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Ζήτω οι ιδιώτες 
 

Η ιδιωτικοποίηση προεβλήθη 

ως ο πλέον ενδεδειγµένος τρόπος 

για κλάδους της οικονοµίας οι 

οποίοι σε κρατικά χέρια δεν 

εµφανίζονταν αποτελεσµατικοί. 

Αυτό αποτελεί κεντρικό επιχείρηµα 

όσων διάγουν υπέρ της 

ιδιωτικοποίησης των πάντων. Στους 

τοµείς της νέας τεχνολογίας, το 

σύνθηµα είναι ένα: "µόνο οι ιδιώτες 

µπορούν, µόνο η ελεύθερη αγορά 

θα ωφελήσει τους καταναλωτές". Η 

επιχειρηµατολογία αυτή τελικά 

κυριάρχησε στην ΕΕ και µάλιστα µε 

µια αίσθηση "αναπηρίας" σε σχέση 

µε τις ΗΠΑ. Το ρεύµα πέρασε 

παντού, σε οτιδήποτε δηµόσιο 

µπορούσε να παράξει κέρδος σε 

ιδιωτικά χέρια: στην ενέργεια, στα 

λιµάνια, στα νοσοκοµεία, στα 

αεροδρόµια, στο σιδηρόδροµο. Η ελληνική πραγµατικότητα 

είναι παράδεισος παραδειγµάτων προς αποφυγή στη 

διαχείριση δηµοσίων πόρων. Η ιδιωτικοποίηση, όµως, δεν 

είναι λύση, για λόγους που ξεπερνούν την 

"αποτελεσµατικότητα της διαχείρισης" και καταλήγουν να 

ανάγονται στα θεµέλια των κοινωνικών οικοδοµηµάτων 

οργανωµένων ως κράτη όπως τα γνωρίζουµε σήµερα. Αυτά 

συνήθως χαρακτηρίζονται παλαιοκοµµατικές αντιδράσεις 

στην "πρόοδο" στην οποία "οδεύουν τα πράγµατα", αλλά 

τέτοιες κρίσεις µας αφήνουν αδιάφορους.  

Οι νέες τεχνολογίες έκαναν την ιστορία να τρέχει µε 

πολύ γρηγορότερο ρυθµό. Φαινόµενα που στο παρελθόν 

θα εκδηλώνονταν µετά από 50 χρόνια, σήµερα 

εκδηλώνονται ίσως και σε 5. Ετσι, οι µανδύες πέφτουν και 

έρχεται η αποµυθοποίηση. Ας δούµε τα σκάνδαλα της 

Enron και της WorldCom τα οποία ο αναγνώστης µάλλον 

γνωρίζει αλλά πιθανόν να λησµονεί ή να µην 

αντιλαµβάνεται παρά µόνο ως "άλλη µία" είδηση. Οι 

ιδιώτες, λοιπόν, οι οποίοι είχαν πάρει την άδεια από τους 

κυβερνώντες για να παρέχουν στους καταναλωτές 

ενέργεια και επικοινωνίες υψηλής ποιότητας και 

ανταγωνιστικών τιµών, έγραψαν στα παλιά τους παπούτσια 

όλα αυτά και κοίταξαν το συµφέρον που δηλώνει η λέξη 

ιδιώτης: το ιδιωτικό τους.  

Ούτε των εργαζοµένων τους, ούτε των καταναλωτών 

τους, ούτε (όλων) εκείνων που τους στήριξαν να 

αναλάβουν τη δράση, δηλαδή των εκλεγµένων 

εκπροσώπων. Κάτι µε δηµιουργική λογιστική, κάτι µε απλή 

εξαπάτηση, τα χρήµατα εξαφανίστηκαν και αν κανείς έχει 

το θάρρος, ίσως να µην χρειάζεται να τα αναζητήσει, αλλά 

ξέρει πού θα τα βρει. Όλα αυτά, µέσα σε µια γενικότερη 

κρίση σύγχυσης, την οποία ιδιώτες πάλι δηµιούργησαν, την 

κρίση των "dot com". Μεταφέρουµε από τη 

"Ναυτεµπορική": "Οι εταιρείες του τηλεπικοινωνιακού 

τοµέα περιέκοψαν 243.200 θέσεις εργασίας στο σύνολο 

των 735.527 θέσεων εργασίας που χάθηκαν σε όλους 

τους βιοµηχανικούς κλάδους από τον Ιανουάριο του 

τρέχοντος έτους" και "Οι περικοπές στον τοµέα 

τηλεπικοινωνιών καλύπτουν το µεγαλύτερο ποσοστό από 

κάθε άλλη βιοµηχανία" και "αναµένεται να φθάσουν ή να 

ξεπεράσουν εφέτος τις 317.777 θέσεις που χάθηκαν το 

2001".  

Τα ίδια και χειρότερα συνέβησαν στην ενέργεια µε 

την Enron, και ήδη η Ευρώπη "ψάχνεται". Θα πει κανείς, ότι 

τα "καµπανάκια" αυτά είναι υγιή και ότι έτσι προάγονται τα 

ενιαία λογιστικά πρότυπα που θα φέρουν τη διαφάνεια. Ναι, 

αλλά αν ήταν να επιβληθούν κανόνες καλής διαχείρισης, 

αυτό δεν θα µπορούσε να έχει γίνει και µε δηµόσιο 

καθεστώς, χωρίς την απώλεια τόσων θέσεων εργασίας και 

τόσων αποταµιεύσεων µικροεπενδυτών; Τη στιγµή µάλιστα, 

που οι ιδιωτεύοντες φορείς είναι και στρατηγικής σηµασίας 

και απειλούν την εύθραυστη στις µέρες µας "ασφάλεια" 

(π.χ. αεροδρόµια, λιµάνια). Οι πελάτες τελικά δεν 

ευεργετήθηκαν από τον ανταγωνισµό, καθότι συµφωνίες 

κυρίων γίνονται σε όλα τα επίπεδα και ο νοών νοείτω. Τα 

δε τεχνολογικά ευεργετήµατα µπορούσαν να παρασχεθούν 

και από δηµόσιους φορείς. Όλα, όµως, έγιναν για το 

κέρδος των λίγων και όχι των πολλών. Αυτό ήταν και αυτό 

θα είναι πάντα η ιδιωτικοποίηση, όπως και αν σερβίρεται 

και όντως, σε άλλους τοµείς έχει και τα καλά του. Εµείς 

αναµένουµε να δούµε πώς θα "µαζευτεί" η κατάσταση, για 

όσο διάστηµα ακόµη θα υπάρχουν "κράτη". 

 

Υ/Γ: Κάθε "άποψη" του µηνός Σεπτεµβρίου που 

σέβεται τον εαυτό της µάλλον θα γράψει κάτι επετειακό, 

µην πείτε ότι δεν θυµάστε για ποιο πράγµα. Εµείς, σας 

παραπέµπουµε στο www.whatreallyhappened.com και 

αναµένουµε τις αντιδράσεις σας. 
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