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Θέμα:  Ιδιωτικοποίηση, απορρύθμιση της αγοράς και διεθνείς εμπορικές σχέ‐
σεις.   Πρωτοβουλίες της αυτό‐ρυθμιζόμενης αγοράς με προοπτικές ανάπτυ‐
ξης ή μια ατυχής στρατηγική στόχευση; 
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Βιώνουμε στον έπακρο βαθμό την παγκοσμιοποίηση στην Ευρώπη, και φυσικά στην 
Ελλάδα τα τελευταία 10 χρόνια.  Είναι σαφές ότι η δομική ενίσχυση ρόλων, φορέων της 
παραγωγικής  ικανότητας, συντελεστών της παραγωγής,  επιχειρηματικότητας,  εργατι‐
κού δυναμικού σε ένα αυξανόμενο γεωγραφικό πλαίσιο‐πεδίο οδηγεί σε ένα παγκόσμιο 
χωριό.   Το έθνος κράτος έχει πάψει να είναι σημαντικός παράγων της οικονομίας και 
αντικατεστάθη από την ιδιωτική πρωτοβουλία και την απευθείας ξένη επένδυση.  Είναι 
σαφές ότι η κεφαλαιουχική εταιρία (the Corporation) κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο στον 
εμπορικό αλλά και βιομηχανικό τομέα της παραγωγής με την χρήση των οικονομικών 
κλίμακος, καμπύλων μάθησης, ύπαρξης σύγχρονου επιστημονικού μάνατζμεντ, εξειδι‐
κευμένου διοικητικού συμβουλίου, μερισματικής πολιτικής στην ελεύθερη αγορά αλλά 
και φυσικά της ειδικής νομικής φύσης‐υπόστασης της.  Είναι φυσικό πρόσωπο με όλα τα 
πιθανά πλεονεκτήματα που αυτό εμπεριέχει. 
Εξετάζοντας τον πρώτο παράγοντα του ζητήματος εντοπίζουμε την ιδιωτικοποίηση 

σαν   μια  έννοια που  έχει  εισέλθει στην πραγματικότητα μας  εδώ και  καιρό  (όχι  τόσο 
όμως όπως στην Αγγλία της δεκαετίας του 1980 ή στις ΗΠΑ από τον Β’ Παγκόσμιο Πό‐
λεμο και μετά).   Το βασικό οικονομικό πρόβλημα προτείνει ότι ο κάθε οικονομικός ορ‐
γανισμός έχει απεριόριστες ανάγκες και περιορισμένους πόρους.   Για την επίλυση του 
προβλήματος πληθώρα εργαλείων διαθέτει  το σύγχρονο στέλεχος όπως η αξιοποίηση 
της  χρηματοοικονομικής  διοίκησης,  ενέργειες  του  Κράτους  από  την  ελεύθερη  αγορά 
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αλλά και φυσικά ανάλυση της ελαστικότητας της ζήτησης αγαθών και υπηρεσιών που 
τυχόν παρέχονται στην κατανάλωση.  Φυσικά μέσα παραγωγής υπεραξίας ίσως είναι η 
προθεσμιακή  κατάθεση,  τραπεζική  συναλλαγή με  υποκατάστατα  χρήματος αλλά  και 
φυσικά επενδυτικές τοποθετήσεις ενέχοντας το επιχειρηματικό ρίσκο. 
Η ιδιωτικοποίηση αποσκοπεί (ή θα έπρεπε να αποσκοπεί) σε πυλώνες με τους οποί‐

ους θα μπορέσει να δημιουργήσει βελτιωμένη αποτελεσματικότητα σε σχέση με δυσκί‐
νητους  κρατικούς  μηχανισμούς  και  γραφειοκρατικές  διαδικασίες  αλλά  και  σε  έναν 
βαθμό οδηγώντας στην καταπολέμηση της ανεργίας τριβής‐διαρθρωτικής (στον βαθμό 
που  δεν  θα  δημιουργήσει  πληθωριστικές  πιέσεις  στην  αγορά‐αν  και  εφόσον  μια  ΑΕ 
μπορεί να επηρεάσει την Aggregate Demand).  Βασικό θετικό βήμα για την ανακούφιση 
του  κρατικού  ισολογισμού  είναι  η  κατάργηση  αχρείαστων  θέσεων,  η  βελτιστοποίηση 
της παραγωγής, η εισροή ξένης τεχνογνωσίας και τεχνολογίας και φυσικά ένα ενισχυ‐
μένο Return On Investment σε σχέση με πριν).  Αναπόφευκτα με την βελτιωμένη τεχνο‐
λογία, ένταση εργασίας, ένταση κεφαλαίου που κατέχει μια ΑΕ μπορεί και να βελτιώσει 
την Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων προς τα δεξιά.  
 
