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1. Εισαγωγή
Μ ε αφορμή τα μεγάλα και χρόνια ελλείμματα των κρατικών επιχειρήσεων σ’όλο σχεδόν
το ν κόσμο, η αναγέννηση του οικονομικού φιλελευθερισμού στη δεκαετία του 7 0 οδήγησε
στην αποποίηση εκείνω ν των οικονομικών θεωριών που βασίζονται έντονα στον κρατικό
παρεμβατισμό. Σ τις αρχές της δεκαετίας του '80 η νέα τό τε κυβέρνηση των Η.ΠA προέβαλε
ενεργητικά ένα μεγάλο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων, ενώ η Βρετανία στο τέλο ς της
δεκαετίας του '80 προέβη σε εκτετα μ ένες ιδιωτικοποιήσεις. Στη συνέχεια ακολούθησαν
σε π αγκόσμια κλίμ α κα και ιδ ια ίτερ α σ τις αναπ τυσ σ όμενες χώ ρες π ρογράμματα
αποκρατικοποιήσεων. Τα συνολικά έσοδα από τις κρατικοποιήσεις αυξήθηκαν από 2,5 δισ.
$ το 1988 σε 2 3 2 δισ. $ το 1992 ( Shcwartz, Lopes 1993).
Κ ε ν τρ ικ ό σ ημ είο σ τη σ υζήτησ η γ ια τ ις α π ο κρ α τικο π ο ιή σ εις α π ο τε λ ε ί η
αποτελεσματικότερη λειτουργία του δημόσιου τομέα καθώς επίσης και η αποκόμιση εσόδων
για τη μείωση των ελλειμμάτω ν που προήλθαν από τις δημόσιες επιχειρήσεις. Σκοπός
αυτής τη ς εργασίας είναι η εξέταση τη ς απ οτελεσματικότητας στην ιδιω τική και δημόσια
επιχείρηση καθώς επίσης και η ανάδειξη των περιορισμών και αποκλίσεων (trade - offs)
που εμφανίζονται στη διαδικασία των ιδιωτικοποιήσεων.
Η εργασία χω ρίζεται σε π έντε μέρη. Μ ετά το εισαγωγικό μέρος, στο δεύτερο μέρος
ε ξ ε τά ζ ε τα ι μέοα στα π λαίσια τη ς θεω ρίας τω ν δικαιω μάτω ν ιδ ιο κτη σ ία ς και τη ς
γραφειοκρατικής οργάνωσης η επίδραση που υποστηρίζεται ό τι ασκεί η μορφή ιδιοκτησίας
στην απ οτελεσματικότητα της δημόσιας και ιδιω τικής επιχείρησης αντίσ το ιχα Στο ίδιο
μέρος παρουσιάζονται συνοπτικά τα συμπεράσματα των εμπειρικών ερευνών από το διεθνή
χώρο σ χετικά με την απ οτελεσματικότητα των δύο μορφών επιχειρήσεων. Στο τρ ίτο
μέρος εξετά ζετα ι η επίδραση του ανταγωνισμού και των κρατικών παρεμβάσεων στο πλαίσιο
λ ε ιτ ο υ ρ γ ία ς τω ν ιδ ιω τικ ώ ν κ α ι δημόσ ιω ν επ ιχ ειρ ή σ εω ν κ α ι ε ιδ ικ ό τ ε ρ α σ τη ν
απ οτελεσματικότητα αυτών των επιχειρήσεων. Στο τέτα ρ το μέρος εξετά ζετα ι η σχέση
μεταξύ τω ν στόχων τη ς οικονομικής πολιτικής και της απ οτελεσματικότητας της δημόσιας
επιχείρησης. Τέλος , στο πέμπτο μέρος εξετάζονται οι περιορισμοί και οι αποκλίσεις που
ανακύπτουν στη διαδικασία των ιδιωτικοποιήσεων.

2 θεω ρ η τκ ές Προσεγγίσεις για την Αναποτελεσματικότητα της Δημόσιας Επιχείρησης
και τα Πορίσματα των Εμπειρικών Ερευνών
Υπάρχουν δύο βασικά επιχειρήματα κατά τη ς δημόσιας παραγωγής τα οποία στηρίζονται
στους παρακάτω συλλογισμούς:
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- Το γεγονός ό τι στη δημόσια επιχείρηση δεν υπάρχουν ιδιωτικά αλλά συλλογικά δικαιώματα
ιδιοκτησίας σημαίνει, ό τι οι m anagers αυτών των επιχειρήσεων διαθέτουν μεγαλύτερο
πεδίο ελευ θ ερ ία ς στη λήψη αποφάσεων με συνέπ εια να παρουσιάζουν μ ικρότερη
απ οτελεσματικότητα σε σύγκριση με την ιδιωτική επιχείρηση.
- Η δημόσια επιχείρηση άμεσα ή έμμεσα απ οτελεί μέρος τη ς γενικής δημόσιας διοίκησης
και κατά συνέπεια υπόκειται λίγο ή πολύ σε περιορισμούς οι οποίοι καθιστούν συχνά
αδύνατη την αποτελεσματική διαχείρισή της. Το πρώτο επιχείρημα σ χετίζετα ι με την
θεωρία τω ν δικαιωμάτων ιδιοκτησίας (Alchian 1965), το δε δεύτερο με τη θεωρία τη ς
γραφειοκρατικής οργάνωσης (Tullock 1965).

