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Ορολογία των Ιδιωτικών και των Κοινών Αγαθών
Σο βιβλίο μου Κοινά Αγακά και Ιδιωτικζσ Κοινότθτεσ, που δθμοςιεφκθκε το 1994, ιταν μια
από τισ πρϊτεσ οικονομικζσ μελζτεσ, περί κοινοτικισ αυτοδιοίκθςθσ. ιμερα, υπάρχει ζνα
αυξανόμενο ενδιαφζρον, για τισ ιδιωτικζσ κοινότθτεσ και τθν διακυβζρνθςθ βάςει
ςυμβολαίου.
Όταν μιλάμε για ιδιωτικζσ κοινότθτεσ και ιδιωτικι παροχι των κοινϊν αγακϊν, κα πρζπει
πρϊτα να διευκρινίςουμε τί είναι ιδιωτικό ςε ςχζςθ με τί είναι δθμόςιο. Ωσ ςυγγραφζασ του
βιβλίου Λεξικό τθσ Οικονομίασ τθσ Ελεφκερθσ Αγοράσ, το οποίο ζχει εκδοκεί και ςτα
Γερμανικά, κεωρϊ ότι είναι ςθμαντικό κατ’ αρχάσ, να είμαι ςαφισ ςχετικά με τισ ζννοιεσ
αυτϊν των όρων.
τα Αγγλικά, δυςτυχϊσ, οι όροι «ιδιωτικό» και «κοινό», ζχουν δφο διακριτζσ, αλλά ςυχνά
ςυγχεόμενεσ ςθμαςίεσ. Ο όροσ «κοινό», ςθμαίνει μια ομάδα ανκρϊπων. Οποιαδιποτε
ομάδα από δφο ι περιςςότερα πρόςωπα, είναι ζνα κοινό, όπωσ φαίνεται και ςτθν φράςθ:
«ανοικτό για το κοινό». Ο όροσ «κοινό», προζρχεται από τθ γαλλικι λζξθ «public», που
ςθμαίνει «κάτι που ανικει ςτουσ ανκρϊπουσ». Προζρχεται από τον λατινικό όρο «publicus»,
από το «populus», οι άνκρωποι.
Η λζξθ ζλαβε αργότερα μια δεφτερθ, μθ επιτυχθμζνθ ζννοια. Ο «δθμόςιοσ τομζασ» είναι το
κρατικό μζροσ τθσ οικονομίασ, όπωσ το «δθμόςιο ςχολείο» ι θ «δθμόςια βιβλιοκικθ». Ο
όροσ «δθμόςιο ςχολείο» ςιμαινε αρχικά ζνα ςχολείο, που προορίηεται προσ όφελοσ του
κοινοφ. τισ ΗΠΑ, ςθμαίνει ζνα ςχολείο που διευκφνεται από τθν κυβζρνθςθ. Δεδομζνου ότι
οι υπθρεςίεσ τθσ κυβζρνθςθσ, ιδανικά προορίηονται για το λαό, ο όροσ «δθμόςιο», ζφταςε
να ςθμαίνει τον τομζα τθσ οικονομίασ που ανικει ςτο κράτοσ.
Η «ιδιωτικόσ τομζασ» είναι το υπόλοιπο τθσ οικονομίασ, ο τομζασ που δεν διοικείται από το
κράτοσ. Αλλά για τα αγακά, ο όροσ «ιδιωτικό» ζχει ζνα τελείωσ διαφορετικό νόθμα.
«Ιδιωτικό αγακό» είναι αυτό που χρθςιμοποιείται ατομικά, όπωσ το φαγθτό που τρϊμε, και
καταναλϊνεται από ζνα άτομο. Ιδιωτικά αγακά, όπωσ διαβατιρια μποροφν να παρζχονται
από τθν κυβζρνθςθ. Και κοινά αγακά μποροφν να παρζχονται από τον ιδιωτικό τομζα.
Είναι πιο ςαφζσ, αν αποδϊςουμε τα κοινά αγακά με τον όρο «ςυλλογικά αγακά». Σα
ςυλλογικά αγακά δεν ζχουν αντιπαλότθτα, που ςθμαίνει ότι θ χριςθ από ζνα άτομο, δεν
μειϊνει τθν χριςθ από ζνα άλλο. Η παρουςίαςι μου εδϊ, είναι ζνα ςυλλογικό αγακό, αφοφ
κάκε ζνασ από εςάσ προςλαμβάνει ολόκλθρθ τθν παρουςίαςθ, και θ παρουςία των άλλων
ανκρϊπων δεν μειϊνει εγγενϊσ τθν πρόςλθψι τθσ από αυτοφσ. Αντίκετα, τα ιδιωτικά
αγακά ζχουν αντιπαλότθτα, θ χριςθ από ζνα άτομο, εγγενϊσ περιορίηει τθν δυνατότθτα ι
ολοκλθρωτικά τθν χριςθ τουσ, από άλλουσ.
Μποροφμε να χωρίςουμε, επίςθσ, τα ςυλλογικά αγακά ς' αυτά που είναι εξαιρζςιμα, και ς’
αυτά που είναι μθ εξαιρζςιμα . «Εξαιρζςιμα» ςθμαίνει, ότι είναι δυνατόν να εμποδιςτεί με
φυςικά μζςα, ζνα άτομο από τθ χριςθ του αγακοφ. Πολφ λίγα παραγόμενα ςυλλογικά
αγακά είναι εξαιρζςιμα.
