, οι φιλελεύθεροι 
ήθελαν να δουν ομάδες αυτοβοήθειας, στις οποίες οι εργαζόμενοι και οι οικογένειες θα 
πήγαιναν εθελοντικά και θα οργάνωναν την παιδεία, καθώς και τις αποταμιεύσεις τους για 
την περίπτωση της αρρώστιας, της ανεργίας και των συντάξεων. Μία τέτοια οργάνωση, όχι 
μόνο θα βοηθούσε τους φτωχούς πρακτικά, αλλά θα τους ενέπνεε ένα αίσθημα ευθύνης και 
μια ικανότητα να διαχειρίζονται τις ίδιες τους τις υποθέσεις. 

Άλλες εφημερίδες της Αντιπολίτευσης θα μπορούσαν να γίνουν στόχοι ή να εξαγοραστούν για 
τη σιωπή τους, αλλά το καθεστώς κατανοούσε πως η Aftonbladet ήταν κάτι άλλο, μια πιθανή 
συγχώνευση των παλαιότερα διασκορπισμένων δυνάμεων της Αντιπολίτευσης. 

Στο Κοινοβούλιο, οι αγρότες και οι έμποροι χρησιμοποιούσαν επιχειρήματα από την Afton-
bladet για να προωθήσουν τις μεταρρυθμίσεις. Ως αποτέλεσμα όλων αυτών, το 1835, το κράτος 
χρησιμοποίησε έναν παλαιό νόμο από τον τελευταίο πόλεμο, προκειμένου να τη «φιμώσει».
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Αλλά ο Χιέρτα, χάρη και στη βοήθεια άλλων ιδιωτών, απέκτησε άδεια να ξεκινήσει 
περισσότερες εφημερίδες, οπότε όταν η Aftonbladet έκλεισε, απλώς ονόμασε την καινούρια 
ως «The New Aftonbladet». Όταν και αυτή έκλεισε, δημιούργησε τη Newer Aftonbladet, την 
οποία ακολούθησε η Fourth (τέταρτη) Aftonbladet, η οποία οδήγησε στην πέμπτη, στην έκτη 
και ούτω καθεξής.

Το επεισόδιο αυτό έδωσε στην εφημερίδα μια σημαντική ώθηση και ο Χιέρτα έγινε την 
ίδια στιγμή, διάσημος και για πολλούς, ήρωας. Οι σκληροί συντηρητικοί είπαν πως ο μόνος 
τρόπος να τον νικήσουν θα ήταν καταφέρνοντάς του ένα γερό χτύπημα, απαγορεύοντας νέες 
εφημερίδες, αλλά το κράτος δεν τολμούσε να κάνει τίποτα μπροστά στη δημοτικότητά του. 
Έπειτα από περισσότερα από τρία χρόνια κυνηγιού γάτας-ποντικού, ο Χιέρτα απείλησε ότι θα 
εξέδιδε μια νέα εφημερίδα εάν έκλειναν αυτήν που είχε τότε. Φοβούμενο τη βίαιη αντίδραση, 
το κράτος σιωπηλά κατήργησε τον παλαιό νόμο, χωρίς καν να το περάσουν από συζήτηση στο 
Κοινοβούλιο. Η ελευθεροτυπία επανήλθε και όλοι μπορούσαν να δουν ότι το κράτος μπορεί 
να νικηθεί.

Ένα κίνημα

Βήμα-βήμα, η ισχύς της Αντιπολίτευσης μεγάλωνε. Είχε τη στήριξη δημοφιλών ποιητών και 
συγγραφέων, όπως ο Άλμκβιστ, ο οποίος έγραφε επιθετικά φιλελεύθερα άρθρα για την Af-
tonbladet, η Φρεντερίκα Μπρέμερ, που εξήγησε πως ο Ιησούς ήταν ο πρώτος φιλελεύθερος, 
αφού ήταν υπέρ των ατομικών δικαιωμάτων και ο Γκέιγερ, ο γνωστός συντηρητικός, που 
εγκατέλειψε τους ομοϊδεάτες φίλους του το 1838, παίρνοντας τη θέση πως ο σύγχρονος 
κόσμος, με το εμπόριό του, τη βιομηχανοποίηση και την ανοιχτή συζήτηση έμοιαζε με ένα 
θαύμα, που  μέσω της δημοκρατίας και των πιο ελεύθερων αγορών μπορούσε να συμβεί στον 
καθέναν. Συγγραφείς όπως ο Μπρέμερ και ο Γκέιγερ εισήγαγαν θρησκευτικές αξίες στον 
σουηδικό φιλελευθερισμό.

Σε αντίθεση με αυτό, άνθρωποι σαν τον Χιέρτα ήταν άθεοι που δεν μιλούσαν πολύ υπέρ της 
ελευθερίας της θρησκείας, γιατί το θεωρούσαν περισσότερο προκατάληψη. 

Η επόμενη γενιά φιλελευθέρων είδε την ελευθερία της πίστης ως μια από τις πιο σημαντικές 
μεταρρυθμίσεις. 

Οι φιλελεύθερες απόψεις είχαν πάντα ισχυρή απήχηση στην ομάδα των αγροτών του 
Κοινοβουλίου. Και ορθώς κατέληξαν στο φιλελευθερισμό, αφού πάλευαν για ένα πιο 
δημοκρατικό σύστημα και την εξασφάλιση των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων. Για ένα 
διάστημα, οι αντίπαλοι αποκαλούσαν την πλειονότητα της τάξης των αγροτών «πολιτικούς 
οικονομολόγους» κατηγορώντας τους για επίδειξη μεγαλύτερου ενδιαφέροντος προς τα 
θέματα θεωρητικού οικονομικού φιλελευθερισμού, παρά προς ζητήματα πρακτικής πολιτικής.

Στην εμπορική τάξη, η κατάσταση ήταν μεικτή. Υπήρχε μια νέα ομάδα επιχειρηματιών, που 
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επεδίωκε οικονομική ελευθερία, ώστε να είναι ανταγωνίσιμη και να δημιουργήσει προκλήσεις 
έναντι του παλαιού κατεστημένου, που πάντοτε προστάτευε τους κλάδους του από τον 
ανταγωνισμό. Με τον καιρό, η νέα αυτή ομάδα ήκμασε και γρήγορα απέκτησε τον έλεγχο της 
τάξης.

Οι ευγενείς και οι ιερείς συχνά αρνούνταν τις προτάσεις για φιλελευθεροποίηση και έτσι οι 
ψήφοι των τάξεων συχνά έφταναν τις 2 προς 2, βάζοντας φραγμούς στις μεταρρυθμίσεις. 
Αλλά μεταξύ των ευγενών, η διάθεση άρχιζε να αλλάζει. Μια μερίδα «μετριοπαθών 
φιλελευθέρων» ασκούσε περισσότερη επιρροή στη χώρα, καθώς οι Σουηδοί μάθαιναν τα 
θετικά αποτελέσματα της εκβιομηχάνισης σε άλλες χώρες. Αργά αλλά σταθερά, φιλελεύθερες 
πλειοψηφίες σχηματίστηκαν, για να καταργήσουν τις απαγορεύσεις στο εμπόριο και να 
επιτραπεί σε νέες βιομηχανίες να ανοίξουν.

Οι μετριοπαθείς φιλελεύθεροι – «οι γκρίζοι» - απέκτησαν μεγαλύτερη επιρροή από το 1848 και 
έπειτα. Ο βασιλιάς Όσκαρ Α’ και οι ευγενείς είχαν φοβηθεί από την επανάσταση στη Γαλλία. 
Τους βοήθησε να συνειδητοποιήσουν ότι τα προβλήματα ανάπτυξης ήταν πλέον πιεστικά κι 
ότι κάτι έπρεπε να γίνει ώστε να αποφευχθεί παρόμοια επανάσταση και στη Σουηδία. Αλλά 
επιθυμούσαν με κάθε κόστος να αποφευχθούν ριζοσπαστικές λύσεις τύπου laissez-faire, όπως 
φυσικά και αυτής του ανερχόμενου σοσιαλισμού.

Η λύση βρισκόταν στους μετριοπαθείς φιλελευθέρους, που πίστευαν στη φιλελευθεροποίηση 
για να εκσυγχρονιστεί η χώρα, αλλά υποστήριζαν μεταρρυθμίσεις και όχι επανάσταση και 
δεν εναντιώνονταν στον ίδιο τον βασιλιά. Το 1848, η πιο πολλά υποσχόμενη παρουσία 
στο Κοινοβούλιο, μέλος των μετριοπαθών φιλελευθέρων ήταν ο νεαρός Γιόχαν Άυγκουστ 
Γκρίπενστεντ, ο οποίος διορίστηκε υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου.

