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1. Προβλήματα ιδιοκτηςίασ
Θ ιδιοκτθςία είναι μια λζξθ, που οι άνκρωποι ςυνδζουν ςυχνά με τον πλοφτο, κάτι που είναι
ςθμαντικό για εκείνουσ που βρίςκονται ςε καλφτερθ κζςθ από τουσ περιςςότερουσ. Θ
ιδιοκτθςία ςυχνά ςυνδζεται με τον καπιταλιςμό, και κεωρείται ωσ ζνα από τα πικρά φροφτα
τθσ εκμετάλλευςθσ. Πολλοί αναρωτιοφνται αν οι ιδιϊτεσ κα ζπρεπε να ζχουν δικαίωμα
ιδιοκτθςίασ ςε μεγάλεσ εκτάςεισ, ορυχεία, λίμνεσ, δάςθ, και τράπεηεσ. Πολλοί διαμορφωτζσ
τθσ κοινισ γνϊμθσ κεωροφν, ότι θ ιδιοκτθςία είναι ζνα υλιςτικό ενδιαφζρον, και ότι πρζπει
να αςχολθκοφμε περιςςότερο με τθν προςφορά και με τθ ςυμπόνια.
Θ πολιτικι ςυχνά κακοδθγείται, από μια αρνθτικι ςτάςθ απζναντι ςτθν ιδιοκτθςία. Είναι
κακό να υπάρχουν μεγάλεσ διαφορζσ ςτον πλοφτο. Πρζπει να υπάρχει κάτι λάκοσ με το
ςφςτθμα, αφοφ οι άνκρωποι είναι ςε κζςθ να ςυςςωρεφουν μεγάλεσ ποςότθτεσ πλοφτου.
Τπάρχουν οριςμζνα πράγματα, που κανονικά ανικουν ςε όλουσ ι ςτο ζκνοσ, και όχι ςτουσ
ιδιϊτεσ. Πράγματι, θ ιδιοκτθςία είναι πολφ ςυχνά ζνα εμπόδιο που προξενεί αμθχανία, ςτθν
προςπάκεια για τθν υλοποίθςθ ζργων, που κεωροφνται ευεργετικά για τθν κοινότθτα ι τθν
κοινωνία. Οι πολιτικοί ζχουν λίγεσ τφψεισ ςυνειδιςεωσ, όταν ρυκμίηουν ι κζτουν όρουσ για
τθν ιδιοκτθςία, φορολογϊντασ τθν υπερβολικά, ι ακόμθ και απαλλοτριϊνοντάσ τθν για το
γενικότερο καλό.
Τπάρχει μια μεγάλθ παράδοςθ πίςω από τζτοιεσ ςυμπεριφορζσ, που χρονολογοφνται από
τα μζςα του 19ου αιϊνα. Ο Pierre-Joseph Proudhon, υποςτιριηε επικετικά, ότι θ ιδιοκτθςία
είναι κλοπι. Ο Καρλ Μαρξ και ο Φρίντριχ Ζνγκελσ ςτο Κομμουνιςτικό Μανιφζςτο,
προτείνουν τθν κατάργθςθ τθσ ατομικισ ιδιοκτθςίασ. Όμωσ θ αρνθτικι ςτάςθ κατά τθσ
ιδιοκτθςίασ, δεν είναι μόνο παράδοςθ τθσ Αριςτεράσ. Σθν ςυμμερίηονται και εκπρόςωποι
άλλων κφριων πολιτικϊν τάςεων. Ο Henry George, προτεςτάντθσ πολιτικόσ και πολιτικόσ
οικονομολόγοσ, και θγετικι φυςιογνωμία ςτα τζλθ του 19ου αιϊνα ςτισ ΘΠΑ, ενϊ ιταν
πολζμιοσ του μαρξιςμοφ, ζνεκα τθσ εγγενοφσ δικτατορικισ τάςθσ του, ταυτόχρονα ζκανε
εκςτρατεία για να γίνει θ γθ «κοινό αγακό», και χαρακτιριςε τισ μεκόδουσ με τισ οποίεσ οι
«πρϊτεσ οικογζνειεσ» τθσ Αμερικισ απζκτθςαν τον πλοφτο τουσ, λθςτρικζσ. Πολλοί
Φιλελεφκεροι πολιτικοί ςτον αγγλόφωνο κόςμο, εξζλαβαν τισ ιδζεσ του ωσ πθγι ζμπνευςθσ.
Σζλοσ, πρζπει να κυμόμαςτε, ότι οριςμζνοι από τουσ γνωςτότερουσ φιλελεφκερουσ
ςτοχαςτζσ, είχαν δείξει περιοριςμζνο ενκουςιαςμό για τθν αξία τθσ προςταςίασ τθσ
ιδιοκτθςίασ. Ο John Stuart Mill, ικελε να τεκοφν όρια ςτο ποςό, που κάποιοσ κα μποροφςε
να κλθρονομιςει και να κατζχει ωσ ιδιοκτιτθσ γθσ, όταν μια τζτοια κυριότθτα δεν οδθγοφςε
ςε βελτίωςι τθσ. Αντιπροςωπεφει μια ςχολι (αριςτεροφ) φιλελευκεριςμοφ, που εξαρτά το
δικαίωμα τθσ ιδιοκτθςίασ από μια δίκαιθ κατανομι του πλοφτου. το δεφτερο μιςό του 20 ου
αιϊνα, ο John Rawls, που ςυχνά κεωρείται φιλελεφκεροσ φιλόςοφοσ, ζκανε ζνα βιμα
περαιτζρω, και απζρριψε μια κατανομι του πλοφτου και του ειςοδιματοσ, κακοριηόμενθ
από τθν φυςικι κατανομι ικανοτιτων και ταλζντων.
Φυςικά, λίγοι ιταν τόςο προςεκτικοί, όςο ιταν ο Προυντόν και άλλοι πολιτικοί φιλόςοφοι
και οικονομολόγοι, ςτθ διάκριςθ μεταξφ ιδιοκτθςίασ και κτιςθσ αγακϊν. Για τουσ
περιςςότερουσ διαμορφωτζσ τθσ κοινισ γνϊμθσ, ακαδθμαϊκοφσ και καλλιτζχνεσ, οι δφο όροι
ιταν εναλλάξιμοι. Θ απόκτθςθ ιδιοκτθςίασ δεν ιταν παρά μια πτυχι κτθτικότθτασ, ζνα
δυςάρεςτο ανκρϊπινο γνϊριςμα. Ο Bertrand Russell πρόφερε τθν περίφθμθ φράςθ, ότι
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«είναι θ προκατάλθψθ για τθν κτιςθ αγακϊν, περιςςότερο από οτιδιποτε άλλο, που μασ
εμποδίηει να ηοφμε ελεφκερα και με ευγζνεια». Ο ψυχαναλυτισ Erich Fromm, εξυμνοφςε τισ
αρετζσ του «να είςαι» ζναντι του «να ζχεισ». Σο τραγοφδι του Σηον Λζνον Imagine, είναι μια
δθμοφιλισ ζκφραςθ του ίδιου ςυναιςκιματοσ: «Φαντάςου να μθν κατζχουμε τίποτα*...+.
Φαντάςου όλουσ τουσ ανκρϊπουσ να μοιράηονται όλον τον κόςμο *...+». Ζνα άλλο
παράδειγμα τθσ διειςδυτικότθτασ των αρνθτικϊν ςτάςεων ςτο λαϊκό πολιτιςμό, είναι θ
ςειρά επιςτθμονικισ φανταςίασ Star Trek, και οι πολλζσ παραφυάδεσ τθσ, που
εξιδανικεφουν τθ ηωι χωρίσ ιδιοκτθςία: «μόνο πρωτόγονεσ κοινωνίεσ χρθςιμοποιοφν
χριματα». Σζτοιεσ ιδζεσ εξαςκοφν τεράςτια επιρροι ςτθν κοινι γνϊμθ - οι οποίεσ λόγω
ζλλειψθσ ςχολικισ εκπαίδευςθσ ςτισ βαςικζσ νομικζσ και οικονομικζσ ζννοιεσ - γίνονται
άμεςα και άκριτα αποδεκτζσ.
Σζτοιεσ ιδζεσ είχαν και ςυνεχίηουν να ζχουν, μια βακιά επίδραςθ ςτον κόςμο τθσ πολιτικισ.
Οι κομμουνιςτικζσ χϊρεσ προχϊρθςαν ςτθν κολεκτιβοποίθςθ τθσ οικονομίασ, και ςτθν
κατάργθςθ τθσ ατομικισ ιδιοκτθςίασ, όπωσ τθν ξζρουμε. Τπιρχε χϊροσ για κάποια
περιοριςμζνθ ιδιωτικι «περιουςία», και τίποτα περιςςότερο. Σο αποτζλεςμα δεν
περιοριηόταν μόνον ςτισ ακραίεσ παραλλαγζσ του ςοςιαλιςμοφ. Μζχρι τα μζςα του εικοςτοφ
αιϊνα, ιταν δυνατό ςε οριςμζνεσ ςθμαντικζσ μθ-κομμουνιςτικζσ χϊρεσ, να αγνοείται το
«δικαίωμα τθσ ιδιοκτθςίασ», ωσ ανκρϊπινο δικαίωμα. Ζτςι, θ αρχικι ζκδοςθ τθσ
Ευρωπαϊκισ Διακιρυξθσ για τα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα, δεν περιλαμβάνει το δικαίωμα ςτθν
ιδιοκτθςία. Οφτε ςυντάγματα δθμοκρατιϊν, όπωσ θ Ινδία και θ ρι Λάνκα, δεν
περιλαμβάνουν το δικαίωμα αυτό. Θ μαηικι αναδιανομι ζγινε αποδεκτόσ πολιτικόσ ςτόχοσ,
ςε ολόκλθρθ τθ Δφςθ. Θ απαλλοτρίωςθ περιουςιϊν, ηωντανϊν και πεκαμζνων, από το
κράτοσ, δεν εκεωρείτο ςχεδόν ποτζ κλοπι, εφ' όςον τθροφντο τα προςχιματα. Οι λόγοι
ζπρεπε να είναι εφλογοι, και να μθν αφαιρείτο μεγάλο κομμάτι. Πολλά ςυντάγματα- ςτθ
Λατινικι Αμερικι, για παράδειγμα- ακόμθ απαγορεφουν, τθν ξεκάκαρθ ιδιωτικι ιδιοκτθςία
των φυςικϊν πόρων.
Τπιρξαν οπωςδιποτε, και οριςμζνεσ διορκωτικζσ κινιςεισ. Σα υπζρ και τα κατά τθσ
αναδιανομισ και τθσ κατάςχεςθσ, τϊρα ςυηθτοφνται με μεγαλφτερθ ςοβαρότθτα. Οριςμζνεσ
χϊρεσ, όπωσ θ Αυςτρία και θ ουθδία, ζχουν γίνει πιο «φιλικζσ με τθν ιδιοκτθςία».
θμαντικό ρόλο ζπαιξε θ βελοφδινθ επανάςταςθ του 1989-1990, που οδιγθςε ςε πλιρθ
ανατροπι των πρϊθν κομμουνιςτικϊν κακεςτϊτων. Οι φορείσ χάραξθσ πολιτικισ, ςτθν
Κεντρικι και Ανατολικι Ευρϊπθ, και ςτισ χϊρεσ τθσ Ανατολικισ Αςίασ, όπωσ θ Κίνα και το
Βιετνάμ, ςιμερα αναγνωρίηουν τθ ςθμαςία των αςφαλϊν δικαιωμάτων ιδιοκτθςίασ, και
ζχουν νομοκετιςει και ενκαρρφνει τθν ιδιωτικοποίθςθ, αναλόγωσ. Παρά τισ ςχετικά νζεσ
εξελίξεισ, εξακολουκεί να υπάρχει ςκεπτικιςμόσ, ακόμθ και μεταξφ των φιλελευκζρων. Είναι
δυνατόν ακόμθ και ςιμερα - ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο – να δθμοςιεφεται ζνα λεξικό τθσ
φιλελεφκερθσ ςκζψθσ, χωρίσ αναφορά ςτθν ιδιοκτθςία.1
Οι ςτάςεισ αλλάηουν, αλλά οι μεταβολζσ είναι αργζσ. Για πολλοφσ, θ ιδιοκτθςία εξακολουκεί
να είναι ανάκεμα, και παρά τα πλεονεκτιματά τθσ ςτον πραγματικό κόςμο, κεωρείται ότι
απευκφνεται ςτα βαςικά ςυναιςκιματα. Είναι αυτι θ παράδοςθ αξιόπιςτθ, είναι καλι; Για