2.1 Α να π ο τελεσ μ α τικό τη τα σαν Συνέπ εια τω ν Σ υλλογικώ ν Δ ικαιω μάτω ν Ιδιοκτησ ίας.
Κύριος στόχος μιας επιχείρησης που λειτουρ γεί στα πλαίσια του τέλειο υ ανταγωνισμού
είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους. Ο ιδιώτης επιχειρηματίας προκειμένου να επ ιτύχει
αυτόν το στόχο, προσπαθεί με κάθε τρόπο να παραγει με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Η
οικονομία σε πρώτες ύλες που βρίσκονται σε σ τενότητα μειώνουν όχι μόνο το κόστος και
την τιμή αλλά δημιουργούν και τις προϋποθέσεις για την ικανοποίηση πρόσθετων αναγκών.
Παράλληλα ο ιδιώ της επιχειρηματίας συχνά αναγκάζεται να προβαίνει σε καινοτομίες οι
οποίες ανταποκρίνονται καλύτερα σ τις προτιμήσεις τη ς ζήτησης. Η επιδίωξη του κέρδους
συνεπώς δημιουργεί προϋποθέσεις και κίνητρα που στο σύνολό τους εξυπηρετούν και το
συμφέρον τη ς κοινωνίας. Μέσα στα πλαίσια αυτά ο m anager μιας ιδιω τικής επιχείρησης
είναι αναγκασμένος να λάβει σοβαρά υπόψη τον κύριο στόχο των ιδιοκτητών της επιχείρησης
για τη ν επ ίτευξη του οποίου υπόκειται σε διαρκή έλεγχο
Σ τη ν περίπτω ση όμως τη ς δημόσιας επ ιχείρη σ ης το ενδ ια φ έρ ο ν γ ια τη ν
πραγματοποίηση κέρδους είναι μικρότερο, η δε διοίκηση αυτής της επιχείρησης σπάνιά
αποκομίζει προσωπική ω φέλεια από-τα κέρδη της. Επίσης η δυνατότητα ε εγχου είναι
περιορισμένη. Τόσο ο. φορολογούμενο, ως 'ιδ ιο κ τή τες ' αυτής τη ς επιχείρησης οσο και ο.
καταναλω τές ως επικαρπωτές των υπηρεσιών της δεν έχουν το παραμκρο κίνητρο για
άσκηση απ οτελεσματικού ελέγχου ούτε τη δυνατότητα να απευθυνθούν σε άλλους
ανταγω νιστές παραγωγούς στην περίπτωση που είναι δυσαρεστημενοι απο το προιον τη ς
δημόσιας επιχείρησης. Και σ τις δύο περιπτώσεις το κόστος είναι πολύ υψηλό. Τα παραπανω
απ οτελούν το κεντρικό νόημα τη ς θεωρίας των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας η οποία δεν
διέφ υγε τη ς κρ ιτικής (Pommerhene 1990). Σε μια ανταγωνιστικη αγορα όπως συνήθως
εξετά ζετα ι, μια επιχείρηση (με απουσία εξωτερικών επιπτώσεων) είναι φυσικό να εχ ει
κίνητρα για αποτελεσματική κατανομή των πόρων λόγω της δυνατότητας ^ τα κ ιν η σ η ς
των πελατών της. Παρόμοια θα είναι και στην παραγωγή αποτελεσματική για τί δκχρορετικα
υπάρχει ο κίνδυνος να εκτοπ ισ τεί από άλλες επιχε.ρήσεις η στη χειρότερη περίπτωση να
χρεοκοπ ήσ ει Ο ταν όμως μια επιχείρηση λειτουρ γεί χ ^ ς ανταγωνκ,μο η ο ανταγοΛ,,σμος
είναι π ολύμικρός, τό τε είναι δυνατόν, ανάλογα με το βαθμό ανταγωνισμού σ τις δκκρορες
αγορές να ^ σ α ρ μ ό ζ ε . τις τιμ ές σε υψηλότερα επίπεδα Στην περίπτωση αυτή θα πρεπε,
3 £ μ έ ν ε . 3 ? ΐ α αναποτελεσματική κατανομή των πόρων καθώς επίσης κα, μ «
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άμβλυνση τη ς πίεσης για απ οτελεσματικότητα στην παραγωγή. Αυτή ακριβώς η σκέψη, ό τι
κάτω από ορισμένες περιστάσεις η ιδιωτική επιχείρηση δεν εξασφαλίζει αποτελεσματικότητα
στην κατανομή των διαθέσιμων μέσων παραγωγής, υπήρξε η αφορμή πολλές φορές στο
παρελθόν γ ια κρατικοπ οιήσεις. Κατά συνέπεια στην περίπτωση μεγάλω ν ιδιω τικώ ν
μονοπωλίων δεν θα πρέπει να αναμένει κανείς οπωσδήποτε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα
σε σύγκριση με τα κρατικά μονοπώλια Α ντίθετα όταν τα κρατικά μονοπώλια λειτουργούν
σε μια ανταγω νιστική αγορά, όπως σε πολλές περιπτώσεις στη Γαλλία τη Γερμανία , την
Ιταλία και την Αυστρία θα πρέπει να αναμένει κανείς μια αποτελεσματικότητα στην κατανομή
των παραγωγικών μέσων όχι όμως απαραίτητα και στην παραγωγή. Για τα μικρά ιδιωτικά
μονοπώλια ισχύει το αντίθετο.