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Η αςτυνομία μπορεί να αποκλείςει άτομα από τισ εκνικζσ οδοφσ, ςταματϊντασ τα και
ςυλλαμβάνοντάσ τα. Ακόμθ και θ εκνικι άμυνα είναι εξαιρζςιμθ, δεδομζνου ότι θ υπθρεςία
αποκλείει τουσ αλλοδαποφσ, και άτομα μποροφν να απελαφνονται από τθν επικράτεια.
Οριςμζνοι οικονομολόγοι ορίηουν ζνα κοινό αγακό, ωσ μθ-ανταγωνιςτικό και μθ εξαιρζςιμο.
Αλλά ο Αμερικανόσ οικονομολόγοσ Paul Samuelson, ςε άρκρα ορόςθμα τθν δεκαετία των
1950, όριςε τα κοινά ζναντι των ιδιωτικϊν αγακϊν, μακθματικά από μθ αντιπαλότθτα, και
αυτόσ είναι ο οριςμόσ, που πιςτεφω ότι είναι ο πιο κατάλλθλοσ. Σα εξαιρζςιμα ςυλλογικά
αγακά, που ονομάηονται επίςθσ «αγακά ςε τεχνθτι ςπάνιδα», «club goods», αφοροφν μια
οικονομικι μονάδα, ζναν οργανιςμό, που παρζχει ςυλλογικά αγακά ςτα μζλθ του. Ζτςι, «Η
Ιδιωτικι Παροχι Κοινϊν Αγακϊν», ςθμαίνει τθν παροχι ςυλλογικϊν αγακϊν από τον
ιδιωτικό τομζα.

Ιδιωτική ή δημόςια παροχή κοινών αγαθών
Σϊρα, ποιά είναι θ διαφορά μεταξφ κρατικισ και ιδιωτικισ επιχείρθςθσ; Κατ’ αρχάσ, ασ
ορίςουμε τον όρο «διακυβζρνθςθ». Η «διακυβζρνθςθ» ζχει δφο ςτοιχεία: κανόνεσ, και
εξουςία για τθν επιβολι τουσ.
Κυβζρνθςθ, είναι θ διακυβζρνθςθ που επιβάλλεται δια τθσ βίασ, χωρίσ τθ ρθτι
ςυγκατάκεςθ όλων των ςυμμετεχόντων μερϊν. Ζνα «κράτοσ» είναι μια κυβζρνθςθ με
εδαφικι δικαιοδοςία. Αντίκετα, μια λζςχθ ζχει εκελοντικι διακυβζρνθςθ.
Μερικοί μελετθτζσ, ζχουν υποςτθρίξει ότι δεν υπάρχει ςαφισ διάκριςθ, μεταξφ
επιβαλλόμενθσ και εκελοντικισ διακυβζρνθςθσ. Λζνε, ότι αν κάποιοσ ηει ςε μία πόλθ ι άλλθ
κυβερνθτικι δικαιοδοςία, τότε ςυμφωνεί ςιωπθρά με τουσ κανόνεσ, το οποίο ςθμαίνει, ότι
προχποτίκεται μια ςιωπθρι ςφμβαςθ. Όμωσ ςτθν ανάλυςι μου, θ ςυμφωνία πρζπει να
είναι πραγματικι. Ζνα άτομο πρζπει να ςκεφκεί, και να κατανοιςει ότι ςυμφωνεί. Πϊσ
μπορϊ να ςυμφωνιςω, αν δεν ςυμφωνϊ ότι ςυμφωνϊ;
Πριν κάποιοσ αγοράςει μια μονάδα ςε μια ζνωςθ ιδιοκτθτϊν ςπιτιϊν, του χορθγείται θ
πράξθ ςφςταςθσ και το καταςτατικό, και υπογράφει το ζγγραφο, ςυμφωνϊντασ ρθτά με
τουσ κανόνεσ. Αντίκετα, όταν κάποιοσ μετακομίηει ςε μια περιοχι κυβερνθτικισ
δικαιοδοςίασ, δεν υφίςταται γραπτι ςφμβαςθ. τισ ΗΠΑ, οι ςυμβάςεισ ακίνθτων πρζπει να
γίνονται γραπτϊσ. Αυτό τεκμθριϊνει μια πραγματικι ςυμφωνία.
Τπάρχουν βζβαια και ςιωπθρζσ ςυμφωνίεσ ςτθν αγορά. Εξυπακοφεται ότι, όταν μπαίνω ςε
ζνα κατάςτθμα, κα πρζπει να πλθρϊςω για τα πράγματα που παίρνω. Ο αγοραςτισ το
γνωρίηει αυτό και, αν δεν είναι κλζφτθσ, ςυμφωνεί. Αλλά όταν κάποιοσ μόλισ μετακομίηει ςε
μια πόλθ, ξζρει ότι υπάρχουν νόμοι που πρζπει να υπακοφει, αλλά δεν υπάρχει νοθτικι
ςυμφωνία με αυτοφσ τουσ νόμουσ. Επιπλζον, δεν υπάρχει νομικά ελεφκερθ είςοδοσ ςτο
κυβερνθτικό ζργο, ζτςι δεν μπορεί κανείσ να ξεκινιςει τθν δικι του κυβζρνθςθ, ςε αντίκεςθ
με τθν ικανότθτα να φτιάχνει ιδιωτικζσ κοινότθτεσ.
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Μια άλλθ διαφορά είναι, ότι οι κυβερνθτικοί αξιωματοφχοι ζχουν αςυλία. τισ χϊρεσ που
ιδρφκθκαν από τθ Μεγάλθ Βρετανία, θ ζννοια τθσ αςυλίασ, προζρχεται από το πρϊιμο
Αγγλικό δίκαιο. Σα δικαςτιρια ιταν δθμιουργία του βαςιλιά, και υπόκειντο ςτον βαςιλιά.
