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1.Εισαγωγή

Είμαστε πραγματικά ελεύθεροι, αν δεν είμαστε και οικονομικά ελεύθεροι; Πρόκειται
για ένα ερώτημα που απαιτεί μία διεπιστημονική προσέγγιση και σχετίζεται με
διάφορες πτυχές της ζωής των ανθρώπων.

Προς επεξήγηση όσων θα ακολουθήσουν, ως Οικονομική Ελευθερία ορίζεται το
θεμελιώδες δικαίωμα των ανθρώπων να λαμβάνουν αυτοβούλως αποφάσεις σχετικά
με την εργασία και την περιουσία τους. Σε ένα περιβάλλον ελεύθερης οικονομίας τα
άτομα μπορούν να εργάζονται, να παράγουν, να καταναλώνουν και να επενδύουν
όπως επιθυμούν. Εντός αυτού του πλαισίου οι κυβερνήσεις προωθούν την
ανεμπόδιστη διακίνηση κεφαλαίων και αγαθών και αποφεύγουν τους περιορισμούς
της Οικονομικής Ελευθερίας σε βαθμό που δεν θίγεται η ελευθερία στο σύνολο
της1(The Heritage Foundation, 2021). Ως εκ τούτου, το αίτημα για Οικονομική
Ελευθερία στηρίζεται στην εμπιστοσύνη των πολιτών στην αγορά ως έναν
αυτορυθμιζόμενο μηχανισμό που οδηγεί στην οικονομική ευημερία και που παρέχει
ευκαιρίες σε όλους2(Heywood, 2014).

Στο πλαίσιο αυτό και προτού προκύψει κάποιο συμπέρασμα θα εξεταστούν πέντε
συνιστώσες του θέματος. Αρχικά, θα αναλυθούν οι παράγοντες βάσει των οποίων
προσδιορίζεται το μέτρο της Οικονομικής Ελευθερίας κάθε κράτους, οι θεμιτοί
περιορισμοί και τα οφέλη της. Θα ακολουθήσει συγκριτική μελέτη μεταξύ διαφόρων
κρατών λαμβάνοντας υπόψιν στοιχεία από τα Fraser Institute και The Heritage
Foundation. Τέλος, θα γίνει σύντομη αναφορά στην αλληλεπίδραση της πανδημίας με
την Οικονομική Ελευθερία.

2.Παράγοντες προσδιορισμού της οικονομικής ελευθερίας κάθε κράτους

Η οικονομική ελευθερία αποτελεί μια πολυπαραγοντική έννοια. Η πλειονότητα των
παραγόντων έγκειται στη θεσμική οργάνωση του κράτους. Ωστόσο, αναφορικά με το
άτομο, ο Adam Smith, εμπνευστής του φιλελευθερισμού, στο βιβλίο του ‘’Ο πλούτος
των εθνών’’ χαρακτήρισε ως οικονομική ελευθερία τη δυνατότητα να λαμβάνει
κανείς αποφάσεις ανεξάρτητα, χωρίς να επηρεάζεται από τη λειτουργία του
κράτους3(Brkić, 2020). Επομένως, ατομικά, διακρίνεται ο παράγοντας της
ανεξαρτησίας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζεται και στα μέτρα που λαμβάνονται
υπόψιν για την εξαγωγή του Δείκτη Οικονομικής Ελευθερίας. Οι Δείκτες
Οικονομικής Ελευθερίας αξιοποιούνται προκειμένου να μετρήσουν το βαθμό στον
οποίο τα κράτη λειτουργούν προστατεύοντας το άτομο, παρέχοντάς του τη
δυνατότητα να λαμβάνει οικονομικές αποφάσεις πλήρως ανεξάρτητα, διατηρώντας το
κρατικό μέγεθός περιορισμένο. Το ίδρυμα Heritage αξιοποιεί για την εξαγωγή του
δείκτη τέσσερα μέτρα: το νομικό πλαίσιο, το μέγεθος του κράτους, τη ρυθμιστική
αποδοτικότητα και το βαθμό ελευθερίας της αγοράς4(The Heritage Foundation,

4The Heritage Foundation, 2021, About The Index,
https://www.heritage.org/index/about [Ανακτήθηκε 21 Μαΐου 2021]

3Brkić, I., 2020, The relationship between economic freedom and economic growth in EU countries (PhD).
Universitat Jaume I, Castelló de la Plana.