Υπολοχαγός αριστοκρατικής καταγωγής, πάντοτε ντυμένος με ένα μαύρο σακάκι και 
ένα λευκό κασκόλ, ο Γκρίπενστεντ είχε συγκεκριμένες αρχές στους σκοπούς του, αλλά 
αποδείχτηκε καιροσκόπος αναφορικά με τα μέσα επίτευξής τους. Είχε βρεθεί στη Γαλλία και 
εκεί ανακάλυψε τον Μπαστιά, του οποίου οι ιδέες άσκησαν σημαντική επιρροή στον αγώνα 
του για ελεύθερη αγορά και ελεύθερο εμπόριο. 

Είχε γαλουχηθεί με την παράδοση του φιλελευθερισμού αρμονίας και πίστευε στο ευρύτερο 
φιλελεύθερο πρόγραμμα γυναικείας χειραφέτησης, θρησκευτικής ελευθερίας, καθώς και 
σε ένα Κοινοβούλιο πιο δημοκρατικό. Αλλά ήταν τακτικιστής. Όταν το κλίμα έγινε πιο 
συντηρητικό, δεν πίεσε κανέναν με τις ιδέες του και ούτε διαμαρτυρήθηκε δημοσίως για τους 
φιλελεύθερους φίλους του, που αναγκάζονταν να εγκαταλείψουν την κυβέρνηση. 

Αλλά ο Γκρίπενστεντ καραδοκούσε την κατάλληλη στιγμή. Ήταν ένας ταλαντούχος πολιτικός, 
που γνώριζε πώς να αναπτύσσει συμμαχίες και πώς να αντιμετωπίζει δύσκολα περιστατικά.  
Έγινε αναντικατάστατος για την κυβέρνηση και το βασιλιά και, όσο δυνάμωνε το φιλελεύθερο 
κίνημα, τόσο πιο επιτακτικό ήταν για το καθεστώς να διαθέτει έναν ισχυρό φιλελεύθερο 
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πολιτικό στην κυβέρνηση. Επιπλέον, ο βασιλιάς ευνοούσε την πρόταση του Γρίπενστεντ 
για ένα κρατικό δίκτυο σιδηροδρόμων στη Σουηδία, κάτι στο οποίο  πολλοί φιλελεύθεροι 
αντιστάθηκαν. Το 1856, ο επόμενος βασιλιάς, Κάρολος ΙΕ’ προώθησε τον Γκρίπενστεντ στη 
θέση του υπουργού Οικονομικών.

Δύο ήταν τα μέτωπα των φιλελευθέρων. Στην κυβέρνηση, ο Γκρίπενστεντ πίεζε για 
μεταρρυθμίσεις οποτεδήποτε του δινόταν η ευκαιρία. Πήγαινε ενάντια στον βασιλιά, 
προωθούσε τις δικές του ιδέες και ανέτρεψε τα βασιλικά πλάνα για στρατιωτικές περιπέτειες 
στο εξωτερικό. Όσο πιο ισχυρός γινόταν ο Γκρίπενστεντ, τόσο περισσότερο ρίσκο μπορούσε 
να πάρει. Απολάμβανε υψηλής υποστήριξης από τη δημοφιλή Handelstidningen (εμπορική 
εφημερίδα) στο Γκότενμπουργκ, υπό τον αποτελεσματικό εκδότη S. A. Hedlund. 

Εκείνη την εποχή, εκτός κυβέρνησης, ο Χιέρτα και οι πιο ριζοσπάστες φιλελεύθεροι πίεζαν 
περισσότερο και διαμαρτύρονταν ότι ο Γκρίπενστεντ και το κράτος δεν προχωρούσαν σε 
περισσότερη φιλελευθεροποίηση. Αυτό διευκόλυνε τον Γκρίπενστεντ να ελιχθεί καλύτερα, 
χρησιμοποιώντας την εξωτερική απειλή ως επιχείρημα εναντίον του μονάρχη και των πιο 
συντηρητικών δυνάμεων στην κυβέρνηση. Μετριοπαθείς μεταρρυθμίσεις οδήγησαν σε 
βελτιωμένη οικονομία και περισσότερες θέσεις εργασίας, κάτι που επέφερε την αποδοχή για 
περισσότερες μεταρρυθμίσεις.

Σύντομα το κράτος απέκτησε άλλον έναν μετριοπαθή φιλελεύθερο πρωθυπουργό, τον Λούις 
ντε Γέερ. Μαζί με τον ντε Γέερ, ο Γκρίπενστεντ εισήγαγε δραματικές αλλαγές στην πολιτική 
της Σουηδίας, χάρη στις ικανότητές τους και στις εξωτερικές πιέσεις.

Δεν θα ήταν υπερβολικό να πει κανείς ότι μεταξύ του 1840 και του 1865, η Σουηδία βίωσε 
μια ειρηνική φιλελεύθερη επανάσταση. Καταργήθηκε το σύστημα των συντεχνιών και πλέον 
οποιοσδήποτε μπορούσε να ιδρύσει μια επιχείρηση εντελώς ελεύθερα. Οι ρυθμίσεις που 
είχαν σταματήσει την ανάπτυξη της ξυλείας και της βιομηχανίας σιδήρου καταργήθηκαν. Η 
Σουηδία απέκτησε ανώνυμη εταιρία από το 1848. Επιτράπηκε στις τράπεζες να λειτουργούν 
και τα επιτόκια απελευθερώθηκαν. 

Επιτράπηκε η ελεύθερη μετανάστευση –εντός και εκτός της χώρας– και πάνω από ένα 
εκατομμύριο Σουηδοί σύντομα έφυγαν για την Αμερική. Οι παλιές σχολές που πρέσβευαν ότι 
αποκλειστικά τα παιδιά της ελίτ θα γίνονται ιερείς ή δημόσιοι υπάλληλοι, αντικαταστάθηκαν 
με πρακτική παιδεία για όλους. Η ελευθεροτυπία και η ελευθερία στη θρησκεία εξαπλώθηκαν 
ραγδαία. Οι γυναίκες απέκτησαν δικαιώματα στην ιδιοκτησία και την κληρονομιά, στην 
παιδεία και στην επαγγελματική σταδιοδρομία.

Πριν ο Γκρίπενσταντ αναγκαστεί να αποχωρήσει για λόγους υγείας (πιθανόν ελονοσία) απ’ το 
Κοινοβούλιο, εξασφάλισε ότι οι μεταρρυθμίσεις του θα ήταν μακρόβιες. Κατάφερε να βάλει 
τη Σουηδία, αφού πρώτα οι ελεύθεροι έμποροι κατήργησαν τις απαγορεύσεις στο εμπόριο 
και μείωσαν δραματικά τους δασμούς, να συμμετάσχει στη συνθήκη ελεύθερου εμπορίου 



Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών- Μάρκος Δραγούμης Πώς η ελεύθερη οικονομία βοήθησε την 
Ανάπτυξη της Σουηδίας | 16

Οκτώβριος 2014

μεταξύ Γαλλίας και Μεγάλης Βρετανίας το 1865 – μιας συνθήκης που είχε μια παράγραφο 
που επέτρεπε σε κάθε συμμέτοχο μέγιστη πρόσβαση στην αγορά των άλλων. 
Τα εμπόδια στο εμπόριο καταργήθηκαν σε όλη την Ευρώπη. Ο Γκρίπενστεντ ήταν επίσης 
πρωτεργάτης στην κατάργηση του παλαιού Κοινοβουλίου, που βασιζόταν στις τέσσερεις 
κοινωνικές τάξεις και να δημιουργήσει ένα νέο, δημοκρατικότερο κοινοβούλιο.

Το Αποτελέσμα

Όταν ο Γκρίπενστεντ αποχώρησε από την κυβέρνηση, οι κατακριτές του τον αποκάλεσαν 
δειλό και του χρέωσαν ότι δεν απαντούσε σε εκείνους που είχαν αρχίσει να παρατηρούν τις 
καταστροφικές συνέπειες των φιλελεύθερων πολιτικών του. Προέβλεψαν πως οι ανταγωνιστές 
της Σουηδίας θα κατέστρεφαν τη βιομηχανία της και ότι, χωρίς κυβερνητικό έλεγχο των 
επιχειρήσεων, θα υπήρχαν τεράστια προβλήματα στην ποιότητα και στο συντονισμό. 

Οι επικριτές του φιλελευθερισμού υποστήριζαν πως τη μέρα που οι άνθρωποι στις αγροτικές 
περιοχές θα καταφέρουν να ανοίξουν μαγαζιά, θα σημάνει η καταδίκη των πόλεων, αφού οι 
αγρότες δεν θα είχαν πια κανέναν λόγο να πηγαίνουν σ’ αυτές για να αγοράσουν αγαθά.
Σπανίως μια πρόβλεψη μπορούσε να είναι αποδειχτεί τόσο επαίσχυντα λανθασμένη! 

Δυο αιώνες ύστερα από την πρώτη δημόσια εμφάνιση του Chydenius, η Σουηδία ήταν μια 
από τις πλουσιότερες χώρες στον πλανήτη και μετά την αναχώρηση του Γκρίπενστεντ από την 
κυβέρνηση, η οικονομική μεταμόρφωση έλαβε χώρα. 

