
Σκανδιναβικό μοντέλο ανάπτυξης: δομή, επιρροές και συνέπειες 
 
Οι Σκανδιναβικές χώρες (Σουηδία, Φινλανδία, Νορβηγία, Δανία, Ισλανδία και Νήσοι 
Φερόες) φημίζονται για την κοινωνική τους δομή, το εκπαιδευτικό τους σύστημα, την 
οικονομία τους και την περιβαλλοντική και ενεργειακή τους πολιτική. Η ιδέα ενός 
ενιαίου Σκανδιναβικού μοντέλου εκφράστηκε το 1930 για πρώτη φορά. 
 
Κοινωνία και πολιτική 

Οι Σκανδιναβικές κοινωνίες επιβίωσαν επιτυχώς στο μεσοπόλεμο1 λόγω της 
ορθής διαχείρισης στις πολιτικές εξελίξεις2 και τη συμμαχία των 
σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων με τα αγροτικά. Έμπρακτα αυτό το πρότυπο 
κατοχυρώθηκε από τη Συμφωνία του Kanslergade στη Δανία τον Ιανουάριο του 
1933, μια ημέρα προτού ανέβει ο Χίτλερ στην εξουσία. Η συμφωνία του ότι 
επέκτεινε τα εργασιακά δικαιώματα, καθόρισε και τις εισφορές στις κοινωνικές 
υπηρεσίες σε προσιτά επίπεδα, όντας πολύ κοντά στο πλαίσιο της δανικής πολιτικής. 
Τέλος, αποτέλεσε πρότυπο για παρόμοιες συμφωνίες, όπως αυτή του 
Σοσιαλδημοκρατικού Σουηδικού Κόμματος (aka SAP) με το Αγροτικό κόμμα της 
Σουηδίας τον Μάιο του 1933, της Νορβηγίας το 1935 και μεταξύ Προοδευτικού 
Κόμματος και του Εργατικού της Ισλανδίας το 19363. 

Το 1945-19704, οι σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις και η παγίωση θεσμών 
οδήγησαν στον χαρακτηρισμό «δημοκρατίες της συναίνεσης» διότι  οι μηχανισμοί 
συναίνεσης προτιμούνταν έναντι της συγκρουσιακής πολιτικής5. Επιπλέον, 
σημαίνουσα θέση κατέχει το SAP6 που αξιώνει την κοινωνική πρόνοια, την ισότητα, 
την ισονομία, την εξάλειψη φτώχειας και την προάσπιση ανθρώπινων δικαιωμάτων.       
Εισήγαγε την πολιτική του «Τρίτου Δρόμου» 7μέσω του Tage Erlander με σκοπό να 
εκτονώσει την κρίση που είχε αρχίσει να υπονομεύει το κοινωνικό γίγνεσθαι8. Στις 
ίδιες προοπτικές, αναπτύχθηκε το Νορβηγικό Εργατικό Κόμμα και διεύρυνε τη βάση 
του μαζί με αυτό της Δανίας και της Σουηδίας. Στις ανωτέρω χώρες, ο 
σοσιαλδημοκρατικός παράγοντας είναι πιο εδραιωμένος συγκριτικά με τη Φιλανδία 
και την Ισλανδία όπου ο κεντροδεξιός κλάδος βρίσκεται στο κέντρο των πολιτικών 
πραγμάτων.  

Από το 1970 και εξής, παρατηρείται αλλαγή στο πολιτικό τοπίο. Η φήμη των 
δημοκρατιών της συναίνεσης κλονίστηκε με τις δύο δολοφονίες των Σουηδών 

                                                            
1Εμπέδωση κοινοβουλευτικής δημοκρατίας την περίοδο 1920-1932 λόγω της ειρηνικής μετάβασης , αν 
και υπήρχαν επιρροές από τα επαναστατικά κινήματα του 18ου και 19ου αιώνα (1789,1830,1848,1917-
18), της εγγύησης του κράτους  για την εισαγωγή μεταρρυθμίσεων και της κυριαρχίας του αγροτικού 
στοιχείου. Ακόμη αιτία συνιστά η εμπιστοσύνη που έδειξαν τα αγροτικά κόμματα στα 
σοσιαλδημοκρατικά εκτονώνοντας τις αντιπαραθέσεις.  
2Πολιτικές εξελίξεις δεκαετία του 1930. 
3Χίλσον, Μ. (2012).  Το Σκανδιναβικό Μοντέλο,  Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης-Προοπτικές, 
σελ.71-80 
4Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος όχι μόνο δεν ανέτρεψε την προηγούμενη πολιτική περίοδο αλλά την 
εδραίωσε επιπρόσθετα. 
5 Ibid 
6Swedish Social Democratic Party, (Swedish: Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, SAP; 
literally, "Social Democratic Workers' Party of Sweden" . Ιδρύθηκε το 1889, σταθερά πρώτο κόμμα 
στη Σουηδία με υψηλά ποσοστά 30-50 %. 
7 Με αφορμή το ζήτημα των επικουρικών συντάξεων τη δεκαετία του ’50 στη Σουηδία. 
8 Swedish Politics in the Late Nineteen-Sixties: Dynamic Stability, Jane Perry Clark Carey,  Andrew 
Galbraith Carey. 