Αυτό ςυνζβθ και ςε άλλεσ χϊρεσ. τισ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ, θ ομοςπονδιακι κυβζρνθςθ ζχει
αςυλία, όπωσ και οι πολιτείεσ, οι οποίεσ είναι επίςθσ κυρίαρχεσ κυβερνιςεισ.
Ζτςι, το κυρίαρχο κράτοσ, ιταν και είναι απρόςβλθτο από αςτικζσ αγωγζσ ι ποινικζσ
διϊξεισ. Οι κυβερνιςεισ μποροφν να παραιτοφνται αυτισ τθσ αςυλίασ, για να καταςτεί
δυνατι θ δίωξθ για ςυγκεκριμζνα αδικιματα, όπωσ πχ οι μεγάλεσ τρφπεσ ςτουσ δρόμουσ
που προκαλοφν βλάβθ ςτα ελαςτικά των αυτοκινιτων, αλλά ςυνικωσ οι κυβερνθτικοί
επικεφαλείσ, δεν ενάγονται για κακι εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ.
Αντίκετα, ςτθν ιδιωτικι κοινότθτα, ι τθν αυτοδιοικοφμενθ κοινότθτα, όλα τα μζρθ είναι
νομικά ίςα, και μπορεί να εναχκοφν για παραβίαςθ τθσ αμοιβαίασ ςφμβαςθσ. Η κοινοτικι
αυτοδιοίκθςθ ςυνεπάγεται ρθτι ςυμφωνία ι ςφμβαςθ, μεταξφ νομικά ίςων μερϊν.

Φιλελευθεριςμόσ και η Ιςτορία τησ Κοινοτικήσ Αυτοδιοίκηςησ
Πριν εξετάςουμε το ιςτορικό τθσ κοινοτικισ αυτοδιοίκθςθσ, κα ικελα να πω λίγα λόγια περί
κλαςικοφ φιλελευκεριςμοφ, ςχετικά με τθν θκικι βάςθ του φιλελευκεριςμοφ. Η κακαρά
ελεφκερθ αγορά, είναι μια οικονομία ςτθν οποία όλεσ οι δραςτθριότθτεσ είναι προαιρετικζσ
για τον κακζνα. Σί ςθμαίνει ότι μια πράξθ είναι εκελοντικι; Η εκελοντικότθτα ςυνεπάγεται
μια θκικι, τθσ οποίασ οι κανόνεσ μασ λζνε ποιζσ πράξεισ είναι εκελοντικζσ και ποιζσ δεν
είναι. Για να υπάρχει κακολικό νόθμα ςτθν ζννοια τθσ αγοράσ και τθσ ελευκερίασ, πρζπει να
υπάρχει μια κακολικι θκικι. Από που κα προζρχεται;
Πρζπει να προζρχεται από αυτό που είναι κοινό ςτθν ανκρωπότθτα, και ςυγκεκριμζνα τθν
ανκρϊπινθ φφςθ. Ο John Locke ςτθν Δεφτερθ πραγματεία του για τθν Διακυβζρνθςθ,
προςζφερε τισ βάςεισ: ιςότθτα και ανεξαρτθςία.
το πρϊτο βιβλίο μου The Soul of Liberty, αντλϊ τον φυςικό θκικό νόμο, όπωσ εκφράηεται
από τθν κακολικι θκικι, από πζντε βαςικοφσ κανόνεσ:
1. Όφελοσ είναι μια πράξθ καλοδεχοφμενθ από τον παραλιπτθ.
2 Πράξεισ που ωφελοφν άλλουσ, είναι θκικά καλζσ.
3. Βλάβθ είναι μια ειςβολι ςτθν περιοχι κάποιου άλλου.
4. Όλεσ οι πράξεισ, και μόνο αυτζσ οι πράξεισ, που βλάπτουν εξαναγκαςτικά άλλουσ, είναι
κακζσ.
5. Όλεσ οι άλλεσ πράξεισ, είναι θκικά ουδζτερεσ.
Μια βλάβθ ςυνεπάγεται μια ειςβολι ςτθν περιοχι του άλλου. Αν μια πράξθ είναι
απαράδεκτθ απλϊσ λόγω των πεποικιςεων και των αξιϊν του παραλιπτθ, τότε θ πράξθ
είναι προςβολι, δεν είναι βλάβθ, και θ πράξθ είναι θκικά ουδζτερθ. Ελευκερία του λόγου
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ςθμαίνει, ότι κάποιοσ μπορεί να πει ό,τι κζλει, ακόμθ και αν δεν αρζςει ςτουσ άλλουσ, αυτό
που λζει ο ομιλθτισ.
Μια κοινωνία ζχει ελευκερία, όταν ο νόμοσ εφαρμόηει τθν κακολικι θκικι και μόνον αυτι.
Αυτι είναι θ θκικι βάςθ του κλαςικοφ φιλελευκεριςμοφ. Σο δικαίωμα να κάνεισ κάτι,
ςθμαίνει ότι θ άρνθςθ τθσ εν λόγω πράξθσ, είναι λάκοσ. Ζτςι, τα φυςικά δικαιϊματα είναι
ςυνάρτθςθ τθσ κακολικισ θκικισ. Ζχουμε φυςικό δικαίωμα να κάνουμε, ό,τι δεν βλάπτει
εξαναγκαςτικά τουσ άλλουσ.
Σϊρα, ςχετικά με τθν ιςτορία τθσ αντίλθψθσ, που αφορά τον κοινοτικό φιλελευκεριςμό.