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Α να π ο τελεσ μ α τικό τη τα σαν Συνέπ εια τη ς Γρα φ ειοκρατικής Οργάνωσης.

Η αναπ οτελεσματικότητα στη δημόσια επιχείρηση ενδέχετα ι να είναι και συνέπεια του
τρόπου με το ν οποίο η γραφειοκρατία είναι οργανωμένη. Αυτό ο φ είλετα ι σε μια σειρά από
παράγοντες :
- Συχνά η χρηματοδότηση των δημοσίων επιχειρήσεων που παράγουν αγαθά και υπηρεσίεςς
δεν γ ίν ετα ι μέσω τη ς αγοράς αλλά από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτή η ρύθμιση
πολλές φορές δημιουργεί κίνητρα για μια αναποτελεσματική διαχείριση. Η απουσία των
τιμώ ν για τις δημόσιες υπηρεσίες δυσκολεύει τη διοίκηση των επιχειρήσεων να καθορίσει
εκείνο το ύψος της παραγωγής στο οποίο το οριακό κόστος και η οριακή ωφέλεια εξισώνονται
και να αποφασίσει πότε η παραγωγή ενός αγαθού πρέπει να διακοπ εί
- Ο ι κρατικές παρεμβάσεις αποτελούν επίσης μια σοβαρή αιτία για την αναποτελεσματικότητα
τη ς δημόσιας επιχείρησης. Είναι εύλογο να υποθέσει κανείς ό τι η διαπραγματευτική δύναμη
των εργατικώ ν συνδικάτων στο δημόσιο τομέα για υπέρμετρες αυξήσεις των μισθών είναι
μεγαλύτερη ένα ντι εκείνης στον ιδιω τικό το μ έα Η ικανότητα αυτή είναι τόσο μεγαλύτερη
όσο πιο νευραλγική θέση κα τέχ ει ο κλάδος μιας δημόσιας επιχείρησης ή υπηρεσίας στην
εθνική οικονομία Το γεγονός αυτό συχνά αποβαίνει σε βάρος τη ς απ οτελεσματικότητας
στην παραγωγή τη ς δημόσιας επιχείρησης. Αυτό οφ είλετα ι σε μεγάλο μέρος στο ό τι οι
π ολιτικοί χρειάζονται τη στήριξη των συνδικάτων για τη ν επανεκλογή τους. Ένας άλλος
λόγος είναι η αποφυγή απεργιών στο δημόσιο τομέα οι οποίες συνεπάγονται υψηλό πολιτικό
κόστος. Δεδομένου δε ό τι οι διοικήσεις ορίζονται από πολιτικούς, οι δυνατότητες αντίστασης
τω ν διοικήσεων σ τις πιέσεις είναι εκ των πραγμάτων περιορισμένες. Παραπέρα η τάση των
γραφειοκρατιώ ν να μεγιστοποιεί τον κύκλο εργασιών και το ν αριθμό των απασχολούμενων
σ τις δημόσιες επ ιχειρήσεις , αυξάνει με τον τρόπο αυτό το κόστος πέραν εκείνου που
είναι απαραίτητο για την αποτελεσματική παροχή τη ς σ χετικής υπηρεσίας. Τα συμφέροντα
τη ς γραφειοκρατίας και των πολιτικών συνεπώς υπερισχύουν πολλές φορές τω ν κινήτρω ν
τω ν διοικήσεων για αποτελεσματική διαχείριση, με συνέπεια τη ν αύξηση του κόστους
λειτουργίας, μείωση τη ς ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και υπονόμευση της
ίδιας τη ς βάσης τη ς λειτουργίας τη ς δημόσιας επιχείρησης. Δ εν είναι λίγ ες οι περιπτώσεις
που το μέσο κόστος ανεβαίνει τόσο, ώστε, παρά τις αύξουσες αποδόσεις κλίμακας που
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μπορεί να συνεπάγεται η τεχνο λογία να μπορούν ακόμη και μικρής κλίμακας επ ιχειρήσεις
να παράγουν με χαμηλότερο κόστος από τη δημόσια επιχείρηση αν τους επιτραπεί να
εισέλθουν στην αγορά Τέλος, η συχνή αλλαγή των διοικήσεων δεν δημιουργεί κίνητρα για
μακρόπνοους σχεδιασμούς εκ μέρους τους, ούτε καν για αποτελεσματική διαχείριση, διό τι
σε τελική ανάλυση η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης παίζει μικρό ρόλο στην αξιολόγηση
των διοικήσεων.

2.3 Ε μ π ειρικές Έ ρευνες
Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός εργασιών (Βλ. ενδεικτικό : Benriet
and Johnson 1979 , Bennet 1980 , B o rche rd ng Fommerehne and Schneider, 1982,
Kaulm ann 1987, Pommerehne 1990) στις οποίες εμφανίζονται και συγκρίνονται συνολικά
τα αποτελέσματα εμπειρικών ερευνών που πραγματοποιήθηκαν μέχρι το τέλο ς περίπου
του 80 και αφορούν την απ οτελεσματικότητα στην ιδιω τική και τη δημόσια επιχείρηση. Η
π λειονότητα αυτών των ερευνών αναφέρεται στις Η.ΠΑ , τον Καναδά και την Αυστραλία
και οι συγκρίσεις τη ς απ οτελεσματικότητας σ τις δυό μορφές επιχειρήσεων γίνονται με
βάση το κόστος παραγωγής.
