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marknadsekonomi och handel. Vad som främst behövs för att fattigdomen ska fortsatte ned är 
alltså inte resursöverföringar från rika till fattiga - populärt kallat bistånd - utan 
liberaliseringar och marknadsekonomiska reformer i fattiga länder.  
 
Detta stärks av det faktum att många av de länder som under många år varit, och fortfarande 
är, de största mottagarna av internationellt bistånd - inte minst från Sverige - hamnar långt ned 
på listan både när det gäller ekonomisk frihet och ekonomiskt välstånd. 
 
Hur ser det då ut för Sverige? 
 
Jodå, hyfsat, skulle man kunna säga. Vi kommer på 21:a plats i ekonomisk frihet bland de 
drygt 160 länder som ingår. Men det betyder samtidigt att vi på kort sikt inte avancerat, och 
att avståndet till de länder med störst ekonomisk frihet är fortsatt stort. Vad som drar ned 
Sveriges betyg är främst höga skatter, stor offentlig sektor samt en reglerad arbetsmarknad.  
 
Här har den nya regeringen utan tvekan en utmaning. För ambitionen för en borgerlig 
regering torde väl vara att klättra på listan över ekonomisk frihet, eller…? 
 
Högst upp hamnar (som vanligt) Hongkong och Singapore, följda av Australien och USA. 
Vad som i övrigt kan uppmärksammas är att våra grannländer Estland, Danmark, Island och 
Finland alla har större ekonomisk frihet än Sverige.  
 
Många är nog de kritiker som hävdar att mätningarna över ekonomisk frihet minst lika 
mycket speglar värderingarna hos dem som gör sammanställningen som de speglar 
verkligheten. Men slutsatserna kan knappast negligeras, och de som hävdar att bättre 
förutsättningar för företagande, handel och tillväxt inte skapar välstånd har mycket att bevisa. 
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