Οι πραγματικές απολαβές των ανδρών εργατών στις βιομηχανίες αυξήθηκαν περίπου 25% 
ανά δεκαετία στην περίοδο 1860-1910 και το προσδόκιμο ζωής αυξήθηκε κατά 12 έτη. 

Συνολικά, οι πραγματικές απολαβές σημείωσαν αύξηση της τάξεως του 170% σε αυτή την 
πεντηκονταετία, πολύ ταχύτερα από το 110% της επόμενης πεντηκονταετίας. 

Ακόμα και στο τέλος του αιώνα, οι κεντρικές δημόσιες δαπάνες της Σουηδίας βρίσκονταν στο 
6% του εθνικού εισοδήματος.5

Ο φιλελευθερισμός είχε μεταμορφώσει τη Σουηδία εντελώς.  Μια κοινωνία συνηθισμένη στον 
εξονυχιστικό έλεγχο –υπό τον οποίον όλα τα επαγγέλματα ρυθμίζονταν και το εμπόριο με 
άλλες χώρες ουσιαστικά απαγορευόταν– ξαφνικά, άνοιξε τις πύλες της δημιουργικότητας που 
για αιώνες ήταν έγκλειστες. Η δημιουργικότητα πλέον επιβραβεύεται αντί να τιμωρείται. Οι 
ανοιχτές αγορές και η μικρότερη νομοθεσία κάνουν το κεφάλαιο να ρέει προς τις καλύτερες 
ιδέες και οι εταιρείες μπορούν να προσλάβουν ή να απολύσουν. Τα παλαιά επαγγέλματα 
μηχανοποιήθηκαν και η Σουηδία μπορούσε πια να εξάγει στη Βρετανία και σε άλλες χώρες, 
με αντάλλαγμα εισαγωγές εκείνων των αγαθών που δεν μπορούσε η χώρα να παράγει.
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Οι αγρότες, που είχαν αποκτήσει τίτλους ιδιοκτησίας της γης τους, ξεκίνησαν να επενδύουν 
σε καλύτερη και πιο αποτελεσματική γεωργία. Η δασική βιομηχανία, που πλέον μπορούσε 
να εξάγει το προϊόν της, μετέτρεψε την ξυλεία της – «πράσινο χρυσό» - σε πριστή και ξυλεία 
χαρτοπολτού. 

Οι απελευθερωμένοι, πλέον, μύλοι παρήγαν σίδηρο και ατσάλι από τα μεταλλεύματα πάνω 
στα οποία γενιές ανθρώπων απλώς πατούσαν. 

Τεχνίτες, απελευθερωμένοι από το αρχαίο σύστημα συντεχνιών, ξεκίνησαν να ανταγωνίζονται 
μέσω νέων λύσεων, νέων αγαθών, νέων σχεδίων και χαμηλότερων τιμών. 

Η παραγωγή ηλεκτροδοτήθηκε στα εργοστάσια, τα οποία τώρα μπορούσαν να παράγουν 
μαζικά αγαθά, που ακόμα και οι φτωχοί είχαν τη δυνατότητα να αγοράσουν. 

Όταν επιτράπηκε στις τράπεζες και στις μεγάλες εταιρείες, το κεφάλαιο κατευθύνθηκε προς πιο 
αποδοτικές παραγωγές και οι Σουηδοί ξεκίνησαν να επενδύουν σε νέες μηχανές και μεθόδους 
παραγωγής καλύτερων και περισσότερων αγαθών.

Αυτή η εποχή laissez-faire ήταν ένα κατάλληλο περιβάλλον για δημιουργούς και επιχειρηματίες. 
Γέννησε μια από τις ομορφότερες λέξεις στην σουηδική γλώσσα: snilleindustrierna: που 
σήμαινε «ιδιοφυείς επιχειρήσεις», κάτι που περιγράφει τις επιχειρήσεις που στήριξαν τη 
δημιουργία τους πάνω σε μια ιδιοφυή εφεύρεση ή στην έρευνα πάνω σε αυτήν, παράγοντας 
σε μαζική κλίμακα και με στόχο κυρίως την εξαγωγή. 

Μόλις το πεδίο ελευθερώθηκε για δανεισμό, προσλήψεις, παραγωγή και πωλήσεις, ο δρόμος 
από την ιδέα ως την εταιρεία βασισμένη στην ιδέα, από την ιδιοφυΐα στην ιδιοφυή εφεύρεση, 
έγινε πολύ σύντομος.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι βιομηχανίες ιδρύθηκαν από πολυμαθείς ανθρώπους, οι οποίοι 
ήταν ταυτόχρονα εφευρέτες και επικεφαλής βιομηχανιών. Κατόρθωσαν, όχι μόνο να 
δημιουργήσουν κάτι νέο, αλλά και να το παραδώσουν στους καταναλωτές. 

Ο Λαρς Μάγκνους Έρικσον εφηύρε ένα τηλεφωνικό κέντρο και ίδρυσε την L.M. Ericsson. 
Ο Σβεν Βίνκβιστ εφηύρε το αυτορρυθμιζόμενο ρουλεμάν και δημιούργησε την SKF. 
Ο Άλφρεντ Νομπέλ ήταν ο εφευρέτης του δυναμίτη και έχτισε την Νιτρογλυκερίνη ΑΒ και ο 
Γκόυσταφ Νταλέν εφηύρε μια συσκευή που αναβοσβήνει για φάρους και ίδρυσε την AGA. 
Ορισμένοι επιχειρηματίες εμπορευματοποίησαν τις εφευρέσεις άλλων. 
Ο Άξελ Βένερ-Γκρεν, λόγου χάρη, έχτισε την Electrolux, εισάγοντας ηλεκτρικές σκούπες και 
ψυγεία στα σουηδικά νοικοκυριά.

Σε αυτή τη φάση ήταν που γύρισε ο τροχός για το μέλλον της Σουηδίας. 
Η μια επιτυχία διαδεχόταν την άλλη. Τώρα η χώρα είχε ανάπτυξη και ήταν σε θέση να κάνει 
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περισσότερα. 

Εγκαταστάθηκαν αποχετεύσεις και τρεχούμενο νερό στα νοικοκυριά, ενώ παράλληλα, ο 
ηλεκτρικός φωτισμός εισέβαλλε στα σπίτια και στους δρόμους.

Το 1857, ο Γκρίπενστεντ έκανε δυο δραματικές ομιλίες που εξηγούσαν πώς, με την ελεύθερη 
αγορά, την πρόσβαση σε διεθνείς αγορές και περισσότερη υποδομή, η Σουηδία, μια από 
τις φτωχότερες ευρωπαϊκές χώρες, ανήλθε σε μια από τις πλουσιότερες.  Οι αντίπαλοί του 
τον εξευτέλισαν και αποκάλεσαν τις ομιλίες του αφελείς «πίνακες λουλουδιών». Αλλά ο 
Γκρίνστεντ ήταν εκείνος που γέλασε τελευταίος. 

Όπως σημειώνεται πιο πάνω, μεταξύ του 1850 και 1950, το σουηδικό κατά κεφαλήν εισόδημα 
οκταπλασιάστηκε, ενώ ο πληθυσμός αυξήθηκε. Η παιδική θνησιμότητα έπεσε από 15% στο 
2% και το προσδόκιμο ζωής αυξήθηκε εντυπωσιακά στα 28 χρόνια.6

Όλοι είναι Φιλελεύθεροι σήμερα

Το φιλελεύθερο κίνημα ήταν επιτυχές, αλλά ήταν έτοιμο να πέσει θύμα της ίδιας του της 
επιτυχίας. 

Τον Ιανουάριο του 1867, με ένα νέο δημοκρατικότερο Κοινοβούλιο χωρίς  διαιρέσεις σε 
τάξεις, φαινόταν θριαμβευτικό. 

Ο Λαρς Γιόχαν Χιέρτα, το παλαιότερο μέλος του Κοινοβουλίου, στον χαιρετισμό του, 
πανηγύριζε για τις μεταρρυθμίσεις και προειδοποιούσε τα μέλη να μη προσπαθήσουν να 
αναζητήσουν νέους τρόπους προκειμένου να βγάλουν χρήματα από τον κόσμο. 
Κάποιος σχολίασε: «Τώρα δεν υπάρχουν κόμματα. Όλοι είναι φιλελεύθεροι σήμερα.»7

Αλλά κατά κάποιον τρόπο, αυτό αποτελούσε πρόβλημα για τους κλασικούς φιλελεύθερους. 
Φαινόταν πως είχαν ολοκληρώσει την ατζέντα τους.  Ο συνασπισμός που έφερε τις ιδέες στην 
επιτυχία είχε πλέον άλλα συμφέροντα.  Αυτό φαινόταν από τα νέα κόμματα που ιδρύονταν στο 
Κοινοβούλιο.  Κάποιοι μέσα στην παλιά φιλελεύθερη κυβέρνηση ξεκίνησαν ένα Υπουργικό 
Κόμμα, με σκοπό την υπεράσπιση των μεταρρυθμίσεων, αλλά όχι την περαιτέρω συνέχισή 
τους. 