2Heywood A., 2014, ‘Πολιτικές Ιδέες και Ιδεολογίες’, Εισαγωγή στην Πολιτική, Τέταρτη Έκδοση, Εκδόσεις
Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη ,  33-67, μετάφραση Γ.Μεταξάς

1The Heritage Foundation, 2021, About The Index,
https://www.heritage.org/index/about [Ανακτήθηκε 20 Μαΐου 2021]

https://www.heritage.org/index/about
https://www.heritage.org/index/about


2021). Για το Ινστιτούτο Fraser, τα αντίστοιχα αυτά μέτρα είναι η προσωπική
επιλογή, η εθελούσια ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών ρυθμιζόμενη από τις
δυνάμεις της αγοράς, η ελευθερία εισόδου και ανταγωνισμού στην αγορά και η
προστασία που παρέχει το νομικό πλαίσιο του κράτους στην ιδιοκτησία. Βασικό
συστατικό πυλώνα της οικονομικής ελευθερίας αποτελεί και η εξασφάλιση
συναλλάγματος ανθεκτικού σε υπερτίμηση και υποτίμηση, μακροπρόθεσμα, καθώς
επίσης και η ελαφριά φορολογική πολιτική. Συμπερασματικά, παρόλο που ο κρατικός
παρεμβατισμός οφείλει να είναι περιορισμένος προκειμένου να ταυτιστεί το
οικονομικό μοντέλο της χώρας με το πρότυπο του οικονομικά ελεύθερου κράτους, η
δημιουργία ενός νομικού πλέγματος ασφαλείας και η εξασφάλιση της πρόσβασης σε
ελεύθερη αγορά είναι απαραίτητες.5(Fraser Institute, 2016). Η οικονομική ελευθερία
συνδέεται άρρηκτα με την οικονομική ανάπτυξη, κάτι που γίνεται εμφανές από τους
κοινούς παρoνομαστές των δύο6(Corbi, 2007). Σε αυτούς περιλαμβάνονται, μεταξύ
άλλων, ελάχιστοι και διακριτοί περιορισμοί αγορών, ελάχιστα ρυθμιζόμενες
χρηματοπιστωτικές αγορές, νομισματική επέκταση σύμφωνη με την ανάπτυξη του
ΑΕΠ και ανεξάρτητο δικονομικό σύστημα.

3. Θεμιτοί περιορισμοί

Η οικονομική ελευθερία μπορεί να περιορίζεται, δηλαδή να τίθενται όρια στις
δράσεις που εμπίπτουν στο πεδίο προστασίας της, για λόγους είτε προστασίας
άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων είτε του δημοσίου συμφέροντος7(Βλαχόπουλος,
2017:374) . Ένας πρώτος περιορισμός ανακύπτει όταν υπάρχει σύγκρουση με τα
αγαθά της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της προσωπικής ελευθερίας με αποτέλεσμα
να απαγορεύονται, λ.χ. οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της σωματεμπορίας με
σκοπό την σεξουαλική εκμετάλλευση και του δουλεμπορίου8(Βλαχόπουλος,
2017:379).

Η ανταγωνιστική ελευθερία, από την άλλη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της
οικονομικής ελευθερίας. Όμως, όταν οι επιχειρηματίες, αντί να βελτιώνουν τα
προϊόντα και τις τιμές τους ωφελώντας τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία,
χρησιμοποιούν αθέμιτα μέσα για να επικρατήσουν στην αγορά με αποτέλεσμα ο
καταναλωτής να μην επιλέγει με βάση την αρχή της καλύτερης προσφοράς αλλά με
άσχετα κριτήρια (π.χ. λόγω παραπλάνησης ή εξαπάτησής του ), ανακύπτει ανάγκη
περιορισμού της ανταγωνιστικής ελευθερίας και την λειτουργία αυτή επιτελεί το
δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού προκειμένου να αποφευχθούν και περιπτώσεις
μονοπωλίου.9 (Ρόκας, 2016:206-208).