 
   Αγαθό Χ 
 
 
                      Αγαθό Υ 
 
 
Ασφαλέστατα ο άνωθεν συλλογισμός είναι μια υπέρ‐απλούστευση μιας και η  ιδιω‐

τικοποίηση έχει ως απαραίτητο εργαλείο τις απολύσεις  (χρήση μηχανών και σχετικής‐
απόλυτης υπεραξίας, καθώς και ευέλικτης εργασίας που αποδίδει λιγότερο από τον μη‐
νιαίο μισθό, αλλά και μείωση της δύναμης του εργατικού συνδικάτου ή και την πλήρη 
κατάργηση του.  Κατά μία έννοια το κύμα ανεργίας που δημιουργεί κάποιες φορές μια 
ιδιωτικοποίηση  αναστέλλει  τυχόν  παράπλευρα  οφέλη  αλλά  και  πολλαπλασιαστικά 
φαινόμενα σε κλειστές οικονομίες.  Ακόμα και το ασφαλιστικό σύστημα τροφοδοτείται 
από τον μεγάλο αριθμό δημοσίων υπαλλήλων  (αν και αυτό  ίσως οδηγήσει σε έναν α‐
τέρμων βρόγχο).  Τέλος η κοινωνική πίεση αλλά και το αντίκτυπο στην κοινωνία οδηγεί 
στα κόμματα εξουσίας να λάβουν φιλολαϊκές αποφάσεις ανάλογα σε ποιο στάδιο του 
πολιτικού κύκλου βρισκόμαστε (κοντά‐ μακριά από τις εκλογές). 
Ο κρατικός παρεμβατισμός κατά Keynes διαφυλάττει μια λεπτή ισορροπία της συσ‐

σώρευσης  πλούτου του Κεφαλαίου αλλά και της νομιμότητας των επιχειρηματικών ε‐
νεργειών στα πλαίσια ενός κράτους δικαίου και μιας δίκαιης οικονομικής συναλλαγής.  
Είναι σαφές ότι η διατήρηση της ανάπτυξης μέσω ειδικών όρων και κανόνων είναι απα‐
ραίτητη.  Η στρατηγική μιας επιχείρησης είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους αλλά αυτό 
επιτυγχάνεται και με εγκατάλειψη της χώρας‐κομιστή και μετεγκατάσταση σε μια άλ‐
λη όταν εκπληρωθούν τα στρατηγικά οφέλη.  Ουσιαστικά αφήνοντας την πρώτη χώρα 
χειρότερα από ότι ήταν στην αρχή.  Η είσοδος της ξένης επένδυσης πρέπει να έχει μέρι‐
μνα στην προστασία της τοπικής κουλτούρας και της σχετικής ίσης κατανομής του ει‐
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σοδήματος‐ ή μιας δίκαιης σχετικά διαμοίρασης του.  Η ΑΕ οφείλει να μεριμνήσει στην 
τακτική πληρωμής των στελεχών της ανάλογα με τα προσόντα αλλά και με κοινωνικά 
κριτήρια. 
Αρκετές φορές η ιδιωτικοποίηση οδηγεί σε μια βελτιωμένη ποιότητα ζωής μιας και η 

αυξημένη  παραγωγή  (ποιοτικά‐  ποσοτικά)  με  σταθερή  ζήτηση‐ceteris  paribus  αφήνει 
τον καταναλωτή με μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα  (νέο μειωμένο σημείο ισορροπίας 
καταναλωτή‐παραγωγού).   Είναι ευνόητο ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία λειτουργεί συνή‐
θως πιο αποτελεσματικά από τον κρατικό φορέα. 
 

