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Η Κοινωνική Διάςταςη των Φιλελεφθερων Πολιτικών
Ο Φιλελευκεριςμόσ ταυτίηεται - και δικαίωσ - με τισ πολιτικζσ που επικεντρϊνονται ςτο
άτομο, το δικαίωμά του ςτθν ελευκερία, και τθν ευκφνθ του. Υπογραμμίηει τθν
αποτελεςματικότθτα, τον ανταγωνιςμό και τθν οικονομικι πρόοδο, εντόσ του πλαιςίου τθσ
οικονομίασ τθσ αγοράσ, όπου θ δφναμθ του κράτουσ είναι περιοριςμζνθ ςε ζνα απαραίτθτο
ελάχιςτο.
Τζτοιεσ φιλελεφκερεσ πολιτικζσ, οι οποίεσ απευκφνονται ςτθν αυτοδιάκεςθ και τθν
υπευκυνότθτα του ατόμου, ζχουν ςυχνά κατθγορθκεί για ζλλειψθ κοινωνικισ διάςταςθσ.
Όταν κάποιοσ, ζτςι απερίςκεπτα, κζτει ςε αντιπαλότθτα, το άτομο ζναντι τθσ κοινωνίασ, τθν
αγορά ζναντι τθσ θκικισ, τθν αρχι τθσ επιτυχίασ ζναντι τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ, το κάνει
μόνο και μόνο για να απευκφνει μομφι για φιλελεφκερθ αδιαφορία, προσ τα ηθτιματα που
αφοροφν το κοινωνικό ςφνολο.
Η παρεξιγθςθ περί «κοινωνικισ απάκειασ» του Φιλελευκεριςμοφ, μπορεί να ανακφψει
μόνο μεταξφ εκείνων, που προςδιορίηουν και κρίνουν τισ κοινωνικζσ πολιτικζσ, με μζτρο τα
κρατικά ςυςτιματα κοινωνικισ αςφάλειασ. Αυτι θ μακροχρόνια πρακτικι οδθγεί τότε, ςτθν
εςφαλμζνθ παραδοχι μιασ ταυτοςθμίασ τθσ βελτίωςθσ τθσ κοινωνικισ πολιτικισ, με τθν
ίδια τθν επζκταςθ του κρατικοφ ςυςτιματοσ κοινωνικισ αςφάλειασ. Και όταν οι
Φιλελεφκεροι αρνοφνται να πζςουν ςτθν παγίδα, μιασ τζτοιασ ςτενισ ζννοιασ τθσ
κοινωνικισ πολιτικισ, κατθγοροφνται για Οικονομικό Φιλελευκεριςμό χωρίσ κοινωνικι
διάςταςθ.
Όςο το ηιτθμα παραμζνει ωσ κρινοσ, για τθν εμφανι απουςία των Φιλελευκζρων ςτα
οδοφράγματα του αγϊνα για τθν περαιτζρω επζκταςθ των υποχρεωτικϊν ςυλλογικϊν
ςυςτθμάτων κοινωνικισ αςφάλειασ, θ μομφι κα μποροφςε ςχεδόν να κεωρείται ότι είναι
δικαιολογθμζνθ. Αλλά μια τζτοια προςζγγιςθ δεν αναφζρεται ςτθν ουςία του ηθτιματοσ.

Η Φιλελεφθερη Πολιτική είναι Εγγενώσ Κοινωνική
Ο Φιλελευκεριςμόσ απορρίπτει τθν ίδια τθν επζκταςθ των ςυςτθμάτων υποχρεωτικισ
αςφάλιςθσ, τθν κοινωνικοποίθςθ των ιδιωτικϊν κινδφνων, κακϊσ και τθν εκνικοποίθςθ του
αλτρουιςμοφ. Απορρίπτει τθν κθδεμονία και τθν αδρανοποίθςθ του πολίτθ, που προκαλεί θ
κρατικι φροντίδα και θ καλλιζργεια μιασ νοοτροπίασ παροχϊν.
Δυςτυχϊσ, ςυχνά παραβλζπεται, ότι θ φιλελεφκερθ πολιτικι ςτοχεφει ςε ζνα κοινωνικό
μοντζλο, όπου τα κοινωνικά ηθτιματα δεν είναι κατά κφριο λόγο μια προςκικθ ςτισ
διαδικαςίεσ τθσ αγοράσ, μια απλι διορκωτικι παρζμβαςθ ςτισ δυνάμεισ τθσ αγοράσ, που
περιορίηεται λιγότερο ι περιςςότερο ςτα ςυςτιματα κοινωνικισ αςφάλειασ.
Αντίκετα, θ φιλελεφκερθ πολιτικι οραματίηεται μια κοινωνικι και οικονομικι τάξθ, θ οποία
είναι εγγενϊσ κοινωνικι. Η φιλελεφκερθ πολιτικι είναι εγγενϊσ κοινωνικι, όχι μόνο γιατί
ςτοχεφει να δϊςει ςτουσ πολίτεσ τθν ελευκερία να φροντίηουν υπεφκυνα τθν δικι τουσ
ευθμερία, ςε μια οικονομία τθσ αγοράσ χωρίσ κθδεμονία από το κράτοσ και χωρίσ
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διακρίςεισ. Αλλά, είναι επίςθσ εγγενϊσ κοινωνικι, διότι αγωνίηεται για μια νομικι και
οικονομικι τάξθ, που κακορίηει ζνα πλαίςιο δράςθσ, που εξαςφαλίηει ότι αυτό που είναι
καλό για το άτομο, είναι γενικά καλό και για τθν κοινωνία. Κοινωνικι διάςταςθ τθσ
φιλελεφκερθσ πολιτικισ ςθμαίνει, αφενόσ ότι το άτομο αποδζχεται τθν ευκφνθ για το ίδιο
και τθν οικογζνειά του, ςφμφωνα με τισ ικανότθτζσ του, και αφετζρου το ξεδίπλωμα τθσ
ποιότθτασ των «αμοιβαίων επιπτϊςεων, όπου επιδιϊκοντασ κάποιοσ τουσ δικοφσ του
ςτόχουσ, ταυτόχρονα ενιςχφει τουσ ςτόχουσ των άλλων» (Simmel).

Ανταγωνιςμόσ και φςτημα των Κανόνων
Αυτζσ οι αμοιβαίεσ επιδράςεισ, δεν εξαςφαλίηονται μόνο από το γεγονόσ, ότι θ ανταλλαγι
και θ ςυνεργαςία ςτο πλαίςιο των ελεφκερων αγορϊν, λαμβάνουν χϊρα μόνο όταν είναι
προσ όφελοσ όλων των ςυμμετεχόντων. Επίςθσ, θ νομικι και οικονομικι τάξθ, ωσ κεμζλιο
τθσ κοινωνικισ διάςταςθσ των φιλελεφκερων πολιτικϊν, κακορίηει τουσ κανόνεσ και τα
ελάχιςτα πρότυπα, τα οποία εξαςφαλίηουν τθ ςυνοχι των μεμονωμζνων δράςεων, με το
κοινό καλό1. Είναι θ αδιαφιλονίκθτθ αξία των «Ordo-Liberals» τθσ Σχολισ του Φράιμπουργκ
του κφκλου των Walter Eucken και Franz Böhm2, που ςυνζλαβαν τθν ςπουδαιότθτα που ζχει
θ νομικι και οικονομικι τάξθ, για τισ διαδικαςίεσ τθσ αγοράσ. Κατάλαβαν τθ λειτουργία τθσ
οικονομικισ και ανταγωνιςτικισ τάξθσ, των οποίων θ νομοκεςία πρζπει δεόντωσ να
κακορίηεται από τθν κοινωνία, ςτθν πολιτικι διαδικαςία. Ωςτόςο, κεςμοί, όπωσ θ
οικονομικι τάξθ, προκειμζνου να ερμθνεφονται, χρειάηονται τθν επζνδυςθ των
παραδόςεων3. Η θκικι τθσ αγοράσ ζχει κακοριςτικό ρόλο ςε αυτι τθν αλλθλεπίδραςθ, και
επειδι ζχει αναπτυχκεί από τθν ίδια τθν κοινωνία τθσ αγοράσ, κατζςτθ εν μζρει κομμάτι τθσ
νομοκεςίασ, και ςε μεγάλο βακμό αντιςτοιχεί ςτθν θκικι τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν4. Παρ'
όλουσ τουσ κρινουσ για τθν παρακμι τθσ θκικισ και τισ διαμάχεσ όςον αφορά τον
ςχεδιαςμό τθσ οικονομικισ και τθσ νομικισ τάξθσ, οι αγορζσ δεν είναι κακόλου αχαλίνωτεσ.
Φυςικά, πρζπει να προφυλάςςονται από υπερβολικι κρατικι παρζμβαςθ και υπερβολικι
ρφκμιςθ. Τζτοιεσ παρεμβάςεισ και υπερβολικζσ ρυκμίςεισ, εντοπίηονται ςτισ αγορζσ
εργαςίασ και ςτζγθσ, και ςτα επιχορθγοφμενα από το κράτοσ επίςθμα αςφαλιςτικά
ςυςτιματα, και παράγουν ςκλθρωτικά φαινόμενα ςτθν οικονομία αλλά και τθν κοινωνία.
Αλλά οι αγορζσ πρζπει επίςθσ να προςτατεφονται από καρτζλ, μονοπϊλια, και δυνάςτευςι
τουσ, ϊςτε να διατθροφν τθν ικανότθτά τουσ να λειτουργοφν ωσ μζςο επιλογϊν, μθ
διακρίςεων, και - τελευταίο αν μθ τι άλλο - περιοριςμοφ τθσ εξουςίασ. Κανονικά, οι ανοικτζσ
αγορζσ και ο διεκνισ ανταγωνιςμόσ, είναι πιο αποτελεςματικά μζςα για τθν πρόλθψθ τθσ
ςυγκζντρωςθσ τθσ οικονομικισ δφναμθσ, απ’ ό,τι είναι οι κρατικζσ πολιτικζσ καταπολζμθςθσ
των μονοπωλίων, οι οποίεσ ωςτόςο είναι απαραίτθτεσ. Εδϊ, οι Φιλελεφκεροι ζχουν τθν
κοινωνικι ευκφνθ να ενεργοφν ωσ κεματοφφλακεσ. Η αλλθλεξάρτθςθ τθσ οικονομικισ τάξθσ