Αυτι θ ιςτορία πάει πίςω, τουλάχιςτον ςτον Thomas Spence, ςτο Ηνωμζνο Βαςίλειο, που
ζγραψε για τθν ςυγκζντρωςθ τθσ κτθματικισ περιουςίασ και τθν εκμίςκωςι τθσ. Σο
ζγγραφό του παραδόκθκε ςτθν Φιλοςοφικι Εταιρεία του Newcastle, το 1775, με αρχικό
τίτλο «Ιδιοκτθςία Γθσ, Δικαίωμα του κακενόσ» ( Property in Land, Every One‘s Right).
Αναδθμοςιεφκθκε ωσ φυλλάδιο, «Σα Εμπράγματα Δικαιϊματα του Ανκρϊπου» (The Real
Rights of Man).
Ο Ebenezer Howard ανζπτυξε τθν κεωρία των ενϊςεων πολιτϊν, ςτο βιβλίο του, Garden
Cities of Tomorrow, που δθμοςιεφκθκε το 1902. Η βαςικι ιδζα ιταν ζνα «εκελοντικό ςχζδιο
χρθματοδότθςθσ των κοινϊν» μζςω εκμίςκωςθσ γθσ. Ο Howard οραματίςτθκε ζναν
ςυνδυαςμό των ιδιοτιτων του περιβάλλοντοσ τθσ πόλθσ και τθσ υπαίκρου. Όπωσ λζει: «θ
ανκρϊπινθ κοινωνία και θ ομορφιά τθσ φφςθσ, είναι γραφτό να απολαμβάνονται μαηί *...+. Η
πόλθ και θ φπαικροσ, πρζπει να παντρευτοφν».
Από τουσ πρωτοπόρουσ τθσ κεωρίασ τθσ ιδιόκτθτθσ κοινότθτασ, μιασ κοινότθτασ που είναι
ιδιοκτθςία ενόσ μόνο ατόμου ι εταιρίασ, ιταν ο Spencer Heath. Η ςυλλογι των γραπτϊν
του, το 1936 ονομάηεται Πολιτικι κατά Ιδιοκτθςίασ (Politics versus Proprietorship), με
υπότιτλο «Μια Αποςπαςματικι Μελζτθ των Κοινωνικϊν και Οικονομικϊν Φαινομζνων, με
Ιδιαίτερθ Αναφορά ςτισ Δθμόςιεσ Διοικθτικζσ Λειτουργίεσ, που ανικουν ςτθν Ιδιοκτθςία
Γθσ, ωσ Δθμιουργικι Κοινωνικι Τπθρεςία». Σο κφριο ζργο του Heath ιταν, το «Citadel,
Market and Altar», που δθμοςιεφκθκε το 1957.
Ο εγγονόσ του Heath , Spencer Heath MacCallum, ςυνζχιςε αυτι τθ γραμμι ςκζψθσ. το
ζργο του «The Art of Community», που δθμοςιεφκθκε το 1970, εξετάηει τθν ιδιόκτθτθ
κοινότθτα, ωσ ζνα όχθμα που επιλφει τα προβλιματα των κοινϊν αγακϊν, του
παραςιτιςμοφ, και των αιτοφμενων μετακζςεων, κακϊσ οι ιδιόκτθτεσ κοινότθτεσ,
ενςωματϊνουν διακυβζρνθςθ και αγορζσ. Θεωρϊ ότι με το ζργο μου, επεκτείνω τθν ςκζψθ
και του MacCallum και του Χάουαρντ.
το βιβλίο «The Voluntary City» (Η Εκελοντικι Πόλθ), ςυγκεντρϊκθκαν αυτά τα διάφορα
ρεφματα ςκζψθσ, ςε ζναν τόμο το 2002. Τπάρχουν ςιμερα πολλοί μελετθτζσ, εκτόσ από
μζνα, οι οποίοι γράφουν για τθν διακυβζρνθςθ βάςει ςυμβολαίου, όπωσ οι Spencer
MacCallum, Evan McKenzie, David Beito, Nelson Robert, Chris Webster, και Georg Glasze.
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Για την Ιςτορία του Κοινοτικοφ Φιλελευθεριςμοφ
Τπάρχουν δφο κφριεσ κατθγορίεσ τθσ κοινοτικισ αυτοδιοίκθςθσ: Πρϊτον, θ ιδιόκτθτθ
κοινότθτα, με ζναν μόνο ιδιοκτιτθ, με τουσ χριςτεσ να είναι ενοικιαςτζσ. Σα παραδείγματα
περιλαμβάνουν ξενοδοχεία, εμπορικά κζντρα, κτίρια γραφείων, πολυκατοικίεσ ενόσ
ιδιοκτιτθ, μαρίνεσ, πλοία, τραςτ γθσ, και βιομθχανικά πάρκα ι κτιματα.
Ο δεφτεροσ τφποσ είναι ενϊςεισ πολιτϊν, με ςφμβαςθ μεταξφ των διαφόρων ςυνιδιοκτθτϊν,
και περιλαμβάνουν τουσ ςυνεταιριςμοφσ, τισ ςυγκυριαρχίεσ (που ςθμαίνει από κοινοφ
διοίκθςθ), και ενϊςεισ ιδιοκτθτϊν ςπιτιϊν, ι οικιςτικζσ ενϊςεισ.