Μια μικρότερη ομάδα ονομάστηκε Νεοφιλελεύθερο Κόμμα, οικονομικά φιλελεύθερο, που 
ήθελε να εξαπλώσει τις αρχές του σε πολιτιστικά και πολιτικά ζητήματα, όπως περισσότερα 
δικαιώματα για τις γυναίκες, περισσότερη δημοκρατία και ένα εκτενέστερο κράτος δικαίου. 
Το κυρίαρχο νέο κόμμα ήταν το Κόμμα των Ανδρών, συγκέντρωσε τους αγρότες που είχαν 
φιλελεύθερα στοιχεία και ήθελαν να μειώσουν τους φόρους και να δώσουν περισσότερη 
δύναμη έξω από τη Στοκχόλμη.
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Δυστυχώς, οι φιλελεύθεροι χωρίστηκαν ανάμεσα σε όλα αυτά τα κόμματα. 
Ο Γκρίπενστεντ και οι μετριοπαθείς φιλελεύθεροι συμμετείχαν στο Υπουργικό Κόμμα. 
Για ένα διάστημα, ο Χιέρτα και οι ριζοσπάστες φιλελεύθεροι συμμετείχαν στο Νεοφιλελεύθερο 
Κόμμα και ο Hedlund και πολλοί άλλοι φιλελεύθεροι εκτός Στοκχόλμης μπήκαν στο Αγροτικό 
Κόμμα. 

Αυτό σήμαινε μεν ότι όλα τα κόμματα επηρεάζονταν από τον φιλελευθερισμό και φιλελεύθερη 
κυβέρνηση βρισκόταν ακόμα στην εξουσία, σήμαινε ταυτόχρονα όμως ότι ο φιλελευθερισμός 
έπαψε να έχει συνοχή, τέτοια που να αποτελεί αποτελεσματική δύναμη που δουλεύει για έναν 
κοινό αγώνα.

Όταν οι φιλελεύθεροι και οι υποστηρικτές του ελεύθερου εμπορίου έχασαν μια επιθετική 
εκστρατεία ενάντια στους δασμούς σιτηρών στα τέλη της δεκαετίας του 1880 και σχηματίστηκε 
μια νέα συντηρητική κυβέρνηση, νέες πολιτικές εναλλακτικές δημιουργήθηκαν. 

Οικονομικά, οι δασμοί δεν ήταν τόσο σημαντικοί.  Δεν είχαν προσαρμοστεί στον πληθωρισμό 
και έτσι μίκραιναν στην πραγματικότητα κάθε χρόνο και το ολοένα μικρότερο μεταφορικό 
κόστος αντισταθμίστηκε από τη ζημία των δασμών. Οι εξαγωγές και οι εισαγωγές της Σουηδίας 
εξακολουθούσαν να μεγαλώνουν ετησίως. 

Ωστόσο, οι δασμοί είχαν σοβαρότερες πολιτικές συνέπειες.
Το πρόβλημα ήταν ότι ο «αρμονικός» φιλελευθερισμός κατέρρευσε όταν η μια πλευρά ξεκίνησε 
να παίρνει χρήματα από τις τσέπες των άλλων ομάδων. Όλοι είχαν συμφέρον να αποκτήσουν 
προνόμια και επιβραβεύσεις για τους εαυτούς τους. Οποιοσδήποτε παρέμενε φιλελεύθερος 
και ήθελε ένα ουδέτερο κράτος, έβλεπε τις τσέπες του να αδειάζουν από άλλους. 
Ένας πρόσφατος σχολιαστής εξήγησε ότι «μετά τη νίκη έναντι του προστατευτισμού, το 
Κοινοβούλιο δέχτηκε ένα κύμα προτάσεων που είχαν κοινή την επιθυμία να είναι η κυβέρνηση 
δραστήρια εδώ και κει.» 8

Το φιλελεύθερο κίνημα ξεκίνησε να αλλάζει συνεπώς. Η φυσική συμπάθεια πολλών ήταν με 
τους φτωχούς και τους εργατικούς. Τώρα που το κράτος τους είχε προδώσει, ανεβάζοντας το 
κόστος του ψωμιού τους, έπρεπε να ανταποδώσουν το χτύπημα. Φαινόταν πλέον σημαντικότερο 
να εκτείνει τα προνόμια, αφού οι άνθρωποι ήθελαν ελεύθερο εμπόριο, αλλά το κίνημα έχανε 
μέσα σε ένα μη δημοκρατικό κοινοβούλιο. 

Ορισμένοι φιλελεύθεροι, όμως, συμπέραναν κάτι άλλο: εφόσον η κυβέρνηση ευνοούσε 
τους παραγωγούς με τη μορφή δασμών, ήταν πλέον καιρός για μια αντεπίθεση από πλευράς 
καταναλωτών. Ορισμένοι ήθελαν να εισάγουν τις ιδέες κοινωνικής ασφάλισης του Μπίσμαρκ 
και να γίνουν «κοινωνικοί φιλελεύθεροι».

Τον ίδιο καιρό, η εναλλακτική των συντηρητικών, που έμοιαζε πεθαμένη για πάνω από 20 
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χρόνια, αναγεννήθηκε, μέσα σε μια πιο σύγχρονη εκδοχή, φιλική προς τους δασμούς και προς 
τις επιχειρήσεις. Εκεί που κάποτε έλεγαν πως μονάχα μια ισχυρή και παρεμβατική κυβέρνηση 
μπορούσε να σταματήσει την ανάπτυξη, τώρα ισχυρίζονταν πως μόνο μια τέτοια κυβέρνηση 
μπορούσε να δημιουργήσει ταχεία ανάπτυξη.

Αυτό που έκαναν οι Σοσιαλδημοκράτες

Αλλά η ισχυρότερη νέα δύναμη ήταν οι σοσιαλιστές, οι οποίοι μάλιστα είχαν οργανωθεί σε 
ένα πολιτικό πρόγραμμα ελεύθερου εμπορίου. Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα ιδρύθηκε το 
1889 και ένα από τα αιτήματά του ήταν «Όχι στους δασμούς πείνας». 

Διαμαρτυρόταν ότι η ελίτ κάλεσε την κυβέρνηση να καταστρέψει την ισότητα απέναντι στο 
νόμο, βοηθώντας τις επιχειρήσεις και τους αγρούς και επομένως, οι εργάτες δεν θα έπρεπε 
να είναι ευχαριστημένοι απλώς με το να περιμένουν τις επιβραβεύσεις της οικονομικής 
ανάπτυξης. Πρέπει και εκείνοι να ζητούν από το κράτος να παρεμβαίνει για λογαριασμό τους.  
Αυτά τα ποικίλα συμφέροντα σήμαιναν ότι, επί του συνόλου, το φιλελεύθερο σύστημα 
επιβίωσε. 

Οι συντηρητικοί και οι σοσιαλδημοκράτες πάλευαν για ιδιωτική ιδιοκτησία και φορολογική 
πειθαρχεία και συνεργάστηκαν για να οδηγήσουν τη Σουηδία μακριά από το σοσιαλισμό. 

Όταν οι Σοσιαλδημοκράτες βγήκαν στην εξουσία το 1932, εγκατέλειψαν αμέσως τα σχέδιά 
τους για κοινωνικοποίηση των επιχειρήσεων. Οι ηγέτες τους θεωρούσαν ότι μια αύξηση στην 
παραγωγή ήταν απαραίτητη για την πληρωμή των προγραμμάτων μεταρρυθμίσεών τους 
και εντυπωσιάστηκαν με την ικανότητα της φιλελεύθερης οικονομίας να αποδίδει. Επίσης, 
επηρεάστηκαν σημαντικά από μια γενιά ανεξαρτήτων φιλελεύθερων οικονομολόγων όπως ο 
Gustaf Cassel και ο Eli Heckscher, οι οποίοι θεωρούσαν τον Anders Chydenius πνευματικό 
πρόγονό τους. Μάλιστα, μερικοί διακεκριμένοι Σοσιαλδημοκράτες ήταν από τους πιο συνεπείς 
οικονομικούς φιλελεύθερους και υποστηρικτές του ελεύθερου εμπορίου στη Σουηδία.