1

1Karl Homann/Eckart Blome-Drees, Unternehmensethik, Managementethik, in: Die Betriebs-wirtschaft 55/1995, p.98 ff.
Eucken and Böhm taught at the University of Freiburg i.B., Germany.
3
3Karl Popper, In Search of a Better World, London 1952, p. 155 ff.
4
Herbert Giersch, Moral als Standortfaktor, Frankf. Allgem. Zeitung, 31.12.1994;H. Müller-Groeling, Ethik und Markt, in: liberal
38/1, 1996, p. 59 ff.
2
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και τθσ ςυμπεριφοράσ τθσ αγοράσ, ίςωσ φαίνεται καλφτερα ςτο παράδειγμα του
ακλθτιςμοφ. Όςο ςθμαντικι κι αν είναι θ ςυμπεριφορά των ανταγωνιςτϊν, και τα
αγωνιςτικά ςχζδιά τουσ ςτοχεφουν ςτθ νίκθ, οι ίδιοι οι κανόνεσ του παιχνιδιοφ
διαςφαλίηουν τον επί ίςοισ όροισ ανταγωνιςμό, και τθν επιτυχία του αγϊνα ςυνολικά.
Εφόςον οι κανόνεσ του παιχνιδιοφ είναι δίκαιοι και γίνονται ειλικρινά ςεβαςτοί, οι κινιςεισ
των μεμονωμζνων παικτϊν ι τθσ ομάδασ, ενιςχφουν τισ επιδόςεισ των ςυμμετεχόντων και
τθν επιτυχία του αγϊνα. Στισ διαδικαςίεσ τθσ αγοράσ, όπωσ ςτον ακλθτιςμό, οι κανόνεσ του
παιχνιδιοφ δεν αποκλείουν μια ακόμθ πιο δίκαιθ ςυμπεριφορά, από τθν απαιτοφμενθ.
Αντίκετα, θ εμπειρία δείχνει, ότι θ δικαιοςφνθ ςτον ανταγωνιςμό πζρα από τουσ κανόνεσ,
ζχει κετικι επίδραςθ ςτθν φιμθ του παίκτθ. Μπορεί ίςωσ ιδθ να ςθματοδοτεί μια
περαιτζρω ανάπτυξθ τθσ θκικισ του ανταγωνιςμοφ, και μπορεί ςε βάκοσ χρόνου, ακόμθ και
να οδθγιςει ςε αναπροςαρμογι των κανόνων του ανταγωνιςμοφ. Στθν οικονομία τθσ
αγοράσ, τα πράγματα είναι πολφ παρόμοια: αν θ νομικι και οικονομικι τάξθ, αντιςτοιχεί ςε
φιλελεφκερεσ απαιτιςεισ, ο πολίτθσ ο οποίοσ ακολουκεί τουσ νόμουσ του κεμιτοφ
ανταγωνιςμοφ, μπορεί να υποκζςει ότι οι ενζργειζσ του είναι κοινωνικά πολφτιμεσ, και
ωφελοφν τθν κοινωνία, ακόμθ και αν επιδιϊκει τα ςυμφζροντά του (με τθν ευρφτερθ
ζννοια). Ζνα ςθμαντικό μζροσ τθσ θκικισ και κοινωνικισ διάςταςθσ των φιλελεφκερων
πολιτικϊν, ιδθ περιζχεται ςτθ νομικι και οικονομικι τάξθ, θ οποία επθρεάηει τισ δράςεισ
των πολιτϊν5. Συγκρίςιμεσ με τον ακλθτιςμό, οι ςυνκικεσ του ςυςτιματοσ των κανόνων,
διαμορφϊνουν ςε μεγάλο βακμό τθν δομι των κινιτρων για δράςεισ ςτθν πολιτικι, κακϊσ
και ςτθν οικονομία. Και ο ανταγωνιςμόσ ςτον ακλθτιςμό κακϊσ και ςτθν κοινωνία και τθν
οικονομία, λαμβάνει υπόψθ το ςφςτθμα κανόνων και κινιτρων. Αυτό ςε καμία περίπτωςθ
δεν αποκλείει ότι τα ζκιμα και θ θκικι των πολιτϊν, μποροφν να κζτουν αυςτθρότερεσ
απαιτιςεισ όςον αφορά τθν κοινωνικι ςυμπεριφορά, από εκείνεσ που είναι ςυνυφαςμζνεσ
με τουσ κανόνεσ του υποχρεωτικοφ πλαιςίου – δθλαδι, το θκικό ελάχιςτο. Αντίκετα, με το
επίπεδο τθσ ευθμερίασ οι προςδοκίεσ των κοινωνικϊν ςυμπεριφορϊν, μεγαλϊνουν μαηί με
άλλεσ απαιτιςεισ. Και φυςικά θ φιλελεφκερθ πολιτικι, προςδοκά υπεφκυνα άτομα να
αςχολοφνται δθμιουργικά και εκελοντικά με τισ μικρζσ κοινότθτεσ τθσ κοινωνίασ των
πολιτϊν, κακϊσ και ςτθ μεγαλφτερθ αρζνα του κράτουσ. Ζνασ από τουσ κφριουσ ςτόχουσ
των φιλελεφκερων πολιτικϊν, είναι θ ενδυνάμωςθ τθσ αποδοχισ των πολιτϊν αυτισ τθσ
ευκφνθσ, με τθ χοριγθςθ μεγαλφτερθσ αυτονομίασ. Κατά ςυνζπεια, θ κοινωνικι διάςταςθ
των φιλελεφκερων πολιτικϊν, δεν βρίςκεται κυρίωσ ςτο ςυνεργείο επιςκευισ τθσ
κοινωνικισ διαδικαςίασ, όπου οι κοινωνικζσ πολιτικζσ τθσ κυβζρνθςθσ υποτίκεται ότι
διορκϊνουν τα αποτελζςματα του ανταγωνιςμοφ και των δυνάμεων τθσ αγοράσ. Ο
υποβιβαςμόσ τθσ κοινωνικισ διάςταςθσ, ςε ζνα τζτοιο είδοσ ςυνεργείου επιςκευισ, και θ
υπόκεςθ αντιπαλότθτασ κοινωνικϊν ςυμφερόντων και πολιτικϊν τθσ αγοράσ, είναι μια
ευρζωσ διαδεδομζνθ βαςικι παρανόθςθ. Επιτείνεται από πολφ μονόπλευρεσ αναφορζσ ςε
παραδείγματα των αποκαλοφμενων «αποτυχιϊν τθσ αγοράσ», οι οποίεσ χρθςιμεφουν ωσ
δικαιολογία για ζκκλθςθ για κρατικι παρζμβαςθ, χωρίσ ςυνικωσ να λαμβάνονται υπόψθ οι
πολφ πιο ςοβαρζσ «αποτυχίεσ του κράτουσ». Η κοινωνικι διάςταςθ του Φιλελευκεριςμοφ,
δεν ςθμαίνει τόςο πολφ, επιςκευζσ εκ των υςτζρων, αλλά είναι πρϊτα απ' όλα
ςυνυφαςμζνθ με το μοντζλο τθσ ίδιασ τθσ κοινωνίασ, ςτθ νομικι και οικονομικι τάξθ τθσ, θ
5

Karl Homann / Eckart Blome-Drees, op.cit.
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οποία εγγυάται το δικαίωμα τθσ ιδιοκτθςίασ, και κατευκφνει τον ανταγωνιςμό, με κανόνεσ
που ζχουν ςτόχο το κοινό καλό6. Ο Φιλελευκεριςμόσ αποδεικνφει τθν κοινωνικι
αποτελεςματικότθτά του, πρϊτα απ' όλα μζςω των αγορϊν, μζςω των προςανατολιςμζνων
προσ τθν αγορά των πολιτικϊν, και τθσ εφαρμογισ των κινιτρων, που είναι μζροσ τθσ
οικονομικισ τάξθσ, και περιζχονται ςε μια νομικι και οικονομικι τάξθ, θ οποία αντανακλά
τα κοινωνικά και θκικά ενδιαφζροντα, με τθν ζννοια ενόσ ελάχιςτου κϊδικα. Μια
υποτικζμενθ αντιπαλότθτα, μεταξφ οικονομίασ τθσ αγοράσ και κοινωνικϊν πολιτικϊν, είναι
άδικθ και δεν αντιπροςωπεφει τον φιλελευκεριςμό, και επιπλζον, αγνοεί τα βαςικά ςτοιχεία
τθσ κοινωνικισ αποτελεςματικότθτάσ του.