Μια «ζνωςθ οικιςτικισ κοινότθτασ», είναι μία λζςχθ που προςφζρει ςυλλογικά αγακά
ζναντι ςυνδρομισ, ςτα μζλθ τθσ, ςε κάποια γεωγραφικι περιοχι. Αυτζσ επίςθσ καλοφνται
«ενϊςεισ ιδιοκτθτϊν ςπιτιϊν». Διζπονται από το δίκαιο των ςυμβάςεων ακίνθτθσ
περιουςίασ, και από τουσ εςωτερικοφσ ιδιωτικοφσ κανόνεσ τουσ, αυτό που ονομάηεται CC &
R, ςυνκικεσ, ςφμφωνα, και περιοριςμοφσ. Σο ιδιωτικό ςφμφωνο είναι ζνα είδοσ ςφμβαςθσ,
ςτθν οποία ο ζνασ εκ των ςυμβαλλομζνων, δίνει μιαν υπόςχεςθ ςτον άλλο, να κάνει ι να
μθν κάνει κάποια ενζργεια. το εμπράγματο δίκαιο, ο όροσ ζγγειο ςυμφωνθτικό,
χρθςιμοποιείται για όρουσ που ςυνδζονται με τθ χριςθ τθσ γθσ, και μποροφν να «είναι
ςυνδεμζνοι με τθ γθ», που ςθμαίνει ότι ζνασ νζοσ ιδιοκτιτθσ γθσ, δεςμεφεται από αυτό το
παρελκόμενο ςυμφωνθτικό.
Μποροφμε να εντοπίςουμε τθν αυτοδιοίκθςθ ςτθ μεςαιωνικι Ευρϊπθ, όπου γαιοκτιμονεσ
οργάνωναν ελεφκερεσ κοινότθτεσ, όπου οι κάτοικοι απολάμβαναν προςταςία και
υπθρεςίεσ, ςε ανταλλαγι για τθν καταβολι μιςκϊματοσ. Κάκε μζλοσ τθσ «ορκωτισ
κοινότθτασ» (sworn commune), ζδινε δθμόςιο όρκο υπακοισ ςτον χάρτθ τθσ πόλθσ, κι αυτό
ιταν μια ςυμφωνία που αποτελεί τθ ρίηα των ιδιωτικϊν ςυμφϊνων τθσ ςφγχρονθσ εποχισ.
Οι χάρτεσ οριςμζνων μεςαιωνικϊν πόλεων, εγκακίδρυαν ελευκερίεσ και αυτοδιοίκθςθ. Ο
χάρτθσ τθσ πόλθσ, ιταν ζνα κοινωνικό ςυμβόλαιο, και τζτοια ςυμβόλαια, ιταν οι ιςτορικζσ
πθγζσ τθσ κεωρίασ τθσ διακυβζρνθςθσ δια ςυμβολαίου.
Ο Αμερικανόσ αναρχικόσ Λφςανδροσ ποφνερ, χαρακτιριςε το αγγλοςαξονικό ςφςτθμα, ωσ
εκείνο κατά το οποίο «το κράτοσ βαςιηόταν για ςτιριξθ ςτθν γθ, και όχι ςτθν επιβαλλόμενθ
φορολογία,
επί του λαοφ προςωπικά». Οι δουλοπάροικοι, κράτθςαν τα εδάφθ τουσ, υπό τον όρο τθσ
πλθρωμισ ενοικίων, κακϊσ και υποχρζωςθσ ςτρατιωτικισ κθτείασ.
Η αρχαιότερθ γνωςτι δικαιοπραξία, που ςχετίηεται με τισ ενϊςεισ, πραγματοποιικθκε ςτα
μζςα τθσ δεκαετίασ του 1700 ςτο Λονδίνο. Ο Λόρδοσ Λζςτερ, δθμιοφργθςε ζνα πάρκο ςτθν
Πλατεία Leicester, και οι ιδιοκτιτεσ των παρακείμενων ιδιοκτθςιϊν, ςυμφϊνθςαν ςε μια
αξιολόγθςθ για τθν χρθματοδότθςι του, θ οποία τουσ ωφζλθςε, αυξάνοντασ τισ αξίεσ των
ακινιτων τουσ.
Μια άλλθ αυτοδιοικοφμενθ κοινότθτα ςτθ Μεγάλθ Βρετανία, ιταν το Victoria Park, κοντά
ςτο Manchester, το οποίο ςχεδιάςτθκε το 1837, και λειτοφργθςε ωσ ιδιωτικό, μζχρι το 1954.
Η πϊλθςθ των οικοπζδων του, ζφερε ενςωματωμζνουσ «οριςμζνουσ όρουσ, τουσ ϋνόμουσϋ
του Πάρκου, που προςτάτευαν τα κακιερωμζνα προνόμιά τουσ». Σο Victoria Park επίςθσ,
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ειςζπραττε διόδια, ςε οριςμζνεσ από τισ οδοφσ του. Σο St. Louis ςτο Μιςςοφρι, ζχει ζνα
εκτεταμζνο δίκτυο ιδιόκτθτων δρόμων ςε δομθμζνεσ περιοχζσ, από τα μζςα του 1800.
φμφωνα με τον Spencer MacCallum, το ςφγχρονο ξενοδοχείο, με τισ υπθρεςίεσ του, είναι
μια Αμερικανικι εφεφρεςθ. Η λζξθ «hotel» είναι ζνασ γαλλικόσ όροσ, που ςθμαίνει ζνα
μεγάλο ςπίτι ι το δθμαρχείο, και μία από τισ πρϊτεσ χριςεισ του όρου ςτισ Ηνωμζνεσ
Πολιτείεσ ιταν το City Hotel ςτθ Νζα Τόρκθ, που χτίςτθκε το 1794, το πρϊτο πανδοχείο που
χρθματοδοτικθκε από μια μετοχικι εταιρεία.