1

Duncan Brack and Ed Randall (eds), Dictionary of Liberal Thought, London: Politico’s Publishing, 2007.
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ποιοφσ λόγουσ θ ιδιοκτθςία ωσ ζννοια, επζηθςε τθσ κριτικισ; Τπάρχει κάτι ςχετικά με τθν
ιδιοκτθςία, που ζχουμε παραβλζψει;
τισ ςελίδεσ που ακολουκοφν, κα προςπακιςω να ςκιαγραφιςω τθ ςυμβατικι φιλελεφκερθ
προςζγγιςθ ςτθν ιδιοκτθςία, και ειδικότερα τθν ατομικι ιδιοκτθςία, και κα προςπακιςω να
δείξω, γιατί θ ιδιοκτθςία είναι τόςο ςθμαντικι για τθν κοινωνία και για τθν οικονομικι
πρόοδο. Πρϊτα απ’ όλα κα δοφμε τί είναι ιδιοκτθςία, προτοφ προχωριςουμε να
περιγράψουμε ποιά είναι τα πλεονεκτιματα ενόσ πολιτικοφ και οικονομικοφ ςυςτιματοσ,
που προςτατεφει τθν ιδιοκτθςία.
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2. Σι είναι η ιδιοκτηςία
Θ ιδιοκτθςία είναι μια ςφαιρικι ζννοια, που δεν ςθμαίνει απλϊσ γθ και τα κτίρια που κα
μποροφςαν να βρίςκονται επί τθσ εν λόγω ζκταςθσ, όπωσ θ κοινι χριςθ του όρου μπορεί
ςυχνά να υπονοεί. Είναι οτιδιποτε οι άνκρωποι μποροφν να χρθςιμοποιιςουν, να ελζγξουν,
ι να διακζςουν, που νομικά τουσ ανικει. Θ ιδιοκτθςία αντιπροςωπεφει πάντα τθν
κυριότθτα κάτι ςυγκεκριμζνου, όπωσ είναι ζνα ςπίτι, μια δουλειά, ζνασ λογαριαςμόσ
ταμιευτθρίου, ζνα ρολόι, ι ζνα δίπλωμα ευρεςιτεχνίασ, που προςτατεφεται από το νόμο.
Τπάρχουν, φυςικά, διάφοροι τφποι και κατθγοριοποιιςεισ ιδιοκτθςίασ. Μποροφμε να
διακρίνουμε μεταξφ ακίνθτθσ ιδιοκτθςίασ, ιδιαίτερα γθσ, και άλλεσ μορφζσ ιδιοκτθςίασ, που
ονομάηεται κινθτι ι προςωπικι ιδιοκτθςία. Θ ακίνθτθ ιδιοκτθςία αφορά εκτάςεισ και
βελτιϊςεισ τουσ (οτιδιποτε ζχει προςτεκεί ςτθ γθ, που αυξάνει τθν αξία τθσ, πχ κτίρια).
Θ διάκριςθ μεταξφ ακίνθτθσ ιδιοκτθςίασ από τθ μια πλευρά, και κινθτισ ι προςωπικισ
ιδιοκτθςίασ από τθν άλλθ, είναι ςθμαντικι. Θ ακίνθτθ ιδιοκτθςία μπορεί να είναι
υποκθκευμζνθ, και ο δανειςτισ, μζςω τθσ ςυναλλαγισ, αποκτά δικαιϊματα τα οποία
μπορεί να εξαςκιςει με ςχετικι ευκολία. Θ γθ ι τα επ’ αυτισ κτίςματα, δεν μποροφν να
μετακινθκοφν. Είναι πολφ πιο δφςκολο να εξαςφαλιςτεί ζνα δάνειο με ζνα κινθτό
αντικείμενο ωσ ενζχυρο (π.χ. ζνα αυτοκίνθτο ι μια τθλεόραςθ), διότι ο οφειλζτθσ μπορεί
εφκολα να το αφαιρζςει ι να το αποκρφψει, όταν το αναηθτιςει ο πιςτωτισ.
Μια άλλθ διάκριςθ είναι, μεταξφ υλικϊν και άυλων πόρων. Θ ενςϊματθ ιδιοκτθςία,
περιλαμβάνει πράγματα όπωσ ακίνθτα, αυτοκίνθτα, ζπιπλα, είδθ ζνδυςθσ, και κατοικίδια
ηϊα. Παραδείγματα άυλθσ ι αφθρθμζνθσ ιδιοκτθςίασ , περιλαμβάνουν τραπεηικοφσ
λογαριαςμοφσ,

μετοχζσ,

ομόλογα,

και

πνευματικι

ιδιοκτθςία

(π.χ.,

διπλϊματα

ευρεςιτεχνίασ, πνευματικά δικαιϊματα, και εμπορικά ςιματα). Θ διάκριςθ είναι επίςθσ
μεγάλθσ ςθμαςίασ, λόγω τθσ ςχετικισ ευκολίασ εξαςφάλιςθσ δικαιωμάτων ιδιοκτθςίασ, για
υλικά ι φυςικά αντικείμενα, και τισ ςυχνζσ δυςκολίεσ που ςυναντοφν οι πιςτωτζσ να κάνουν
το ίδιο, για οριςμζνα άυλα ςτοιχεία. Τπάρχει μια ζντονθ αντιπαράκεςθ μεταξφ
Φιλελευκζρων, ςχετικά με το αν τα δικαιϊματα ςε μια μορφι άυλθσ ιδιοκτθςίασ, τθσ
πνευματικισ ιδιοκτθςίασ, κα πρζπει να είναι τα ίδια, με εκείνα που αφοροφν τθν ιδιοκτθςία
φυςικϊν πραγμάτων.
Σζλοσ, ςθμαντικι είναι θ διάκριςθ μεταξφ τθσ παραγωγικισ ιδιοκτθςίασ, το είδοσ που
μπορεί να δθμιουργιςει περιςςότερθ ιδιοκτθςία, όπωσ ςτθν περίπτωςθ τθσ γθσ και του
κεφαλαίου, και τθσ προςωπικισ ιδιοκτθςίασ, που χρθςιμοποιείται ι καταναλϊνεται. Όταν
ςυηθτοφνται οι οικονομικζσ επιπτϊςεισ τθσ ιδιοκτθςίασ, εννοοφμε ςυνικωσ παραγωγικι
ιδιοκτθςία .
Θ ιδιοκτθςία , όπωσ ζχω ιδθ υπαινιχκεί παραπάνω, διαφζρει από τθν «κατοχι αγακϊν»,
ζνασ όροσ που ςυχνά και κακϊσ χρθςιμοποιείται ωσ ςυνϊνυμο για τθν ιδιοκτθςία. Θ κατοχι
αγακϊν αναφζρεται ςτον φυςικό ζλεγχο των περιουςιακϊν ςτοιχείων, χωρίσ επίςθμο τίτλο
επ’ αυτϊν. Δθλαδι, είναι κυριότθτα, που δεν προςτατεφεται από το νόμο. Θ άτυπθ
ιδιοκτθςία μπορεί να ερμθνευκεί υπό τθν ζννοια αυτι, ωσ κατοχι. Θ διάκριςθ μεταξφ τθσ
ιδιοκτθςίασ και τθσ κατοχισ (ι άτυπθσ ιδιοκτθςίασ ), είναι πάρα πολφ ςθμαντικι. Θ πρϊτθ
αναγνωρίηεται επιςιμωσ και προςτατεφεται από το νόμο, και αυτό δίνει ςτον ζχοντα τθν
Page | 6