Α υ τό που παρατηρεί κα νείς σ τις παραπάνω εμ π ειρικές έρευ νες είνα ι ό τι ο
μεγαλύτερος αριθμός αυτών αναφέρεται σε οικονομικούς κλάδους οι οποίοι κατεξοχήν
‘εξαιρούνται’ του ανταγωνισμού (ενέρ γεια ύδρευση, μεταφορές, υγεία), ενώ οι μ ελέτες
που συγκρίνουν την ιδιω τική με τη δημόσια επιχείρηση στη βιομηχανία είναι πολύ λ ίγες
(Gallaiw - Homonno 1981, Lewin 1982, Ayub and Hegstad 1987). Το γεγονός αυτό αποδίδεται
αφενός μεν στο ό τι σ τις Η.ΠΑ , τον Καναδά και την Αυτραλία - χώρες από τις οποίες
π ροέρχεται η π λειονότητα των εμπειρικών ερευνών - η δημόσια βιομηχανική παραγωγή
είναι πολύ μικρή,αφετέρου δε μ ελέτες τέτο ιο υ είδους στις ευρωπαϊκές χώρες -όπου η
κρατική παραγωγή στη βιομηχανία είναι μεγάλη - άρχισαν να πραγματοποιούνται μόλις
στο τέλο ς τη ς δεκαετίας του '80.
Παρά το υ ς περιορισμούς αυτούς, οι οποίοι δ εν μπορούν να αγνοηθούν, οι
περισσότερες έρευνες καταταλήγουν στο συμπέρασμα ό τι η παραγωγή στην ιδιω τική
επιχείρηση είναι απ οτελεσματικότερη σε σύγκριση με τη δημόσια αν και επισημαίνονται
σημαντικές διαφορές από κλάδο σε κλάδο. Φ αίνεται ό τι εκεί όπου ο ανταγωνισμός είναι
μικρός και το πλαίσιο λειτουργίας των ιδιωτικών επιχειρήσεων υπόκειται σε αυστηρούς
κρατικούς κανονισμούς και όρους, ο ιδιω τικός τομέας είναι αποτελεσματικότερος. Επίσης
η παροχή υπηρεσιών από την ιδιω τική επιχείρηση είναι απ οτελεσματικότερη όταν αυτή
ανατίθεται από το κράτος σ τις ιδιω τικές επιχειρήσεις υπό μορφή μκύω σης και το κόστος
ελέγχου τη ς εκτέλεσ η ς του συμβολαίου είναι χαμηλό. Α ντίθετα πολύ λ ίγ ες έρευνες
υποστηρίζουν ό τι η δημόσια επιχείρηση είναι αποτελεσματικότερη. (Boreherding 1983),
ενώ ο ι νεώ τερες έρευνες δέχονται ό τι δεν υπάρχουν συστηματικές διαφορές μεταξύ των
δύο μορφών επιχειρήσεων. Πρέπει να τονισθεί ό τι σ τις περισσότερες εμπ ειρικές έρευνες
δεν λεμβάνονται υπόψη τυχόν διαφορές στην τεχνολογία και τις συνθήκες παραγωγής, οι
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δ υ νη τικές οικονομίες κλίμακας καθώς και τα π λεονεκτήματα συνένωσης. Επιπλέον
παρουσιάζουν τρ εις βασικές αδυναμίες (Pommerehne 1990) και οι οποίες είναι:
α Συχνά υποθέτουν ό τι και οι δύο μορφές επιχειρήσεων παράγουν όμοια π ροϊόντα
Τα προϊόντα όμως και οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τις δημόσιες επ ιχειρήσεις
ενδ έχετα ι να παρουσιάζουν μεγαλύτερη και ουσιαστικά πολύπλοκη διάσταση σε σύγκριση
με αυτά των ιδιωτικών. Επομένως αν το προϊόν δεν είναι απολύτως όμοιο, θα πρέπει να
διευκρινισθεί ποιο προϊόν ανταποκρίνεται καλύτερα στις προτιμήσεις των ενδιαφερομένων.
Αυτό είναι απαραίτητο γ ια τί η απ οτελεοματικότητα στην κατανομή των πόρων απ αιτεί
μεταξύ άλλων τόσο μια παραγωγή με χαμηλό κόστος όσο και μια παραγωγή σύμφωνη με
τη ζήτηση.
6. Σε πολύ λ ίγες εμπ ειρικές εργασίες ερευνάται κατά πόσο οι διαφορές στην
απ οτελεοματικότητα μεταξύ δημόσιας και ιδιω τικής επιχείρησης οφ είλονται αποκλειστικά
στη διαφορετική μορφή ιδιοκτησίας ή και σε άλλους παράγοντες, όπως σ τις επιδράσεις
τω ν συνθηκών ανταγωνισμού και σ τις ρυθμιστικές παρεμβάσεις του κράτους.
γ. Η διάκριση μεταξύ δημόσιας και ιδιω τικής επιχείρησης γίνετα ι με ένα και μοναδικό
κριτήριο δηλ. τη ν οικονομική απ οτελεοματικότητα Οι δημόσιες επιχειρήσεις όμως συχνά
δεν περιορίζονται μόνο στο στόχο της απ οτελεσματικότητας αλλά και στην επ ίτευξη και
άλλων εξωεπιχειρηματικών στόχων οι οποίοι επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την οικονομική
τους συμπεριφορά.