Η Κοινωνική Λειτουργία των Αγορών
Η ελευκερία του πολίτθ, είναι το βαςικό ενδιαφζρον τθσ φιλελεφκερθσ πολιτικισ. Η
ελευκερία περιορίηει τισ εξουςίεσ τθσ κυβζρνθςθσ και τθσ κοινωνίασ, ζναντι του ατόμου.
Ελευκερία, βζβαια, ςθμαίνει και ευκφνθ του ατόμου για τισ ςυνζπειεσ των πράξεϊν του για
τον ίδιο, τθν οικογζνειά του, κακϊσ και τθν κοινωνία.
Ωςτόςο, δεν είναι απλϊσ ηιτθμα «ελευκερίασ από ...», δθλαδι τθσ μζγιςτθσ ελευκερίασ από
τον εξαναγκαςμό του κράτουσ και τθν ςυντεχνιακι κθδεμονία, θ οποία φυςικά είναι μια
ςθμαντικι ελευκερία. Αλλά είναι επίςθσ ηιτθμα «ελευκερίασ για…». Και εδϊ το βαςικό
ςτοιχείο είναι θ ελευκερία επιλογισ, θ ελευκερία του κάκε πολίτθ, να οργανϊνει τθ ηωι του
ανάλογα με τισ προτιμιςεισ του, και με δικι του ευκφνθ, ςτο πλαίςιο τθσ νομικισ και
οικονομικισ τάξθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ελευκερία των άλλων, κακϊσ και
αποδεχόμενοσ τον ανταγωνιςμό τουσ.
Για να επιτευχκεί αυτό, χρειάηονται εναλλακτικζσ λφςεισ. Διότι για τθ ςυμμετοχι ςτθν
δθμόςια ςφαίρα, βζβαια, απαιτοφνται πολιτικζσ εναλλακτικζσ λφςεισ. Ωςτόςο, ο
Φιλελευκεριςμόσ ενδιαφζρεται όχι μόνο για τθν ελευκερία επιλογισ ςτθν κάλπθ, και τθν
επζκταςθ των ςτοιχείων λαϊκισ τθσ ζκφραςθσ, αλλά και για τθν ελευκερία επιλογισ ςτθν
οργάνωςθ τθσ προςωπικισ ηωισ του ατόμου. Η ελευκερία επιλογισ, δεν κα πρζπει να
νοείται ωσ περιοριηόμενθ ςτθν οικονομικι τθσ διάςταςθ, θ αξία τθσ πρζπει να γίνεται
αντιλθπτι με ολοκλθρωμζνο τρόπο.
Για να διαςφαλιςτεί αυτι θ ελευκερία τθσ επιλογισ, για να προςφζρεται μια πλθκϊρα
εναλλακτικϊν λφςεων, θ αγορά , θ οικονομικι πολιτικι τθσ αγοράσ, είναι ζνα απαραίτθτο,
ζνα κοινωνικό, αν και ςυχνά παρερμθνευμζνο, μζςο. Η οικονομικι πολιτικι τθσ αγοράσ,
βαςίηεται ςε μια κεμελιϊδθ εγγφθςθ τθσ ιδιοκτθςίασ και ςε ελεφκερεσ αγορζσ, εντόσ του
πλαιςίου μιασ νομικισ και οικονομικισ τάξθσ. Οι Ελεφκερεσ Αγορζσ επιτρζπουν τθν
ελεφκερθ ανταλλαγι αγακϊν και υπθρεςιϊν, τον ελεφκερο ανταγωνιςμό, κακϊσ και τθν
ελεφκερθ ςυνεργαςία. Αυτοί είναι επίςθσ οι πυλϊνεσ μιασ φιλελεφκερθσ κοινωνίασ. Μια
6

Karl Homann, Sozialpolitik nicht gegen den Markt, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13,2. 1999, ς. 15? Homann / Blome-Drees,
Unternehmensethik, op.cit.; H. Müller-Groeling, Unter-nehmensethik ςε einer Sozialen nach Marktwirtschaft deutschem
Vorbild, in: Zeitschrift der
deutsch-polnischen Handelskammer, Nr.7/89, 1999
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φιλελεφκερθ κοινωνία απαιτεί τθν φπαρξθ αγορϊν, ςτισ οποίεσ - εντόσ του νομικοφ
πλαιςίου - υπάρχει ελεφκερθ ανταλλαγι, αλλά και ανταγωνιςμόσ ωσ κίνθτρο κακϊσ και ωσ
περιοριςμόσ τθσ οικονομικισ δφναμθσ. Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο ςθμαντικό, απαιτεί
ελεφκερθ ςυνεργαςία, θ ςθμαςία τθσ οποίασ για ζνα ςφςτθμα ελεφκερθσ αγοράσ, ςυχνά
παραβλζπεται και δεν εκτιμάται επαρκϊσ.
Δεν πρζπει να υποτιμάμε επίςθσ, τθ ςθμαςία τθσ ελεφκερθσ ανταλλαγισ. Στθ διαδικαςία τθσ
αγοράσ, και μζςω των τιμϊν τθσ αγοράσ, που είναι κεντρικό ηιτθμα για τθν οικονομικι
πρόοδο , λφνεται το πρόβλθμα τθσ πλθροφόρθςθσ (ςχετικά με τισ προτιμιςεισ και τθν
οικονομικι ζλλειψθ). Όπωσ δείχνουν τα αποτυχθμζνα πειράματα του κεντρικοφ ςχεδιαςμοφ
οικονομιϊν, το πρόβλθμα τθσ πλθροφόρθςθσ μπορεί να λυκεί μόνο με ζνα αποκεντρωμζνο
τρόπο. Με τθν αποκζντρωςθ και μζςω των οικονομικϊν κινιτρων τθσ αγοράσ, κακϊσ και τθσ
ανταγωνιςτικισ διαδικαςίασ, θ οποία είναι ταυτόχρονα μια διαδικαςία ανακάλυψθσ7, θ
φιλελεφκερθ πολιτικι επιτυγχάνει υψθλό βακμό αποδοτικότθτασ, κακϊσ και τεχνικι και
οικονομικι πρόοδο. Αυτζσ οι πολιτικζσ αποφζρουν μια εκπλθκτικι αφξθςθ τθσ ευθμερίασ,
ιδίωσ ςτισ βιομθχανικζσ χϊρεσ (αλλά όχι μόνο εκεί). Περιζργωσ, θ ζκταςι τθσ δεν γίνεται
αντιλθπτι, ιδιαίτερα κακϊσ μεγάλα τμιματά τθσ καταναλϊνονται ςτθν αφξθςθ του
ελεφκερου χρόνου και ςτθ μείωςθ του εργαςιακοφ χρόνου ηωισ. Τελευταίο αλλά όχι
λιγότερο ςθμαντικό, είναι το γεγονόσ, ότι θ ευθμερία ζχει ςυμβάλει ςτθν αξιοςθμείωτθ
αφξθςθ του προςδόκιμου ηωισ. Είναι αυτι θ αφξθςθ τθσ ευθμερίασ, με μια
ευρφτερθ ζννοια, που αποτελεί ζνα ςθμαντικό μζροσ τθσ κοινωνικισ διάςταςθσ του
φιλελευκεριςμοφ.
Η λειτουργία τθσ οικονομικισ πολιτικισ αγοράσ, είναι ςυχνά παρεξθγθμζνθ, κακϊσ θ ζννοια
τθσ αγοράσ περιορίηεται ςτισ αγορζσ των καταναλωτικϊν αγακϊν, και επειδι θ πολιτικι
αυτι ςυχνά κεωρείται ωσ απλι ικανοποίθςθ των υλικϊν αναγκϊν. Αυτό παραβλζπει το
γεγονόσ ότι υπθρεςίεσ όπωσ ςυναυλίεσ, κζατρα, εκκζςεισ, διαλζξεισ, και πολλά άλλα,
υπόκεινται επίςθσ ςε εμπορικζσ ςυναλλαγζσ, ωσ εκ τοφτου, θ όποια πολιτιςτικι υπεροψία
ζναντι τθσ αγοράσ, είναι ζνα ςθμάδι άγνοιασ και όχι θκικισ ανωτερότθτασ.
Συχνά παραβλζπεται το γεγονόσ, ότι ςθμαντικζσ αποφάςεισ ςτθ ηωι, ςχετίηονται με τισ
αγορζσ. Οι επιλογζσ ςτθν εργαςία, ςτθ ςτζγαςθ, ςτθν εκπαίδευςθ, και ςτισ
χρθματοπιςτωτικζσ αγορζσ, καταδεικνφουν τθ ςθμαςία αυτϊν των αγορϊν, για τθν
αυτονομία του ατόμου, και ότι δεν υπάρχει κανζνασ λόγοσ για προκαταλιψεισ εναντίον του
φιλελευκεριςμοφ, ο οποίοσ εμπιςτεφεται τθν αγορά.