Σοσιαλδημοκρατικών πολιτικών Olof Palme και Anna Lindh9. Κύριος λόγος είναι  η 
εμφάνιση λοιπών κομμάτων (π.χ. Φινλανδικό Κόμμα Υπαίθρου)10. Φλέγοντα θέματα 
συζήτησης ήταν η ευρωπαϊκή ενοποίηση και η μεταναστευτική πολιτική.  

Από το 2000 και έπειτα, ο δημόσιος λόγος έχει διαποτιστεί από μια νοσταλγία 
της παλαιότερης εποχής στο πλαίσιο ενός ιδιότυπου «εθνικισμού» συνυφασμένου με 
το κράτος πρόνοιας. Απόδειξη αποτελεί η άνοδος της Άκρας Δεξιάς «στο κομματικό 
παιχνίδι» με γενναία ποσοστά11. 

Η επιτυχία του σκανδιναβικού μοντέλου οφείλεται στην υιοθέτηση του 
καπιταλισμού των ελεύθερων αγορών, του ανταγωνισμού και της υπεράσπισης της 
ιδιωτικής ιδιοκτησίας, «Τρίτος Δρόμος»12.Το ισχύον σύστημα των μισθών στην 
Σκανδιναβία βασίζεται στις  κλαδικές συμβάσεις. 

Η φορολογία είναι υψηλή και διοχετεύεται στην παιδεία, υγεία  και έρευνα. Η 
φορολογική επιβάρυνση των εργαζομένων φτάνει το 56% ισχύει όμως μόνο για τους 
μισθούς, ο συντελεστής για τις επιχειρήσεις είναι χαμηλότερος ώστε να είναι πιο 
ευέλικτες στις επενδύσεις. Η πλήρης απασχόληση  σε συνδυασμό με έναν 
περιορισμένο πληθωρισμό και ένα υψηλό ρυθμό ανάπτυξης αποτελεί σημαντικό 
στόχο ο οποίος επιτυγχάνεται με την αλληλέγγυα μισθολογική πολιτική. 

Στον τομέα της υγείας, οι Σκανδιναβικές χώρες παρέχουν στους πολίτες τους 
υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης13. Πιο συγκεκριμένα, οι πολιτικές 
υγείας αφορούν τα επιδόματα για παιδιά, τη γονικές άδειες, τις υπηρεσίες υγείας και 
τα νοσοκομεία, τα οποία είναι δωρεάν. 

Τα ποσοστά φτώχειας (8%) είναι χαμηλότερα συγκριτικά με τον υπόλοιπη 
Ευρώπη (17,3%.) διότι οι Σκανδιναβικές χώρες συνδυάζουν την ισότητα με ένα 
“γενναιόδωρο” κράτος πρόνοιας και το υψηλό επίπεδο φορολόγησης με την 
οικονομική ανάπτυξη. Ο αριθμός  της ανεργίας στη Σουηδία (6,6%), το 2018, 
μειώθηκε κατά 55.000 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, όταν ο μέσος όρος στην 
Ευρώπη είναι (7,6%)14. 
 