3. Η Σημασία του Ανταγωνισμού και των Κρατικών Παρεμβάσεων
Συγκρίσεις τη ς απ οτελεσματικότητας στην ιδιω τική και δημόσια επιχείρηση με ένα και
μοναδικό κριτήριο τα περιουσιακά δικαιώματα είναι ανεπαρκείς. Α υτό που προσδιορίζει την
απ οτελεοματικότητα είναι η αλληλεξάρτηση του ανταγωνισμού και τη ς μορφής ιδιοκτησίας.
Στο σημείο αυτό χωλαίνουν οι περισσότερες από τις παλαιότερες εμπειρικές έρευνες
(Pommerhene 1990). Ο M eusberger (1981) a x συγκρίνει το κόστος τη ς A ir Inter με αυτό
πολλών ιδιωτικών αεροπορικών επιχειρήσεων περιορισμένης χωρικής εμβέλειας των Η.ΠΑ
και κατα λήγει στο συμπέρασμα ό τι το κόστος τη ς A ir Inter είναι υψηλότερο κατά 55 %. Σε
αντίθεση με τις ιδιω τικές αεροπορικές επ ιχειρήσεις σ τις Η .Π Α όπου ο μεταξύ τους
ανταγωνισμός είναι μεγάλος, η A ir Inter αλλά και η A ir France, η British Airw ays κ λ α
υπ όκεινται σε μια σειρά αυστηρών κρατικώ ν κανονισμών και όρων λειτουργίας (όπως
προκαθορισμένες πτήσεις, συχνότητα πτήσεων κλπ.). Σ τις περιπτώσεις αυτές η μικρότερη
απ οτελεοματικότητα θα μπορούσε να είναι περισσότερο συνέπεια αυτών των ρυθμιστικών
παρεμβάσεων και λιγότερο της μορφής ιδιοκτησίας. Δ ιεθνείς συγκρίσεις (B ros» and Manzini
1985) έδειξαν ό τι, όταν λαμβάνονται υπόψη ό λες αυτές ο ι κρατικές ρυθμίσεις τό τε δεν
προκύπτουν σ υ σ υ ρ π ικ ές διαφορές στο κόστος μεταξύ των δύο μορφών επιχειρήσεων.
Η αλληλεξάρτηση μεταξύ ανταγωνισμού και μορφής ιδιοκτησίας στον προσδιορισμό
τη ς απ οτελεσματικότητας εξετά ζετα ι και σε μια σειρά από νεώ τερες εμπ ειρικές έρευνες
(Βλ,ούνοψη : Kautmann 1987, H artw ig 1993). Συνολικά από αυτές προκύπτει ό τι είναι
δύσκολο να μιλήσει κανείς για μια γενική υπεροχή τη ς ιδιω τικής παραγωγής από τη
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δημόσια Εν τούτοις δκχραίνεται ό τι η αποτελεσματικότητα και στις δυό μορφές επιχειρήσεων
είναι μεγαλύτερη όταν η αγορά είναι ανταγωνιστική. Ακόμη και όταν αρχικά οι δημόσιες
επ ιχειρήσεις παράγουν με υψηλότερο κόστος διαπιστώνεται ,ότι αυτό εξαφανίζεται σχετικά
σύντομα με την απελευθέρωση τη ς αγοράς. Επίσης δεν προκύπτουν σημαντικές διαφορές
στην απ οτελεσματικότητα και των δύο μορφών επιχειρήσεων όταν κατέχουν μονοπωλιακή
θέση στην αγορά και το πλαίσιο λειτουρ γίας τω ν υπ όκειται σε αυστηρές κρα τικές
παρεμβάσεις. Μόνο σε πολύ λ ίγες περιπτώσεις, όπως στον κλάδο των ασφαλειών και
τραπεζών, η ιδιω τική επιχείρηση παρουσιάζει μικρότερη απ οτελεσματικότητα
Πρέπει να τονισθεί εδώ ό τι υπάρχουν αγορές (ηλεκτρισμός, υ γεία εκπαίδευση κλπ.)
που ακόμη και αν απελευθερωθούν πλήρως δεν θα λειτουργούν και πάλι πιο πολύ
απ οτελεσματικά ενόσω τουλάχιστον δεν μεταβάλλεται το ρυθμιστικό πλαίσιο. Σ τις αγορές
αυτές υπάρχουν τεχνο λογικές συνθήκες που δημιουργούν αύξουσες αποδόσεις κλίμακας
και έτσ ι ευνοείται η μονοπωλιακή ή η ολιγοπωλιακή διάρθρωση. Επιπλέον, σε πολλές
περιπτώσεις είναι τεχνολογικά αλλά και εθιμικά αδύνατος ο σαφής καθορισμός δικαιωμάτων
ιδιοκτησίας, με συνέπεια να δημιουργούνται θετικές ή αρνητικές οικονομίες που δεν μπορούν
να τιμολογηθούν στην αγορά (αγορά εργασίας,εκπαίδευση,δημόσιες μεταφορές).