Στην οικονομική ελευθερία, επίσης, εντάσσεται και η συμβατική ελευθερία, η οποία
μεταξύ άλλων εκδηλώνεται στην σύναψη συμβάσεων εργασίας10(Βλαχόπουλος,
2017:368).Ιδιαιτερότητα, όμως, των εργασιακών σχέσεων είναι ότι κατά την παροχή
εργασίας εμπλέκεται η προσωπικότητα του εργαζομένου η οποία, ενόψει και της
ασθενέστερης διαπραγματευτικής του θέσης είναι άξια προστασίας. Η εργασία,
εξάλλου, προστατεύεται αυτοτελώς και ως κοινωνικό δικαίωμα, αποτελώντας “την
πεμπτουσία του κοινωνικού κράτους”. Έτσι, το εργατικό δίκαιο εκδηλώνεται με

10Βλαχόπουλος Σ. (2017) Θεμελιώδη Δικαιώματα, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη
9Ρόκας Ν. (2016) Βιομηχανική Ιδιοκτησία, 3η έκδοση Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη
8Βλαχόπουλος Σ. (2017) Θεμελιώδη Δικαιώματα, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη
7Βλαχόπουλος Σ. (2017) Θεμελιώδη Δικαιώματα, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη

6Corbi, R.B., 2007, The components of economic freedom, income and growth: an empirical analysis, Estud.
Econômicos São Paulo 37, 515–545

5Fraser Institute, 2016, Economic Freedom Basics,
https://www.fraserinstitute.org/economic-freedom/economic-freedom-basics [Ανακτήθηκε 21 Μαΐου 2021]

https://www.fraserinstitute.org/economic-freedom/economic-freedom-basics


περιορισμούς της εν λόγω ελευθερίας του εργοδότη με την ύπαρξη ελαχίστων ορίων
προστασίας του εργαζομένου από τα οποία δεν χωρεί παραίτηση, όπως η πρόβλεψη
του κατώτατου μισθού.11(Παπαδημητρίου, 2021:1-4).

Εκτός από άλλα δικαιώματα που διεκδικούν εφαρμογής , ένα άλλο στοιχείο που
μπορεί να δικαιολογεί την κρατική παρέμβαση είναι η αποτυχία της αγοράς που,
όπως ορίζεται, είναι είτε η συνολική αδυναμία μιας αγοράς ή ενός συστήματος
αγορών να παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες είτε η αδυναμία παροχής με τον βέλτιστο
οικονομικά τρόπο12(Dollery, Wallis, 2001). Με όρους διανεμητικής
αποτελεσματικότητας, αποτυχία της αγοράς προκύπτει όταν τα οριακά κοινωνικά
κόστη δεν συμπίπτουν με τα οριακά κοινωνικά οφέλη από την παραγωγή ενός
αγαθού. Πιθανοί λόγοι για αυτό είναι το φυσικό μονοπώλιο, η δύναμη της αγοράς, η
ασυμμετρία πληροφόρησης ή τα δημόσια αγαθά13(Winston, 2006) και σε αυτές τις
περιπτώσεις, η κυβέρνηση οφείλει να διορθώσει τις ανισορροπίες της αγοράς
υιοθετώντας πολιτικές , όπως είναι η αύξηση των φόρων σε προϊόντα όπως ο
καπνός, μειώνοντας έτσι τα κόστη που προκαλούνται λ.χ. από μελλοντικές
ασθένειες14(Jackson, Jabbie, 2019).

Σε κάθε περίπτωση, οι περιορισμοί θα πρέπει να τηρούν κάποιες προϋποθέσεις για να
θεωρούνται θεμιτοί, δηλαδή να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας15

(Βλαχόπουλος, 2017:25-26) , ο νομοθέτης να εξειδικεύει τον λόγο της παρέμβασής
του και τέλος, ο περιορισμός να μην φτάνει μέχρι του σημείου να θίγει τον πυρήνα
της οικονομικής ελευθερίας16(Βλαχόπουλος, 2017:384-385).

4. Θετικές συνέπειες

Η οικονομική ελευθερία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ατομική ελευθερία.
Συγκεκριμένα, συμβάλλει στη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης, ενώ αυξάνει
ουσιαστικά την ποιότητα και το προσδόκιμο ζωής του ανθρώπου. Εξίσου σημαντική,
όμως, είναι και η αρωγή στην αναβάθμιση του υγειονομικού τομέα17(Berggren,
2003). Αναλυτικότερα, όχι μόνο αναβαθμίζεται το σύστημα Υγείας του Κράτους,
αλλά ενθαρρύνεται η έρευνα για νέες ιατρικές ανακαλύψεις18 (Roberts, Olson, 2013).
Παράλληλα, οι άνθρωποι που ζουν σε οικονομικώς ελεύθερα κράτη έχουν σημαντικά
καλύτερες επιδόσεις στον Παγκόσμιο Δείκτη Ευημερίας των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό
είναι εύλογο, καθώς μια ελεύθερη κοινωνία αφήνει τα μέλη της ελεύθερα να
εκπληρώσουν τις οικονομικές και κοινωνικές τους δραστηριότητες και να
απολαύσουν το αναφαίρετο δικαίωμα στην “επιδίωξη της ευτυχίας-ευημερίας”.
Ειδικότερα, προσφέρει μεγαλύτερη επαγγελματική ευελιξία και συνεπώς καλύτερες
εργασιακές προοπτικές19(Berggren, 2003).