Περισσότερο από ότι σε άλλες χώρες, η Σουηδία διατήρησε το ελεύθερο εμπόριο, απαραίτητο 
για μια μικρή οικονομία που εξαρτάται από εισαγωγές και εξαγωγές. Οι σοσιαλδημοκράτες 
και τα συνδικάτα επέτρεπαν σε παλαιούς τομείς όπως τη γεωργία, τη ναυτιλία και την 
κλωστοϋφαντουργία να αποσυρθούν, τη στιγμή που νέες θέσεις εργασίας δημιουργούνταν. 
Συμφώνησαν σε μια πιο επιφυλακτική πολιτική όσον αφορά στη διατήρηση της αγοράς ως 
δημιουργού πλούτου, επέτρεψαν στη διαδικασία απόσπασης της προσοχής να κάνει τη δουλειά 
της και μόνο αργότερα διένειμαν (ένα αυξανόμενο) μέρος του πλούτου αυτού. 
Ήξεραν πως ένα κόμμα ταξικής πάλης δεν θα μπορούσε να διατηρήσει την εξουσία στη 
Σουηδία. Αντιθέτως, δημιούργησαν συστήματα κοινωνικής ασφάλειας, που έδωσαν τα 
μεγαλύτερα επιδόματα σύνταξης, ανεργίας, πατρικής άδειας και άδειας ασθενείας. Τα 
μεγαλύτερα επιδόματα ήταν αναλογικά με το ποσόν που πληρωνόταν, επομένως η πλούσια 
μεσαία τάξη είχε συμφέρον να υποστηρίζει το σύστημα. 
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Οι ρυθμίσεις εφαρμόστηκαν για να ευνοούν μεγαλύτερες βιομηχανίες –για παράδειγμα, όταν 
εισήχθηκαν εργασιακές ρυθμίσεις, έγιναν εξαιρέσεις όπου τα συνδικάτα συμφωνούσαν, πράγμα 
που συνέβαινε στις περιπτώσεις μεγάλων εξαγωγικών εταιρειών. Σε συμφωνίες συλλογικής 
διαπραγμάτευσης, οι μισθοί ισοσταθμίστηκαν για τις μεγάλες σύγχρονες εξαγωγικές και τις 
μικρότερες λιγότερο παραγωγικές εταιρίες, επιβάλλοντας ένα σχετικά μεγαλύτερο βάρος 
στις μικρές. Όταν οι φόροι αυξάνονταν,  αφορούσαν περισσότερο την κατανάλωση άρα ήταν 
αντιστρόφως προοδευτικοί, ώστε να μην παρέμβουν στα κίνητρα για την παραγωγή. 

Ξεκίνησε ως μια επιφυλακτική πολιτική. Η Σουηδία το 1950 ήταν μια από τις πλουσιότερες 
χώρες του κόσμου. Η συνολική φορολογική επιβάρυνση ήταν ακόμα μόλις το 19% του ΑΕΠ – 
χαμηλότερη από ότι στις ΗΠΑ ή σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Δεν ξεπέρασε το 30% ως το 1965. 
Ήταν μια ανοιχτή οικονομία, με μικρό κράτος, που οδήγησε σε εκπληκτικά αποτελέσματα, με 
τη μικρή βοήθεια που της παρείχε η απουσία συμμετοχής της σε δυο παγκοσμίους πολέμους.

Ο οικονομολόγους Johan Myrhman συμπεραίνει, στην ιστορία οικονομικής πολιτικής που 
συνέταξε, ότι παρά την ανάπτυξη του κράτους, αυτές οι πολιτικές συνέχισαν:

«Την περίοδο εκείνη (1950-70) η Σουηδία είχε μια φιλελεύθερη πολιτική εμπορίου, που σήμαινε 
χαμηλούς δασμούς και μια στάση καλής θελήσεως προς τις επιχειρήσεις, για παράδειγμα με μια 
φορολογική πολιτική που εισάγει γενναιόδωρες αφαιρέσεις από το κεφαλικό κόστος.» 9

Ναι, σήμερα η Σουηδία έχει άλλη φήμη. Αλλά αυτή προέκυψε αργότερα. Το 1970, τα ταμεία 
είχαν γεμίσει από μεγάλες επιχειρήσεις και τα κεφάλια είχαν γεμίσει από ιδέες, με αφορμή 
τη διεθνή στροφή προς τα αριστερά και οι Σοσιαλδημοκράτες ξεκίνησαν να εξαπλώνουν την 
κοινωνική υποστήριξη και τη ρύθμιση στην αγορά εργασίας. Οι δημόσιες δαπάνες σχεδόν 
διπλασιάστηκαν μεταξύ 1960 και 1980, από τα 31% στα 60% του ΑΕΠ, με τη βοήθεια υψηλής 
φορολόγησης.

Για ένα διάστημα, οι Σοσιαλδημοκράτες μπορούσαν να ταξιδεύουν στον κόσμο και να μιλάνε 
για το πώς μπορούσαν να έχουν ταυτόχρονα μεγάλο κράτος και υψηλά εισοδήματα -αλλά 
μόνο για λίγο, επειδή αυτή ήταν ταυτόχρονα και η στιγμή που το μοντέλο άρχισε να εμφανίζει 
προβλήματα. 

Ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης έγινε μισός τη δεκαετία του ‘70, με μεγαλύτερη πτώση τη δεκαετία 
του ‘80 και αυτό πριν την κρίση της δεκαετίας του ‘90. 
Χρειάστηκε υποτίμηση του νομίσματος πέντε φορές για να διατηρηθεί ανταγωνιστική η 
βιομηχανία, συνολικά στο 45%. 

Το 1990, το έτος πριν τη μεγάλη οικονομική κρίση στη Σουηδία, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις 
είχαν να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας από το 1950, αλλά ο δημόσιος τομέας είχε 
αυξηθεί απασχολώντας περισσότερους από έναν εκατομμύριο υπαλλήλους.
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Ενώ η γνώση και η οικονομία υπηρεσιών κατέστησαν την επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο 
πιο σημαντική, οι υψηλοί οριακοί φορολογικοί συντελεστές στο προσωπικό εισόδημα μείωσαν 
το κίνητρο των ατόμων για παιδεία και τις ικανότητές τους. Γενναιόδωρα επιδόματα δίνονταν 
σε αυτούς που δεν εργάζονταν και αυτό διάβρωσε την ηθική εργασίας και μια χώρα με έναν 
από τους υγιέστερους πληθυσμούς έγινε μια από τις χώρες με τους περισσότερους ανθρώπους 
που παίρνουν άδεια ασθενείας από την εργασία. 

Οι μεγάλες κρατικές συμμαχίες, οι μεγάλες επιχειρήσεις και οι μεγάλες δουλειές, έκαναν τη 
Σουηδία λιγότερο ευέλικτη. Η ενθάρρυνση επενδύσεων σε μεγάλες βιομηχανίες λειτουργούσε 
καλά, όσο δεν υπήρχε τόση ανάγκη καινοτομίας. Μόλις άλλαξε αυτό, το σύστημα βρήκε 
προβλήματα και η έλλειψη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που να μεγαλώνουν αποτέλεσε 
σοβαρό πρόβλημα. Οι εταιρίες που υπήρχαν δεν μεγάλωναν, εν μέρει λόγω του ρίσκου και του 
κόστους κανονισμών που απέτρεπαν την απόλυση εργαζομένων.

Οι σημαντικότερες σουηδικές εταιρίες είναι ακόμη αυτές που δημιουργήθηκαν κατά την 
περίοδο του laissez-faire πριν τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Το 2000, μόλις μια από τις 50 μεγαλύτερες σουηδικές εταιρίες είχε ιδρυθεί μετά το 1970. 
Παράλληλα, υπηρεσίες που θα μπορούσαν να είχαν γίνει νέοι τομείς ιδιωτικής ανάπτυξης, 
όπως η υγεία και η παιδεία, έγιναν μονοπώλια και χρηματοδοτήθηκαν από το κράτος.

Από το 1975 ως το 2000, ενώ το κατά κεφαλήν εισόδημα αυξήθηκε κατά 72% στις ΗΠΑ και 
κατά 64% στη Δυτική Ευρώπη, στη Σουηδία δεν αυξήθηκε περισσότερο από 43%. Το 1970, η 
Σουηδία ήταν η τέταρτη πλουσιότερη χώρα στην κατάταξη των κρατών του ΟΟΣΑ (σε κατά 
κεφαλήν εισόδημα). Το 2000, η Σουηδία είχε πέσει στην 14η θέση.

Όπως εξήγησε το 2002 ο Σοσιαλδημοκράτης υπουργός οικονομικών Bosse Ringholm:

«Αν η Σουηδία είχε τους ίδιους ρυθμούς ανάπτυξης με το μέσο όρο του ΟΟΣΑ από το 1970, οι 
κοινοί μας πόροι θα ήταν τόσο μεγαλύτεροι, που θα αντιστοιχούσαν σε 20.000 κορώνες ($2.700) 
περισσότερο ανά σπιτικό το μήνα.»
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Επίλογος

Δεν ήταν οι σοσιαλιστικές πολιτικές που έκαναν τη Σουηδία μια από τις πλουσιότερες χώρες 
στον κόσμο. Όταν πλούτισε η Σουηδία είχε μια από τις πιο ανοιχτές και πιο απελευθερωμένες 
οικονομίες παγκοσμίως και οι φόροι ήταν χαμηλότεροι από ότι ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες 
και τις περισσότερες άλλες δυτικές χώρες. 

Οι Σοσιαλδημοκράτες κράτησαν το μεγαλύτερο μέρος των πολιτικών αυτών έως τη δεκαετία 
του 1970, όταν νόμιζαν ότι τα εξαιρετικά θεμέλια – πλούτος χωρίς προηγούμενο, ισχυρή 
εργασιακή ηθική, εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό, εξαγωγικές βιομηχανίες παγκοσμίου 
επιπέδου και μια σχετικώς έντιμη γραφειοκρατία– θα ήταν τόσο σταθερά, που το κράτος θα 
μπορούσε να φορολογεί και να δαπανά και να χτίζει ένα γενναιόδωρο κοινωνικό κράτος, από 
την κούνια μέχρι τον τάφο τους.