4. Στόχοι της Οικονομικής Πολιτικής και Αποτελεσματικότητα στη Δημόσια Επιχείρηση
Σε αντίθεση με τις ιδιω τικές επ ιχειρήσεις σ τις οποίες κύριος στόχος είναι η μεγιστοποίηση
των κερδών, οι δημόσιες αντιμετωπίζουν πολυάριθμους στόχους οι οποίοι συχνά έρχονται
σε σύγκρουση με το στόχο τη ς μεγιστοποίησης του κέρδους. Στους στόχους αυτούς
περιλαμβάνονται τόσο γενικοί οικονομικοί στόχοι όσο και μη οικονομικοί στόχοι οι οποίοι
επηρεάζουν τη ν οικονομική τους συμπεριφορά Το γεγονός αυτό καθιστά δύσκολη την
αξιολόγηση τη ς προσφοράς αγαθών και υπηρεσιών από τη δημόσια επιχείρηση και κατά
συνέπεια μια τέτο ια αξιολόγηση δεν μπορεί να επ ιχειρηθεί χωρίς πρώτα να λυθ εί το
πρόβλημα της οριοθέτησης. Μια παραγωγή π χ μπορεί να είναι μεν αποτελείχιαπκή, ενδέχεται
όμως από κοινωνική σκοπιά, λόγω των αρνητικών επιπτώσεων που συνδέονται με αυτή, να
μην είναι αποτελεσματική όσον αφορά την κατανομή των παραγωγικών πόρων. Μ ια δημόσια
επιχείρηση μπορεί να παράγει με υψηλότερο κόστος σε σύγκριση με μια ιδιω τική, α ντί
αυτού όμως να αποφεύγει ένα κοινωνικό κόστος το οποίο θα είναι πολύ μεγαλύτερο από
το επιπρόσθετο ιδιωτικό. Ο ι δυνατότητες αυτές υπάρχουν ιδιαίτερα εκ εί όπου η κοινωνική
ω φέλεια δημιουργείται σαν υποπροϊόν και δεν μπορεί να εφαρμοστεί η αρχή του αποκλεισμού
οε όσους δεν πληρώνουν, γεγονός που αποθαρρύνει τον ιδιώτη επιχειρηματία να προσφέρει
αυτές τις υπηρεσίες.
Ο ι δημόσιες επιχειρήσεις επιδιώκουν επίσης και άλλους στόχους, κυρίως κοινωνικής
φύσης. Ετσι α χ η δημόσια παραγωγή επιδιώ κεται για την αύξηση ή σταθεροποίηση της
απασχόλησης (ιδιαίτερα στην Αυστρία), την άμβλυνση των ανισοτήτων σε περιφερειακό
επίπεδο (κυρίως στη Γερμανία), καθώς επίσης και *■*» αντίβαρο σε καταστρατηγήσεις στην
αγορ ά ερ γα σ ία ς, κ ά τι που α π ο τέλ εσ ε βασικό επ ιχ είρ η μ α σ τις Η Π Α κ α τά τω ν
αποκρατικοποιήσεων.
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Σε αντίθεση με τις δημόσιες επιχειρήσεις οι ιδιω τικές δεν έχουν καμία δυνατότητα
επιδίωξης τέτοιω ν επιπρόσθετων στόχων χωρίς προηγουμένως να δεχθούν περικοπές
στα κέρδη τους. Συνεπώς δεν πρέπει να εκπλήσσεται κανείς όταν από μια σύγκριση του
κόστους μεταξύ δημόσιας και ιδιω τικής επιχείρησης για το ίδιο ύψος παραγωγής και κάτω
από ανταγω νιστικές συνθήκες, ο τελευ τα ίος στόχος υπ ερτερεί Παρόλα αυτά το γεγονός
αυτό δεν απ οτελεί επαρκή αιτία υπέρ τη ς δημόσιας παραγωγής, γ ια τί η αποδυνάμωση του
κινήτρου για κέρδος δεν εγγυάται οπωσδήποτε ό τι οι διοικήσεις αυτών των επιχειρήσεων
όντως θα επιδιώξουν αυτούς τους επιπρόσθετους στόχους. Στην πράξη πρέπει αυτοί οι
στόχοι να προαποφασισθούν ένας ένας ξεχωριστά και να ελέγχετα ι ο βαθμός πραγμάτωσής
τους. Α υτό όμως προσκρούει στο υψηλό κόστος ελέγχου γεγονός που θ έτει όρια στη
δημόσια παραγωγή. Στην περίπτωση όμως που η παραίτηση από το κίνητρο του κέρδους
θα μπορούσε να εγγυηθεί την πραγμάτωση αποκλειστικά κοινωνικών στόχων, τό τε δεν θα
υπήρχε καμιά αιτία από οικονομική σκοπιά για ιδιω τική παραγωγή.

5. Trade - O ffs και Περιορισμοί στις Αποκρατικοποιήσεις
Η ιδιωτικοποίηση κρατικών επιχειρήσεων εμπεριέχει συνήθως πέρα από μια σειρά οικονομικών
και νομικών εμποδίων και στόχους που συγκρούονται μεταξύ τους. Το γεγονός αυτό θ έτει
συχνά περιορισμούς στις αποκρατικοποιήσεις και καθιστά σχεδόν αδύνατη την αποφυγή
αποκλίσεων (trade -offs) τόσο δημοσιονομικής όσο και πολιτικής φύσης (Schw ärtz,Lopes
1993).