Φιλελευκεριςμόσ, φιλελεφκερεσ πολιτικζσ, και ατομικι ιδιοκτθςία

κυριότθτα, ςθμαντικά οικονομικά πλεονεκτιματα, που δεν ιςχφουν για τθν δεφτερθ. Αυτό
είναι κάτι που ο Hernando de Soto επιςθμαίνει ςτο πρωτοποριακό του βιβλίο, Το Μυςτιριο
του Κεφαλαίου.
Θα ικελα να επιςτιςω τθν προςοχι ςασ, και ςε οριςμζνα άλλα ςθμαντικά χαρακτθριςτικά
τθσ ζννοιασ τθσ ιδιοκτθςίασ:
Ζνα είναι ο αποκλειςμόσ. Δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ, που ςυνδζονται με τθν ιδιοκτθςία,
ζχουν πραγματικό νόθμα, μόνον εφόςον μποροφν να αποδοκοφν ςε ςυγκεκριμζνα άτομα, ι
οντότθτεσ που απαρτίηονται από άτομα, με αποκλειςμό όλων των άλλων. Δεν μπορείτε να
πουλιςετε ι να δανείςετε κάτι, αν δεν ζχετε το δικαίωμα να το κάνετε μόνον εςείσ και
κανζνασ άλλοσ. Είναι αδφνατον να κακοριςκεί ποιόσ είναι υπεφκυνοσ για τθ χριςθ ενόσ
αντικειμζνου, αν δεν μπορεί να προςδιοριςκεί με ακρίβεια, θ κυριότθτα του αντικειμζνου.
Ζνα άλλο είναι, θ αδυναμία χάραξθσ μιασ διαχωριςτικισ γραμμισ, ανάμεςα ςτθν κυριότθτα
του εαυτοφ και ςτθν κυριότθτα επί των και άυλων αγακϊν. Ο όροσ κυριότθτα περιλαμβάνει
τα πάντα, που κανονικά ανικουν ςε ζνα πρόςωπο, ςυμπεριλαμβανομζνων τθσ ηωισ και τθσ
ελευκερίασ. Μπορείσ να είςαι κφριοσ ιδιοκτθςίασ, μόνο αν ο ίδιοσ είςαι ελεφκεροσ να το
πράξεισ. Αυτό ζχει επίςθσ ςθμαςία, ςτον τομζα τθσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ. Μπορείσ να
ζχεισ κυριότθτα των ςκζψεων και των εφευρζςεϊν ςου, μόνο αν είςαι ελεφκεροσ να το
πράξεισ και μπορείσ να επιβάλλεισ τα κατάλλθλα «δικαιϊματα». Αυτό το ςυνεχζσ, μεταξφ
εαυτοφ και ανθκόντων αντικειμζνων, πθγαίνει πίςω ςτον John Locke και τισ απαρχζσ τθσ
ςυςτθματικισ ςκζψθσ, ςχετικά με το κζμα τθσ ιδιοκτθςίασ. Ο John Locke υποςτιριξε το
1689, ότι «κάκε άνκρωποσ είναι ιδιοκτιτθσ του προςϊπου του: εδϊ δεν διακζτει κανείσ
κανζνα δικαίωμα, παρά μόνον αυτόσ ο ίδιοσ», προτοφ προχωριςει ςτθν εξισ διατφπωςθ:
«Ο μόχκοσ του ςϊματόσ του, και θ εργαςία των χεριϊν του, μποροφμε να ποφμε, του
ανικουν αυτοδίκαια. Οτιδιποτε αποςπά ο άνκρωποσ από τθν φυςικι του κατάςταςθ,
αναμιγνφοντασ με αυτό το μόχκο του, και ςυνδζοντάσ το ζτςι με κάτι δικό του, το κακιςτά
με τθν ενζργεια αυτι, ιδιοκτθςία του».2
Θ τεκμθρίωςθ είναι μια άλλθ ςθμαντικι και κεντρικι πτυχι τθσ ιδιοκτθςίασ, όπωσ
τονίηεται από τον Περουβιανό οικονομολόγο Hernando de Soto. Μπορεί να ζχει τθ μορφι
τίτλου (ςτθν περίπτωςθ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ), εγγραφισ (π.χ., ςτθν περίπτωςθ των
αυτοκινιτων), πιςτοποιθτικοφ, λογαριαςμοφ, ι απόδειξθσ, για να αναφζρουμε μερικά μόνο
παραδείγματα. Όλα χρθςιμεφουν για να αποδειχκεί θ κυριότθτα. Αυτι θ τεκμθρίωςθ, αν
πρόκειται να εκπλθρϊςει τθ λειτουργία τθσ ωσ απόδειξθ, πρζπει να είναι «εφλθπτθ»
(διαφανισ και εφκολθ ςτθν χριςθ), και εφκολα προςβάςιμθ, από τα ενδιαφερόμενα μζρθ.
Ζτςι, ςυνοψίηοντασ, θ ιδιοκτθςία αναφζρεται, ςτο αποκλειςτικό ζναντι όλων, δικαίωμα του
ιδιοκτιτθ ι των ιδιοκτθτϊν, που είναι δεόντωσ τεκμθριωμζνο, επιςιμωσ αναγνωριςμζνο
από δθμόςια αρχι, και προςτατευόμενο από το νόμο, τόςο για τθν εκμετάλλευςθ υλικϊν ι
άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων, κακϊσ και για τθν διάκεςι τουσ μζςω πϊλθςθσ ι άλλου
τρόπου. Επομζνωσ, θ ιδιωτικι ιδιοκτθςία μπορεί να μεταβιβαςτεί μόνο με τθ ςυγκατάκεςθ
του ιδιοκτιτθ τθσ, και ςφμφωνα με το νόμο.