Σο Παράδειγμα τησ Αγοράσ Εργαςίασ
Χρονίωσ υψθλά ποςοςτά ανεργίασ ςτθ Γερμανία, δείχνουν τι ςυμβαίνει όταν δεν
επιτρζπεται ςτισ δυνάμεισ τθσ αγοράσ να παίξουν τον ρόλο τουσ, και θ αγορά
υπερελζγχεται. Η ακοφςια ανεργία είναι ζνα κοινωνικό γεγονόσ, που εκτείνεται πζραν των
ηθτθμάτων μιςκϊν και θμερομιςκίων, διότι βλάπτει το κοινωνικό κακεςτϊσ και τθν
7

Friedrich von Hayek, Der als Wettbewerb Entdeckungsverfahren, Vorträge Kieler, Nr. 58,Tübingen 1968,9
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αυτοεκτίμθςθ των κυμάτων. Εδϊ είναι που θ κοινωνικι διάςταςθ τθσ φιλελεφκερθσ
πολιτικισ γίνεται ιδιαίτερα εμφανισ, μια πολιτικι που ςτοχεφει ςτθν δθμιουργία μιασ
λειτουργικισ αγοράσ εργαςίασ, και μζςω αυτισ ςτθ μείωςθ τθσ ανεργίασ. Αυτό
επιτυγχάνεται με μζςα τθσ οικονομίασ τθσ αγοράσ, δθλαδι με κατάργθςθ των ρυκμίςεων
και βελτίωςθ τθσ ευελιξίασ, μζτρα που ζχουν αποδειχκεί ότι είναι εφικτά ςε άλλεσ χϊρεσ.
Μια φιλελεφκερθ πολιτικι τθσ αγοράσ εργαςίασ, μεταξφ άλλων μζτρων, κα πρζπει να
εγγυάται το δικαίωμα του ατόμου να αποδεχκεί τθν εργαςία ςτισ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ, αν
προςφζρονται (ςε περιπτϊςεισ αντίξοων ςυνκθκϊν με τθν καταβολι ςυμπλθρωμάτων
ειςοδιματοσ). Μια φιλελεφκερθ πολιτικι τθσ αγοράσ εργαςίασ, είναι κοινωνικι για τρεισ
λόγουσ: Πρϊτον, μπορεί να απαγορεφςει ςε ςυνδικάτα και εργοδοςία- ςτο πλαίςιο τθσ
ιςχφουςασ κρατικισ νομοκεςίασ τθσ αγοράσ εργαςίασ – να κάνουν ςυμφωνίεσ ςε βάροσ
τρίτων, δθλαδι των ανζργων και των φορολογουμζνων.
Δεφτερον, αυτι θ πολιτικι κακιςτά πιο δφςκολο για τουσ φυγόπονουσ, να αποφφγουν τθν
ευκφνθ να ςτθρίξουν τον εαυτό τουσ και τισ οικογζνειζσ τουσ, και να ηουν ςε βάροσ τθσ
κοινωνίασ. Αλλά, τρίτον, θ ςθμαντικότερθ πτυχι είναι, ότι θ βελτίωςθ τθσ ευελιξίασ τθσ
νομοκεςίασ που αφορά τθν αγορά εργαςίασ, ςυμβάλει αποφαςιςτικά ςτθ μείωςθ τθσ
ανεργίασ. Η ανεργία, δεδομζνων των αρνθτικϊν κοινωνικϊν παρενεργειϊν τθσ, είναι
απολφτωσ το πιο αντικοινωνικό χαρακτθριςτικό τθσ κοινωνίασ μασ, παρά τουσ ιςχυριςμοφσ
ότι θ ςχετικι εργατικι νομοκεςία είναι «κοινωνικι». Αυτό δείχνει κακαρά, ότι θ
φιλελεφκερθ πολιτικι είναι ςυχνά πολφ περιςςότερο κοινωνικι, από τθν απλι επζκταςθ τθσ
ςυμβατικισ, εν μζρει προςτατευτικισ κοινωνικισ νομοκεςίασ, και των πολιτικϊν τθσ
κοινωνικισ αςφάλειασ.

Επικουρικότητα
Ο Φιλελευκεριςμόσ πρϊτα απ' όλα, εξαςφαλίηει και προωκεί τθν ελευκερία των πολιτϊν, με
τθ διευκόλυνςθ και τθν ενκάρρυνςθ των αυτόνομων αποφάςεων, με προςωπικι ευκφνθ. Η
ελευκερία, θ ανεξαρτθςία και θ προςωπικι ευκφνθ, θ ανάπτυξθ και θ μζτρθςθ τθσ δφναμθσ
ςτον ανταγωνιςμό κακϊσ και ςτθν ελεφκερθ ςυνεργαςία ςτθν αγορά, είναι βαςικζσ αξίεσ
ενόσ ςυγκεκριμζνου φιλελεφκερου οράματοσ για τον άνκρωπο. Οι αξίεσ αυτζσ ςυνδζονται
ςτενά με μια ςθμαντικι αρχι τθσ κοινωνικισ οργάνωςθσ, τθν αρχι τθσ επικουρικότθτασ, θ
οποία ςυχνά αναφζρεται, αλλά ςπανίωσ λαμβάνεται υπόψθ εξίςου ςοβαρά, όπωσ τθσ
αξίηει8. Αποτελεί κεμελιϊδθ φιλελεφκερθ αρχι, αλλά θ ςθμαςία τθσ ςυχνά υποτιμάται
ακόμθ και από Φιλελεφκερουσ. Είναι ενδιαφζρον, ότι θ αρχι τθσ επικουρικότθτασ ζχει
διατυπωκεί αυςτθρά ςτθν εγκφκλιο «Quadragesimo Anno» (1931) όπου αναφζρεται ωσ «θ
ανϊτερθ κοινωνικο-φιλοςοφικι αρχι». Λζει, κατά λζξθ: « Όπωσ ακριβϊσ είναι ςοβαρό
λάκοσ να παίρνουμε από τουσ ιδιϊτεσ, ό,τι μποροφν να καταφζρουν με τθν δικι τουσ
πρωτοβουλία, και να το δίνουμε ςτθν κοινότθτα, ζτςι είναι και αδικία, και τθν ίδια ςτιγμι
ζνα ςοβαρό κακό και διατάραξθ τθσ ςωςτισ τάξθσ, να ανακζτουμε ςε μια μεγαλφτερθ και

8

Η Πολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ με τθν προςχθματικι επικουρικότθτα, είναι ζνα παράδειγμα.
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ανϊτερθσ τάξθσ ζνωςθ, να κάνει αυτό που μποροφν να κάνουν μικρότεροι και
δευτερεφοντεσ οργανιςμοί»9.

Ελεφθερεσ Αγορζσ, Οικονομική Δυναμική, και Πεδίο Δράςησ για Γνήςια
Αλληλεγγφη
Η φπαρξθ των ελεφκερων αγορϊν, και θ προςανατολιςμζνθ προσ τθν αγορά πολιτικι, είναι
εγγυιςεισ ουςιαςτικισ ςθμαςίασ για τθν ελευκερία και τθν ιςότιμθ ςυνεργαςία. Οι
ελεφκερεσ αγορζσ ζχουν κεμελιϊδθ αξία για το άτομο, για τθν ανεξαρτθςία του και τθν
οργάνωςθ τθσ ηωισ του, και αυτό ανεξάρτθτα από τα επιχειριματα υπζρ μιασ ελεφκερθσ
οικονομίασ τθσ αγοράσ, που ςχετίηονται με τθν αποτελεςματικότθτα και τθν ανάπτυξθ.
Όπωσ ζχει δείξει θ ιςτορία, οι ελεφκερεσ αγορζσ αποτελοφν τθ βάςθ μιασ δθμοκρατικισ
κοινωνίασ, λόγω τθσ κεμελιϊδουσ ςθμαςίασ τουσ για τθν ελευκερία επιλογισ, και κυρίωσ
λόγω τθσ αλλθλεξάρτθςθσ των κοινωνικϊν βακμίδων (Walter Eucken), και ωσ εκ τοφτου,
αποτελοφν τον πυρινα των φιλελεφκερων πολιτικϊν.
Η φιλελεφκερθ πολιτικι με τθν ζμφαςι τθσ και τθν υπεράςπιςθ του ςυςτιματοσ τθσ
οικονομίασ τθσ αγοράσ, ςυμβάλλει επίςθσ ςτθ δυναμικι τθσ οικονομίασ, και ωσ εκ τοφτου,
ςτθν ευθμερία και τθν αφκονία τθσ κοινωνίασ. Μια οικονομικι τάξθ, που βαςίηεται ςτθν
ελευκερία με ζνα ςφςτθμα ελεφκερων αγορϊν, όχι μόνο διευκολφνει τθν λιψθ αυτόνομων
αποφάςεων, αλλά με τουσ μθχανιςμοφσ κινιτρων, ενεργοποιεί επίςθσ τισ παραγωγικζσ
δυνάμεισ κακϊσ και τθν προςπάκεια για αριςτεία. Κι αυτό δθμιουργεί περικϊρια για
πραγματικι (μθ επιβαλλόμενθ) αλλθλεγγφθ, μζςω ιδιωτικισ φιλανκρωπίασ, αλλά επίςθσ,
και για κρατικι βοικεια ςτουσ ζχοντεσ πραγματικι οικονομικι ανάγκθ.

Αγορζσ και Κςη Μεταχείριςη
Ζνα ςθμαντικό χαρακτθριςτικό των αγορϊν, είναι θ αρχι τθσ εγγφθςθσ για ίςθ μεταχείριςθ
των πολιτϊν, και ςυνεπϊσ και θ μθ διακριτικι μεταχείριςθ. Η ίςθ μεταχείριςθ αποτελεί
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ κοινωνικισ διάςταςθσ του φιλελευκεριςμοφ.
Στισ αγορζσ, το κρίςιμο ηιτθμα δεν είναι ο (ιδιωτικόσ) αλτρουιςμόσ προσ τθν οικογζνεια, που
είναι αναντίρρθτοσ. Οφτε κα πρζπει θ ςυμπεριφορά τθσ αγοράσ να είναι ηιτθμα τθσ
ςυνοχισ, τθσ ςυντροφικότθτασ, του αποκλειςμοφ μικρϊν ομάδων, των ενϊςεων, και των
κομμάτων (με λίγα λόγια τθσ παρεο-κεφαλαιοκρατίασ ι του κορπορατιςμοφ). Ελεφκερεσ
αγορζσ ςθμαίνουν ιςότθτα ευκαιριϊν, θ οποία αποτελεί βαςικι αξία του φιλελευκεριςμοφ,
όχι

ιςότθτα

αποτελεςμάτων

(διαφορετικά

ηθτιματα,

ςίγουρα

κα

πρζπει

να

αντιμετωπίηονται διαφορετικά). Σθμαίνουν μθ διάκριςθ κατά των αλλοδαπϊν, αλλά επίςθσ
ςθμαίνουν ανταγωνιςμό10. Λόγω αυτισ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ όλων, λόγω αυτισ τθσ μθ
9

Βλζπε www.osjspm.org/cst/qa.htm.
Giersch Herbert, Das Wirtschaftswachstum ςε Zeiten Globalisierung der, Frankfurter AllgeMeine Zeitung, 15.1.2000, ς. 15.
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διάκριςθσ, οι αγορζσ και οι πρωταγωνιςτζσ των φιλελεφκερων αγορϊν, δζχονται ςυχνά τθ
μομφι τθσ «κοινωνικισ ψυχρότθτασ». Αλλά θ μθ διάκριςθ, είναι ουςιϊδεσ ςτοιχείο των
κοινωνικϊν πολιτικϊν και τθσ «αγακισ κοινωνίασ». Οι αγορζσ προφανϊσ χρθςιμοποιοφν με
μζτρο τον αλτρουιςμό, που είναι ζνα πολφ ςπάνιο αγακό, ζτςι ϊςτε να μπορεί να πάρει τθν
κζςθ που του αξίηει, ςτθν κατάλλθλθ ευκαιρία (Hayek).

