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Ο Φρίντριχ Χάγιεκ (βραβείο Νόμπελ 1974) θεωρείται ένας από τους 
σημαντικότερους οικονομολόγους και πολιτικούς στοχαστές του 20ού αιώνα. 
Αλλά, απ’ όσο ξέρω, τα βιβλία του άργησαν να μεταφραστούν στην Ελλάδα: 
λιγοστοί ήσαν όσοι ενδιαφέρονταν για τον φιλελευθερισμό· λιγοστοί 
παραμένουν. Ακόμα πιστεύουμε στις «σοσιαλιστικές» λύσεις· είτε στη 
σχεδιοποιημένη οικονομία είτε σε μια μορφή σοσιαλδημοκρατίας. 
 

Μαζί με τον μέντορά του Λούντβιχ φον Μίζες, ο 
Χάγιεκ (1899-1992) συμμετείχε στην Αυστριακή 
Σχολή Οικονομικής Σκέψης που βασίζεται σε απλές, 
ανθρωπιστικές αρχές με πρώτιστη την εμπιστοσύνη 
στο άτομο: οι σχέσεις της φιλελεύθερης θεωρίας με 
τον μεθοδολογικό ατομισμό είναι σαφείς. Ενώ αρχικά 
ο Χάγιεκ έβλεπε με συμπάθεια τον δημοκρατικό 
σοσιαλισμό του Φρίντριχ φον Βίζερ, η οικονομική του 
σκέψη απομακρύνθηκε από τον σοσιαλισμό 
πλησιάζοντας τον κλασικό φιλελευθερισμό του Καρλ 
Μένγκερ. Ήδη το 1932 ο Χάγιεκ υποστήριζε ότι ο 
καλύτερος δρόμος για την ευημερία και τον 
οικονομικό συντονισμό (αναφερόμενος στην 
περίπτωση της Βρετανίας) ήταν οι ιδιωτικές 
επενδύσεις στις αγορές και όχι τα προγράμματα 
δημοσίων δαπανών: αυτή την ιδέα επεξεργάστηκε 

αργότερα σ’ αυτό το βιβλίο με τίτλο The Road to Serfdom (Ο δρόμος προς τη 
δουλεία) που κυκλοφόρησε το 1944 και το οποίο αφιέρωσε «στους 
σοσιαλιστές όλων των κομμάτων». 
 
Τον Χάγιεκ απασχόλησε η εντύπωση που επικρατούσε στους ακαδημαϊκούς 
κύκλους της Βρετανίας ότι ο φασισμός ήταν καπιταλιστική αντίδραση στον 
σοσιαλισμό· ότι ο φασισμός και ο ναζισμός αποτελούσαν «τρομοκρατική 
κυριαρχία του κεφαλαίου». Αυτή η λανθασμένη, ηθελημένα απλοϊκή εκτίμηση 
οδήγησε άλλωστε στην ψεύτικη αντίθεση μεταξύ φασισμού και κομμουνισμού 
αποκρύπτοντας τις θεμελιώδεις ομοιότητες μεταξύ των δύο αυτών ιδεολογιών 
και συστημάτων. Ο Χάγιεκ ενεπνεύσθη τον τίτλο από τα κείμενα του Αλέξις 
ντε Τοκβίλ για τον «δρόμο προς την υποδούλωση» υπονοώντας ότι η 
κεντρικά σχεδιαζόμενη οικονομία οδηγεί στον ολοκληρωτισμό. Παρ’ όλ’ αυτά, 
δεν πρόκειται για μανιφέστο του laissez-faire: ο Χάγιεκ αναφέρει ότι το 
φιλελεύθερο αίτημα ζημιώθηκε από την εμμονή μιας μερίδας φιλελευθέρων σε 
συγκεκριμένους «κανόνες του αντίχειρα», κυρίως δε στην αρχή του laissez-
faire». Και προσθέτει ότι η κυβέρνηση –το «κράτος»– έχει να παίξει κάποιο 
ρόλο στην οικονομία μέσω του νομισματικού συστήματος, της ρύθμισης των 
ωρών εργασίας, θεσμούς για διευκόλυνση της ροής των κατάλληλων 
πληροφοριών, καθώς και άλλων αρχών, με τις οποίες τα περισσότερα μέλη 
μιας ανοικτής κοινωνίας θα έτειναν να συναινέσουν. Σύμφωνα με τον Χάγιεκ 
μια περιορισμένη δημοκρατία μπορεί να είναι προτιμότερη απ’ ό,τι άλλες 
μορφές περιορισμένης κυβέρνησης ως προς την υπεράσπιση της ελευθερίας 
– ωστόσο, μια δημοκρατία χωρίς όρια είναι χειρότερη απ’ ό,τι άλλες μορφές 
διακυβέρνησης χωρίς όρια εφόσον «αυτή η κυβέρνηση χάνει τη δύναμη 



ακόμη και να εφαρμόσει ό,τι θεωρεί σωστό αν οποιαδήποτε ομάδα από την 
οποία εξαρτάται η πλειοψηφία της προβάλλει διαφορετική άποψη». 