2

Two Treatises of Government, 1689, ed. by Thomas Hollis (London: A. Millar et al., 1764), Book 2: Of Civil-Government,
Chapter V, § 27.
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Όταν μιλάμε για τα δικαιϊματα ιδιοκτθςίασ αναφερόμαςτε ςτα εξισ:
α) χριςθ, και ζλεγχοσ τθσ χριςθσ τθσ ιδιοκτθςίασ
β) ωφζλεια (παραδείγματα: μεταλλευτικά δικαιϊματα, ενοίκια, τόκοι)
γ) μεταβίβαςθ ι πϊλθςι τθσ
δ) αποκλειςμόσ όλων των άλλων από αυτιν.
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3. Οι Φιλελεφθεροι δίνουν ζμφαςη ςτην ατομική ιδιοκτηςία
Οι Φιλελεφκεροι τονίηουν ότι θ ιδιοκτθςία πρζπει να ςθμαίνει ατομικι ιδιοκτθςία.
Πράγματι, όταν οι Φιλελεφκεροι γράφουν για ιδιοκτθςία, ςυχνά υποκζτουν, ότι ο όροσ
ιδιοκτθςία κανονικά αναφζρεται ςε ατομικι ιδιοκτθςία, και ότι οποιαδιποτε άλλθ μορφι
ιδιοκτθςίασ, «κρατικι», «δθμόςια», ι «κοινοτικι» ιδιοκτθςία, είναι κάτι εντελϊσ
διαφορετικό.
Είναι ςθμαντικό ότι θ ιδιοκτθςία μπορεί να αποδίδεται ςε μια πραγματικι οντότθτα, και όχι
ςε μια αφθρθμζνθ. Ζνα άτομο ι μια εταιρεία (που διοικείται από μια ομάδα ατόμων), είναι
πραγματικζσ οντότθτεσ. Σο «κοινό» και το «κράτοσ» είναι αφαιρζςεισ, ι μποροφμε να
ποφμε, ότι είναι φορείσ διαφορετικισ φφςεωσ. Είναι πιο δφςκολο να τουσ αποδϊςεισ
ουςιαςτικά δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ, που αφοροφν τθν ιδιοκτθςία.
Οι Φιλελεφκεροι ζχουν πλιρθ επίγνωςθ των προβλθμάτων που προκφπτουν, όταν θ
κυριότθτα δεν μπορεί να κακοριςκεί με απλό τρόπο. Ο Βρετανόσ οικονομολόγοσ και
πολιτικόσ Samuel Brittan, εκτιμά ότι όταν δεν υπάρχει κυριότθτα, όπωσ ςτθν περίπτωςθ
«του εναζριου χϊρου, τθσ ευχάριςτθσ κζασ, ι του βυκοφ του ωκεανοφ», δεν υπάρχει
αγορά, και «εκμεταλλευτζσ και καταςτροφείσ μποροφν να ξεφεφγουν χωρίσ να πλθρϊνουν
κάποιο τίμθμα». Με τθν ιδιοκτθςία που δεν είναι ατομικι, τα αποτελζςματα που
προκφπτουν από τθ χριςθ τθσ, είναι παρόμοια: «Όταν θ κοινότθτα ζχει υπό κάποια ζννοια
τθν κυριότθτα πόρων, όπωσ οι εκνικοί δρόμοι, επιφζρει βλάβθ αν δεν ςυμπεριφζρεται ςαν
ιδιοκτιτθσ, αλλά επιτρζπει τθν ‘δωρεάν’, και ωσ εκ τοφτου ςπάταλθ, χριςθ των εν
ανεπαρκεία αγακϊν. Αντικοινωνικά δεν είναι τα δικαιϊματα ιδιοκτθςίασ, αλλά θ απουςία
τουσ».
Θ ζννοια τθσ ατομικισ ιδιοκτθςίασ, αντίκετα, είναι πολφ πιο ςαφισ, υπό τθν ζννοια ότι
υπάρχουν άμεςεσ ςχζςεισ μεταξφ του ιδιοκτιτθ και του αντικειμζνου τθσ ιδιοκτθςίασ, και
ότι ο ιδιοκτιτθσ είναι άμεςα υπεφκυνοσ για τθ χριςθ αυτοφ του αντικειμζνου. Ο οριςμόσ, θ
οριοκζτθςθ, θ τεκμθρίωςθ, και νομικι προςταςία τθσ ιδιοκτθςίασ, είναι όλα εκ του
περιςςοφ, αν δεν υπάρχει ατομικι ιδιοκτθςία. Ζχουν νόθμα μόνον, αν θ περιουςία ανικει
ςε ιδιωτικοφσ φορείσ, και μάλιςτα ςε πολλοφσ από αυτοφσ. Χωρίσ ιδιωτικι κυριότθτα, κα
ιταν αδφνατο ςτα ανκρϊπινα όντα να κεςπίςουν και να διαςφαλίςουν τα δικαιϊματά τουσ,
και ωσ εκ τοφτου τθν ελευκερία τουσ. Αυτό είναι ζνα επιχείρθμα, ςτο οποίο κα επανζλκω
αργότερα.
Μια άλλθ ςθμαντικι παράμετροσ για τουσ Φιλελεφκερουσ είναι, ότι θ ατομικι ιδιοκτθςία,
ςκεναρά επιβαλλόμενθ, ζχει επιπλζον ςθμαντικζσ ιδιότθτεσ, εκτόσ από το αποκλειςτικό
δικαίωμα τθσ επιλογισ τθσ χριςθσ ενόσ πόρου, όπωσ επιςθμαίνει ο οικονομικόσ φιλόςοφοσ
Armen A. Alchian. Μία είναι, το αποκλειςτικό δικαίωμα ςτισ υπθρεςίεσ του πόρου. «Ζτςι, για
παράδειγμα, ο ιδιοκτιτθσ ενόσ διαμερίςματοσ με πλιρθ δικαιϊματα ιδιοκτθςίασ ςτο
διαμζριςμα, ζχει το δικαίωμα να κακορίηει, αν κα το εκμιςκϊςει και ςε ποιόν, αν κα
κατοικιςει ο ίδιοσ, ι κα το χρθςιμοποιιςει με οποιονδιποτε άλλον ειρθνικό τρόπο *...+. Αν ο
ιδιοκτιτθσ νοικιάηει το διαμζριςμα, ζχει επίςθσ το δικαίωμα ςε όλεσ τισ προςόδουσ τθσ
ενοικίαςθσ [...]». Μια άλλθ είναι, το δικαίωμα να ανταλλάξει τον πόρο με αμοιβαία
ςυμφωνθκζντεσ όρουσ. Θ «ατομικι ιδιοκτθςία περιλαμβάνει το δικαίωμα τθσ
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διαπραγμάτευςθσ, ενοικίαςθσ, ι πϊλθςθσ, οποιουδιποτε τμιματοσ των δικαιωμάτων, με
ανταλλαγι ι δωρεά, ςε οποιαδιποτε τιμι κακορίηει ο ιδιοκτιτθσ (εφόςον κάποιοσ είναι
πρόκυμοσ να πλθρϊςει τθν τιμι αυτι). Αν δεν μου επιτρζπεται να αγοράςω κάποιο από τα
δικαιϊματά ςου, και ωσ εκ τοφτου δεν ςου επιτρζπεται να πωλιςεισ δικαιϊματα ςε μζνα, το
δικαίωμα ιδιοκτθςίασ μειϊνεται». Αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ του δικαιϊματοσ ςτθν
ατομικι ιδιοκτθςία, και μαηί παρζχουν ζναν τεράςτιο αρικμό επιλογϊν, όςον αφορά τθν
χριςθ τθσ ιδιοκτθςίασ. Περιοριςμοί ςχετικά με οποιαδιποτε από αυτζσ τισ επιλογζσ,
αποτελοφν περιοριςμό τθσ ατομικισ ιδιοκτθςίασ.
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4. Η ατομική ιδιοκτηςία ωσ κινητήρια δφναμη τησ οικονομικήσ
ανάπτυξησ
Μποροφν να μετρθκοφν οι επιπτϊςεισ τθσ ιςχυρισ προςταςίασ τθσ ατομικισ ιδιοκτθςίασ;
Αυτό είναι ζνα ςθμαντικό ηιτθμα, διότι δεν υπάρχει νόθμα να επιχειρθματολογοφμε για τα
δικαιϊματα ιδιοκτθςίασ, αν δεν μπορεί να αποδειχκεί ότι ζχει ευεργετικζσ επιδράςεισ, για
τα άτομα και για τθν κοινωνία ςτο ςφνολό τθσ. Τπάρχει ζνασ τεράςτιοσ όγκοσ ανεπίςθμων
ςτοιχείων, για τα οφζλθ τθσ ατομικισ ιδιοκτθςίασ, αλλά υπάρχουν επίςθσ και εμπειρικζσ
μελζτεσ, που αποδεικνφουν ςαφϊσ, ότι αν τα δικαιϊματα ιδιοκτθςίασ δεν αναγνωρίηονται,
ελλείπουν, ι δεν είναι αρκοφντωσ ανεπτυγμζνα, το επίπεδο τόςο τθσ οικονομικισ
ελευκερίασ όςο και τθσ οικονομικισ ευθμερίασ, είναι χαμθλό. Δεδομζνθσ τθσ εμπειρίασ των
κομμουνιςτικϊν χωρϊν τθσ Κεντρικισ και Ανατολικισ Ευρϊπθσ, και πολλϊν αυταρχικϊν
αναπτυςςόμενων χωρϊν, αυτό είναι κάτι αναμενόμενο.
το Δείκτθ Οικονομικισ Ελευκερίασ, ο παράγοντασ «δικαιϊματα ιδιοκτθςίασ»
«μετρά το βακμό ςτον οποίο θ νομοκεςία μιασ χϊρασ
προςτατεφει τα δικαιϊματα ατομικισ ιδιοκτθςίασ, και τον βακμό
ςτον οποίο θ κυβζρνθςθ επιβάλλει αυτοφσ τουσ νόμουσ. Επίςθσ,
αξιολογεί τθν πικανότθτα απαλλοτρίωςθσ τθσ ατομικισ
ιδιοκτθςίασ, και αναλφει τθν ανεξαρτθςία τθσ δικαςτικισ
εξουςίασ, τθν φπαρξθ διαφκοράσ εντόσ του δικαςτικοφ ςϊματοσ,
κακϊσ και τθν δυνατότθτα των ατόμων και των επιχειριςεων
ςτθν επιβολι των ςυμβάςεων. Όςο πιο ςίγουρθ είναι θ νομικι
προςταςία τθσ ιδιοκτθςίασ, τόςο υψθλότερθ είναι θ βακμολογία
μιασ χϊρασ. Ομοίωσ, όςο μεγαλφτερεσ είναι οι πικανότθτεσ
κυβερνθτικισ απαλλοτρίωςθσ τθσ ιδιοκτθςίασ, τόςο χαμθλότερθ
είναι θ βακμολογία μιασ χϊρασ [...]».3
Σο δικαίωμα ιδιοκτθςίασ είναι μία από τισ 10 οικονομικζσ ελευκερίεσ. Οι υπόλοιπεσ εννζα
είναι θ ελευκερία των επιχειριςεων, θ ελευκερία του εμπορίου, θ φορολογικι ελευκερία,
το μζγεκοσ τθσ κυβζρνθςθσ, θ νομιςματικι ελευκερία, θ ελευκερία των επενδφςεων, θ
χρθματοπιςτωτικι ελευκερία, θ ελευκερία από τθν διαφκορά, και θ ελευκερία τθσ
εργαςίασ, ςτισ οποίεσ δίνεται εξίςου το ίδιο βάροσ.
Θ περιςςότερθ οικονομικι ελευκερία πάει χζρι-χζρι, με υψθλότερα επίπεδα βιϊςιμθσ
οικονομικισ ανάπτυξθσ, με υψθλότερα επίπεδα ανκρϊπινθσ ανάπτυξθσ, και με χαμθλότερθ
ανεργία, για να αναφζρω μόνο μερικοφσ δείκτεσ τθσ επιτυχοφσ ανάπτυξθσ. Σο επίπεδο
προςταςίασ τθσ ατομικισ ιδιοκτθςίασ, είναι ταυτόχρονα ζνασ καλόσ δείκτθσ του επιπζδου
τθσ οικονομικισ ελευκερίασ, που απολαμβάνουν οι πολίτεσ μιασ χϊρασ. Σα αποτελζςματα
για το 2009 δείχνουν, ότι οι 15 χϊρεσ που είναι οικονομικά πιο ελεφκερεσ, ζχουν
βακμολογίεσ από 90 και άνω (με άριςτα το 100), για τα αντίςτοιχα περιβάλλοντα
ιδιοκτθςίασ τουσ.
το αντίκετο άκρο του πίνακα, οι 15 λιγότερο ελεφκερεσ χϊρεσ, είχαν βακμολογθκεί με 30 ι
λιγότερο, με 11 εξ αυτϊν να βακμολογοφνται κάτω από το 10.4 Σο γεγονόσ αυτό ίςωσ δεν
3
4

