
 

 

 

Ιδιωτικοποιήσεις: µε νηφαλιότητα να τονίσουµε τα οφέλη για το κράτος, 
την κοινωνία και τους πολίτες 

Στον ανεπτυγµένο ∆υτικό Κόσµο, εδώ και αρκετές δεκαετίες, οι ιδιωτικοποιήσεις 
περιουσιακών στοιχείων του δηµόσιου τοµέα, γίνονται δεκτές στις συγκεκριµένες κοινωνίες 
ως επενδυτικά εργαλεία, µοχλοί οικονοµικής ανάπτυξης και δηµιουργίας νέων θέσεων 
εργασίας. Στην περίπτωση της χώρας µας, ο ΣΒΒΕ είναι πεπεισµένος ότι οι ιδιωτικοποιήσεις 
µπορούν πραγµατικά να έχουν θετική επίπτωση στη µείωση του υπέρογκου χρέους της 
χώρας µας, στην τόνωση των δηµοσίων εσόδων και στην υλοποίηση επενδύσεων.   

Γιατί όµως ο Σύνδεσµος επιµένει στην υλοποίηση των ιδιωτικοποιήσεων; Οι ιδιωτικοποιήσεις 
έχουν σηµαντικές θετικές επιπτώσεις στην οικονοµία, µερικές από τις οποίες είναι: 

• Η δηµιουργία πλούτου και η συνεπακόλουθη ανάπτυξη κοινωνικών ωφελειών, που χωρίς 
τις ιδιωτικοποιήσεις δεν θα υπήρχαν. Ο ιδιώτης επενδυτής επιδιώκει τη µεγιστοποίηση της 
απόδοσης της επένδυσής του – εννοείται µε θεµιτά µέσα και στο πλαίσιο της κείµενης 
νοµοθεσίας– και στο πλαίσιο αυτό πληρώνει φόρους, εργοδοτικές εισφορές, τέλη κλπ. 

προς το κράτος, ενώ ταυτόχρονα τα παραγόµενα προϊόντα ή υπηρεσίες της 
ιδιωτικοποιηµένης επιχείρησης δηµιουργούν ευχαριστηµένους καταναλωτές.  

• Η µεταφορά σηµαντικού ύψους κεφαλαίων, τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, που 

δηµιουργούν πολλαπλασιαστικά οφέλη σε συνδεδεµένους κλάδους, µε αποτέλεσµα την 
αναβάθµισή τους και τη σταδιακή βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους.  

• Η δηµιουργία πραγµατικών συνθηκών ανταγωνισµού. Πλέον δεν υπάρχει µόνον µια 

επιχείρηση, που πιθανόν να έχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά και ειδικά στον κλάδο 

στον οποίο ανήκει, µε αποτέλεσµα τον περιορισµό του ανταγωνισµού. Είναι σε όλους 
γνωστό ότι µια δηµόσια επιχείρηση λειτουργεί µάλλον µε υπέρογκο λειτουργικό κόστος, το 

οποίο πληρώνουν οι, προφανώς, ανυποψίαστοι φορολογούµενοι. Το φαινόµενο αυτό µε 
την ιδιωτικοποίηση παύει να υφίσταται.  

• Μια δηµόσια επιχείρηση, η οποία, κρατική ούσα, ουσιαστικά δεν υπόκειται σε ουσιαστικό 

έλεγχο, µε αποτέλεσµα το σύνολο των επιχειρηµατικών αποφάσεων να επηρεάζονται 
ευθέως από το εκάστοτε πολιτικό προσωπικό που «εργάζεται» στη συγκεκριµένη 

επιχείρηση, το οποίο υπολογίζει πρωτίστως το πολιτικό κόστος και παραµερίζει την 
επιχειρηµατική αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα. Ουσιαστικά, µε τη µεθόδευση 

αυτή οι δηµόσιες επιχειρήσεις γίνονται εν δυνάµει θύλακες διαφθοράς. Αντίθετα, σε µια 

ιδιωτικοποιηµένη επιχείρηση αυτά τα φαινόµενα παύουν να υπάρχουν, και το αποτέλεσµα 

είναι και πάλι ωφέλιµο προς την κοινωνία.  

• Τέλος, µια ιδιωτικοποίηση συνεπάγεται έσοδα και όχι έξοδα για τον προϋπολογισµό του 

κράτους. Ουσιαστικά µια ιδιωτικοποίηση συµβάλλει στη µείωση του κόστους λειτουργίας 
του δηµόσιου τοµέα και στον περιορισµό των δηµοσίων ελλειµµάτων.  

Βεβαίως, ο «κατάλογος» µε τα πλεονεκτήµατα από την επιτυχηµένη υλοποίηση 

ιδιωτικοποιήσεων είναι σίγουρα µεγαλύτερος από τα πέντε προαναφερόµενα σηµεία.  

Στη χώρα µας όµως αντί οι ιδιωτικοποιήσεις να ειδωθούν σαν µέσον για την ανάπτυξη, για 

τον εξορθολογισµό της λειτουργίας του κράτους, για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας 
και να δηµοσιοποιηθούν τα πραγµατικά οφέλη απ’ αυτές, η κοινή γνώµη έχει σχηµατίσει δυο 

«άλλου τύπου» εντυπώσεις, που είναι µακριά από τον πραγµατικό στόχο: η πρώτη αφορά 

στο ότι η ιδιωτικοποίηση είναι τελικά εισπρακτικό µέτρο για την κάλυψη, πρόσκαιρα βεβαίως, 
δαπανών για τη λειτουργία του κράτους. Η δεύτερη σχετίζεται µε την «τιµωρία» κάποιων 
συντεχνιών εργαζοµένων, που κατά την κοινή γνώµη αποµυζούν το κράτος.  

Μήπως ήρθε η ώρα να βάλουµε τα πράγµατα στη σωστή τους θέση, αίροντας τις λάθος 
εντυπώσεις στην κοινωνία, δηµοσιοποιώντας µε νηφαλιότητα και επιχειρήµατα τα οφέλη για 

το κράτος και τον πολίτη από µια ιδιωτικοποίηση και τονίζοντας ότι µια επιτυχηµένη 

ιδιωτικοποίηση συνεπάγεται δηµιουργία θέσεων εργασίας; 
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Ο ΣΒΒΕ συµφωνεί µε τις ιδιωτικοποιήσεις που πραγµατοποιούνται σε σωστή κατεύθυνση, 

διότι τότε µπορούµε να επιτύχουµε ουσιαστική τόνωση των δηµοσίων εσόδων και να 

δηµιουργήσουµε προϋποθέσεις χειροπιαστής ανάπτυξης, µε την υλοποίηση επενδύσεων και 
µε τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας.  

Άλλωστε, αυτό δεν είναι που τελικά χρειαζόµαστε για την ανάπτυξη της χώρας; 

 

 