Εγωιςμόσ, Αλτρουιςμόσ, και Κοινωνική Δικαιοςφνη
Συχνά οι επιλογζσ ςτθν αγορά τοποκετοφνται ςε αντιπαλότθτα με τισ πολιτικζσ επιλογζσ, για
να δείξουν ότι οι επιλογζσ ςτισ αγορζσ κακοδθγοφνται από ιδιοτζλεια, ενϊ οι πολιτικζσ
επιλογζσ από αλτρουιςτικό ενδιαφζρον. Ωςτόςο, πρζπει να καταλάβουμε ότι οι επιλογζσ τθσ
αγοράσ πλθρϊνονται από το άτομο με δικά του χριματα, ενϊ ςτισ πολιτικζσ επιλογζσ το
άτομο μπορεί νομίμωσ να μεριμνιςει ϊςτε να είναι το ίδιο δικαιοφχο. Αν ο πολίτθσ ψθφίηει
για κοινωνικά μζτρα που ωφελοφν άλλουσ, μπορεί τουλάχιςτον να ελπίηει, ότι δεν κα
ςυνειςφζρει πλιρωσ το μερίδιό του ι ακόμα και τίποτα, για τθν χρθματοδότθςι τουσ.
Εφλογα, οι εκλογζσ ζχουν ςυγκρικεί με δθμοπραςίεσ (Roland Vaubel), κακϊσ ςυχνά
αφοροφν τθν κατανομι των κοινωνικϊν παροχϊν. Από αυτι τθν άποψθ, οι αποφάςεισ τθσ
αγοράσ φωτίηονται από ζνα διαφορετικό, πιο κοινωνικό φωσ, και το κοινό επιχείρθμα ότι οι
πολιτικζσ επιλογζσ, ςε αντίκεςθ με τισ αποφάςεισ τθσ αγοράσ, είναι πιο ζντονα
επθρεαςμζνεσ από αλτρουιςμό, φαίνεται αμφίβολο. Και γίνεται πιο εφκολα κατανοθτό,
γιατί οι φιλελεφκερεσ πολιτικζσ ςτθρίηονται από πολλζσ απόψεισ ςτο ςφςτθμα των αγορϊν,
και ςτισ αποφάςεισ τθσ αγοράσ.
Επίςθσ, ςε άλλο πλαίςιο, ο Φιλελευκεριςμόσ ςτθρίηεται ςτισ διαδικαςίεσ του ανταγωνιςμοφ
τθσ αγοράσ: ςτο πολυςυηθτθμζνο ηιτθμα τθσ «κοινωνικισ δικαιοςφνθσ». Δεδομζνων των
διαφορετικϊν ςυμφερόντων, ςπάνια είναι δυνατόν να επιτευχκεί ςυναίνεςθ, ωσ προσ το
πότε το αποτζλεςμα τθσ διανομισ, μπορεί να κεωρθκεί δίκαιο. Εξ ου και ο Friedrich von
Hayek, που αρνείται ςτον όρο «κοινωνικι δικαιοςφνθ» οποιοδιποτε περιεχόμενο, προτείνει
ωσ ςτόχο τθν «δικαιοςφνθ τθσ διαδικαςίασ» και όχι τθν «δικαιοςφνθ των αποτελεςμάτων»11.
Βάςει αυτοφ, ο Φιλελευκεριςμόσ προτιμά – ςε αναλογία με τον ανταγωνιςμό ςτον
ακλθτιςμό - τον ανταγωνιςμό ςτισ αγορζσ, ςτο πλαίςιο των κανόνων που ορίηει θ νομικι και
οικονομικι τάξθ. Και ο Φιλελευκεριςμόσ αγωνίηεται επίςθσ, για τθν βελτίωςθ των κανόνων
αυτϊν και, φυςικά, και για διορκϊςεισ ςτα αποτελζςματα, για όςουσ δεν μποροφν να
ςυμμετάςχουν ς’ αυτόν τον ανταγωνιςμό, εν μζρει ι κακόλου. Αυξάνοντασ τθν ευθμερία,
μζςω του περιοριςμοφ του ρόλου του κράτουσ, κακϊσ και μζςω γενναιόδωρων
φορολογικϊν κανόνων, ο Φιλελευκεριςμόσ κζλει να δθμιουργιςει οικονομικά περικϊρια
για ιδιωτικζσ παροχζσ, κακϊσ και για ιδιωτικι φιλανκρωπία, και για κρατικι βοικεια για
όςουσ ζχουν πραγματικά ανάγκθ. Ο Φιλελευκεριςμόσ κζλει να ενκαρρφνει μια νοοτροπία
ιδιωτικισ φιλανκρωπίασ, όπωσ υπάρχει ςε άλλεσ χϊρεσ υπό ευνοϊκότερεσ νομικζσ
ςυνκικεσ12. Η αντίλθψθ ωσ «κοινωνικϊν», μόνον των πτυχϊν που αφοροφν απαιτιςεισ του
11

Friedrich von Hayek, Drei Vorlesungen über Demokratie, Gerechtigkeit und Sozialismus, Tü-bingen 1977, p. 23, and The
Fiction of Social Justice, in: New Studies in Philosophy, Politics, Economics and the History of Ideas, London 1978.
12
Karl-Heinz Paqué, Philanthropie und Steuerpolitik, Kieler Studie 203, Tübingen 1986.
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ατόμου από το ςφνολο, είναι το αποτζλεςμα τθσ αναπαραγωγισ μιασ νοοτροπίασ παροχϊν,
που οφείλεται ςτθν παροχι από το κράτοσ, βοθκθμάτων απόλυτθσ αςφάλειασ. Αυτζσ οι
παροχζσ, λόγω του ςυςτιματόσ τουσ, και λόγω τθσ εκμετάλλευςισ τουσ, κα μποροφςαν
κάλλιςτα να αποδειχκοφν ανεπαρκείσ ι και αδφνατο να χρθματοδοτθκοφν.

Η Οικονομική Πρόοδοσ
Η Πολιτικι τθσ Ελεφκερθσ Αγοράσ εμπιςτεφεται τον οικονομικό δυναμιςμό, που παράγεται
από ςυνδυαςμό των μεμονωμζνων πρωτοβουλιϊν και κατάλλθλων ςυςτθμάτων παροχισ
κινιτρων. Το ελεφκερο εμπόριο αγακϊν και υπθρεςιϊν, και θ ελεφκερθ κυκλοφορία των
κεφαλαίων, διευκολφνουν τθν παγκόςμια κατανομι τθσ εργαςίασ, και εξυπθρετοφν τον
«πλοφτο των εκνϊν». Η οικονομικι ανάπτυξθ και θ αφξθςθ του πλοφτου - εκνικοφ και
διεκνοφσ- ζχουν κεντρικι ςθμαςία για τθν κοινωνικι διάςταςθ του Φιλελευκεριςμοφ. Αυτό
ιςχφει ακόμθ περιςςότερο, κακϊσ θ οικονομικι ανάπτυξθ ζχει τθν τάςθ να επιταχφνει, και
εξαρτάται όλο και πιο πολφ από τθν γνϊςθ και τθν ζρευνα, παρά από τισ πρϊτεσ φλεσ και τθ
βιομθχανικι παραγωγι. Αυτό διευκολφνει τισ προςπάκειεσ για τθν βιωςιμότθτα των
οικονομικϊν δραςτθριοτιτων. Αλλά και θ κοινωνικι διάςταςθ ενόσ από τα κφρια ςθμεία
εςτίαςθσ του Φιλελευκεριςμοφ – θ προϊκθςθ τθσ γνϊςθσ και τθσ εκπαίδευςθσ – αυξάνει
τθν ςθμαςία τθσ, και το άτομο διευρφνει τισ ευκαιρίεσ να εφαρμόςει τα προςωπικά του
ταλζντα13.
Η επιτάχυνςθ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ δεν είναι χωρίσ προβλιματα. Ανάπτυξθ ςθμαίνει
πάντα διαρκρωτικζσ αλλαγζσ, και δεν αποτελείται μόνο από ευκαιρίεσ, αλλά επίςθσ και από
κινδφνουσ. Απαιτεί ευελιξία, και προκυμία για προςαρμογι, και κζτει ςε δοκιμαςία τθν
κοινωνικι ςυνοχι. Η γνϊςθ και το κεφάλαιο κακίςτανται παρωχθμζνα πιο γριγορα, και θ
κοινωνικι διαφοροποίθςθ μπορεί να αυξθκεί. Όλα αυτά δεν είναι χωρίσ κινδφνουσ για τισ
φιλελεφκερεσ ιδζεσ. Μπορεί να εντείνουν τισ εκκλιςεισ για περιςςότερο κράτοσ και για
ιςότθτα (όχι των ευκαιριϊν αλλά των αποτελεςμάτων), και να δθμιουργιςουν αντίδραςθ,
κατά των ίδιων των ςυνκθκϊν που ευνοοφν τθν οικονομικι πρόοδο. Ζνα μεγάλο μζροσ τθσ
προζρχεται από αντίςταςθ ςτθν αλλαγι, από ζλλειψθ εκπαίδευςθσ και ευελιξίασ. Αλλά
μπορεί να επίςθσ να προκφψει από παρανοιςεισ για τισ ςυνκικεσ δθμιουργίασ του πλοφτου
και τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ, κακϊσ και το ρόλο του κράτουσ. Παρανοιςεισ οι οποίεσ,
ωςτόςο, δεν μποροφν εφκολα να εξαλειφκοφν.