2009 Index of Economic Freedom, Washington: Heritage Foundation & New York: Wall Street Journal, 2009 p. 44
Ibid, pp. 6 & 10.
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εκπλιςςει, επειδι θ καταπάτθςθ των ελευκεριϊν των άλλων, αποτελεί ςτθν
πραγματικότθτα καταπάτθςθ των δικαιωμάτων ιδιοκτθςίασ τουσ. Ζτςι, για παράδειγμα, θ
καταπάτθςθ τθσ οικονομικισ ελευκερίασ, αποτελεί περιοριςμό του δικαιϊματοσ ιδιοκτθςίασ
επί των ςχετικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων.
Ο Δείκτθσ Οικονομικισ Ελευκερίασ, ςθμειϊνει μια μεγάλθ πτϊςθ ςτισ βακμολογίεσ για τα
ιδιοκτθςιακά δικαιϊματα, με τθν πάροδο του χρόνου από τότε που εγκαινιάςτθκε το 1995,
το οποίο βεβαιϊνει τον επείγοντα χαρακτιρα τθσ αντιμετϊπιςθσ των κεμάτων, που
αφοροφν τα ιδιοκτθςιακά δικαιϊματα ςτισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ, ιδίωσ:
«Η μεγάλθ πτϊςθ του μζςου όρου των αποτελεςμάτων, για τθν
ςυνιςτϊςα

τθσ

οικονομικισ

ελευκερίασ,

που

μετρά

τα

δικαιϊματα ιδιοκτθςίασ και ςεβαςμοφ του κράτουσ δικαίου, είναι
ανθςυχθτικι.

Η

πλειονότθτα

των

χωρϊν

του

κόςμου,

βακμολογείται κάτω από το 50, για τα δικαιϊματα ιδιοκτθςίασ.
Κάποιεσ χϊρεσ με καλφτερεσ επιδόςεισ είναι γφρω ςτο 70, και
αυτζσ με τθν καλφτερθ οικονομικι επίδοςθ παίρνουν 90 ι
παραπάνω, γι’ αυτιν τθν παράμετρο. Οι 20 χϊρεσ των οποίων θ
βακμολογία ςε αυτι τθ ςυνιςτϊςα, βελτιϊκθκε κατά τθ διάρκεια
ηωισ του Δείκτθ, ζχουν δει το κατά κεφαλιν ΑΕΠ τουσ, να
αυξάνεται περίπου κατά το διπλάςιο, ςε ποςοςτό άνω του 3,5
τοισ εκατό ανά ζτοσ, ςε ςφγκριςθ με τισ χϊρεσ, που θ βακμολογία
τουσ των ιδιοκτθςιακϊν δικαιωμάτων, μειϊκθκε».5
Ο δείκτθσ τθσ Παγκόςμιασ Οικονομικισ Ελευκερίασ6 (Economic Freedom of the
World), παράγει παρόμοια αποτελζςματα. Σα ιδιοκτθςιακά δικαιϊματα, είναι ζνασ από τουσ
πζντε βαςικοφσ τομείσ, που ο δείκτθσ επιχειρεί να μετριςει. Εδϊ και πάλι, οι βακμολογίεσ
αντιςτοιχοφν με το ςυνολικό ςκορ για τθν οικονομικι ελευκερία. Οι χϊρεσ με χαμθλζσ
βακμολογίεσ

για

τθ

νομικι

δομι

και

τθν

αςφάλεια

των

ιδιοκτθςιακϊν

δικαιωμάτων, είχαν ςυνικωσ κατϊτατεσ βακμολογίεσ και για τθν οικονομικι ελευκερία.
Εκείνεσ με υψθλζσ βακμολογίεσ, ιταν χϊρεσ που απολαμβάνουν υψθλά επίπεδα
οικονομικισ ελευκερίασ. Οι ςυγγραφείσ ςχολιάηουν ότι:
«Η ελευκερία ανταλλαγισ *..+ δεν ζχει νόθμα, αν οι ιδιϊτεσ δεν
διακζτουν

διαςφαλιςμζνα

δικαιϊματα

ιδιοκτθςίασ,

ςυμπεριλαμβανομζνων των καρπϊν τθσ εργαςίασ τουσ. Όταν τα
άτομα και οι επιχειριςεισ, ζχουν ζλλειψθ εμπιςτοςφνθσ ότι οι
ςυμβάςεισ κα είναι εκτελεςτζσ, και κα προςτατεφονται οι καρποί
των παραγωγικϊν προςπακειϊν τουσ, το κίνθτρό τουσ να αςκοφν
παραγωγικι δραςτθριότθτα, διαβρϊνεται. Κςωσ περιςςότερο από
κάκε άλλον, ο τομζασ αυτόσ είναι απαραίτθτοσ για τθν
αποτελεςματικι κατανομι των πόρων. Χϊρεσ με μεγάλεσ

5

2009 Index of Economic Freedom, p. 21.
Economic Freedom of the World 2008 Annual Report, Vancouver: Fraser Institute and Eco-nomic Freedom Network, 2008.
Digital version available from: www.freetheworld.com, pp. 185-6.
6
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ελλείψεισ ςε αυτόν τον τομζα, είναι απίκανο να ευθμεριςουν,
ανεξαρτιτωσ των πολιτικϊν τουσ ςτουσ άλλουσ τζςςερισ τομείσ».7
Σα αποτελζςματα του 2009 του International Property Rights Index (IPRI), παρακολουκοφν
τουσ γενικότερουσ δείκτεσ οικονομικισ ελευκερίασ. υγκρίνονται οι αποδόςεισ 115 χωρϊν,
που αντιπροςωπεφουν το 96% του παγκόςμιου ΑΕΠ.
Ζνα ςφνολο δζκα μεταβλθτϊν περιλαμβάνονται ςτο δείκτθ, οι οποίεσ χωρίηονται ςε τρεισ
κφριεσ ςυνιςτϊςεσ:8
1) Νομικό και Πολιτικό Περιβάλλον (LP)
Ανεξαρτθςία τθσ δικαιοςφνθσ
Πολιτικι ςτακερότθτα
Κράτοσ δικαίου
Ζλεγχοσ τθσ διαφκοράσ
2) Φυςικά Δικαιϊματα Ιδιοκτθςίασ (PPR)
Προςταςία των φυςικϊν δικαιωμάτων ιδιοκτθςίασ
Μθτρϊα ιδιοκτθςίασ
Πρόςβαςθ ςε δάνεια
3) Δικαιϊματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ (IPR)
Προςταςία των δικαιωμάτων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ
Προςταςία για τα διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ
Πειρατείασ των πνευματικϊν δικαιωμάτων

Ο IPRI δείχνει ότι ζνα υψθλό επίπεδο προςταςίασ τθσ (ιδιωτικισ) περιουςίασ, αποτελεί το
ίδιο, ζναν καλό δείκτθ οικονομικισ απόδοςθσ: όςο υψθλότερο είναι το επίπεδο προςταςίασ,
τόςο μεγαλφτερο το μζςο κατά κεφαλιν ΑΕΠ, και το αντίςτροφο.9
Μια ματιά ςτον επόμενο Πίνακα, δείχνει ότι οι χϊρεσ με τθν υψθλότερθ βακμολογία, είναι
φιλελεφκερεσ δθμοκρατίεσ - όπωσ κα περίμενε κανείσ δεδομζνθσ τθσ ςχζςθσ που
αποδίδεται μεταξφ ατομικισ ιδιοκτθςίασ, ελευκερίασ, και δθμοκρατίασ - και ταυτόχρονα με
υψθλό επίπεδο ευθμερίασ. τθν άλλθ άκρθ του Πίνακα, υπάρχουν οι χϊρεσ που
αντιμετωπίηουν τεράςτιεσ δυςκολίεσ, όχι μόνο ςε επίπεδο δθμοκρατίασ, αλλά και από
άποψθ πολιτικισ ςτακερότθτασ, και οικονομικϊν επιδόςεων.
7

Ibid, p. 6.
International Property Rights Index 2009 Report, op. cit., p. 15.
9
International Property Rights Index 2009 Report, op. cit., p. 29
8
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Δικαιϊματα ιδιοκτθςίασ και ΑΕΠ: θ ςχζςθ μεταξφ IPRI και το κατά κεφαλιν ΑΕΠ
(με τθν καμπφλθ)

Οι μελζτεσ που αναφζρονται, δεν κακιερϊνουν αιτιϊδεισ ςχζςεισ. Σονίηουν τάςεισ. Αλλά ο
τρόποσ με τον οποίο θ προςταςία τθσ ιδιοκτθςίασ πθγαίνει χζρι-χζρι, με καλζσ οικονομικζσ
επιδόςεισ, ςίγουρα δεν είναι απλι ςφμπτωςθ.