19Berggren, N., 2003, The Benefits of Economic Freedom: A Survey, The Independent Review, 8(2), 193-211.

18Roberts, J.M., Olson, R. 2013, How Economic Freedom Promotes Better Health Care, Education, and
Environmental Quality, The Heritage Foundation, Washington.

17Berggren, N., 2003, The Benefits of Economic Freedom: A Survey, The Independent Review, 8(2), 193-211.

16Βλαχόπουλος Σ. (2017) Θεμελιώδη Δικαιώματα, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη
15Βλαχόπουλος Σ. (2017) Θεμελιώδη Δικαιώματα, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη

14Abraham J., E., Mohamed J., 2019, Understanding market failure in the developing country context,
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/94577/1/MPRA_paper_94577.pdf [Ανακτήθηκε 21 Μαΐου 2021]

13Winston, C., 2006, Government Failure versus Market Failure, AEI-Brookings Joint Center for Regulatory
Studies, Washington

12Dollery, B., Wallis, J., 2001, The Theory of Market Failure and Policy Making in Contemporary Local
Government, https://www.une.edu.au/__data/assets/pdf_file/0010/67816/econwp01-6.pdf [Ανακτήθηκε 21 Μαΐου
2021]

11Παπαδημητρίου Κ.,2021, Ατομικό Εργατικό Δίκαιο,  Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη.

https://mpra.ub.uni-muenchen.de/94577/1/MPRA_paper_94577.pdf
https://www.une.edu.au/__data/assets/pdf_file/0010/67816/econwp01-6.pdf


Ο βαθμός ελευθερίας της εκάστοτε οικονομίας σχετίζεται άμεσα με την
αντιμετώπιση της φτώχειας και της ανισότητας, προάγοντας έτσι την οικονομική
πρόοδο και την κοινωνική συνοχή20(Berggren, 2003). Συγκεκριμένα, το επίπεδο
οικονομικής ελευθερίας της κάθε χώρας επηρεάζει τα ποσοστά ισότητας των φύλων
και έχει καθοριστικό αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των γυναικών. Αυτό σημαίνει
ότι απολαμβάνουν σε μεγαλύτερο βαθμό τα ίδια δικαιώματα με τους άνδρες21(Fike,
2018). Ζωτικής σημασίας, ωστόσο, καθίσταται η συμβολή της οικονομικής
ελευθερίας και στον τομέα της επιχειρηματικής αγοράς, του ελεύθερου εμπορίου και
των επενδύσεων, αφού ενισχύει το κατά κεφαλήν εισόδημα. Επιπλέον, συνδράμει
στη διασφάλιση και προάσπιση των κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων, στην
προστασία των πολιτικών ελευθεριών, αλλά και στην πάταξη της κοινωνικοπολιτικής
και οικονομικής διαφθοράς, αποτρέποντας τη δράση υπεράκτιων (offshore)
εταιρειών, αλλά και περιπτώσεων φοροδιαφυγής22(Berggren, 2003). Ιδιαίτερα
σημαντική καθίσταται, επίσης, η συμβολή της οικονομικής ελευθερίας στον
εκπαιδευτικό τομέα, καθώς αποτελεί εφαλτήριο για την αντιμετώπιση του
φαινομένου του αναλφαβητισμού 23 (Roberts et.al, 2013). Σύμφωνα με έρευνα των
The Heritage Foundation και The Wall Street Journal, αποδεικνύεται ότι οι χώρες που
ανήκουν σε υψηλή κατάταξη ως προς την οικονομική ελευθερία παρέχουν
ποιοτικότερη εκπαίδευση στους πολίτες ενισχύοντας έτσι το μορφωτικό τους
επίπεδο24 (Hentrich, 2014: 5). Ακόμη, ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι υπάρχει η
δυνατότητα για συνεχή εκπαίδευση, αφού προσφέρονται ευκαιρίες, τόσο για
επαγγελματική αποκατάσταση, όσο και για εμπλουτισμό των γνώσεων25(Hentrich,
2014: 7).
Σύμφωνα με έρευνα που κατατέθηκε στο European Journal of Information Systems, η
οικονομική ελευθερία συμβάλλει στην αποτροπή της παραπληροφόρησης και της
μετάδοσης ψευδών ειδήσεων. Ειδικότερα, η διαφάνεια και η υπευθυνότητα που
προκύπτει από την οικονομική ελευθερία καθιστούν τον Τύπο ως έγκυρη πηγή
ενημέρωσης, προωθώντας την ελευθερία του λόγου και το σεβασμό ( Kim, A., B.,
2021)26.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι οι χώρες με αυξημένη οικονομική ελευθερία
παρουσιάζουν υψηλό δείκτη σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος27(Roberts
et.al, 2013).