Παγκοςμιοποίηςη και Φιλελευθεριςμόσ
Όταν μιλάμε για κοινωνικι πολιτικι, περιζργωσ, κυρίωσ ςκεφτόμαςτε τα εγχϊρια
προβλιματα. Ακόμθ και θ κοινωνικι διαβοφλευςθ εκείνων που επικυμοφν μια
πολυπολιτιςμικι κοινωνία, κολλάει ςε εςωτερικζσ εκφράςεισ, τουλάχιςτον όταν θ πολιτικι
13

Οι διαφορζσ ςε ταλζντα, φυςικά, κα οδθγιςoυν ςε διαφορετικά αποτελζςματα, αλλά αυτό δεν κα πρζπει να είναι αιτία για
εξίςωςθ προσ τα κάτω, οφτε ςτθν εκπαίδευςθ οφτε ςτα αποτελζςματά τθσ.
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ςυηιτθςθ ξεπερνά τθν καταβολι τθσ αναπτυξιακισ βοικειασ. Αυτό, επίςθσ, μπορεί να είναι
ςυνζπεια τθσ επικζντρωςθσ αποκλειςτικά, ςε ςυςτιματα κοινωνικισ αςφάλειασ - θ οποία
από πολλζσ απόψεισ δεν είναι κακόλου κοινωνικι - που ςυνζβαλαν ςε μεγάλο βακμό ςτθν
εςφαλμζνθ αντίλθψθ των κοινωνικϊν πτυχϊν τθσ κοινωνικισ τάξθσ, ςε μια πολφ
περιοριςμζνθ προοπτικι.
Η ςυηιτθςθ για τθν παγκόςμια οικονομικι τάξθ και τθν παγκοςμιοποίθςθ, προςφζρει ζνα
μάκθμα ςχετικά με τθν κοινωνικι ςυνιςτϊςα του Φιλελευκεριςμοφ. Και εδϊ, επίςθσ, θ
κοινωνικι διάςταςι του, δεν αποτελείται κυρίωσ από τθν καταβολι αναπτυξιακισ
βοικειασ. Πζρα από τθν ανάπτυξθ πολιτιςτικϊν ςχζςεων και οικονομικισ και τεχνικισ
ςυνεργαςίασ, ο Φιλελευκεριςμόσ δθμιουργεί ελεφκερεσ αγορζσ για το εμπόριο, τισ
επενδφςεισ, και τισ υπθρεςίεσ. Υποςτθρίηει τθν ελεφκερθ πρόςβαςθ ςτισ αγορζσ των
βιομθχανικϊν χωρϊν και των προμθκευτϊν από τισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ, ζτςι ϊςτε όλοι
όςοι το επικυμοφν να μποροφν να ςυμμετάςχουν ςτον παγκόςμιο καταμεριςμό τθσ
εργαςίασ χωρίσ διακρίςεισ.
Για όποιον ζχει μια περιοριςμζνθ άποψθ για τθν εγχϊρια αγορά, θ παγκοςμιοποίθςθ
εκλαμβάνεται ςυχνά ωσ κίνδυνοσ για τουσ ανειδίκευτουσ εργάτεσ, οι οποίοι κα πρζπει τϊρα
να αντιμετωπίςουν τισ πιζςεισ του ανταγωνιςμοφ, από τισ λεγόμενεσ χϊρεσ με χαμθλοφσ
μιςκοφσ, δθλαδι από τουσ εργαηόμενουσ του Τρίτου Κόςμου και των μεταρρυκμιηόμενων
χωρϊν τθσ Ανατολικισ Ευρϊπθσ («το Χονγκ Κονγκ ςτο κατϊφλι μασ»). Οι κζςεισ εργαςίασ
για τουσ ανειδίκευτουσ εργάτεσ ςτισ βιομθχανικζσ χϊρεσ, είναι πράγματι ςε κίνδυνο χωρίσ
τισ απαραίτθτεσ διαρκρωτικζσ προςαρμογζσ, οι οποίεσ ςυνίςτανται κυρίωσ ςτθν καλφτερθ
κατάρτιςθ και ςτθν δια βίου μάκθςθ, αλλά και τθσ διεφρυνςθσ των μιςκϊν και των
ειςοδθματικϊν κλιμάκων.
Από τθν άλλθ πλευρά, θ παγκοςμιοποίθςθ προςφζρει ιςότθτα ευκαιριϊν, ςτουσ πολφ
φτωχότερουσ εργαηόμενουσ των αναπτυςςόμενων χωρϊν. Γίνεται δυνατό γι αυτοφσ, να
ςυμμετάςχουν ςτα πλεονεκτιματα του καταμεριςμοφ τθσ εργαςίασ, και ζτςι να κερδίηουν
το ειςόδθμά τουσ, ι να βελτιϊςουν το βιοτικό τουσ επίπεδο.
Ζνα άλλο αποτζλεςμα τθσ επζκταςθσ του διεκνοφσ καταμεριςμοφ τθσ εργαςίασ - που
ονομάηεται παγκοςμιοποίθςθ - είναι ότι τα ςυμμετζχοντα κράτθ και οι πολιτικζσ τουσ,
ολοζνα

και

περιςςότερο

ελζγχονται

από

τον

ανταγωνιςμό

τθσ

γεωγραφικισ

διαφοροποίθςθσ. Λόγω αυτοφ του ανταγωνιςμοφ, οι κυβερνιςεισ χάνουν μζροσ τθσ
εξουςίασ τουσ πάνω ςτουσ πολίτεσ τουσ, και ο κρατικόσ παρεμβατιςμόσ οπιςκοχωρεί.
Γίνεται πιο δφςκολο να μειϊςει περαιτζρω το διακζςιμο ειςόδθμα των πολιτϊν, με φόρουσ
και ειςφορζσ ςτισ διάφορεσ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ, κακϊσ τα οφζλθ που προκφπτουν δεν
κεωροφνται επαρκι. Ανάλογεσ ςυνζπειεσ γίνονται αιςκθτζσ από τισ ςυντεχνίεσ, οι οποίεσ
αντλοφν τθ δφναμι τουσ από τθν προςταςία τουσ ζναντι τθσ αγοράσ. Δεν κα καλοδεχκοφν
όλοι τον περιοριςμό τθσ εξουςίασ του κράτουσ, ιδιαίτερα αυτοί που ζχουν υψθλζσ
προςδοκίεσ από τθν κρατικι παρζμβαςθ, και υπολογίηουν ςτον ιςχυρό ρόλο του κράτουσ14.
Όμωσ, κατά κανόνα, ο ανταγωνιςμόσ γεωγραφικισ διαφοροποίθςθσ οδθγεί - ςε πλιρθ
αρμονία με τισ φιλελεφκερεσ αρχζσ - ςε περαιτζρω επζκταςθ των επιλογϊν για τουσ πολίτεσ.
14

Υπάρχει επίςθσ το επιχείρθμα για «πορεία προσ τον βυκό», δθλ. ο φόβοσ ότι ο διακρατικόσ ανταγωνιςμόσ κα οδθγιςει ςε
αςταμάτθτθ μείωςθ των φόρων, αλλά θ πραγματικότθτα δεν φαίνεται να υποςτθρίηει κάτι τζτοιο.
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Και αποδυναμϊνει τθν εξουςία του ρυκμιςτικοφ και φορομπθχτικοφ κράτουσ και των
ενδιάμεςων οικονομικϊν αρχϊν του, ενϊ ταυτόχρονα βελτιϊνει τισ ςυνκικεσ του
ανταγωνιςμοφ, ςε παγκόςμια κλίμακα.