Page | 14

Φιλελευκεριςμόσ, φιλελεφκερεσ πολιτικζσ, και ατομικι ιδιοκτθςία

Τπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι για τθ κζςπιςθ ποςοτικϊν ςχζςεων μεταξφ δικαιϊματοσ
ιδιοκτθςίασ και οικονομικϊν ςτόχων, που υποςτθρίηουν τα φιλελεφκερα επιχειριματα υπζρ
τθσ προςταςίασ και τθσ ενίςχυςθσ τθσ προςταςίασ τθσ ατομικισ ιδιοκτθςίασ. Θα ικελα μόνο
να επιςθμάνω δφο τομείσ, ςτουσ οποίουσ τα αποδεικτικά ςτοιχεία για τισ ευεργετικζσ
επιδράςεισ των δικαιωμάτων ατομικισ ιδιοκτθςίασ, ι τισ ολζκριεσ επιπτϊςεισ τθσ ζλλειψισ
τουσ, είναι ςυντριπτικά:
Ζνα παράδειγμα για τα ευεργετικά αποτελζςματα τθσ ατομικισ ιδιοκτθςίασ, που ςυχνά
αναφζρονται και είναι εμπειρικά μετριςιμα, είναι αυτό τθσ διατιρθςθσ των αλιευτικϊν και
των δαςοκομικϊν πθγϊν. Εκεί που οι πόροι αυτοί, δεν είναι ι δεν ανικουν πια ςτθν κοινι
ιδιοκτθςία, τα αποτελζςματα είναι ςθμαντικά. τισ χϊρεσ που ζχουν ςυςτιςει δικαιϊματα
αλιείασ εντόσ των 200 μιλίων ηωνϊν τουσ, με τθ μορφι των ατομικϊν μεταβιβάςιμων
ποςοςτϊςεων (ΑΜΠ), τα αποκζματα ιχκφων ζχουν αναγεννθκεί και αναπτυχκεί. Δφο
αξιοςθμείωτα παραδείγματα τζτοιων λειτουργοφντων ςυςτθμάτων, είναι αυτά τθσ Νζασ
Ηθλανδίασ και τθσ Ιςλανδίασ. Αντίκετα, ςτο ςυντριπτικά μεγαλφτερο μζροσ των καλαςςϊν
και των ωκεανϊν του κόςμου, όπου δεν ζχουν εφαρμοςτεί δικαιϊματα ιδιοκτθςίασ, τα
αποκζματα των ψαριϊν βρίςκονται ςε κατακόρυφθ πτϊςθ. Ομοίωσ, ςε πολλζσ χϊρεσ όπου
τα δάςθ είναι ιδιόκτθτα, θ δαςοκάλυψθ ζχει αυξθκεί κατά τθ διάρκεια του τελευταίου
αιϊνα, ενϊ θ κοινισ ι κρατικισ ιδιοκτθςίασ δαςικι κάλυψθ, ςε τροπικζσ περιοχζσ για
παράδειγμα, ζχει μειωκεί κατακόρυφα.10
Ο Hernando de Soto επιχείρθςε να εκτιμιςει το κόςτοσ τθσ ζλλειψθσ επιςθμοποιθμζνων
ιδιοκτθςιακϊν δικαιωμάτων, μια τυπικι κατάςταςθ ςτισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ. Τπολόγιςε
ότι θ ςυνολικι αξία τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ που κατζχεται, αλλά δεν ανικει νομικά, από
τουσ φτωχοφσ του Σρίτου Κόςμου και των πρϊθν κομμουνιςτικϊν χωρϊν, είναι τουλάχιςτον
9,3 τριςεκατομμφρια δολάρια, περίπου το διπλάςιο από το ςφνολο του κυκλοφοροφντοσ
χριματοσ ςτισ ΘΠΑ, ι ςχεδόν όςο και θ ςυνολικι αξία όλων των εταιρειϊν που είναι
ειςθγμζνεσ ςτα κφρια χρθματιςτιρια του κόςμου, ςτισ είκοςι περιςςότερο ανεπτυγμζνεσ
χϊρεσ. Είναι περιςςότερο από είκοςι φορζσ του ςυνόλου των άμεςων ξζνων επενδφςεων ςε
όλεσ αυτζσ τισ χϊρεσ, ςτα 10 χρόνια μετά το 1989. Αυτά είναι τεράςτια περιουςιακά
ςτοιχεία ςτο πλαίςιο τθσ ανάπτυξθσ, εφόςον μποροφν να κινθτοποιθκοφν.

10

For an overview of the subject, see Johan Norberg, Use it or lose it - The environmental case for property rights. Paper
presented at “Freedom, Commerce and Peace, A regional Agenda”, Tbilisi, Georgia, 27 October 2006; accessed: 30.12.2007,
available under http://www.johannorberg.net/?page=articles&articleid=155.
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5. Πρακτικά επιχειρήματα υπζρ τησ ατομικήσ ιδιοκτηςίασ και κατά τησ
κατάργηςήσ τησ
Τπάρχουν μια ςειρά από επιχειριματα για τθν υπεράςπιςθ τθσ ιδιοκτθςίασ, που βοθκοφν
να εξθγθκοφν αποτελζςματα, όπωσ αυτά που παρουςιάηονται ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα.
Επιπλζον, υπάρχει ζνασ αρικμόσ επιχειρθμάτων, που δείχνουν τθ ςθμαςία τθσ ατομικισ
ιδιοκτθςίασ, για το είδοσ τθσ κοινωνίασ που κζλουν οι φιλελεφκεροι, και τθσ εγγενοφσ αξίασ
τθσ ατομικισ ιδιοκτθςίασ για τα ανκρϊπινα όντα, χωρίσ να χρειάηεται να εξετάςει κανείσ τα
οικονομικά οφζλθ τθσ. Σα τελευταία αφοροφν το είδοσ των επιχειρθμάτων, που ο
τραγουδιςτισ και ςυνκζτθσ Frank Zappa κα ζπρεπε να είχε ςτο μυαλό του, όταν είπε ότι «ο
κομμουνιςμόσ δεν λειτουργεί, επειδι οι άνκρωποι κζλουν να ζχουν τα δικά τουσ
πράγματα». Ζνασ πολιτικόσ μπορεί να επιλζξει να τα αγνοιςει, αλλά το κάνει με δικό του
ρίςκο.
Σο πρϊτο από αυτά είναι, ότι τα ανκρϊπινα όντα δεν φαίνεται να είναι ςε κζςθ να ηιςουν
χωρίσ ιδιοκτθςία. Φαίνεται ότι είναι ςτθ φφςθ του ανκρϊπου να ζχει δικά του αγακά. Είναι
πικανότατα μφκοσ, ότι οι πρωτόγονεσ κοινωνίεσ δεν είχαν ςυςτιματα ιδιοκτθςίασ, ι ότι δεν
είχαν επίγνωςθ τθσ ατομικισ ιδιοκτθςίασ. Μια ζνδειξθ αυτοφ, είναι το γεγονόσ ότι υπάρχουν
όροι όπωσ «κλζψιμο», «κλοπι»,
ι «βανδαλιςμόσ», ςτουσ περιςςότερουσ πολιτιςμοφσ και γλϊςςεσ, και κρθςκευτικζσ ι
δικαςτικζσ εντολζσ εναντίον τουσ, που δεν κα υπιρχαν χωρίσ τθν ζννοια τθσ ιδιοκτθςίασ, και
τθν ιδζα ότι οριςμζνα πράγματα δικαίωσ ανικουν ςε άτομα ι ομάδεσ ατόμων. Πράγματι, οι
ςφγχρονοι ανκρωπολόγοι γενικά, φαίνεται να δζχονται ότι θ ιδιοκτθςία είναι ζνα κακολικό
χαρακτθριςτικό του ανκρϊπινου πολιτιςμοφ.11
Θ ατομικι ιδιοκτθςία είναι απαραίτθτθ
• διότι αντανακλά τισ ανκρϊπινεσ ανάγκεσ, και αποτελεί αναπόςπαςτο κομμάτι του
ανκρϊπινου πολιτιςμοφ.
• επειδι, ςε ςφνδεςθ με τα παραπάνω, οι άνκρωποι ζχουν μια ιςχυρι αίςκθςθ τθσ
δικαιοςφνθσ, που ςχετίηεται με τα υπάρχοντά τουσ, και τθν ιδζα τθσ δικαιωματικισ
ιδιοκτθςίασ.
• για τον κακοριςμό ρεαλιςτικϊν τιμϊν.
• για τθν πρόλθψθ τθσ καταςπατάλθςθσ πόρων.
• για τθν φπαρξθ λογοδοςίασ.
• για μια ελεφκερθ οικονομία τθσ αγοράσ (αυτό προκφπτει από τα 3 προθγοφμενα ςθμεία).
• λόγω των κινιτρων που δθμιουργεί για τθν διαχείριςθ και τθν επιχειρθματικότθτα.
Σα ανκρϊπινα όντα είναι κτθτικά, και θ κτθτικότθτα είναι ζνα ιςχυρό χαρακτθριςτικό, ίςωσ
ακόμθ και ζνα ζνςτικτο, που βοθκά ςτθν εξαςφάλιςθ τθσ επιβίωςθσ και τθσ ταυτότθτασ.
Τπάρχουν πολλζσ ενδείξεισ ότι αυτό πράγματι ςυμβαίνει, και το να αγνοείται αυτό το
11