Δεν μπορούσαν. Τουλάχιστον, όχι δίχως κόστος. Επειδή το κράτος πρόνοιας ξεκίνησε να 
διαβρώνει τις συνθήκες που έκαναν το μοντέλο αρχικά βιώσιμο. Και το τέταρτο πλουσιότερο 
κράτος έγινε το δέκατο-τέταρτο μέσα σε τρεις δεκαετίες.

Τα πράγματα φαίνεται να έχουν κάπως βελτιωθεί για αυτή τη μικρή βόρεια χώρα. 
Η Σουηδία, τη δεκαετία του ’90, πέρασε άλλη μια σημαντική περίοδο μεταρρυθμίσεων ως 
απάντηση στην αργή ανάπτυξη και μια σοβαρή τραπεζική κρίση. Οι Σοσιαλδημοκράτες 
και τα κόμματα της κεντροδεξιάς συνέβαλλαν όταν οι οριακοί φορολογικοί συντελεστές 
μειώθηκαν. Κατόπιν, οι αγορές για χρηματοδότηση, ηλεκτρικό, τηλεπικοινωνίες και media 
απελευθερώθηκαν.

Η κεντρική τράπεζα έγινε πιο ανεξάρτητη, το συνταξιοδοτικό μεταρρυθμίστηκε εν μέρει με 
προσωπικούς λογαριασμούς, ιδιωτικοί φορείς υπηρεσιών υγείας και φροντίδας ηλικιωμένων 
ήταν ευπρόσδεκτοι και εισήχθη σύστημα σχολικών κουπονιών. 

Τα τελευταία χρόνια, οι σουηδικές κυβερνήσεις μείωσαν σημαντικά τους φόρους από 52% 
στο 44% του ΑΕΠ και κατήργησαν τους φόρους σε δώρα, κληρονομιές, πλούτο και στέγαση.
Οι εισαγωγές της Σουηδίας επανήλθαν σε υψηλά επίπεδα, ενώ δημιουργήθηκαν θέσεις 
εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και η οικονομική της πρόοδος έχει ξεπεράσει την υπόλοιπη 
Ευρώπη. Η Σουηδία έχει χειριστεί την οικονομική κρίση πολύ καλύτερα από τις περισσότερες 
άλλες χώρες και το δημόσιο χρέος είναι γύρω στο 30% του ΑΕΠ. 

Αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία – παρόλο που δεν είναι τελείως άσχετο, καθότι η τωρινή 
φιλελευθεροποίηση της Σουηδίας εμπνεόταν συχνά από τις ατομικές ιστορίες Σουηδών, από 
ρυθμίσεις που συντελέστηκαν πριν 150 χρόνια και την χωρίς προηγούμενο ευημερία που 
παρήγαγαν.

Ένα άγαλμα του Λαρς Γιόχαν Χιέρτα ανεγέρθη στην κεντρική Στοκχόλμη και ένας 
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Σοσιαλδημοκράτης βουλευτής κήρυξε τον Anders Chydenius ως έναν από τους μεγαλύτερους 
πιονέρους στην ιστορία του σουηδικού Κοινοβουλίου. 

Στον τοίχο του Υπουργού Οικονομικών Άντερς Μποργκ κρέμονται πορτρέτα των Γκρίπενστεντ 
και Chydenius – «του πατέρα του σουηδικού πλούτου»,  σύμφωνα με τον Μποργκ.
Όταν η Σουηδία ξαναγίνει φιλελεύθερη, θα είναι σαν να πηγαίνει πίσω στο μέλλον. Αυτό το 
υπόβαθρο –και αυτό το μέλλον– είναι ένα από τα πιο σημαντικά μαθήματα που μπορεί να 
προσφέρει η Σουηδία στον υπόλοιπο κόσμο.

Όπως έγραφε πριν σχεδόν 250 χρόνια ο Anders Chydenius, στο διαγωνισμό δοκιμίων όπου 
έθεσε τον σουηδικό φιλελευθερισμό σε μια εντυπωσιακή τροχιά: «Αυτό που ποδοπατά ο καιρός 
μας, θα το ανασηκώσουν οι επόμενες γενιές και αυτό που τώρα λέγεται τόλμη θα τιμάται στο 
όνομα της αλήθειας.»

Σημειώσεις

1. Vilhelm Moberg, Min svenska historia, 1971, p. 72. 
2. Για μια πιο πλήρη αναφρά, δείτε την Ιστορία του Σουηδικού Φιλελεύθερισμού, Den svenska liberalis-
mens historia, Timbro, 1998. 
3. Μια συλλογή των πιο σημαντικών δοκιμίων του έχει εκδοθεί πρόσφατα ως: Anders Chydenius, Anticipat-
ing the Wealth of Nations (ed. Maren Jonasson & Pertti Hyttinen. Routledge, 2011). 
4. Anders Chydenius: The National Gain, London: Ernest Benn Limited 1931. Μετάφραση αγνώστου. 
<http://www.chydenius.net/historia/teokset/ekansallinenkoko.asp> 
5. Mauricio Rojas, “Sweden After the Swedish Model,” Timbro, 2005, p. 17. 
6. Anders Johnson: Entreprenörerna : Sveriges väg till välstånd. Stockholm: Svenskt Näringsliv, 2002. 
7. Gudmar Hasselberg: Rudolf Wall – Dagens Nyheters skapare. Stockholm: Bonniers, 1945, p. 232. 
8. Svenbjörn Kilandet: Den nya staten och den gamla. Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 1991, 
p. 205 
9. Johan Myhrman, Hur Sverige blev rikt. SNS, 1994, p. 160. 



Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών- Μάρκος Δραγούμης Πώς η ελεύθερη οικονομία βοήθησε την 
Ανάπτυξη της Σουηδίας | 25

Οκτώβριος 2014

Για τον Συγγραφέα

Για τον Μεταφραστή

Παύλος Δημητράκος

Γεννήθηκε το 1989 στην Αθήνα. Σπούδασε Ιστορία και Διεθνής Σχέσεις στο 
Πανεπιστήμιο του Christchurch στο Canterbury στην Αγγλία. Έχει εργαστει 
στο Ετυμολογικό Λεξικό Δημητράκου και έχει μεταφράσει λήμματα για την 
Φιλελεύθερη Βικιπαίδεια και για το ΚΕΦΙΜ.

Μιλά Γαλλικά, Ισπανικά και Ιταλικά. 
Την περίοδο έκδοσης της μελέτης υπηρετούσε την στρατιωτική του θητεία.
  

Johan Norberg

Συγγραφέας, Αρθρογράφος, συνεργάτης του Ινστιτούτου Cato, ο Γιόχαν 
Νορμπεργκ είναι από τις πιο σημαντικές φωνές του κινήματος των ελεύθερων 
αγορών και του οικονομικού φιλελεύθερισμού.

Στη βιβλιογραφία του έχει εξέχουσα θέση το ‘In defence of Global Capital-
ism’, και 

Το ΚΕΦΙΜ έχει μεταφράσει την κριτική του στο βιβλίο της Ναόμι Κλάιν 
«Το Δόγμα του Σόκ»   καθώς και την μελέτη για λογαριασμό του FNF 
«Παγκοσμιοποίηση και Φτώχεια». (Διαθέσιμα από τον ιστότοπο του 
ΚΕΦΙΜ).
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ΓΙΑ ΤΟ  ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
-ΜΑΡΚΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών (ΚεΦιΜ) Μάρκος Δραγούμης είναι ο φιλελεύθερος όμιλος σκέψης, 
που έχει ως όραμα μια Ελλάδα που δέχεται και καταλαβαίνει την ελευθερία, τα ατομικά δικαιώματα, όπου 
στηρίζεται αρχή του νόμου, η οικονομία είναι ελεύθερη και η κοινωνία είναι ανεκτική και ανοικτή στις νέες 
ιδέες. 

Επιδιώκει να εισάγει, να προωθήσει και να αποσαφηνίσει τις ιδέες  κλασσικού φιλελευθερισμού, του lais-
sez-faire καπιταλισμου, της ατομικής ελευθερίας, του περιορισμένου κράτους, και της ανοικτής κοινωνίας 
στην Ελλάδα και να εξηγήσει πως αυτές οι ιδέες μπορούν να μετατραπούν σε εφαρμοσμένες πολιτικές σε 
φιλελεύθερους αλλά και γενικότερα πολιτικοποιημένους πολίτες.  