Από την οικονομική θεωρία είναι γνωστό ότι οι ιδιωτικοποιήσεις που δεν συνοδεύονται
από αύξηση τη ς απ οτελεσματικότητας δεν βελτιώ νουν τα δημόσια οικονομικά μιας χώρας.
Α υτό ο φ είλετα ι στο ό τι όταν εκπ οιείται μια κρατική επιχείρηση σε μια ικανοποιητική (δίκαιη)
τιμή τα έσοδα από την πώληση λίγο ή πολύ αντιστοιχούν στην καθαρή παρούσα αξία των
μελλοντικώ ν εσόδων χωρίς φόρους. Κατά συνέπεια στην περίπτωση που εκπ οιείται μια
κερδοφόρα κρατική επιχείρηση το κράτος προσπορίζεται μεν εσόδων άμεσα αλλά παραπείται
από μελλοντικά έσοδα Τα αντίθετα αποτελέσματα έχουμε όταν ιδκοτικοποιείται μια κρατική
επιχείρηση που παρουσιάζει ζημίες (προβληματική). Σε κάθε περίπτωση δεν λαμβάνει χώρα
τίπ ο τε άλλο παρά μια ανταλλαγή μεταξύ παρόντων και μελλοντικώ ν καθαρών εσόδων.
Α νεξάρτητα από το πώς θα χρησιμοποιηθούν τα έσοδα από την πώληση (πληρωμή χρεών,
επενδύσεις) το δημοσιονομικό αποτέλεσμα στην καλύτερη περίπτωση δεν μ ετα β ά λλετα ι
Ενώ η αποκόμιση ωφελειών από τη ν αύξηση τη ς απ οτελεσματικότητας απ οτελεί το
λογικό επιχείρημα για τη ν ιδιωτικοποίηση, τα υπάρχοντα παραδείγματα ιδιαίτερα από τις
εκτετα μ ένες ιδιω τικοποιήσεις στην Ανατ. Ευρώπη δείχνουν, ό τι η βελτίωση στην κατανομή
των πόρων έγ ιν ε σε βάρος των εσόδων από τις ιδιωτικοποιήσεις. Από το γεγονός αυτό θα
μπορούσε να συναχθεί το συμπέρασμα ό τι και στην περίπτωση που έχουμε αύξηση τη ς
απ οτελεσματικότητας τα δημόσια οικονομικά δεν βελτιώ νονται (S cw a rtzlo p e s 1993).
Σ την πράξη, οι π ολιτικοί με τις αποκρατικοποιήσεις επιδιώκουν την ταυτόχρονη
επ ίτευξη πολλών στόχων, οι οποίοι ενδέχετα ι να είναι μεταξύ τους συμβατοί αλλά και
συγκρουόμενοι Η μεγιστοποίηση των εσόδων από την ιδιωτικοποίηση, η εξασφάλιση θέσεων
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εργασίας, η επιλογή του “κατάλληλου* επενδυτή, η εγγύηση για διενέργεια επενδύσεων
και η αποκρατικοποίηση σε όσο το δυνατόν συντομότερο χρονικό διάστημα είναι συνήθως
οι π ολιτικοί στόχοι που τίθεντα ι σ τις ιδιωτικοποιήσεις. Είναι ολοφάνερο ότι, η ταυτόχρονη
επ ίτευξη και των π έντε στόχων είναι αδύνατη, γεγονός που αναπόφευκτα οδηγεί σε
απ οκλίσ εις και συμβιβασμούς. Α ν για παράδειγμα λη φ θεί η π ολιτική απόφαση να
ιδιω τικοποιηθεί μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων σε σύντομο χρονικό διάστημα, τό τε κάθε
περιορισμός από τους υπόλοιπους τέσσερις στόχους θα οδηγήσει στην καθυστέρηση του
προγράμματος ιδιωτικοποίησης και κατ’επέκταση στον περιορισμό του μεγέθους ω φέλειας
από τη ν αύξηση τη ς αποτελεσματικότητας.
Οι αποκρατικοποιήσεις στην πρώην Ανατ. Γερμανία αποτελούν ένα καλό παράδειγμα
για το υ ς περιορισμούς και τις απ οκλίσεις που υπ εισ έρχονται στη διαδικασία τω ν
ιδιωτικοποιήσεων (Leipotd 1993, Scwartz, Lopes 1993). Το έλλειμμα τη ς Trehandanstalt
(ΤΗΑ), εξουσιοδοτημένης γερμανικής υπηρεσίας για τις αποκρατικοποιήσεις, αυξήθηκε
από 0 2 % του ΑΕΠ το 1990 σε 1,0 % το 1992 Επιπλέον στο ίδιο χρονικό διάστημα οι
εγγυήσεις τη ς ΤΗΑ ανήλθαν σε 1.0 % του ΑΕΠ. Η θετική πλευρά αυτού του προγράμματος
ήταν ό τι μεταξύ 1990 και 1992 ιδιωτικοποιήθηκαν πλήρως ή μερικώς 11.000 από τις
12.000 επ ιχειρήσεις που αρχικά είχαν προγραμματισθεί, δόθηκαν εγγυήσεις για 12 εκατ.
εργα τικές θέσεις και για διενέργεια επενδύσεων ύψους 169,5 δισ. DM (πάνω από 6,0 %
του δυτικογερμανικού ΑΕΠ). Αμφίβολο όμως παραμένει κατά πόσο οι εγγυήσεις για την
απασχόληση και τις επενδύσεις θα εκπληρωθούν.