Για μια επιςκόπθςθ μερικϊν από αυτζσ τισ αντιλιψεισ και βιβλιογραφία βλ. Pipes, ς. 77 ff. Αυτό δεν ςθμαίνει , ωςτόςο, ότι
δεν υπάρχουν πολιτιςτικζσ διαφορζσ ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ ιδιοκτθςίασ. Θ κανονικι ςυμπεριφορά, όςον αφορά τθν
ιδιοκτθςία ςε μια κοινωνία, μπορεί να μθν είναι φυςιολογικι ςε μια άλλθ. Θ προςζγγιςθ τθσ ιδιοκτθςίασ ςτισ ευρωπαϊκζσ
χϊρεσ, μπορεί να είναι πολφ διαφορετικι. Οριςμζνεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ επιβάλουν «φόρο κλθρονομίασ», ενϊ άλλεσ όχι, για
να αναφζρουμε ζνα παράδειγμα. Θ παράλειψθ διλωςθσ φορολογθτζου ειςοδιματοσ, αντιμετωπίηεται ωσ ζγκλθμα ςτθ
Γερμανία, αλλά ωσ αςτικό αδίκθμα ςτθν Ελβετία, λόγω τθσ πλιρωσ διαφορετικισ προςζγγιςθσ ωσ προσ τα δικαιϊματα του
πολίτθ, όςον αφορά τθν ιδιοκτθςία τουσ ςτισ γερμανικζσ και ελβετικζσ νομικζσ παραδόςεισ.
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χαρακτθριςτικό, όπωσ ζκαναν πολλά πολιτικά ςχζδια ςτο παρελκόν, είναι τρζλα. Κλοπι ι
απαλλοτρίωςθ τθσ περιουςίασ, προκαλεί ιςχυρζσ, ριηικζσ και ςυναιςκθματικζσ αντιδράςεισ,
ςτουσ περιςςότερουσ ανκρϊπουσ και πολιτιςμοφσ. Ζχουμε πολλά παραδείγματα ςιμερα,
ανκρϊπων που ηθτοφν τθν απονομι δικαιοςφνθσ, και κυβερνιςεων που προςπακοφν να
επιλφςουν ηθτιματα, που προκφπτουν από απαλλοτρίωςθ πολλζσ γενιζσ πριν. Οι
περιςςότερεσ πρϊθν κομμουνιςτικζσ χϊρεσ, εξακολουκοφν να αντιμετωπίηουν αξιϊςεισ για
τθν επιςτροφι ιδιοκτθςιϊν από απογόνουσ κυμάτων, αν και μπορεί να ζχουν περάςει
γενιζσ.
θμαντικό κζρδοσ από το υψθλό επίπεδο ςεβαςμοφ και προςταςίασ τθσ ιδιοκτθςίασ, είναι θ
μεγαλφτερθ ςυνοχι και αποτελεςματικότθτα, τόςο για τα πολιτικά όςο και για τα
οικονομικά ςυςτιματα. ε ζνα περιβάλλον ςτο οποίο ιδιοκτθςία ςπάνια παραβιάηεται, θ
κοινωνία κα ωφελθκεί. Όπωσ επεςιμανε ο Ντζιβιντ Χιουμ, οι ςχζςεισ μεταξφ των
ανκρϊπων, κα χαρακτθρίηονται από αμοιβαία εμπιςτοςφνθ και όχι από αμοιβαία
καχυποψία. Τπάρχουν μερικοί λόγοι για να καταφφγουν οι άνκρωποι ςτον αποχωριςμό, ςτο
διαχωριςμό, και ςτθ δθμιουργία γκζτο, με κφριο ςτόχο τθν παροχι αςφάλειασ. ε
οικονομικοφσ όρουσ, ζνα ςθμαντικό όφελοσ κα ιταν θ μείωςθ του άμεςου κόςτουσ για τθν
προςταςία τθσ περιουςίασ, δθλαδι, βοθκά ςτθν αποφυγι ςπάταλθσ χριςθσ των πόρων.
Ο κόςμοσ περιμζνει από το κράτοσ, να παρζχει αςφάλεια και προςταςία τθσ ιδιοκτθςίασ. Αν
αυτό δεν ςυμβεί λόγω ελλείψεων ςτθ νομοκεςία, ι ςτθν επιβολι του νόμου, οι πολίτεσ κα
αναηθτιςουν εναλλακτικζσ λφςεισ. Θ δθμιουργία «κλειςτϊν κοινοτιτων», είναι μια τζτοια
εναλλακτικι, και μια ζνδειξθ ότι το κοινωνικό ςυμβόλαιο, με βάςθ τθν προςταςία τθσ
ατομικισ ιδιοκτθςίασ, διαλφεται, και ότι το κράτοσ δεν ανταποκρίνεται πλζον ςτισ
υποχρεϊςεισ του. Αυτζσ οι εξελίξεισ οδθγοφν ςε μια επικίνδυνθ διάβρωςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ
των πολιτϊν και τθσ ταφτιςισ τουσ με το κράτοσ.
Τπάρχουν επίςθσ λόγοι, για τουσ οποίουσ θ ατομικι ιδιοκτθςία προωκεί τθν κοινωνικι
ςυνοχι. Ειςάγει μια αίςκθςθ ιδιοκτθςίασ, όχι μόνο ςε ςχζςθ με το κατεχόμενο αντικείμενο,
αλλά, ςε ςχζςθ με το περιβάλλον μζςα ςτο οποίο υπάρχει. Ζνα πρόςωπο που είναι
ιδιοκτιτθσ κατοικίασ ςε ζνα ευχάριςτο περιβάλλον, ζχει ιςχυρό ςυμφζρον ςτθ διατιρθςι
του. Οι άνκρωποι κουρεφουν το γραςίδι μπροςτά από το ςπίτι τουσ, παρά το γεγονόσ ότι
μπορεί να «ανικει» ςτο διμο. Γιατί; Διότι το ευχάριςτο περιβάλλον ενιςχφει τθν αξία του
ςπιτιοφ.
Θ ιδιοκτθςία βοθκά ςτθν ανάπτυξθ τθσ αυτοεκτίμθςθσ: «Είμαι ο ιδιοκτιτθσ ενόσ ςπιτιοφ,
που είναι ευχάριςτο και ςε καλι κατάςταςθ. Οι άνκρωποι κα με ςζβονται, λόγω τθσ
προςπάκειασ που επενδφω, ςυμβάλλοντασ ςτθν αφξθςθ τθσ αξίασ τθσ γειτονιάσ».
Βοθκά τουσ πολίτεσ να αναπτφξουν μια αίςκθςθ γιατί το ζγκλθμα είναι λάκοσ, αφοφ τα
εγκλιματα κατά τθσ περιουςίασ, όπωσ ο βανδαλιςμόσ, είναι άμεςθσ εμπειρίασ. «Ο
βάνδαλοσ κατζςτρεψε κάτι που μου ανικει».
Ο κατάλογοσ αυτόσ κα μποροφςε να επεκτακεί, αλλά το ςθμαντικό ςθμείο είναι, ότι «θ
πολιτικι ςυνείδθςθ», επθρεάηεται ζντονα από τθν ιδιοκτθςία και το ενδιαφζρον για τθ
διατιρθςθ αυτισ τθσ ιδιοκτθςίασ.
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Ζνα άλλο ςθμαντικό κζρδοσ, που πρζπει να γνωρίηουν οι φορείσ χάραξθσ πολιτικισ, είναι το
γεγονόσ ότι θ ατομικι ιδιοκτθςία, όχι μόνο δίνει ςτουσ ανκρϊπουσ μζριςμα ςτο περιβάλλον
τουσ - και ζνα ειρθνικό περιβάλλον, προςτατεφει και διατθρεί τθν ιδιοκτθςία - αλλά και τουσ
κακιςτά λιγότερο εξαρτϊμενουσ από άλλουσ, και ειδικότερα, από το κράτοσ. ε πολφ
πρακτικό επίπεδο: αν ζνασ ςυνταξιοφχοσ είναι ιδιοκτιτθσ του διαμερίςματόσ του, οι
ςυντάξεισ δεν χρειάηεται να ξοδεφονται για μιςκϊματα. Όταν το κράτοσ τθσ ιγκαποφρθσ,
για παράδειγμα, ενκαρρφνει τθν κυριότθτα των ακινιτων, το κάνει με τθν επίγνωςθ ότι
αυτό ςθμαίνει, ότι όςο περιςςότεροι πολίτεσ ζχουν τθν ιδιοκτθςία τθσ κατοικίασ τουσ, τόςο
χαμθλότερεσ είναι οι δθμόςιεσ δαπάνεσ ςτον τομζα τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ. Κςωσ ζνασ
υποκείμενοσ λόγοσ για μεγαλφτερθ κοινωνικι ςτακερότθτα, ςε περιόδουσ κρίςθσ, ςε χϊρεσ
όπωσ το Θνωμζνο Βαςίλειο και θ Ελβετία, ζχει ςχζςθ με τα υψθλά επίπεδα τθσ κυριότθτασ
των ακινιτων, των αντίςτοιχων πλθκυςμϊν τουσ.
Ζνα άλλο ςφνολο πρακτικϊν επιχειρθμάτων, αφοροφν τθν διαχείριςθ που προωκεί θ
ατομικι ιδιοκτθςία. Θ διαςφάλιςθ των δικαιωμάτων ιδιοκτθςίασ, δθμιουργεί οικονομικά
κίνθτρα που αλλιϊσ δεν κα υπιρχαν, και ζτςι προκαλοφν ςυμπεριφορζσ που είναι
επωφελείσ όχι μόνο για τουσ ιδιοκτιτεσ, αλλά και για τθν κοινωνία, γενικότερα.
Ζνα από τα επιχειριματα αυτά, αφορά τθ φροντίδα και ςυντιρθςθ: οι ιδιοκτιτεσ ζχουν
κίνθτρο να φροντίηουν αυτό που κατζχουν. Αν δεν ενδιαφζρονται για ζνα αντικείμενο που