Σο Tremont House ςτθ Βοςτϊνθ, που ολοκλθρϊκθκε το 1829, ιταν το πρϊτο που παρείχε,
ό,τι εμείσ ςιμερα κεωροφμε «ξενοδοχειακζσ υπθρεςίεσ», πζρα από ζνα μζροσ για να
περάςει κανείσ τθ νφχτα. Ζγινε ζνα μοντζλο που αντιγράφθκε ςε πολλζσ αμερικανικζσ
πόλεισ. τα ςφνορα, θ κοινι αίκουςα του πανδοχείου, ιταν ςυχνά το μόνο μζροσ
διαςκζδαςθσ, και ζγινε το κζντρο τθσ κοινωνικισ ηωισ, όπωσ φαίνεται ςε πολλζσ ταινίεσ τθσ
παλιάσ Αμερικανικισ Δφςθσ.
Η τάςθ ςιμερα είναι, να ςυνδυάηεται θ διαμονι ςε ξενοδοχείο, με ευκολίεσ γραμματειακισ
υποςτιριξθσ και αγορϊν, με ςτόχο μια ςυμπλθρωματικι χριςθ του χϊρου. το βιβλίο του
«Η Σζχνθ του Κοινοτιςμοφ» (The Art of Community), ο Spencer MacCallum παρατθρεί, ότι
«μια εμπειρικι τζχνθ κοινοτιςμοφ, ζχει αναπτυχκεί ςτθ Δυτικι κοινωνία από τα μζςα του
αιϊνα, *...+ ςτο τομζα τθσ αγοράσ ακινιτων *...+. τισ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ και τον Καναδά,
υπιρξε μια ςθμαντικι ανάπτυξθ από τον Δεφτερο Παγκόςμιο Πόλεμο, μιασ διακριτισ
μορφισ ζνωςθσ, με βάςθ τθν οργανωμζνθ ιδιοκτθςία και τθν ενοποιθμζνθ διαχείριςθ τθσ
γθσ».
Αυτζσ ζχουν εξελιχκεί να ςυμπεριλάβουν ςυμπλθρωματικζσ χριςεισ γθσ, όπωσ ςυμβαίνει ςε
εμπορικά κζντρα με πολλζσ και διαφορετικζσ επιχειριςεισ, εκτόσ από καταςτιματα λιανικισ
πϊλθςθσ. Οι εν λόγω ομάδεσ, ζχουν ςε μικρότερο βακμό, το ςφνολο των λειτουργικϊν
απαιτιςεων των διμων.
Σο 1900, το Arden Village ιδρφκθκε ςτο Delaware, από οπαδοφσ του Αμερικανοφ
οικονομολόγου Henry George, ωσ τραςτ γθσ που ειςπράττει ενοίκιο από μιςκωτζσ. τισ ΗΠΑ,
τα τραςτ γθσ, χρονολογοφνται τουλάχιςτον από το 1891, όταν θ Θεματοφυλακι Εκνικϊν
Πάρκων, ιδρφκθκε ςτθ Βοςτϊνθ από προςτάτεσ τθσ φφςθσ.
Ο Edward Bouton τθσ Βαλτιμόρθσ, πιςτϊνεται με το πρϊτο εμπορικό κζντρο το 1907. τισ
ΗΠΑ, υπιρχαν περίπου μόνο 100, πριν από το 1950. Σο αυτοκίνθτο ζκανε εφικτό, να ζχουμε
μια κοινότθτα καταςτθμάτων εκτόσ κζντρου, με χϊρουσ ςτάκμευςθσ.
Οι βιομθχανικζσ περιοχζσ και πάρκα, εμφανίςτθκαν ςτα τζλθ του 19ου αιϊνα, και ζχουν ζνα
ιςτορικό ανάπτυξθσ, παρόμοιο με εκείνο των εμπορικϊν κζντρων. Ζνα βιομθχανικό πάρκο
αποτελείται από μια οικοδομικι ηϊνθ, που χρθςιμοποιείται από μια κοινότθτα
βιομθχανιϊν, ενϊ ζνα βιομθχανικό ςυγκρότθμα- το προτιμϊμενο πρότυπο ςτθ Μεγάλθ
Βρετανία - είναι ζνα κομμάτι εδάφουσ μιςκωμζνο ςε βιομθχανίεσ, ςφμφωνα με
ςυγκεκριμζνο ςυνολικό ςχζδιο. Με το ςφςτθμα μίςκωςθσ ακινιτων ςτο ςυγκρότθμα, ο
ιδιοκτιτθσ του ζχει και το κίνθτρο και τθν εξουςία να επιβάλει κανόνεσ ι ςφμφωνα, κακϊσ
και τθ δυνατότθτα να τα τροποποιεί, όταν το απαιτοφν οι μεταβαλλόμενεσ ανάγκεσ του
ςυγκροτιματοσ.
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Σο πάρκο κινθτϊν ςπιτιϊν, ιταν θ πρϊτθ ουςιαςτικι χριςθ τθσ μίςκωςθσ εδάφουσ για
απλά οικογενειακά ςπίτια. Ήταν επίςθσ θ πρϊτθ επιτυχισ χριςθ των προκαταςκευαςμζνων
ςπιτιϊν. Σα πάρκα τροχόςπιτων ιταν θ εξζλιξθ των πάρκων αυτοκινιτων. Σο πάρκο κινθτϊν
ςπιτιϊν εξελίχκθκε από το πάρκο τροχόςπιτων, μετά το Β' Παγκόςμιο Πόλεμο. Σα πάρκα
κινθτϊν ςπιτιϊν, περιορίηονται από διατάγματα χριςθσ οικιςτικϊν ηωνϊν.
Η πιο διάςθμθ ιδιωτικι κοινότθτα άνοιξε το 1971, θ Walt Disney World, ςτθ Φλόριντα. Η
εταιρεία ςυγκζντρωςε τθ γθ εκελοντικά, χωρίσ τθ χριςθ μεκόδων δεςπόηουςασ κυριαρχίασ.