Μία νέα πρωτοπόρα εργατική και κοινωνική πολιτική  που είχε στόχο την 
καταπολέμηση της ανεργίας και της φτώχειας είναι το flexicurity  που προέρχεται 
από τις λέξεις flexibility και security, και εφαρμόστηκε στη Δανία κατα τα μέσα της 
δεκαετίας του 1990.  Η πολιτική αυτή είχε ως στόχο να αναδιαμορφώσει την αγορά 

                                                            
91976: το SAP χάνει την εξουσία μετά από συνεχόμενη κυβερνητική παρουσία 44 ετών. Εμφανίζονται 
χριστιανικά κόμματα, το κίνημα του φεμινισμού, η Νέα Αριστερά , αμφισβητείται η «συναινετική 
πολιτική». 
10 Η αλλαγή οφείλεται επίσης στην εξέλιξης της Αριστεράς σε «Νέα Αριστερά» , στην εμφάνιση του 
κινήματος του φεμινισμού. 
11Τελευταίες εκλογές 2014-1015: 17,8% Φιλανδία, 12,9 % Σουηδία, 21 % Δανία. 
12Antony Giddens. Ο Τρίτος Δρόμος, η ανανέωση της σοσιαλδημοκρατίας. Ο Τρίτος Δρόμος ως 
πολιτικό ρεύμα αποτελεί κράμα σοσιαλδημοκρατικών, φιλελεύθερων και εθνικών συντηρητικών 
στοιχείων, χωρίς ωστόσο να αποτελεί κάποιο συγκεκριμένο πολιτικό σύστημα. Οικονομικά 
εκπροσωπεί έναν ιδιότυπο συμβιβασμό μεταξύ Καπιταλισμού και Σοσιαλισμού, ενώ πολιτικά κινείται 
τόσο στα πλαίσια του σύγχρονου φιλελευθερισμού όσο και του δημοκρατικού σοσιαλισμού. 

13No-Ordic Cooperation (n.d.) Διαθέσιμο στο: www.norden.org/en/fakta-om-norden-1/ socail-policy-
and-welfare. [Ανακτήθηκε 17 Μαρτίου 2018] 
14Olli Kangas & Joakin   Palme (2005). Social policy and economic development in the nordic 
countries,Poverty. Διαθέσιμο στο: 
http://www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/(httpPublications)/B7F26302074B7673C125703B00323
CBD [Ανακτήθηκε 17 Μαρτίου 2018] 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://www.norden.org/en/fakta-om-norden-1/%20socail-policy-and-welfare
http://www.norden.org/en/fakta-om-norden-1/%20socail-policy-and-welfare
http://www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/(httpPublications)/B7F26302074B7673C125703B00323CBD
http://www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/(httpPublications)/B7F26302074B7673C125703B00323CBD


εργασίας που θα εξυπηρετούσε τόσο τα συμφέροντα των εργοδοτών όσο και των 
εργαζομένων. Μέσω αυτού του προγράμματος υπάρχει κοινωνική προστασία, 
ευελιξία, επιδόματα ανεργίας, αλλά και βοήθεια του εργαζόμενου να επανενταχθεί 
στον εργασιακό χώρο και δίνεται έμφαση στο ανθρώπινο κεφάλαιο15. 
 

Η ενίσχυση της ακροδεξιάς βρίσκεται σε ευθεία συνάρτηση με την συνεχή 
αύξηση των μεταναστευτικών ρευμάτων. Μεταπολεμικά, η χώρα-υποδοχέας 
μεγαλύτερου αριθμού μεταναστών και προσφύγων υπήρξε η Σουηδία16. Η περιοχή 
αυτή εκλαμβάνει την είσοδο μεταναστών και προσφύγων ως μια διαδικασία χρήσιμη, 
εκτιμώντας πως η πολυπολιτισμικότητα αποτελεί πλούτο για ένα κράτος και όχι 
απειλή . Συστατικό στοιχείο της σουηδικής πολιτικής είναι η διδασκαλία των 
μητρικών γλωσσών των μεταναστών. Παράλληλα με αυτή τη διαδικασία γίνεται η 
εκμάθηση της εγχώριας γλώσσας17.  

Αντίθετα, στη Δανία οι πολιτικές αφομοίωσης είναι περισσότερο αυστηρές, 
επηρεαζόμενες και απ’ την άνοδο του ξενοφοβικού κόμματος Dansk Folkeparti (DF) 
Γενικότερα, η δημιουργία ζωνών –αμιγώς- μεταναστευτικών στις σκανδιναβικές 
πρωτεύουσες, η αυξημένη ανεργία που συναντάται στους συγκεκριμένους 
πληθυσμούς, καθώς και η διάχυτη ισλαμοφοβία, θέτει ερωτήματα σχετικά με την 
πορεία επέκτασης των πολυπολιτισμικών πολιτικών. Παράλληλα, η φρικιαστική 
επίθεση στο νησί Utoya της Νορβηγίας καταδεικνύει πως η ακροδεξιά αν και σχετικά 
αδύναμη, μπορεί, ενίοτε, να προκαλεί τριγμούς στις προοδευτικές σκανδιναβικές 
κοινωνίες. 