τιμή 
 Ζήτηση 
         Πρ.1 
                Πρ.2 
                         
                           Ποσότητα   
 
 
Τέλος ειδική διάκριση πρέπει να γίνει μεταξύ της  ιδιωτικοποίησης εντός των συνό‐

ρων μιας χώρας και  εκτός αυτής.   Το κεφάλαιο έχει κάποιες  ιδιότητες που πρέπει κα‐
ταρχήν  να  εξετάσουμε.    Είναι  διαρκές,  μετασχηματίζεται,  έχει  αθροιστική  τάση,  ρέει 
από μια περιοχή σε μία άλλη,  έχει ανταλλακτική αξία και φυσικά οδηγεί σε δομικούς 
μετασχηματισμούς  κοινωνίες  και  τεχνολογική  πρόοδο.    Δεν  επηρεάζεται  σημαντικά 
από εξωτερικές συνθήκες εκτός αν αυτές έχουν συνάφεια με την μορφή που έχει προ‐
σωρινά λάβει.   Στην Ελλάδα βλέπουμε μια στροφή προς την αγορά της Κίνας στον το‐
μέα  του  εισαγωγικού  εμπορίου προς  εμάς,  της  εισόδου χαμηλού κόστους ανθρώπινου 
δυναμικού  αλλά  και  επιχειρηματικών  κινήσεων  προς  πλουτοπαραγωγικές  πηγές  του 
παραδοσιακού κρατικού μονοπωλίου. 
Από την στιγμή που αναφερόμαστε στο Διεθνές Εμπόριο πρέπει να έχουμε υπόψη 

μας την θεωρία του David Ricardo συγκριτικό πλεονέκτημα (comparative advantage).  Ο 
Ricardo για να αναπτύξει τη θεωρία αυτή, πήρε σαν παραδείγματα την Αγγλία και την 
Πορτογαλία  που  παρήγαγαν  ύφασμα  και  κρασί  υποθέτοντας  ότι  η Πορτογαλία  ήταν 
πιο παραγωγική στην παραγωγή και του υφάσματος και του κρασιού. 
 
  ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

  Κρασί  Ύφασμα   
Πορτογαλία  80  90  170 
Αγγλία  120  100  220 
Σύνολο  200  190  390 
 
Κόστος ευκαιρίας (το αγαθό Α πρέπει να εγκαταλείψει μια ποσότητα άλλων αγαθών 

για να παραχθεί επιπλέον από το Α). 
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  Κρασί  Ύφασμα 
Πορτογαλία  80/90  90/80 
Αγγλία  120/100  100/120 
 
Εύκολα  διαπιστώνουμε  ότι  το  συγκριτικό πλεονέκτημα  της Πορτογαλίας  σε  σχέση 

με την Αγγλία στην παρασκευή του κρασιού.  Όμοια η Αγγλία έχει το συγκριτικό πλεο‐
νέκτημα στην παρασκευή του υφάσματος σε σχέση με την Πορτογαλία.   
Τα πλεονεκτήματα  της  εισόδου  οικονομικής  δραστηριότητας  είναι αρκετά  όπως  το 

κανάλι διανομής διάθεσης αζήτητων αγαθών, η τεχνολογική πρόοδος, η λήψη δανείων 
από διεθνείς οργανισμούς, η βελτιωμένη τεχνογνωσία, η συνεργασία των λαών (αν και 
η κουλτούρα διαδραματίζει μεγάλο ρόλο σε αυτόν τον τομέα). 
Συνοψίζοντας οι ιδιωτικοποιήσεις για να μπορέσουν να έχουν αποτελεσματικότητα 

πρέπει να εφαρμοστούν σε ένα δομημένο χρονοδιάγραμμα αλλά και φυσικά να υπάρξει 
ένα ολόκληρο project management πίσω από αυτές.   Σημαντικά στοιχεία είναι ο σεβα‐
σμός στον ενδογενή πληθυσμό, στις τοπικές κοινωνίες, στην διαμορφωθείσα αντίληψη, 
δημιουργία  εναλλακτικών  εργασιακών  σχέσεων  στους  εργαζομένους,  εγγυήσεις  για 
επανεπένδυση κεφαλαίων στην χώρα φιλοξενίας,  τήρηση κανόνων του Εμπορικού Δι‐
καίου αλλά και Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας.  Είναι έκδηλη η ανάγκη ύπαρξης 
ελεγκτικού  μηχανισμού  της  ιδιωτικής  πρωτοβουλίας.    Το  παν  μέτρον  άριστον  ισχύει 
στην περίπτωση μας μιας και η τακτική του προστατευτισμού, της έντονης δασμολόγη‐
σης, ποσοστώσεων και ταριφών έχει περάσει στο παρελθόν.  Νέες προοπτικές ανοίγουν 
με  την  Ο.Ν.Ε  και  τα  διαρκή  επενδυτικά  της  σχέδια  σε  στρατηγικά  πλαίσια  στήριξης, 
όπως επίσης και η χρηματοδότησης μικρής και πολύ μικρής επιχειρηματικής πολιτικής, 
και συνεταιριστικών τραπεζών. 
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