27Roberts, J.M., Olson, R. 2013, How Economic Freedom Promotes Better Health Care, Education, and
Environmental Quality, The Heritage Foundation, Washington.

26Kim, A., B., 2021, New Study Finds Economic Freedom Is Key to Curbing Fake News,
https://www.heritage.org/international-economies/commentary/new-study-finds-economic-freedom-key-curbing-fa
ke-news [Ανακτήθηκε 21 Μαΐου]

25Hentrich, S., Martin, E., Tarabar, D., Young, A., 2014, The European Union – Catalyst for Economic Freedom?,
Friedrich Naumann Foundation for Freedom, Brusselles.

24Hentrich, S., Martin, E., Tarabar, D., Young, A., 2014, The European Union – Catalyst for Economic Freedom?,
Friedrich Naumann Foundation for Freedom, Brusselles.

23Roberts, J.M., Olson, R. 2013, How Economic Freedom Promotes Better Health Care, Education, and
Environmental Quality, The Heritage Foundation, Washington.

22Berggren, N., 2003, The Benefits of Economic Freedom: A Survey, The Independent Review, 8(2), 193-211.
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5. Συγκριτική μελέτη

Όσον αφορά την συγκριτική μελέτη της οικονομικής ανεξαρτησίας σε διεθνές
επίπεδο, θα μπορούσαν να παρατηρηθούν και να αναφερθούν τα εξής σημεία:

Μετά από 25 χρόνια συνεχούς πρωτιάς του Χονγκ Κονγκ στην παγκόσμια κατάταξη
των κρατών σύμφωνα με το επίπεδο οικονομικής ελευθερίας, το 2020 χάνει τη
πρώτη του θέση , την οποία καταλαμβάνει η Σιγκαπούρη. Το Χονγκ Κονγκ
εξαιρέθηκε από τον Δείκτη Οικονομικής Ελευθερίας του Heritage Foundation, επειδή
οι οικονομικές του πολιτικές ελέγχονται από το Πεκίνο. Από το 2019 η ελευθερία
επενδύσεων του Χονγκ Κονγκ δέχτηκε μεγάλο πλήγμα λόγω πολιτικών και
κοινωνικών αναταραχών. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το Ίδρυμα Heritage, η
Σιγκαπούρη ήδη από το 2020 ανελίχθηκε στην πρώτη θέση και διατήρησε τον τίτλο
της πιο ελεύθερης οικονομίας στον κόσμο για δεύτερη χρονιά το 2021. Η Σιγκαπούρη
κατέκτησε την υψηλότερη θέση στην οικονομική ελευθερία μεταξύ 178
κρατών28(Jim, 2021). Και ο λόγος είναι η οικονομική ελαστικότητα, ο ανταγωνισμός,
η υψηλή προστασία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και η αποτελεσματική ενδυνάμωση
των νόμων κατά της διαφθοράς. Η κυβέρνηση παρέχει αποτελεσματικές δημόσιες
υπηρεσίες με χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές. Επιπρόσθετα, ο περιβαλλοντικός
κανονισμός είναι ευέλικτος και διαφανής ενδυναμώνοντας την έντονη εμπορική
δραστηριότητα29(Ghosh, 2021).

Όσον αφορά τις χώρες της Βόρειας Αμερικής, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς και
Μεξικό, καταγράφουν πτωτικές τάσεις στην γενική κατάταξη και ιδίως στον τομέα
των περιουσιακών δικαιωμάτων. Επιπροσθέτως οι Ηνωμένες Πολιτείες
αντιμετωπίζουν πρόβλημα και στον δημοσιονομικό δείκτη κυρίως λόγω του μεγάλου
και πολυέξοδου κυβερνητικού σχήματος αλλά και των ασταθών επιπέδων
χρέους30(Miller, Kim, Roberts, 2021:39, 42).