Ο Κίνδυνοσ του Προςτατευτιςμοφ
Ο πειραςμόσ, όμωσ, είναι ιςχυρόσ να μθν δεχκοφμε αυτό που απαιτεί ο κοινωνικόσ κανόνασ,
και να κακορίςουμε ωσ ςυλλογικοφσ δικαιοφχουσ – «εμάσ» - πολφ ςτενά, για να
προςτατεφςουμε τουσ εαυτοφσ μασ από τον ανεπικφμθτο «εξωτερικό» ανταγωνιςμό. Σ’
αυτό το πλαίςιο, είναι εφκολο να εγκρίνουμε κοινωνικζσ παροχζσ με τθ μορφι αναπτυξιακισ
βοικειασ ςτισ φτωχζσ χϊρεσ, ιδίωσ όταν πλθρϊνονται από άλλουσ, αλλά να αρνθκοφμε τθν
ελεφκερθ πρόςβαςι τουσ ςτισ αγορζσ και τον ελεφκερο ανταγωνιςμό, επικαλοφμενοι
ςενάρια τρόμου κατά τθσ παγκοςμιοποίθςθσ.
Στισ διεκνείσ οικονομικζσ ςχζςεισ, υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αποτραπεί ο
ανταγωνιςμόσ,

αλλά

δεν

μποροφν

όλοι

τουσ

να

αναγνωριςτοφν

εφκολα,

ωσ

προςτατευτιςμόσ. Αυτό ιςχφει για τισ ςυμμαχίεσ ελεφκερων ςυναλλαγϊν, με τθ μορφι μιασ
(ι περιςςοτζρων) τελωνειακισ ζνωςθσ. Εντόσ αυτϊν των ςχθματιςμϊν, όπωσ είναι γνωςτό,
υπάρχει όχι μόνο εκτζλεςθ εμπορικϊν ςυναλλαγϊν, αλλά και εμπορικζσ παρεκκλίςεισ ςε
βάροσ μθ μελϊν και προσ όφελοσ των μελϊν. Πρόκειται για ζνα αδίκθμα κατά τθσ αρχισ του
Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου (ΠΟΕ), περί κακεςτϊτοσ του πλζον ευνοοφμενου
κράτουσ, που ορίηει ότι όλα τα πλεονεκτιματα που παραχωροφνται ςε μια χϊρα, κα πρζπει
να δίνονται και ςε όλεσ τισ άλλεσ.
Ακόμθ πιο επικίνδυνα ςτοιχεία διακρίςεων (και προςτατευτιςμοφ), είναι τα πρότυπα, τα
οποία επιφανειακά καλφπτονται από τθν ςθμαία του «κοινωνικοφ», αλλά χρθςιμοποιοφνται
ςυχνά ωσ μζςα προςτατευτιςμοφ επιβαλλόμενα ςτουσ ςυναλλαςςόμενουσ εταίρουσ. Είναι
τόςο επικίνδυνα, διότι φαίνεται να είναι κοινωνικά ευεργετικά, όπωσ τα κοινωνικά ι τα
περιβαλλοντικά πρότυπα, για παράδειγμα, αλλά κακϊσ επιβάλλονται αναγκαςτικά ςτουσ
εμπορικοφσ εταίρουσ, μποροφν να είναι ςυχνά κοινωνικά πολφ επιβλαβι. Πϊσ μποροφν οι
εργαηόμενοι του Μπαγκλαντζσ να είναι ανταγωνιςτικοί, εφόςον πρζπει να ςυμμορφϊνονται
με τα πρότυπα κοινωνικισ νομοκεςίασ των βιομθχανικϊν κρατϊν; Στο εςωτερικό και ςτο
εξωτερικό, δεν είναι κατ' ανάγκθ κοινωνικά υπεφκυνο θ βελτίωςθ τθσ ηωισ όςων
εργάηονται, αλλά είναι κοινωνικά δίκαιο να δϊςουμε μια ευκαιρία ςτουσ ανζργουσ. Ή: κα
ζπρεπε και κα μποροφςε, μια πιο εφπορθ χϊρα να αντζξει οικονομικά αυςτθρότερα
πρότυπα προςταςίασ του περιβάλλοντοσ, από ό,τι μια φτωχότερθ; Είναι κοινωνικά δίκαιο να
αποτρζπονται οι εργαηόμενοι, των λιγότερο ανεπτυγμζνων κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ, διά του κακοριςμοφ των μιςκϊν τουσ, από τον ανταγωνιςμό μζςω τθσ μείωςθσ
μιςκϊν, με εκείνουσ των πιο προθγμζνων κρατϊν μελϊν; Σε αντίκεςθ με όλεσ αυτζσ τισ
προςπάκειεσ να υπεραςπιςτεί κάποιοσ τα δικαιϊματά του ζναντι των φτωχϊν, με μια
αμφιλεγόμενθ

πολιτικι

κοινωνικισ

δικαιοςφνθσ,

παρεμπόδιςθσ

ι

τουλάχιςτον

παρακϊλυςθσ τθσ πρόςβαςισ τουσ ςτισ αγορζσ, μια φιλελεφκερθ πολιτικι παγκόςμιου
εμπορίου, με τουσ κεντρικοφσ κανόνεσ τθσ, περί μθ διάκριςθσ και κακεςτϊτοσ του πιο
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ευνοοφμενου κράτουσ, παρουςιάηει ζνα δυναμικό κοινωνικό προφίλ. Και αυτό χωρίσ να
προςφεφγει ςτθν προςφορά βοικειασ, θ οποία, όμωσ, - όπωσ θ κοινωνικι αςφάλεια ςτο
εςωτερικό- δεν κα πρζπει να αποκλείεται.

Φιλελευθεριςμόσ και Κοινωνική Πολιτική
Πρζπει να αποφευχκεί μια παρεξιγθςθ: Εδϊ ςυηθτάμε τθν κοινωνικι διάςταςθ του
Φιλελευκεριςμοφ, και όχι τισ φιλελεφκερεσ απόψεισ για τθν κοινωνικι αςφάλεια, όπωσ
αςκείται για παράδειγμα, ςτθ ςφγχρονθ Γερμανία. Αν μιλοφςαμε για φιλελεφκερθ κοινωνικι
πολιτικι με αυτιν τθν ςτενι ζννοια του όρου, κα ζπρεπε να ςυηθτιςουμε τισ ςυνζπειεσ των
φιλελεφκερων αρχϊν ςτα ςυςτιματα αςφαλείασ, κατά των οικονομικϊν απειλϊν από
κινδφνουσ όπωσ θ αςκζνεια, τα γθρατειά, θ αναπθρία, θ φροντίδα των γθρατειϊν, και θ
ανεργία.
Θα ζπρεπε να ςυηθτιςουμε αν θ αναδιανομι των ατομικϊν ειςοδθμάτων, που επιβάλλεται
ςτον πολίτθ από το κράτοσ, αν θ προκαλοφμενθ ανικανότθτα ςτον πολίτθ από το κράτοσ, διά
των επίςθμων αςφαλιςτικϊν ςυςτθμάτων κατά των οικονομικϊν κινδφνων ςτθ ηωι, είναι
ςυμβατζσ με τισ φιλελεφκερεσ αρχζσ. Και ιδιαίτερα για ζνα ηιτθμα, πρζπει να τεκεί το
ερϊτθμα: Δεδομζνθσ τθσ ςθμαντικισ αφξθςθσ του πλοφτου, εξακολουκοφν τα επίςθμα
ςυςτιματα κοινωνικισ αςφάλιςθσ, να είναι κατάλλθλα, όπωσ ίςωσ ιταν κατά το χρόνο τθσ
ειςαγωγισ τουσ; Επιπλζον, κα ετίκετο το ερϊτθμα: Αυτά τα ςυςτιματα με τθν διανεμθτικι
πρακτικι, εξακολουκοφν να είναι λειτουργικά ενόψει τθσ ςυρρίκνωςθσ του πλθκυςμοφ, και
εγγυϊνται ζνα ελάχιςτο διαπροςωπικισ και ιδιαίτερα διαγενεακισ δικαιοςφνθσ; Με λίγα
λόγια, κα πρζπει να ςυηθτθκεί για το πϊσ - από μια φιλελεφκερθ ςκοπιά - οι πολίτεσ πρζπει
να φροντίηουν ςιμερα, για τθν αντιμετϊπιςθ αυτϊν και άλλων κινδφνων τθσ ηωισ.
Προφανϊσ μια τζτοια ςυηιτθςθ, για παράδειγμα όςον αφορά τθν αςφάλιςθ γιρατοσ, κα
οδθγοφςε ςε προτάςεισ, που κα υποςτιριηαν ςκεναρά τθν αυτονομία και τθν ατομικι
ιδιωτικι αςφάλιςθ βαςιςμζνθ ςτθν αρχι τθσ κεφαλαιοποίθςθσ, ενδεχομζνωσ με μια
ελάχιςτθ αςφάλιςθ νομοκετικά οριηόμενθ, όπωσ υπάρχει πρόβλεψθ ςτθν αςφάλιςθ για
κατά τρίτων κίνδυνο, για να αποτρζπονται οι ιδιοκτιτεσ αυτοκινιτων από ανεφκυνθ
ςυμπεριφορά15. Ομοίωσ, όςον αφορά τθν προςταςία από οικονομικοφσ κινδφνουσ τθσ
αςκζνειασ («αςφάλιςθ υγείασ») κα υπάρχουν προτάςεισ, οι οποίεσ περιςςότερο δίνουν
ζμφαςθ ςτθν ελευκερία επιλογισ και ιδιωτικισ αςφάλιςθσ, διαφόρων μορφϊν
αναχρθματοδότθςθσ και διατιρθςθσ. Εδϊ, επίςθσ, κα μποροφςε να εξεταςτεί θ ανάγκθ για
μια ελάχιςτθ υποχρεωτικι αςφάλιςθ, ωσ παραχϊρθςθ προσ τθν κοινωνία, λόγω τθσ
πανταχοφ παροφςασ ανεφκυνθσ ςυμπεριφοράσ, ςχετικά με αυτά τα ηθτιματα16. Είναι
ςθμαντικό να αναγνωρίςουμε ότι ο Φιλελευκεριςμόσ, όπωσ και οι παραδοςιακζσ πολιτικζσ
κοινωνικισ αςφάλειασ, ενδιαφζρονται για τθν προςταςία του ατόμου ζναντι των
οικονομικϊν κινδφνων τθσ ηωισ. Η κοινωνικι διάςταςθ του Φιλελευκεριςμοφ, απευκφνεται
15