Σο μζλλον του Κοινοτικοφ Φιλελευθεριςμοφ
ε ιδιόκτθτεσ κοινότθτεσ, υπάρχει μια τάςθ προσ μεγαλφτερο μζγεκοσ των ζργων, και πιο
ποικίλεσ χριςεισ γθσ. Αυτό απαιτεί ζνα πιο ςφαιρικό ςχεδιαςμό, και μεγαλφτερο ζλεγχο, και
λειτουργικό ςυντονιςμό τθσ, από τον ιδιοκτιτθ. Ζτςι αυτό είναι μια τάςθ προσ μεγαλφτερθ
ιδιωτικι διακυβζρνθςθ.
Η εμπορικι βιομθχανία ακινιτων, μετατρζπεται από απλι πϊλθςθ οικοπζδων και κτιρίων,
ςε μια μακροπρόκεςμθ ιδιοκτθςία και διοίκθςθ. Οι επιχειρθματίεσ ανάπτυξθσ ακινιτων,
ζχουν αρχίςει να ςυνειδθτοποιοφν ότι το περιβάλλον γφρω από μια περιοχι, είναι
ςθμαντικό για το μζλλον τθσ ηωτικότθτασ τθσ κοινότθτασ. υνειδθτοποιοφν επίςθσ, ότι θ
κατάςταςθ ςε μια γειτονιά μπορεί να επιδεινωκεί, μετά τθν πϊλθςθ, αν δεν υπάρξει κάποια
πρόβλεψθ για τον ςυνεχι ςυντονιςμό των χριςεων γθσ.
Όπωσ γνωρίηουμε, θ αναμενόμενθ μελλοντικι κατάςταςθ μιασ γειτονιάσ, αντικατοπτρίηεται
ςτθν ςθμερινι τθσ αξία. Η αγορά ακινιτων, εξελίςςεται ςε μια βιομθχανία, το προϊόν τθσ
οποίασ είναι θ δθμιουργία και θ διατιρθςθ ενόσ βζλτιςτου ανκρϊπινου περιβάλλοντοσ. Σο
ςκοποφμενο τθσ μεγιςτοποίθςθσ του κζρδουσ, είναι να βελτιςτοποιθκεί το ςυνολικό
περιβάλλον του κάκε τόπου, μζςα ςε ζνα ςφςτθμα χϊρων, με ςτόχο τθ μεγιςτοποίθςθ των
ςυνδυαςμζνων ενοικίων που κα παράγουν.
Κακϊσ οι νθςίδεσ επικερδοφσ ιδιόκτθτθσ διοίκθςθσ, αυξάνονται ςε αρικμό και μζγεκοσ, κα
τείνουν να ςυναςπίςουν τα ςυμφζροντά τουσ, για τθν παροχι ςυλλογικϊν αγακϊν ςε μια
ευρφτερθ περιοχι. Μια ςυνομοςπονδία ιδιωτικϊν κοινοτιτων, κα μποροφςε να
αντικαταςτιςει μεγάλο μζροσ τθσ επιβαλλόμενθσ κυβερνθτικισ εξουςίασ. Αντί να
μεταρρυκμίςουμε τθν κυβζρνθςθ, μποροφμε να τθν αντικαταςτιςουμε, με τθν
αυτοδιοίκθςθ βάςει ςυμβολαίου.
Σο Ινςτιτοφτο Κοινοτικϊν Ενϊςεων, ιδρφκθκε το 1973 από το Κδρυμα Urban Land και τθν
Εκνικι Ζνωςθ Καταςκευαςτϊν, για τθν εξυπθρζτθςθ εμπορικϊν κζντρων, ςυνεταιριςμϊν,
και ενϊςεων ιδιοκτθτϊν ςπιτιϊν. Οι ενϊςεισ ιδιοκτθτϊν ςπιτιϊν, επεκτείνονται ταχζωσ ςε
παγκόςμιο επίπεδο. τισ διαςκζψεισ του δικτφου ζρευνασ για τθν ιδιωτικι αςτικι
διακυβζρνθςθ, υπιρξαν ειςθγιςεισ ςχετικζσ με τθν αυτοδιοίκθςθ βάςει ςυμβολαίου ςτθν
Ευρϊπθ, ςτθν Βόρεια και Νότια Αμερικι, ςτθ Νότια Αφρικι και ςτθν Αςία.
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τθν Κίνα, πολλά από τα νζα ςυγκροτιματα κατοικιϊν, είναι μεγάλεσ ιδιωτικζσ κοινότθτεσ,
ςυχνά με πλθκυςμοφσ αρκετϊν εκατοντάδων χιλιάδων, που παρζχουν κοινά αγακά, πζραν
εκείνων που παρζχονται από τθν κυβζρνθςθ. Η μεγαλφτερθ ανάπτυξθ αυτοδιοικοφμενων
κοινοτιτων και ιδιωτικοποιιςεων, λαμβάνει χϊρα ςτθν Κίνα.
ε μζρθ όπωσ θ Ρωςία και θ Νότια Αφρικι, κάτοικοι ανϊτερων και μεςαίων ειςοδθμάτων,
δθμιουργοφν κλειςτζσ κοινότθτεσ, για να ζχουν προςταςία από το ζγκλθμα, μετά τθν
αποτυχία

τθσ

κυβζρνθςθσ

να

τουσ

προςτατεφςει.

Με

τθν

εξαιρετικά

υψθλι

εγκλθματικότθτα, πολλοί ιδιοκτιτεσ ακινιτων ςτθ Νότιο Αφρικι, ζχουν χτίςει τείχθ γφρω
από τα ςπίτια τουσ, και ζχουν μετατρζψει τισ γειτονιζσ τουσ, ςε κλειςτζσ κοινότθτεσ.