Αξιοσημείωτη θέση κατέχει και η Αυστραλία στα στην κατάταξη του Index. Αν και
ακολούθησε καθοδική πορεία για το 2021, βρίσκεται στην υψηλότερη κατηγορία του
πίνακα εδώ και 15 χρόνια και ως εκ τούτου αποτελεί την πρωτοπόρο χώρα της
ευρύτερης περιοχής. Η δικαστική αποτελεσματικότητα και η ελευθερία στον
επιχειρηματικό και εμπορικό χώρο συντελούν καθοριστικά στην επιτυχία της31(Miller
et.al., 2021:47).

Η Κίνα σημείωσε πτώση στον κατάλογο του Heritage Foundation για το 2021 και
βρισκόμενη στην 107η θέση γίνεται αντιληπτό ότι επικρατεί ένα μη φιλελεύθερο
οικονομικό σύστημα. Η κυβέρνηση είναι αναγκαίο να διασφαλίσει ότι οι ευνοϊκές
προς τις επιχειρήσεις πολιτικές της, πράγματι εφαρμόζονται σε όλη τη χώρα και όχι
μόνο στο Πεκίνο ή σε μεγάλα εμπορικά κέντρα, όπως το Χονγκ Κονγκ. Στο σύνολο
της επικράτειας της οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι ελεγχόμενες από το κράτος
και όχι από ιδιώτες χωρίς να τηρείται η αρχή της διαφάνειας, ενώ οι εκτεταμένες
γραφειοκρατικές διαδικασίες εμποδίζουν περαιτέρω την ανάπτυξη. Αντίθετα, μικρή

31Miller, T., Kim, A., Roberts, J.M., 2021, 2021 Index of Economic Freedom, The Heritage Foundation,
Washington.

30Miller, T., Kim, A., Roberts, J.M., 2021, 2021 Index of Economic Freedom, The Heritage Foundation,
Washington.

29Ghosh, N., 2021, Singapore is world’s freest economy: US think- tank,
https://www.straitstimes.com/singapore/singapore-is-the-worlds-most-free-economy-us-think-tank[Ανακτήθηκε 21
Μαΐου 2021].

28Jim, C., 2021, Hong Kong dropped from Economic Freedom Index as policies 'controlled from Beijing',
https://www.reuters.com/article/us-hongkong-economy-idUSKBN2AW0OI [Ανακτήθηκε 21 Μαΐου 2021].
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πρόοδος σημειώθηκε τα προηγούμενα χρόνια σχετικά με τα δικαιώματα ιδιοκτησίας
και την δικαστική αποτελεσματικότητα32(Miller et.al., 2021:48).

Αναφορικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι δεσμευτικές συμφωνίες μεταξύ των
κρατών-μελών, έχουν ως αποτέλεσμα την εναρμόνιση οικονομικών και πολιτικών
θεσμών33(Hentrich, 2014: 10).

Η Γερμανία παραμένει το κράτος με την μεγαλύτερη πολιτική και οικονομική
επιρροή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ισχυρή της περιβαλλοντική αφύπνιση
προσελκύει συνεχόμενα τις ιδιωτικές επενδύσεις οι οποίες απαιτούνται για μια
συνεχόμενη ανάπτυξη. Ωστόσο, έχει σημειώσει μείωση στην παγκόσμια κατάταξη για
το 2021 και παραμένει στις χαμηλότερες θέσεις των «πιο ελεύθερων κρατών». Οι
λόγοι για τους οποίους δεν έχει καλύτερες επιδόσεις η συγκεκριμένη χώρα, είναι οι
συστηματικά υψηλές κυβερνητικές δαπάνες, όπως επίσης και η ακριβή και άκαμπτη
εργασία, ενώ στο άμεσο μέλλον προβλέπονται τα κυβερνητικά έξοδα να αυξάνονται,
παρά να μειώνονται34(Miller et.al., 2021:58).

Όσον αφορά την Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Index για το 2021, η θέση της
στην οικονομική κατάταξη μειώθηκε στην 96η (από 92η που ήταν πέρυσι). Η σταθερά
πτωτική τάση προκύπτει από την υψηλή φορολογία και την τεράστια διοικητική
επιβάρυνση, λόγω της υψηλής γραφειοκρατίας35(Manifava, 2018).