H ισότητα των φύλων είναι χαρακτηριστικό των Σκανδιναβικών χωρών, καθώς 
άνδρες και γυναίκες μοιράζονται ίσες ευκαιρίες18. Πέραν της μισθολογικής ισότητας, 
οι γυναίκες καταλαμβάνουν πληθώρα σημαντικών δημοσίων αξιωμάτων19. Ωστόσο, 
στις διευθυντικές θέσεις του ιδιωτικού τομέα παρατηρείται μια ανισομέρεια καθώς 
στα ηγετικά κλιμάκια μεγάλων επιχειρήσεων κυριαρχούν οι άνδρες20. 

Οικονομία 

Στον τομέα της οικονομίας επικρατεί ένα Σκανδιναβικό Οικονομικό Μοντέλο 
(Nordic Economic Model)21. Πρόκειται για ένα σύστημα ανταγωνιστικού 
καπιταλισμού με μεγάλο ποσοστό απασχόλησης στον δημόσιο τομέα (περίπου το 

                                                            
15Βλασσόπουλος, Γ. (2017) Η flexicurity ως πολιτική και γιατί γίνεται όλο περισσότερο ελκυστική για 
την Ε.Ε. Διαθέσιμο στο: http://socialpolicy.gr/2017/11/%CE%B7-flexicurity.[Ανακτήθηκε 17 Μαρτίου 
2018] 
16Supra note 3 
17Ibid 
18Zahidi S, (2013). What Makes the Nordic Countries Gender Equality Winners? .Huffpost, 
https://www.huffingtonpost.com/saadia-zahidi/what-makes-the-nordic-cou_b_4159555.html. 
[Ανακτήθηκε 17 Μαρτίου 2018] 
19Lindahl B. (2013).  Nordic women have gained a little more power since last year. nordic labour 
journal.critical-mass/article 2013-03-08.2945218389 . [Ανακτήθηκε 17 Μαρτίου 2018] 
20Savage M. (2017). Why Swedish workplaces aren't as equal as you think, BBC.com, 
http://www.bbc.com/news/business-39900449 [Ανακτήθηκε 17 Μαρτίου 2018] 
21James E. McWhinney (2013). The Nordic Model: Pros and Cons. Investopedia. 
https://www.investopedia.com/articles/investing/100714/nordic-model-pros-and-cons.asp [Ανακτήθηκε 
17 Μαρτίου 2018] 

http://socialpolicy.gr/2017/11/%CE%B7-flexicurity
http://www.bbc.com/news/business-39900449
https://www.investopedia.com/articles/investing/100714/nordic-model-pros-and-cons.asp


30% του εργατικού δυναμικού) και υψηλά επίπεδα απασχόλησης των γυναικών22. 
Ορισμένοι οικονομολόγοι το έχουν χαρακτηρίσει ως μια μορφή «ήπιου» 
καπιταλισμού με χαμηλά επίπεδα ανισότητας, γενναιόδωρα κράτη πρόνοιας και 
μειωμένη συγκέντρωση ανώτερων εισοδημάτων23. 

Οι «κοκκινοπράσινες» συμμαχίες24 έδωσαν στα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα 
τη δυνατότητα να κυβερνήσουν με αυτοδυναμία, που τους επέτρεψε να εφαρμόσουν 
σοσιαλιστικές ιδέες. Επιπλέον, το Σκανδιναβικό Οικονομικό Μοντέλο έχει ως 
αποτέλεσμα οι βόρειες χώρες να έχουν χαμηλότερα επίπεδα χρέους από τις υπόλοιπες 
χώρες της Ε.Ε. Φημίζονται για τα υψηλά πρότυπα διαβίωσης, προσελκύοντας 
πολλούς οικονομικούς μετανάστες. 