Αυτό ανατρζπει τθ ςυμβατικι κεωρία των κοινϊν αγακϊν. Αντί να παρζχει θ κυβζρνθςθ τα
κοινά αγακά ωσ απάντθςθ ςτθν αποτυχία τθσ αγοράσ, είναι θ αγορά που παρζχει ςυλλογικά
αγακά, ωσ απάντθςθ ςτθν αποτυχία τθσ κυβζρνθςθσ. Ζτςι, το μζλλον του κοινοτικοφ
φιλελευκεριςμοφ, εξαρτάται εν μζρει από το μζλλον τθσ κυβζρνθςθσ. Κακϊσ οι κυβερνιςεισ
γίνονται όλο και πιο δυςλειτουργικζσ, οι ιδιωτικζσ κοινότθτεσ κα γίνονται πιο χριςιμεσ.
Αλλά και κακϊσ οι άνκρωποι γίνονται πλουςιότεροι, ηθτοφν περιςςότερεσ ςυλλογικζσ
υπθρεςίεσ, και είναι διατεκειμζνοι να πλθρϊςουν γι' αυτζσ. Ζτςι, ο περιςςότεροσ πλοφτοσ
και θ λιγότερο αποτελεςματικι κυβζρνθςθ, κα οδθγιςουν ςε μεγαλφτερθ ηιτθςθ για
διακυβζρνθςθ βάςει ςυμβολαίου και ςυλλογικά αγακά.
Σζλοσ, θ εξελιςςόμενθ τεχνολογία μειϊνει τθ δικαιολόγθςθ για κυβερνθτικι παροχι και
παρζμβαςθ. Σο βιβλίο The Half Life of Policy, που ςυνεπιμελικθκα με τον Daniel Klein,
υποςτθρίηει ότι θ αναπτυςςόμενθ τεχνολογία, μειϊνει το ςκεπτικό ι τθν δικαιολόγθςθ για
τθν παροχι από τθν κυβζρνθςθ, των ςυλλογικϊν αγακϊν, και τθν παρζμβαςι τθσ ςτο
επιχειρείν.
Η βελτίωςθ τθσ τεχνολογίασ αυξάνει τθν οικονομικι πολυπλοκότθτα, γεγονόσ που κακιςτά
τον κεντρικό ςχεδιαςμό πιο δφςκολο. Η πολυπλοκότθτα περιπλζκει, αυτό που ηθτά να μάκει
θ κεντρικι ρυκμιςτικι αρχι. Ζνα παράδειγμα είναι θ αυξανόμενθ πολυπλοκότθτα των
ταχζωσ αναπτυςςομζνων χρθματοπιςτωτικϊν παραγϊγων. Όπωσ είπε ο Hayek, θ γνϊςθ
είναι αποκεντρωμζνθ, διαρκϊσ μεταβαλλόμενθ, και αδφνατο να ςυγκεντρωκεί από ζναν
κεντρικό ςχεδιαςτι.
Η εξελιςςόμενθ τεχνολογία, μειϊνει επίςθσ τα φυςικά μονοπϊλια, μειϊνοντασ τθν κλίμακα
μεγζκουσ των προϊόντων, όπωσ είναι θ θλεκτρικι ενζργεια. Δθμιουργεί καλφτερα όρια,
όπωσ θ θλεκτρονικι περίφραξθ για ιχκυοκαλλιζργειεσ ςτον ωκεανό. Και καλφτερθ
τεχνολογία, κακϊσ το Διαδίκτυο, κακιςτά τισ πλθροφορίεσ φκθνότερεσ. Με τθ μείωςθ τθσ
δικαιολόγθςθσ τθσ κυβερνθτικισ παρζμβαςθσ, θ οποία είναι αδφναμθ, ι δεν υφίςτανται
καν, θ εξελιςςόμενθ τεχνολογία, ευνοεί τθν ελεφκερθ αγορά, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ
κοινοτικισ αυτοδιοίκθςθσ.
Η ελεφκερθ αγορά μασ δίνει τθ δυνατότθτα για καλφτερο ςυντονιςμό, καινοτομία, και
απελευκζρωςθ, και αυτό ιςχφει εξ ίςου και για τθν κοινοτικι αυτοδιοίκθςθ.
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Για τον ςυγγραφζα
Ο Fred Ε. Foldvary, είναι λζκτορασ οικονομικϊν ςτο Πανεπιςτιμιο Santa Clara ςτθν
Καλιφόρνια, και ερευνθτισ ςτο Ανεξάρτθτο Ινςτιτοφτο, μια δεξαμενι ςκζψθσ για τθν
δθμόςια πολιτικι ςτο Όουκλαντ, τθσ Καλιφόρνιασ. Είναι ςυν-εκδότθσ του γνωςτοφ
θλεκτρονικοφ Econ Journal Watch, που παρακολουκεί επιςτθμονικά οικονομικά περιοδικά
για μεκοδολογικζσ και εννοιολογικζσ αδυναμίεσ. τθν ζρευνά του εςτιάηει ςτθ κεωρία των
κοινϊν αγακϊν, ςτα δθμόςια οικονομικά, ςτθν οικονομία τθσ γθσ, και ςτθν βιομθχανικι
οργάνωςθ. Είναι ςυγγραφζασ
διάφορων βιβλίων, ςυμπεριλαμβανομζνου του «Κοινά
Αγακά και Ιδιωτικζσ Κοινότθτεσ» και το «Dictionary of Free-Market Economics», το οποίο
είναι επίςθσ διακζςιμο ςτα γερμανικά.
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