Στις δραστηριότητές του περιλαμβάνονται εκδόσεις έργων της φιλελεύθερης βιβλιοπαραγωγής και κειμένων 
εργασίας των συνεργατών του, μεταφράσεις της διεθνούς φιλελεύθερης βιβλιογραφίας, η διοργάνωση 
ανοιχτών συζητήσεων και επιμορφωτικών σεμιναρίων σε τακτική βάση καθώς και η δικτύωση προσώπων, 
πολιτικών ινστιτούτων και λοιπών φορέων που δραστηριοποιούνται στην ίδια κατεύθυνση.

Το ΚεΦιΜ “Μάρκος Δραγούμης” συνεργάζεται με ερευνητικούς φορείς του εξωτερικού, μεταξύ των οποίων 
το Ίδρυμα Φρίντριχ Νάουμαν για την Ελευθερία (FNF) το Δίκτυο Άτλας, το Austrian Economics Centre και 
το Institute of Economic Affairs.

ΜΑΡΚΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Μαχητικός και παραγωγικός δημοσιογράφος, ερευνητής και 
αρθρογράφος από το 1960 μέχρι το θάνατό του έχει δημοσιεύσει πλήθος 
άρθρων, μελετών, βιβλίων και μεταφράσεων με οικονομικό και πολιτικό-
ιστορικό περιεχόμενο.

Σημαντικοί σταθμοί στη ζωή του η δίχρονη εξορία του στον Αϊ- 
Στράτη, αρχές του ’50, η εκλογή του ως βουλευτής της ΕΔΑ το ‘57 και 
η παραίτησή του υπέρ του Μερκούρη, η συμμετοχή του στο κίνημα 
ειρήνης του ’60, ο αντιδικτατορικός αγώνας με το ΠΑΜ το ‘67-’74, η 
έντονη κριτική του στον υπαρκτό αλλά και το θεωρητικό σοσιαλισμό, 
η πορεία προς τον φιλελευθερισμό το ‘70, η διεύθυνση των γραφείων 
τύπου των ελληνικών πρεσβειών στο Λονδίνο, τη Βαρσοβία και αλλού, 
η διεύθυνση της ελληνικής μεταφραστικής υπηρεσίας της Ε.Ε. στις 
Βρυξέλλες τη δεκαετία του ‘90. Απεβίωσε στις 2 Ιουλίου 2011.
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Το ίδρυμα Φρήντριχ Νάουμαν για την Ελευθερία σε συνεργασία με το Κέντρο 
Φιλελεύθερων Μελετών-Μάρκος Δραγούμης έχουν εκδόσει τη συλλογή 
δοκιμίων με το τίτλο ‘Το Μικρό Βιβλίο του Φιλελεύθερισμού’
Το βιβλίο μπορείτε να το διαβάσετε στον ιστότοπο του ΚΕΦΙΜ και να το 
προμηθευτείτε στέλνοντας ένα email στη διεύθυνση liberty_forum@greek-
liberals.net ή από τα γραφεία του ιδρύματος Φρίντριχ Νάουμαν στην Αθήνα, 
Ομήρου 54.

Το µικρό βιβλίο του 
Φιλελευθερισµού

Εισαγωγή, επιλογή κειµένων και 
σηµειώσεις από τον Detmar Doering

Η πνευµατική οκνηρία είναι ένας από τους κυριότερους 
εχθρούς της ελευθερίας. Εποµένως, ο Φιλελεύθερισµός, 
ως ο πολιτικός εγγυητής της ελευθερίας απαιτεί διαρκή 
διανοητικά ερεθίσµατα. 

Με αυτή την έκδοση το Φιλελεύθερο Ινστιτούτο του 
Ιδρύµατος Φρίντριχ Νάουµαν και το Κέντρο Φιλελεύθερων 
Μελετών-Μάρκος ∆ραγούµης προσφέρουν αυτά τα 
ερεθίσµατα. Το βιβλίο προσφέρει ένα πλαίσιο ιδεών που 
συνεισφέρουν στην υποστήριξη και ανάπτυξη µιας πολιτικής 
και οικονοµικής τάξης µε όρους ελεύθερης συνταγµατικής 
πολιτείας καθώς και µιας οικονοµίας της αγοράς που 
επιδιώκει να πραγµατώσει το φιλελεύθερισµό σε µια 
αναλλοίωτη µορφή του. 

Απόψεις που εκφράζονται σε αυτήν την έκδοση 
ανήκουν αποκλειστικά και µόνο στους συγγραφείς. ∆εν 
αντικατοπτρίζουν αναγκαστικά τις απόψεις του Ιδρύµατος 
Φρίντριχ Νάουµαν ή του ΚΕΦΙΜ. Έχουν επιλεχθεί για την 
πνευµατική τους ανεξαρτησία και την δυνατότητα τους να 
προάγουν το δηµόσιο διάλογο.
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ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΦΙΜ

«Η πνευματική οκνηρία είναι ένας από τους κυριότερους εχθρούς της ελευθερίας. Επομένως, ο 
Φιλελεύθερισμός ως ο πολιτικός εγγυητής της ελευθερίας απαιτεί διαρκή διανοητικά ερεθίσματα.
Με αυτή την έκδοση το Φιλελεύθερο Ινστιτούτο του Ιδρύματος Φρίντριχ Νάουμαν και το Κέντρο 
Φιλελεύθερων Μελετών-Μάρκος Δραγούμης προσφέρουν αυτά τα ερεθίσματα. Το βιβλίο 
προσφέρει ένα πλαίσιο ιδεών που συνεισφέρουν στην υποστήριξη και ανάπτυξη μιας πολιτικής 
και οικονομικής τάξης με όρους ελεύθερης συνταγματικής πολιτείας καθώς και μιας οικονομίας 
της αγοράς που επιδιώκει να πραγματώσει το φιλελεύθερισμό σε μια αναλλοίωτη μορφή του.»

Η πρώτη έκδοση του ΚΕΦΙΜ-Μάρκος Δραγούμης  είναι η επανέκδοση 
του εμβληματικού βιβλίου του Μάρκου Δραγούμη: Πορεία προς τον 
Φιλελευθερισμό.

Μπορείτε να το προμηθευτείτε σε όλα τα κεντρικά βιβλιοπωλεία ή να το 
παραγγείλετε από το ΚΕΦΙΜ (με email στη διεύθυνση:  

liberty_forum@greekliberals.net)

ISBN: 960-02-2489-7
ISBN 13: 978-960-02-2489-4

ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟ

Το ΚΕΦΙΜ-Μάρκος Δραγούμης μετέφρασε τη συλλογής δοκιμίων ‘The Mo-
rality of Capitalism’. 
Για τα δεδομένα της ελληνικής πραγματικότητας πρόκειται για ένα ανατρεπτικό 
έργο που παρουσιάζει  τις ηθικές πτυχές του οικονομικού συστήματος που 
έφερε πρωτόγνωρη ευημερία σε παγκόσμιο επίπεδο.
Στέλνοντας ένα email στη διεύθυνση liberty_forum@greekliberals.net και 
θα σας ενημερώσουμε για το κόστος και τον τρόπο που θα μπορέσετε να το 
προμηθευτείτε.

ISBN:978-618-80925-2-5

«Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται την ηθική αιτιολόγηση αυτών που ο φιλόσοφος Rob-
ert Nozick αποκάλεσε «καπιταλιστικές πράξεις μεταξύ συναινούντων ενηλίκων» . 
Μιλάει για το σύστημα της συνεργατικής παραγωγής και της ελεύθερης ανταλλαγής που 
χαρακτηρίζεται από την επικράτηση τέτοιων πράξεων. »

Η ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ



Η νουβέλα της ‘Αυν Ραντ με τον πρόλογο του πνευματικού της κληρονόμου 
Leonid Peikoff, την εισαγωγή της συγραφέως, και έναν διεξοδικό οδικό 
στη φιλοσοφία και το έργο της ‘Αυν Ραντ, σε μια ιδιαίτερη έκδοση. 
Ιδανικό ως πρώτο βιβλίο για κάποιον που ενδιαφέρεται για την ‘Αυν Ραντ 
και ως τελευταίο για όποιον έχει όλα τα έργα της στα ελληνικά.

ISBN:978-618-80925-1-8

«-Υπήρχαν μόνον για να υπηρετούν το κράτος. Η σύλληψή τους γινόταν σε 
ελεγχόμενα Παλάτια Ζευγαρώματος. Πέθαιναν στο Σπίτι των Αχρήστων. Από το 
λίκνο στον τάφο, το πλήθος ήταν ένα―το μέγα ΕΜΕΙΣ.
 Σε ό, τι είχε μείνει από την ανθρωπότητα υπήρχε μόνον ένας άνθρωπος 
που τόλμησε να σκεφθεί, να αναζητήσει, και να αγαπήσει. Αυτός, ο Ισότης 7-2521, 
έφθασε κοντά στο να χάσει τη ζωή του, επειδή η γνώση του θεωρήθηκε ως μία 
προδοτική βλασφημία…Είχε ανακαλύψει τη χαμένη και ιερή λέξη―ΕΓΩ.»

O πιο προσιτός και κατατοπιστικός οδηγός για το πως δουλεύει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσα από τη μοναδική και φιλελεύθερη ματιά 
του τότε προέδρου της Ομάδας των Φιλελεύθερων Δημοκρατών Sir Gra-
ham Watson.