Η δύναμη και η καινοτομία της Σκανδιναβίας την διαφοροποιεί και στον χώρο 
του εμπορίου. Εξάλλου, η ιστορική παράδοση της εθνοτικής ομάδας των Βίκινγκς 
μαρτυρά την μακρά πορεία του σκανδιναβικού εμπορίου. Σε μία πρώτη επαφή με τη 
δομή του εμπορικού τομέα, διακρίνουμε τη σπουδαία θέση των εξαγωγών στο διεθνή 
χώρο. Το εμπόριο εντός της Ε.Ε. αντιπροσωπεύει περίπου το 60 % των 
σκανδιναβικών εξαγωγών, ενώ εκτός Ε.Ε. το 8% των εξαγωγών κατευθύνεται στις 
ΗΠΑ και το 6 % στη Ρωσία25. Οι βασικότερες εξαγωγές είναι το πετρέλαιο και το 
φυσικό αέριο το οποίο καλύπτει το 1/4 της κατανάλωσης φυσικού αερίου στην 
Ευρώπη26. Άλλη κυρίαρχη πηγή εξαγωγών είναι η γεωργία και ιδιαίτερα η ξυλεία που 
απασχολούν μεγάλο αριθμό του εργατικού δυναμικού της χερσονήσου, αλλά και η 
παραγωγή βιολογικών προϊόντων που έχει την πρωτιά σε όλη την Ευρώπη27. 
Το πιο χαρακτηριστικό, όμως, τμήμα του εμπορίου αφορά την αλιεία, τομέας από τον 
οποίο προέρχεται το 60% των εσόδων της Ισλανδίας. Μάλιστα, η αλιεία, με βασική 
πηγή τον βακαλάο αποτελεί τον κυρίαρχο λόγο που η Νορβηγία και η Ισλανδία δεν 
εντάχθηκαν στην Ε.Ε. Τα επιχείρημα υπέρ της απόφασης αυτής είναι ότι η 
προσχώρηση θα απειλούσε την εθνική κυριαρχία των χωρών αυτών, καθώς η αλιεία 
και η γεωργία θα αντιμετώπιζαν παρεμβάσεις. 
                                                            
22The Economist (2013).Norway: The rich cousin.https://www.economist.com/news/special-
report/21570842-oil-makes-norway-different-rest-region-only-up-point-rich[Ανακτήθηκε 15 Μαρτίου 
2018] 
23The Economist (2013). The Nordic countries: The next supermodel, 
https://www.economist.com/news/leaders/21571136-politicians-both-right-and-left-could-learn-nordic-
countries-next-supermodel[Ανακτήθηκε 15 Μαρτίου 2018] 
Hopkin, Jonathan; Lapuente, Victor; Moller, Lovisa (2014). "Lower levels of inequality are linked with 
greater innovation in economies". London School of Economics., 
http://blogs.lse.ac.uk/usappblog/2014/01/23/lower-levels-of-inequality-are-linked-with-greater-
innovation-in-economies/[Ανακτήθηκε 15 Μαρτίου 2018] 
Lane, Kenworthy (2013). Social Democratic America. USA: Oxford University Press. pp. 88–93. 
ISBN 9780199322527.  
24Πρόκειται για συμμαχία ανάμεσα στα ριζοσπαστικά κόμματα της αριστεράς και τα παραδοσιακά 
σοσιαλδημοκρατικά κόμματα.   
25Ευρωπαϊκή Ένωση (n.d.) Διαθέσιμο στα: https://europa.eu/european-union/about-
eu/countries/member-countries/finland_el 
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/sweden_el 
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/denmark_el[Ανακτήθηκε 14 
Μαρτίου 2018 ] 
26 Energia.gr (2018).Νορβηγία:  Ρεκόρ εξαγωγών Φυσικού Αερίου μέσω  Αγωγών προς την Ευρώπη το 
2017,. Διαθέσιμο στο: http://www.energia.gr/article.asp?art_id=123373 [Ανακτήθηκε 15 Μαρτίου 
2018] 
27Natural Products Scandinavia & Nordic Organic Food Fair 15&16 Νοεμβρίου 2017, Malmö, 
Σουηδία. Διαθέσιμο στο:  http://www.reco-exports.com/natural--organic-products-scandinavia.html 
[Ανακτήθηκε 15 Μαρτίου 2018] 

https://www.economist.com/news/special-report/21570842-oil-makes-norway-different-rest-region-only-up-point-rich
https://www.economist.com/news/special-report/21570842-oil-makes-norway-different-rest-region-only-up-point-rich
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Αναφορικά με τις εισαγωγές, η Σκανδιναβία προμηθεύεται κυρίως ελαιόλαδο 
και φυσικά καλλυντικά από μεσογειακές χώρες όπως από την ελληνική εταιρία 
ΚΟΡΡΕΣ28. Μέρος των εισαγωγών είναι το «εμπόριο σκουπιδιών», ιδιαίτερη 
πρακτική των χωρών της Σκανδιναβίας (κυρίως Νορβηγίας και Σουηδίας) που 
εισάγουν σκουπίδια και ζεσταίνουν νερό με την καύση τους, θερμαίνοντας έτσι πάνω 
από 60.000 σπίτια το χειμώνα και λαμβάνοντας χρήματα από τις χώρες τις οποίες 
απαλλάσσουν29. Το 70-73 % των εισαγωγών προέρχεται από κράτη της Ε.Ε., ενώ 
εκτός Ε.Ε. το 8-9 % προέρχεται από τη Ρωσία και το 4-7% από την Κίνα30. 