Ο κύκλος του κεφαλαίου 
Η κύρια ερευνητική δραστηριότητα του Χάγιεκ στην οικονομική επιστήμη 
αφορούσε το κεφάλαιο, το χρήμα και την κυκλική οικονομική δραστηριότητα. 
Ο Χάγιεκ πίστευε ότι η κυκλική επιχειρηματική/οικονομική δραστηριότητα είναι 
αποτέλεσμα της πληθωριστικής πιστωτικής επέκτασης των κεντρικών 
τραπεζών και της μετάδοσής της μέσα στον χρόνο, που οδηγεί στην 
ανορθολογική κατανομή του κεφαλαίου μέσω τεχνητά χαμηλών επιτοκίων: «Η 
αστάθεια της οικονομίας της αγοράς», έγραφε, «είναι αποτέλεσμα του 
αποκλεισμού του πιο σημαντικού ρυθμιστή του μηχανισμού της αγοράς, του 
χρήματος, από την αυτορρύθμισή του μέσω της ίδιας της διαδικασίας της 
αγοράς». Η θεωρία περί της χρονικής δομής του κεφαλαίου και του 
επιχειρηματικού κύκλου αρχικά «γοήτευσε τον ακαδημαϊκό κόσμο» και φάνηκε 
να δίνει μια λιγότερο επιφανειακή εξήγηση για τα μακροοικονομικά από ό,τι η 
Σχολή του Κέμπριτζ. 
 
Ο Χάγιεκ κατακεραύνωσε τον κολεκτιβισμό που κέρδισε έδαφος στον 20ό 
αιώνα: πίστευε ότι όλες οι μορφές του κολεκτιβισμού (ακόμη και όσες 
βασίζονται στην εθελοντική συνεργασία) μπορούν να επιτευχθούν μόνο με 
κεντρική εξουσία κάποιας μορφής. Κατά την άποψή του, ο βασικός ρόλος μιας 
κυβέρνησης θα έπρεπε να περιορίζεται στην επίβλεψη της εφαρμογής των 
νόμων με όσο το δυνατόν μικρότερη αυθαίρετη παρέμβαση. Στον «Δρόμο 
προς την δουλεία», καθώς και στις επιστημονικές εργασίες που ακολούθησαν, 
ανέλυσε το πώς ο σοσιαλισμός που απαιτεί, εκ φύσεως, κεντρικό οικονομικό 
σχεδιασμό οδηγεί στην απολυταρχία. Αντιθέτως, υποστηρίζοντας το σύστημα 
της ελεύθερης οικονομίας, πιστεύει ότι ο μηχανισμός των τιμών εξυπηρετεί 
την διανομή και τον συγχρονισμό της γνώσης που βρίσκεται κατατμημένη σε 
τοπικό και ατομικό επίπεδο, επιτρέποντας στα μέλη της κοινωνίας να 
επιτύχουν διαφορετικούς, πολύπλοκους σκοπούς μέσω μιας αυθόρμητης 
αυτο-οργάνωσης. Ο Χάγιεκ αντιπαρέθεσε τη χρήση του μηχανισμού των 
τιμών στον κεντρικό σχεδιασμό, επιχειρηματολογώντας ότι ο πρώτος 
επιτρέπει γρηγορότερη προσαρμογή στις αλλαγές υπό συγκεκριμένες 
χρονικές τοπικές συνθήκες. Όσο για τον ρόλο του κράτους, τον χαρακτηρίζει 
«δίχτυ ασφαλείας» που πρέπει να εγγυάται για όλους, χωρίς να θέτει σε 
κίνδυνο την ελευθερία, ένα ελάχιστο επίπεδο τροφής, στέγασης και ένδυσης, 
ικανό να διατηρήσει την υγεία, καθώς και ένα συνεκτικό σύστημα κοινωνικής 
ασφάλισης απέναντι στους πιο κοινούς κινδύνους για τη ζωή, κινδύνους για 
τους οποίους λίγοι από τους πολίτες έχουν επαρκείς πόρους. 
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