Σίγουρα η γερμανική πολιτική στις αποκρατικοποιήσεις είχ ε μεγάλα περιθώρια σε
σύγκριση με άλλες χώρες και ιδιαίτερα με τις αναπτυσσόμενες και τις χώρες της Ανατ.
Ευρώπης,Πολύ λ ίγες όμως χώρες θα ήταν σε θέση να χρηματοδοτήσουν τόσο μεγάλα
ελλείμματα όπως τη ς Γερμανίας και μάλιστα χωρίς πληθωριστικές πιέσεις. Συνεπώς χώρες
με σοβαρά δημοσιονομικά προβλήματα επιβάλλεται να δείξουν μεγάλη προσοχή σ τις
αποκρατικοποιήσεις. Το γεγονός αυτό θα περιορίσει, πιθανόν, το όφελος από τη ν αύξηση
τη ς απ οτελεσματικότητας επειδή τα δημοσιονομικά προβλήματα θα καθυστερήσουν τα
προγράμματα ιδιωτικοποιήσεων. Α υτό ίσως θα μπορούσε να απ οτελέσει ένα σοβαρό
επ ιχείρημα για μια διεθνή χρηματοδότηση τω ν προγραμμάτων ιδιω τικοπ οίησης και
αναδιάρθρωσης τουλάχιστον στις αναπτυσσόμενες χώρες και τις χώρες της Ανατ. Ευρώπης.

6. Τ ελικές Παρατηρήσεις
Ο όρος “δημόσια επιχείρηση’ είναι μια ευρεία έννοια η οποία περικλείει πολλαπλούς τρόπους
οικονομικής συμπεριφοράς. Μ ια σύγκριση συνεπώς τη ς απ οτελεσματικότητας στη δημόσια
και ιδιω τική επιχείρηση μπορεί να επ ιχειρηθεί μόνο όταν είναι δυνατόν να απομονωθούν
κοινοί τρόποι συμπεριφοράς και σ τις δύο μορφές επιχειρήσεων.
Η εξυπηρέτηση συγχρόνως πολλαπλών στόχων με τους οποίους είναι επιφορτισμένες
οι δημόσιες επιχειρήσεις καθώς και οι πολυάριθμοι κρατικοί κανονισμοί και οροί που αφορούν
το πλαίσιο λειτουργίας των καθιστούν δύσκολο τον έλεγχο των διοικήσεων αυτών των
επιχειρήσεων για αποτελεσματική διαχείριση Οσο περισσότεροι είναι α εξω-επιχειρημσπκοί
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στόχοι σε μια δημόσια επιχείρηση τόσο δυσκολότερος είναι ο έλεγχος. Ο ι π ολίτες συνεπώς
έχ ο υ ν να επ ιλέξο υ ν μ ετα ξύ τη ς πραγμάτω σης εξω -επ ιχειρ ημ ατικώ ν σ τόχω ν και
περιορισμένης δυνατότητας ελέγχου. Παρόλα αυτά με τη βοήθεια θεσμικών κινήτρω ν είναι
δυνατόν να επηρεασθεί η συμπεριφορά των διοικήσεων των δημοσίων επιχειρήσεων για
μεγαλύτερη απ οτελεσ ματικότητα Εππειρικές έρευνες , ιδιαίτερα, από το χώρο των Η.ΠΑ
υποστηρίζουν ότι, η εντατικοποίηση του ανταγωνισμού μεταξύ τη ς δημόσιας και ιδιω τικής
επιχείρησης (αλλά και μεταξύ περισσότερων δημοσίων επιχειρήσεων) οδηγεί σε μεγαλύτερη
απ οτελεσματικότητα και διαφάνεια για τους φορείς λήψης αποφάσεων.
Τα παραπάνω π ρ οσ φ έρ ουν επ α ρ κ είς δ υ ν α τό τη τε ς ώ σ τε να α υ ξη θ ε ί η
απ οτελεσματικότητα στη δημόσια επιχείρηση. Ο ι δυνατότητες αυτές, κατα τη γνώμη μας,
είναι πιο συμφέρουσες και βέβαιες απ ότι η αποκρατικοποίηση απλά και μόνο.
Παρότι οι αποκρατικοποιήσεις αυξήθηκαν πολύ γρήγορα σε παγκόσμια κλίμακα, τα
αποτελέσματα όμως δεν ανταποκρίνονται - τουλάχιστον ως προς τα έσοδα - σ τις αρχικές
προσδοκίες. Η εμπειρία έδειξε ότι, η αύξηση της αποτελεσματικότητας, που είναι απαραίτητη
προϋπόθεση γ ια τη βελτίω σ η τω ν δημόσιων οικονομικώ ν μιας χώρας, μπ ορεί να
πραγματοποιηθεί μόνο αν η ιδιωτικοποίηση συνοδεύεται και από μια εκτενή αναδιάρθρωση
τη ς βιομηχανικής παραγωγής. Επειδή αυτό απ αιτεί υψηλό κόστος, οι όποιες ω φ έλειες από
την αύξηση τη ς απ οτελεσματικότητας που υπήρξαν, επιτεύχθηκαν σε βάρος των καθαρών
εσόδων από τις ιδιωτικοποιήσεις.
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