Οι νομοθετικές ρυθμίσεις, τα σύμφωνα και οι διεθνείς σχέσεις, οι 
κοινωνικοπολιτικές δομές και το ευρύτερο σκανδιναβικό μοντέλο οικονομίας ασκεί 
ουσιαστική επιρροή στις εμπορικές σχέσεις της χερσονήσου. Η EFTA, η ΕΕΑ 
Agreement και η γεωγραφική θέση της Σκανδιναβίας έχουν διαμορφώσει σε μεγάλο 
βαθμό τις ρυθμίσεις του σκανδιναβικού εμπορίου και την εμπορική της δύναμη. 
Επιπλέον, η έντονη εμπορική δραστηριότητα της Σκανδιναβίας αποτυπώνεται στο 
υψηλό βιοτικό επίπεδο των χωρών που την απαρτίζουν31. Η δράση της στη διεθνή 
αγορά την φέρνει σε επαφή με όλο τον κόσμο επιτρέποντας την ανταλλαγή 
πολιτισμικών και εθνικών στοιχείων -με παράδειγμα τη διαιώνιση των εμπορικών 
διατλαντικών στοιχείων ΗΠΑ—Σκανδιναβίας- και την ένταξη της στο σύστημα 
του international business32. Παράδειγμα αποτελεί η ευρέως γνωστή επιχείρηση 
επίπλωσης ΙΚΕΑ που έχει σουηδική προέλευση και συνδέει εμπορικά τη Σουηδία με 
τις χώρες όπου εξαπλώνεται η εταιρία.  

Η ναυτιλία στις Σκανδιναβικές χώρες, επίσης, παρουσιάζει ιδιαίτερη 
ανάπτυξη τις τελευταίες δεκαετίες. Οι Σκανδιναβικές χώρες, με σημαντικότερους 
εκπροσώπους τη Νορβηγία, τη Σουηδία και τη Φινλανδία έχουν υιοθετήσει νέες 
δυναμικές ναυτιλιακές πολιτικές. Μέρος τους αποτελεί και η χαλάρωση των 
κανονισμών περί καμποτάζ στο Διεθνές Νορβηγικό Νηολόγιο, οι οποίοι 
εφαρμόζονται σχετικά με τη ναυτιλία μικρών αποστάσεων, τις ακτοπλοϊκές 
υπηρεσίες και τις δραστηριότητες στη νορβηγική υφαλοκρηπίδα33. Το νέο χαλαρό 
νομοθετικό πλαίσιο θα προσελκύσει περισσότερα πλοία στο νορβηγικό νηολόγιο, 
ενισχύοντας τη θέση και τη διαπραγματευτική ικανότητα της Νορβηγίας σε διεθνές 
επίπεδο.  

Προσπάθειες εκσυγχρονισμού των ήδη υπαρχουσών υποδομών και κατασκευών 
έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται, με σημαντικότερη εξ αυτών την κατασκευή του 
τούνελ στη θάλασσα Stadhavet της Νορβηγίας με σκοπό την ασφάλεια των πλοίων 
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30 Supra note 20 
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32Soini, Wallstrom, Brende, Jensen, Alfreasdottir(n.d.) Nordics Are Good Partners to the United States. 
The wolrd post. Διαθέσιμο στο : https://www.huffingtonpost.com/timo-soini/nordics-are-good-
partners-to-the-united-states_b_9911786.html [Ανακτήθηκε 15 Μαρτίου 2018] 
33Isalos.net (2018). Οι Νορβηγοί Εφοπλιστές υπέρ των διεθνών ρυθμίσεων για τη ναυτιλία. Διαθέσιμο 
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και την ευχερέστερη πλοήγησή τους34. Μια ακόμη φιλόδοξη προσπάθεια αποτελεί το 
πρώτο ηλεκτρικό φορτηγό πλοίο35, το οποίο θα μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα, καθώς μετατοπίζεται η μεταφορά προϊόντων από την οδική στη θαλάσσια 
οδό καθώς και η γενίκευση της χρήσης της τεχνολογίας των υβριδικών αυτοκινήτων 
και στα πλοία36. Τα ρομποτικά πλοία, τα οποία θα κινούνται αυτόματα αποτελούν 
άλλη μία πρόκληση και ως εκ τούτου έχει ιδρυθεί ερευνητικό κέντρο για αυτόματα 
πλοία στη ναυτιλία από τη Rolls Royce στη Σουηδία37. Τέλος, φιλόδοξη προσπάθεια 
αποτελούν τα σημεία ανεφοδιασμού με καύσιμα (bunkering) στο Βοθνιακό κόλπο 
στη Φινλανδία για την περαιτέρω υποβοήθηση των ναυτιλιακών εταιρειών να 
επιτύχουν τους περιβαλλοντικούς τους στόχους.  