Τι κάνει ένας ευρωβουλευτής; Τι προκλήσεις αντιμετωπίζει; Με τι ασχολείται 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ποιοί είναι οι μηχανισμοί της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, τι εμπόδια αφαιρούν και τι εμπόδια βάζουν στην καθημερινότητα 
των πολιτών;

ISBN : 978-618-80925-0-1

ΥΜΝΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ



Πώς θα Αντιμετώπιζαν την Κρίση 
και θα Εμπόδιζαν την Επανάληψή της 
οι Οικονομολόγοι  της  Αυστριακής Σχολής;

Τι θα έκανε 
ο Χάγιεκ;

Robert CB Miller
Μετάφραση : Νίκος Ρώμπαπας
B’ Έκδοση
Επιμέλεια: Χρήστος Κωστής

Πρόκειται για μια περιεκτική αλλά κατανοητή μελέτη που εκπόνησε ο 
Robert CB Miller και μετέφρασε ο υπεύθυνος μεταφράσεων του ΚΕΦΙΜ, 
Νίκος Ρώμπαπας και επιμελήθηκε ο συνεργάτης του ΚΕΦΙΜ Χρήστος 
Κωστής και που αναφέρετιαι στην χρηματοπιστωτική κρίση από την 
οπτική γωνιά των οικονομολόγων της Αυστριακής σχολής και προτείνει 
ριζοσπαστικές αλλά και εφαρμόσιμες λύσεις για ένα σταθερό τραπεζικό 
σύστημα.

Οι Αυστριακοί οικονομολόγοι, που βρίσκονται στο περιθώριο των οικονομικών 
από το 1930, δεν είχαν πειστεί από τη συμβατική, κοινά αποδεκτή, προσέγγιση. 
Καχύποπτοι ως προς τη φαινομενική ηρεμία της Μεγάλης Σταθερότητας, έβλεπαν 
το πρόβλημα να έρχεται, και σε ορισμένες περιπτώσεις προέβλεψαν την κρίση. 
Ήρθε ο καιρός να ακουστούν τα επιχειρήματά τους. Πραγματικά οι Αυστριακοί 
οικονομολόγοι θα μπορούσαν να απαντήσουν στη φημισμένη ερώτηση της 
Βασίλισσας της Αγγλίας στο London School of Economics το Νοέμβριο του 2008: 
«Γιατί δεν το προέβλεψε κανείς;» λέγοντας «Λοιπόν, Μεγαλειοτάτη, εμείς το 
προβλέψαμε!»

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Ο ΧΑΓΙΕΚ;

Το ΚΕΦΙΜ με το νέο ‘Φορολογικό Παρατηρητήριο’ του εξέδοσε την 
μελέτη για την ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας. Τη μελέτη μπορείτε να 
την κατεβάσετε από τον ιστότοπο του ΚΕΦΙΜ

«Η Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας έρχεται να απαντήσει στο ερώτημα: «Έως πότε θα 
πληρώνω για το κράτος;» Κατά μέσο όρο, ο ΄Ελληνας εργάστηκε μέχρι τη 19η Ιουνίου 
για να χρηματοδοτήσει τον κρατικό μηχανισμό το 2012, 14 ημέρες περισσότερο από ότι 
το 2011. Δηλαδή, στις πρώτες 169 μέρες το κράτος έλαβε κάθε δεδουλευμένο ευρώ των 
Ελλήνων ως φόρο ή κάποιας μορφής εισφορά.»

ΗΜΕΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Αρχή ελευθερίας και ευθύνης, μια φιλελεύθερη αρχή, η αρχή της 
Επικουρικότητας είναι τόσο σημαντική στην καθημερινότητα του πολίτη 
όσο απόμακρο ακούγεται το ονομά της.

Η αρχή της επικουρικότητας υπαγορεύει πως οι αποφάσεις θα πρέπει να 
πέρνονται στο κοντινότερο δυνατό στους πολίτες επίπεδο και πως μόνο 
όταν αυτό δεν είναι πρακτικό να αναλαμβάνει ένα ανώτερο επίπεδο 
εξουσίας τις αποφάσεις αυτές. 

Ο Δρ Νίκος Γιαννής συνέγραψε την μελέτη που εξηγεί πολύ διεξοδικά την 
αρχή της Επικουρικότητας, την καταγωγή της και τις διάφορες μορφές 
που πήρε στον Δυτικό κόσμο.

Ένα σημαντικό εγχειρίδιο για οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για θέματα 
δημοκρατίας, ελευθερίας και τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ

Αρχή της Επικουρικότητας
Αρχή Ελευθερίας, Συμμετοχής και Ευθύνης

Δρ Νίκος Γιαννής



Η επόμενη έκδοση του ΚΕΦΙΜ θα είναι η μετάφραση της συλλογής 
δοκιμίων ‘Why Liberty’ που επιμελήθηκε ο Tom Palmer.
Πρόκειται για δώδεκα δοκίμια που αναλύουν και περιγράφουν τη 
φιλελευθερη σκέψη. Η ελληνική έκδοση θα έχει και δύο επιπλέον δοκίμια 
που θα συγγράψουν έλληνες, μέλη των ‘Φοιτητών για την Ελευθερία’.

Αναμένεται να εκδοθεί τον Δεκέμβριο του 2014

«Ένας εμπνευσμένος και χρήσιμος οδηγός για όσους έρχονται για 
πρώτη φορά σε επαφή με το φιλελευθερισμό αλλά και όσους έχουν βαθιά 
εμπειρία στις παραδόσεις του. Αν και δεν το συνειδητοποιούμε πάντα, ο 
φιλελευθερισμός είναι η αρχή η οποία καθοδηγεί την καθημερινή μας ζωή. 
Αυτό το βιβλίο εξηγεί γιατί θα πρέπει να εφαρμόζουμε αυτή την αρχή και 
στην πολιτική.»

Μαζί με το Ελευθερία.Γιατί; το ΚΕΦΙΜ έχει τη χαρά να εκδόσει την 
ελληνική μετάφραση της πιο πρόσφατης έκφρασης του Τομ Παλμερ του 
Δικτύου Άτλας.

Για πολλά χρόνια, οι άνθρωποι είχαν αποδεχτεί την ιδέα πως ο πόλεμος 
είναι μια φυσική κατάσταση και μάλιστα αποτελεί δύναμη προόδου. Οι 
πρώτοι που απέρριψαν αυτό το δόγμα ήταν οι κλασσικοί φιλελεύθεροι 
που ανέδειξαν τους ισχυρούς δεσμούς ανάμεσα στην ελευθερία και την 
ειρήνη.

Σε αυτή τη συλλογή δοκιμίων και ποιημάτων, περιγράφεται και αναλύεται 
πως ο φιλελεύθερισμός απότελεί μια δύναμη ειρήνης και πως 

Αναμένεται να εκδοθεί τον Δεκέμβριο του 2014

Ένα βιβλίο που αναμένεται να σοκάρει το ελληνικό κοινό προετοιμάζεται 
από το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών.

‘Η Επανάσταση της Ελεύθερης Αγοράς-Πως οι ιδέες της Άυν Ραντ 
μπορούν να τελειώσουν το μεγάλο κράτος’, είναι το βιβλίο που περιγράφει 
και θεμελιώνει την ηθική ανωτερότητα της ελεύθερης αγοράς και των 
ελεύθερων συνναλαγών. 

Απέναντι στον κολλεκτιβισμό και στην ισοπέδωση η ατομική ελευθερία 
και οι συναλλαγές συναινούντων ενηλίκων προσφέρουν την καινοτομία 
και την λογική χωρίς την επιβολή.

Αναμένεται να εκδοθεί τον Μάιο του 2015. 
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Το ίδρυμα Φρήντριχ Νάουμαν για την Ελευθερία σε 
συνεργασία με το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών-
Μάρκος Δραγούμης έχουν εκδόσει δέκα από τις Ειδικές 
Μελέτες του Ιδρύματος.
Μπορείτε να το διαβάσετε και να κατεβάσετε τις 
μελέτες στον ιστότοπο του ΚΕΦΙΜ στο σύνδεσμο με τις 
Μεταφράσεις και να τα βρείτε σε επιλεγμένες εκδηλώσεις 
του ΚΕΦΙΜ.



www.libertyforum.gr
info@libertyforum.gr

ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Εάν σας ενδιαφέρει το έργο του ΚΕΦΙΜ και οι ιδέες της Ελευθερίας, 
μπορείτε να βοηθήσετε στο έργο μας. Αν θέλετε να μας ενισχύσετε 
οικονομικά, μπορείτε να καταθέσετε δωρέες στον παρακάτω λογαριασμό 
της Τράπεζας Πειραιώς:

IBAN: GR76 0172 0650 0050 6505 6609 809

Η να καταθέσετε τη δωρεά σας στον ιστότοπό μας μέσω PAYPAL & 
πιστωτικών καρτών

Αν ζητηθεί θα εκδοθεί απόδειξη