Roland Vaubel, Reforming Social Security for Old Age and Comment by H. Müller-Groeling in: Herbert Giersch (Ed.),
Reassessing the Role of Government in the Mixed Economy, Tübingen 1983, pp. 173 ff, 191 ff.
16
See Liberales Institut der Friedrich-Naumann-Stiftung, Grundsätze liberaler Sozialpolitik -12 Thesen, in: Otto Graf Lambsdorf
(Hrsg.), Freiheit und Soziale Verantwortung, Grundsätze liberaler Sozialpolitik, Frankfurt a.M. 2001. Mimeo English version:
Principles of LiberalSocial Policy – 12 Propositions
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πρϊτα απ' όλα ςτο άτομο και τθν ευκφνθ του, να μθν εγείρει αμζςωσ αξιϊςεισ ςτθν
κοινωνία, επιτρζποντασ ζτςι εντόσ οριςμζνων ορίων, τθν ελευκερία τθσ επιλογισ. Οι
φιλελεφκερεσ πολιτικζσ προςταςίασ ζναντι των κινδφνων, αντλοφν τισ ςυγκεκριμζνεσ
κοινωνικζσ διαςτάςεισ τουσ, από τθν προςπάκεια να αποτρζψουν ςυμβάςεισ ςε βάροσ
τρίτων, κακϊσ αυτό είναι κοινϊσ το αποτζλεςμα των διαπραγματεφςεων που αφοροφν τα
κρατικά ςυςτιματα τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ. Το πιο αποκαλυπτικό παράδειγμα είναι θ
αςφάλιςθ γιρατοσ, όπου τα διαπραγματευόμενα μζρθ, ςυχνά καταλιγουν ςε ςυμφωνίεσ ςε
βάροσ του φορολογουμζνου και των επόμενων γενεϊν, με ςυνκιματα περί αλλθλεγγφθσ
των γενεϊν και «διαγενεακισ ςφμβαςθσ».
Παρά τθ φιλελεφκερθ κριτικι των υφιςτάμενων ςυςτθμάτων, κα πρζπει να γίνει ςαφζσ, ότι
θ φιλελεφκερθ πολιτικι δεν πρζπει να ξεχνά τισ ευκφνεσ προσ εκείνουσ που ζχουν
πραγματικά οικονομικι ανάγκθ. Το γεγονόσ ότι θ φιλελεφκερθ πολιτικι ςτθρίηεται
περιςςότερο ςτθ γενικι αφξθςθ του πλοφτου, ςτθν ιδιωτικι πρωτοβουλία, κοινότθτεσ, και
δίκτυα, δεν ςθμαίνει ότι δεν είναι διατεκειμζνθ να παράςχει τα απαραίτθτα κονδφλια, για
εκείνουσ που ζχουν ανάγκθ. Αντίκετα, ο αγϊνασ για οικονομικι πρόοδο, θ προςπάκεια για
αποφυγι τυχαίων κερδϊν, και θ επικζντρωςθ τθσ κοινωνικισ πρόνοιασ για όςουσ
πραγματικά ζχουν ανάγκθ, ςθμαίνει ότι μπορεί να ςυμβάλει αποτελεςματικά.

Ελευθερία και Ευθφνη ςτο εςωτερικό τησ Κοινότητασ
Η Φιλελεφκερθ πολιτικι ζχει κακαυτι μια ςθμαντικι κοινωνικι διάςταςθ. Βαςίηεται ςε ζνα
οργανωτικό μοντζλο, που είναι εγγενϊσ κοινωνικό, και διαςφαλίηει τθν ελευκερία του
ατόμου να εκπλθρϊςει το ςχζδιο τθσ ηωισ του, ςτθν κοινωνία. Πρζπει να είναι ςε κζςθ να
το πράττει αυτόνομα, με τθν δικι του ευκφνθ, και ςτο μζτρο του δυνατοφ, ελεφκερα από
τθν παρζμβαςθ του κράτουσ, ςε ανταγωνιςμό κακϊσ και ςε ςυνεργαςία με άλλουσ. Αυτό,
φυςικά, εντόσ μιασ νομικισ και οικονομικισ τάξθσ, θ οποία πρζπει να εγγυάται ότι θ
ανταγωνιςτικι ςυμπεριφορά του ατόμου, δεν είναι προσ όφελοσ μόνο δικό του ι τθσ
κοινότθτάσ του, αλλά τθσ κοινωνίασ γενικότερα, και ότι ο ανταγωνιςμόσ είναι δίκαιοσ, υπό
τθν ζννοια τθσ δικαιοςφνθσ τθσ διαδικαςίασ. Και ο Φιλελευκεριςμόσ ςτθρίηεται ςτθν
οικονομικι δυναμικι που απελευκερϊνει ζνα τζτοιο ςφςτθμα. Στθρίηεται επίςθσ ςτθν
εκπαίδευςθ των πολιτϊν, ωσ κακαυτι αξία, και ςτθν τεχνο-οικονομικι πρόοδο, και τθν
αφξθςθ του πλοφτου που προκφπτει από αυτιν. Για να επιτευχκεί αυτό, είναι απαραίτθτο το
ςφςτθμα των ελεφκερων αγορϊν, που επιτρζπει τθν ελεφκερθ ανταλλαγι αγακϊν,
υπθρεςιϊν, και κεφαλαίου, επίςθσ, πζραν των εκνικϊν ςυνόρων. Επίςθσ είναι απαραίτθτεσ
οι πολιτικζσ ελεφκερθσ αγοράσ, οι οποίεσ εγγυϊνται τθν απαραίτθτθ διαφάνεια και τθ
λειτουργία των αγορϊν, και τον περιοριςμό τθσ ιςχφοσ ςτθν αγορά. Ο περιοριςμόσ τθσ
ιςχφοσ ςτθν αγορά, είναι ζνα από τα κακικοντα του κράτουσ. Το κράτοσ πρζπει να
περιοριςτεί ςτα πραγματικά κακικοντά του (όπωσ, για παράδειγμα, θ εςωτερικι και θ
εξωτερικι αςφάλεια ), τα οποία ςτθ ςυνζχεια κα πρζπει να εξαςκεί ςοβαρά. Η προςπάκεια
να αντιμετρθκεί το κοινωνικό περιεχόμενο του Φιλελευκεριςμοφ, με τισ παραδοςιακζσ
κοινωνικζσ πολιτικζσ, ι ακόμθ και με τισ αυξιςεισ ςτα επίςθμα αςφαλιςτικά ςυςτιματα,
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είναι παραπλανθτικι. Ο Φιλελευκεριςμόσ ζχει μια κοινωνικι διάςταςθ, θ οποία υπερβαίνει
κατά πολφ τισ κοινωνικζσ πολιτικζσ με τθ ςτενι ζννοια, διότι αυτι θ διάςταςθ περιζχεται
ςτο φιλελεφκερο ςχζδιο, βάςει του οποίου δομικθκε θ ίδια θ κοινωνία.
Στισ πολιτικζσ κοινωνικισ αςφάλειασ, οι αρχζσ του Φιλελευκεριςμοφ οδθγοφν ςτθν ςτιριξθ
περιςςότερο ζντονα, ςτθν ελευκερία και ςτθν ευκφνθ του ατόμου, το οποίο πρζπει να
αποφαςίηει ςχετικά με τθν προςταςία του από τουσ οικονομικοφσ κινδφνουσ τθσ ηωισ, για
τον εαυτό του και τθν οικογζνειά του, εντόσ ενόσ ευρζοσ φάςματοσ επιλογϊν, μια μζκοδοσ
όπου θ αρχι τθσ κεφαλαιοποίθςθσ και θ διαφοροποίθςθ των τιμολογίων αςφάλιςθσ, κα
κερδίςει αυτόματα ζδαφοσ. Ταυτόχρονα, τα τυχαία κζρδθ κα αποτραποφν, ζτςι ϊςτε τα
διακζςιμα μζςα, κα μπορζςουν να επικεντρωκοφν ςτθν παροχι βοικειασ προσ τουσ
πραγματικοφσ απόρουσ.
Στισ οικονομικζσ πολιτικζσ τθσ αγοράσ, ο Φιλελευκεριςμόσ πιςτεφει ςε μια νομικι και
οικονομικι τάξθ, που βαςίηεται ςτισ αρχζσ τθσ ελευκερίασ και ςτθν προςταςία τθσ
ιδιοκτθςίασ. Πιςτεφει ςτθν θκικι τθσ αγοράσ, θ οποία ζχει αναπτυχκεί κατά τθ διάρκεια τθσ
ιςτορίασ, ςτθν ευκφνθ και το ατομικό ςυμφζρον των πολιτϊν, κακϊσ και ςτθν δυναμικι του
ανταγωνιςμοφ. Ο Φιλελευκεριςμόσ υπεραςπίηεται και διατθρεί τθν ελευκερία του πολίτθ,
από τθν κθδεμονία του κράτουσ, και τθ δφναμθ των ςυντεχνιϊν. Ωςτόςο, μαηί με τθν
ελευκερία που ζχει ο πολίτθσ, ο Φιλελευκεριςμόσ τον επιβαρφνει όχι μόνο με τθν ευκφνθ
για τον εαυτό του και τθν οικογζνειά του, αλλά και με τθν ευκφνθ για τθν ενεργό
ςυνεργαςία ςε μικρζσ κοινότθτεσ, και ςτθν κοινωνία των πολιτϊν. Ο Φιλελευκεριςμόσ είναι
πολφ μακριά από τθν παρερμθνεία ενόσ «λανκαςμζνου ατομικιςμοφ» (Hayek), θ οποία
απομονϊνει το άτομο, ςχεδόν πλιρωσ, από τθ ςυνυπευκυνότθτα ςτθ δθμιουργικι
διαμόρφωςθ τθσ κοινωνίασ.
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