Εκπαίδευση 
Στη Σκανδιναβία παρατηρούμε μεγάλη διαφορά  στο εκπαιδευτικό σύστημα 

σε σχέση με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες.  Η Σκανδιναβική Χερσόνησος διαθέτει 
κι αυτή με τη σειρά της τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης διαφορετικά δομημένες38. Αξίζει 
να σημειωθεί, ότι όλες οι βαθμίδες είναι δωρεάν εκτός από το νηπιαγωγείο. 

Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (νηπιαγωγείο, δημοτικό) τα παιδιά μαθαίνουν 
βασικές αξίες της ζωής, δεν αξιολογούνται μέχρι την Τρίτη δημοτικού, και οι 
δάσκαλοι δίνουν έμφαση στις δραστηριότητες πεδίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το 
παιδί να εξοικειώνεται με την φύση, την κοινωνία και την πραγματικότητα39. Στην 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση (γυμνάσιο, λύκειο) το Σκανδιναβικό κράτος χορηγεί 
μεγάλου βεληνεκούς χρηματικά ποσά για projects που κάνουν σε όλες τις τάξεις οι 
μαθητές. Σε αυτές τις χώρες δεν υπάρχει τελική αξιολόγηση με τον γνωστό 
παγκόσμιο τρόπο της γραπτής εξέτασης, αλλά με την κατάθεση τελικής εργασίας που 
έχουν συλλέξει δεδομένα από όλη τη χρονιά οι μαθητές. Ακόμη, έχουν τη δυνατότητα 
στην τελευταία τάξη του Λυκείου να διαλέξουν την κατεύθυνση την οποία θέλουν 
στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (πανεπιστήμια, 
κολλέγια, ιδιωτικά ινστιτούτα), οι φοιτητές πλέον εισάγονται στο πανεπιστήμιο χωρίς 
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εξετάσεις και έχουν το δικαίωμα να διαλέξουν όποια κατεύθυνση θέλουν να 
ακολουθήσουν. Η αξιολόγηση τους γίνεται με κατάθεση εργασιών και με αυτόν τον 
τρόπο παίρνουν τα μαθήματα.  

Η Σκανδιναβία δίνει, μεγάλη έμφαση σε όλες τις βαθμίδες στην 
περιβαλλοντική εκπαίδευση. «Η Π.Ε. είναι μια διαρκής διαδικασία όπου τα άτομα 
συνειδητοποιούν το περιβάλλον τους και αποκτήσουν  γνώσεις για τα περιβαλλοντικά 
ζητήματα »40. 

Καταλήγουμε ότι τα παιδιά όλων των ηλικιών με το  πέρας της πλήρους 
φοίτησης τους έχουν αναπτύξει ικανότητες, συμπεριφορές,  χαρακτήρες και στάσεις 
απέναντι σε κοινωνία, πολιτεία και περιβάλλον. Ιδιαίτερα, η Σκανδιναβία δίνει 
έμφαση στην εκπαίδευση γύρω από το περιβάλλον, μέσα στο περιβάλλον και για το 
περιβάλλον. 