Η Βενεζουέλα βρίσκεται μόνιμα στην τελευταία θέση των οικονομικά ανεξάρτητων
χωρών παγκοσμίως από το 2010. Το πολιτικό φάσμα της τελευταίας αποσκοπούσε
στην άσκηση επιρροής στο λαό εκτενέστερα και αποτελεσματικότερα. Συνέπειες της
έλλειψης οικονομικής ελευθερίας του συγκεκριμένου κράτους, είναι ο πληθωρισμός,
η έλλειψη βασικών φαρμάκων και τροφής, η πείνα, οι εσωτερικές ταραχές, αλλά και
η αυξημένη εγκληματικότητα. Επίσης, τη δεκαετία του 1960, η δημοκρατική
κυβέρνηση αποφάσισε να ενισχύσει τον βιομηχανικό τομέα μέσω διαφόρων
πολιτικών προκειμένου να υποκατασταθούν οι εισαγωγές όπως αύξηση εμπορικών
φραγμών ή και απαγορεύσεων , επέκταση των δανείων από τις τράπεζες . Ουσιαστικά
, η οικονομία της Βενεζουέλας πάσχει από έναν φαύλο κύκλο αποκλειστικών θεσμών
,οι οποίοι χρονολογούνται από την αποικιακή περίοδο και το πολιτικοοικονομικό
σύστημα ενισχύει τις οικονομικές ελίτ36(Butler, Considine, Faria,
Montesino-Yufa,Stansel, Tuszynski, 2016: 17-40).

36Butler, R., Considine J., Faria, H.J., Montesino-Yufa, H.M., Stansel, D., Tuszynski, M., 2016, Changes in
Economic Freedom in Venezuela, Ireland, and the United States, Fraser Institute, Vancouver.

35Manifava, D., 2018, Greece’s Economic Freedom score remains low,
https://www.ekathimerini.com/economy/232925/greece-s-economic-freedom-score-remains-low/ [Ανακτήθηκε 21
Μαΐου 2021].

34Miller, T., Kim, A., Roberts, J.M., 2021, 2021 Index of Economic Freedom, The Heritage Foundation,
Washington.

33Hentrich, S., Martin, E., Tarabar, D., Young, A., 2014, The European Union – Catalyst for Economic Freedom?,
Friedrich Naumann Foundation for Freedom, Brusselles.

32Miller, T., Kim, A., Roberts, J.M., 2021, 2021 Index of Economic Freedom, The Heritage Foundation,
Washington.
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6. Οικονομική Ελευθερία και Covid-19

Η σχέση μεταξύ της Οικονομικής Ελευθερίας και του Covid-19 είναι αμφίδρομη.

Αφενός, η κρατική παρέμβαση37 προκειμένου να αντιμετωπιστεί η υγειονομική κρίση
οδήγησε στον περιορισμό της οικονομικής ελευθερίας. Η συγκεκριμένη πρακτική
37Με μέτρα όπως: καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας, διακοπή λειτουργίας καταστημάτων λιανικής, εστίασης και
παροχής υπηρεσιών.



είναι θεμιτή καθώς αφορά τη δημόσια υγεία38(Geloso & Murtazashvili, 2020), όχι,
όμως, όταν χρησιμοποιείται ως πρόσχημα από τους κυβερνώντες προκειμένου να
αποκτήσουν υπερεξουσίες ή όταν τα μέτρα αυτά δεν περιορίζονται χρονικά39(Miller,
2020).

Αφετέρου, η ύπαρξη οικονομικής ελευθερίας συνδράμει στον περιορισμό της
εξάπλωσης του ιού. Σε μία οικονομικά ελεύθερη κοινωνία οι επιχειρηματίες έχουν
την απαραίτητη ευελιξία ώστε να αναδιαμορφώσουν την παραγωγική διαδικασία
προκειμένου να ανταποκριθούν στις τρέχουσες ανάγκες40(Geloso, 2020).
Επιπρόσθετα, οι χώρες που βρίσκονται ψηλά στην κατάταξη των Heritage/Fraser
εμφανίζουν αυξημένα ποσοστά οικονομικής ανάπτυξης η οποία συμβάλλει στην
μεγαλύτερη διαθεσιμότητα κεφαλαίων για την αντιμετώπιση της πανδημίας καθώς
επίσης στο υψηλότερο προσδόκιμο ζωής41(Szulczyk, Cheema & Ziaei, 2020). Τέλος,
ο δείκτης του Global Health Security (GHS) αναδεικνύει την μεγαλύτερη ευχέρεια
των οικονομικά ελευθέρων κρατών στην ανίχνευση και την αποτελεσματικότερη
ανταπόκριση σε περιπτώσεις πανδημιών αλλά και την μεγαλύτερη υγειονομική
ασφάλεια των κρατών42(Kim, 2020).