Περιβάλλον και ενέργεια  

Η Δανία αποτελεί χώρα-πρότυπο όσον αφορά την προστασία του κλίματος. 
Η Κοπεγχάγη, συγκεκριμένα, αναδείχθηκε από τον Παγκόσμιο Δείκτη Πράσινης 
Οικονομίας ως η πιο πράσινη πόλη στον κόσμο41. Μέχρι το 2050, επιδιώκει να 
καλύπτει τις ενεργειακές της ανάγκες αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας42. Σε σχέση με το 1990, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μειώθηκαν 
κατά 25%, παρά τη μεγάλη ανάπτυξη της πόλης. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως 
στην τηλεθέρμανση και στην αντικατάσταση «βρώμικων» καυσίμων στους 
σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (του πετρελαίου και γαιάνθρακα) με 
φυσικό αέριο43. Παράλληλα, είναι η χώρα που κατασκεύασε το πρώτο θαλάσσιο 
αιολικό πάρκο σε διεθνές επίπεδο, το 199144. Η μετακίνηση με ποδήλατο σε 
ασφαλείς και άνετους ποδηλατοδρόμους έχει γίνει τρόπος ζωής για τους κατοίκους 
της αφού προσφέρει ταχύτητα, οικονομία χρόνου και την ανεκτίμητη καθημερινή 
άσκηση και χαλάρωση45. Εξίσου σημαντικό αποτελεί το εφαρμοζόμενο σύστημα 
διαχωρισμού, συλλογής και ανακύκλωσης των απορριμμάτων46. 
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Η Σουηδία βρέθηκε στις πρώτες θέσεις όσον αφορά την αειοφορία μέσω της 
αστικής γεωργίας σύμφωνα με τον τελευταίο Δείκτη Παγκόσμιας Ενέργειας47. Οι 
κάτοικοι απολαμβάνουν αγαθά από το περιβάλλον που είναι σημαντικά για την 
υγεία τους, χωρίς όμως να διακόπτεται η φυσική παραγωγή αυτών των προϊόντων 
σε ικανοποιητική ποσότητα και στο μέλλον48. Καινοτόμα ιδέα αποτελούν  τα 
«πράσινα σπίτια» που μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας εξασφαλίζοντας την 
παραγωγή της από τη θερμότητα του σώματος, τις ηλεκτρικές συσκευές και το 
ηλιακό φως49. Ωστόσο, υπάρχουν και οι οικισμοί «μπαταρίες» που λειτουργούν με 
ηλιακούς συλλέκτες που έχουν ως πυρήνα τη γεωθερμία και την αποθήκευση 
ηλιακής θερμότητας στο υπέδαφος50.  

Η Φινλανδία είναι μία χώρα όπου οι κάτοικοι της έχουν αναπτύξει σε 
μεγάλο βαθμό μια νοοτροπία με έντονες περιβαλλοντικές ευαισθησίες. Σημαντικό 
παράδειγμα αποτελεί το Soletait, που πρόκειται για μια μονάδα άμεσης σύλληψης 
του διοξειδίου του άνθρακα από τον  αέρα και αναπτύχθηκε από το τεχνολογικό 
ερευνητικό Κέντρο της Φιλανδίας51. Αξιοσημείωτη είναι η επαναχρησιμοποίηση 
των βιομηχανικών καταλοίπων και των απορριμμάτων που χρησιμεύουν συχνά για 
την παραγωγή ενέργειας. Πολλοί ιδιοκτήτες σπιτιών, δε, χρησιμοποιούν το  ξύλο ως 
πρόσθετη  πηγή θερμότητας.       

Στη Νορβηγία, η υδροηλεκτρική ενέργεια αντιπροσωπεύει το 96,3% της  
παραγωγής ενέργειας52. Παράλληλα, έγινε η πρώτη χώρα στον κόσμο που 
δεσμεύεται για τη μηδενική αποψίλωση δασών53. Μια ακόμα πρωτοποριακή ιδέα 
αποτελούν οι πράσινες στέγες ή στέγες SOD: Τα πλεονεκτήματα της στέγης από 
χλοοτάπητα είναι πολλά, όπως η ισχυρή μόνωση και η τεράστια διάρκεια ζωής σε 
σχέση με τις στέγες που κατασκευάζονται από βιομηχανικά υλικά54. 

Εν κατακλείδι, το σκανδιναβικό μοντέλο ανάπτυξης έχει χαράξει καινοτόμο 
πορεία στην εξέλιξη της έννοιας του κράτους σε παγκόσμια κλίμακα. Οι 
προαναφερθέντες τομείς αποδεικνύουν έμπρακτα ότι το εναλλακτικό αυτό μοντέλο 
προάγει ρηξικέλευθες πολιτικές που εξυγιαίνουν τους πυλώνες δομής  της 
κοινωνίας.  
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