7. Συμπεράσματα

Η οικονομική ελευθερία έχει αναμφίβολα κατεξοχήν θετικό πρόσημο και είναι
αντιληπτή, τόσο στον οικονομικό, όσο και στον κοινωνικοπολιτικό τομέα, καθώς
κινητοποιεί διαρκώς τον άνθρωπο προς την εξέλιξη. Μερικοί τομείς που δέχονται τις
συνέπειές της είναι η εκπαίδευση, η περίθαλψη και το περιβάλλον. Τον βαθμό της
καθορίζει ο θεσμικός ρόλος του κράτους. Η μέτρηση της επιτυγχάνεται μέσω των
Δεικτών Οικονομικής Ελευθερίας, οι οποίοι αποτυπώνουν την πλήρη εικόνα της
κατάστασης που επικρατεί σε κάθε οικονομία. Τα χαρακτηριστικά βάσει των οποίων
εξάγονται οι δείκτες στηρίζονται στο κατά πόσο ικανό είναι κάθε άτομο να πάρει
ανεξάρτητα οικονομικές αποφάσεις, δημιουργώντας ένα περιβάλλον ανάπτυξης και
προόδου. Ωστόσο, η ελευθερία αυτή επιτρέπεται να περιοριστεί σε ορισμένες
περιπτώσεις. Πρώτον, όταν συγκρούεται με άλλα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως
συμβαίνει με την προσωπικότητα των εργαζομένων και την προστασία των
καταναλωτών. Δεύτερον, όταν αυτό απαιτείται για την ομαλή λειτουργία της αγοράς,
όπως κατεξοχήν ανακύπτει στις περιπτώσεις αποτυχιών της αγοράς. Τέλος, όταν αυτό
επιτάσσει το δημόσιο συμφέρον, καθώς η δραστηριότητα σε ιδανικές συνθήκες
ανταγωνισμού ωφελεί και την εθνική οικονομία.

Μελετώντας συγκριτικά , παρατηρούνται ορισμένα ‘μοτίβα΄ μεταξύ των κρατών. Σε
περιπτώσεις ανόδου της οικονομικής ελευθερίας καθοριστικοί παράγοντες είναι η

42Kim, A., 2020, Coronavirus Pandemic Highlights Importance of Economic Freedom,
https://www.heritage.org/international-economies/commentary/coronavirus-pandemic-highlights-importance-econ
omic-freedom [Ανακτήθηκε 21 Μαΐου 2021].

41Szulczyk, K., Cheema, M., Ziaei, S., 2020, The impact of economic freedom on the COVID-19 fatality rate,
https://www.researchgate.net/publication/343850047_The_impact_of_economic_freedom_on_the_COVID-19_fata
lity_rate [Ανακτήθηκε 21 Μαΐου 2021].

40Geloso, V., 2020, Economic Freedom Is Essential for Managing Pandemic,
https://www.aier.org/article/economic-freedom-is-essential-for-managing-pandemics/ [Ανακτήθηκε 21 Μαΐου
2021].

39Miller, A., 2020, COVID-19 Underscores Need to Preserve Economic Freedom in a Crisis,
https://www.heritage.org/international-economies/commentary/covid-19-underscores-need-preserve-economic-free
dom-crisis [Ανακτήθηκε 21 Μαΐου 2021].

38Geloso, V., Murtazashvili, I, 2020, Pandemics, Economic Freedom, and Institutional Trade-Offs,
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3708999 [Ανακτήθηκε 21 Μαΐου 2021].
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ενδυνάμωση της εμπορικής και της επενδυτικής δραστηριότητας, οι χαμηλοί
φορολογικοί συντελεστές , η θέσπιση νόμων κατά της διαφθοράς , αλλά και
ευέλικτων περιβαλλοντικών κανονισμών. Αντίθετα, κοινό παρονομαστή της πτωτικής
τάσης των χωρών αποτελούν εκτός των άλλων ο περιορισμός των δικαιωμάτων
ιδιοκτησίας, η δικαστική αναποτελεσματικότητα, ο πληθωρισμός, η υποτίμηση του
νομίσματος και η γραφειοκρατία.