κατζχουν, αυτό κα ερειπωκεί. Αν ζνα αυτοκίνθτο ςυντθρείται τακτικά, κα παραμείνει ςε
καλι κατάςταςθ και λειτουργία. Αν ζνα ςπίτι ζχει τθν κατάλλθλθ φροντίδα, κα ςυνεχίςει να
εκπλθρϊνει το ςκοπό του, και να είναι ζνα καλό μζροσ για κατοίκθςθ. Σο κίνθτρο δεν είναι
μόνο αιςκθτικό: δθλαδι, ζνα καλά ςυντθρθμζνο αυτοκίνθτο, ι ζνα καλοφροντιςμζνο ςπίτι
που είναι όμορφο ςτθν όψθ, είναι ευχάριςτο να οδθγείσ ι είναι άνετο να ηεισ. Θ ςυντιρθςθ
τθσ ιδιοκτθςίασ επίςθσ, χρθςιμεφει για να διατθρθκεί θ αξία τθσ ςτθν αγορά. Ζνα
ελαττωματικό αυτοκίνθτο ι ζνα κτίριο με ηθμιζσ, κα αποφζρουν χαμθλότερεσ τιμζσ ςτθν
αγορά, δθλαδι, θ αποτυχία να φροντίςει κάποιοσ τθν ιδιοκτθςία του, οδθγεί ςε οικονομικι
απϊλεια. τθν περίπτωςθ τθσ «δθμόςιασ» περιουςίασ, τα πράγματα δεν είναι το ίδιο. Οι
ζνοικοι των δθμοτικϊν ςπιτιϊν, δεν ζχουν το ίδιο κίνθτρο να φροντίηουν το μζροσ που ηουν,
επειδι ζχουν λίγα να κερδίςουν ι να χάςουν, όταν μετακομίςουν. Λίγοι άνκρωποι που
προκαλοφν ηθμιζσ ςτθ δθμόςια περιουςία χωρίσ τφψεισ, κα προκαλοφςαν πρόκυμα, ηθμιά
ςτο δικό τουσ αυτοκίνθτο.
Κςωσ το πιο ςθμαντικό για τθν οικονομία είναι, ότι θ ατομικι ιδιοκτθςία ενκαρρφνει τουσ
ανκρϊπουσ να αναπτφςςουν τθν περιουςία τουσ, και να τθ χρθςιμοποιοφν παραγωγικά. Θ
δυνατότθτα χριςθσ και διάκεςθσ κατά το δοκοφν, αξίηει τον κόπο των ατόμων να
επενδφςουν προςπάκεια ςτθν ανάπτυξθ τθσ ιδιοκτθςίασ, ϊςτε όχι μόνο να διατθρεί τθν
αξία τθσ, όπωσ με τθ ςυντιρθςθ, αλλά και να αυξάνει αυτιν τθν αξία, ι το ειςόδθμα που
προζρχεται από τθ χριςθ τθσ. Μία από τισ λανκαςμζνεσ παραδοχζσ εκείνων που
αντιτίκενται ςτθν ιδιοκτθςία, είναι ότι δεν είναι επωφελισ για τουσ μθ κατόχουσ. Τπάρχουν
πολφ λίγα μζλθ τθσ κοινωνίασ χωρίσ ιδιοκτθςία, αλλά το πιο ςθμαντικό ςε αυτό το πλαίςιο
είναι, ότι θ χριςθ τθσ, κατά κανόνα, ωφελεί άλλουσ, δθλ. τουσ χωρίσ ιδιοκτθςία, άμεςα. Θ
χριςθ τθσ ιδιοκτθςίασ, πωλϊντασ τθν ι με άλλο τρόπο για να παράγει ειςόδθμα, κα
λειτουργιςει μόνο αν υπάρχει αντίςτοιχθ ανάγκθ, να αγοράςει ι να μιςκϊςει κάποιοσ,
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αυτό το ακίνθτο. Αυτό ςθμαίνει ότι οι ανάγκεσ των δφο μερϊν, πρζπει να ςυναντθκοφν ϊςτε
να ξεκινιςει και να ολοκλθρωκεί μια ςυναλλαγι. Ο πωλθτισ πρζπει να είναι ζτοιμοσ να
ςυναντιςει τισ απαιτιςεισ και τισ προτιμιςεισ του αγοραςτι, και ο αγοραςτισ πρζπει να
είναι ζτοιμοσ να αποδεχκεί τουσ όρουσ του πωλθτι. Θ ςυναλλαγι, όταν ςυμβαίνει, είναι
προσ αμοιβαίο όφελοσ. Σο ίδιο επιχείρθμα ιςχφει και για τθν εργαςία. Θ προςφορά των
υπθρεςιϊν τθσ εργαςίασ ςασ (ιδιοκτθςίασ ςασ με τθν ζννοια του όρου που δίνει ο Locke),
υπόκειται ςτον ίδιο μθχανιςμό. Αν βελτιϊςετε και επικεντρϊςετε τα προςόντα ςασ
ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ πικανϊν πελατϊν, κα βρείτε απαςχόλθςθ πιο εφκολα.
Ζνα άλλο επιχείρθμα υπζρ τθσ ατομικισ ιδιοκτθςίασ ςε πρακτικό επίπεδο, αφορά τθ
φροντίδα, τθ διατιρθςθ, κακϊσ και τθ ςυνετι και αποτελεςματικι χριςθ των πόρων. Αν
ζνασ πόροσ υπόςχεται να αποφζρει ςθμαντικά ι υψθλότερα ζςοδα ςε κάποια μελλοντικι
χρονικι ςτιγμι, τον διαφυλάττουμε για τον ςκοπό αυτό.
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6. Ατομική ιδιοκτηςία και η ςημαςία τησ για ζνα φιλελεφθερο όραμα
για την κοινωνία
Θ ατομικι ιδιοκτθςία ωσ κεντρικό κζμα φιλελεφκερθσ μζριμνασ, το οποίο δικαιολογεί
ξεχωριςτι και διεξοδικι επεξεργαςία, είναι αναμφιςβιτθτα, ζνα ςχετικά πρόςφατο
φαινόμενο. Πράγματι, οριςμζνοι υποςτθρίηουν, ότι θ ζλλειψθ ςε βάκοσ προςζγγιςθσ,
μπορεί να ζχει κάτι να κάνει με το γεγονόσ ότι οι πρϊτοι φιλελεφκεροι κεωροφςαν τθν ιδζα
ωσ κάτι δεδομζνο, και τα πλεονεκτιματα τθσ ατομικισ ιδιοκτθςίασ για τθν πολιτικι και
οικονομικι τάξθ, αυτονόθτα.
Ζνασ ςχολιαςτισ, για παράδειγμα, γράφει ότι:
«Ήταν ίςωσ τυχαίο, ότι από τισ πλζον ςθμαίνουςεσ πραγματείεσ
ςτα οικονομικά, γράφτθκε ςε μια εποχι όπου θ ατομικι
ιδιοκτθςία ιταν ςτθν κορυφι του κφρουσ τθσ. Εν πάςθ
περιπτϊςει, ο Άνταμ Σμικ, δεν ζκρινε απαραίτθτο να πει πολλά γι’
αυτό το ηιτθμα. Ζκανε αναφορά ςτα ‘ιερά δικαιϊματα τθσ
ατομικισ ιδιοκτθςίασ’, ωςτόςο, και οι ςφγχρονοί του ζκαναν
παρόμοια ςχόλια *...+. Σε μια πραγματεία για τθν οικονομία,
επομζνωσ, ιταν ίςωσ περιττό να επιμζνουν, ότι κεςμοί που ιταν
ιδθ εξαςφαλιςμζνοι από το κοινό δίκαιο, ιταν θ απαραίτθτθ
βάςθ τθσ οικονομικισ ανάλυςθσ. Κανείσ δεν διαφωνοφςε *...+».12
Μζχρι τα μζςα του δζκατου ζνατου αιϊνα, δθλαδι.
Αργότερα, με τθν πνευματικι επίκεςθ που εξαπζλυςαν ςοςιαλιςτζσ και άλλοι, κατά τθσ
ιδιοκτθςίασ, οι φιλελεφκεροι βρζκθκαν ςε κζςθ άμυνασ. Θα μποροφςε να υποςτθριχκεί, ότι
θ ζλλειψθ ςε βάκοσ προςζγγιςθσ, ζχει ςυμβάλει ςτθν ευκολία με τθν οποία οι ςοςιαλιςτζσ
ιταν ςε κζςθ να κάνουν εκςτρατεία ενάντια ςτθν ατομικι ιδιοκτθςία. Πολλοί διανοθτζσ τθσ
τότε εποχισ, δεν μπόρεςαν να εκτιμιςουν τθ ςθμαςία τθσ ιδιοκτθςίασ, και υπιρχαν μόνο
λίγεσ εναρμονιςμζνεσ και ςυςτθματικζσ διαψεφςεισ τθσ ςοςιαλιςτικισ κεϊρθςθσ. Τπιρχε
επίςθσ το πρόβλθμα, ότι ο John Locke είχε υποςτθρίξει ότι θ ατομικι ιδιοκτθςία, θ οποία
είναι αποκλειςτικι, πρζπει να ςυνδζεται αρκετά με φπαρξθ οφζλουσ για τουσ άλλουσ , το
οποίον «αποτζλεςε ςτθν πραγματικότθτα ζνα κοφτερό όπλο, ςτα χζρια των εχκρϊν τθσ
ιδιοκτθςίασ».13 Σο αίνιγμα περιπλζχτθκε περιςςότερο, και από κάποιουσ φιλελεφκερουσ,
που ζφταςαν ςτο ςθμείο να αποδεχκοφν εξιςωτικά ιδανικά, όπωσ ζχω ιδθ αναφζρει.
Δφο ςυγγραφείσ, ιδιαίτερα, ςυνζβαλαν ςτθν καλφτερθ κατανόθςθ τθσ ςπουδαιότθτασ τθσ
ατομικισ ιδιοκτθςίασ, ςτθν εξιγθςθ τθσ ανάπτυξθσ και τθσ οικονομικισ επιτυχίασ: ο
ιςτορικόσ, Πολωνικισ καταγωγισ, Richard Pipes, που εξιγθςε τισ διαφορετικζσ πολιτικζσ και
οικονομικζσ πορείεσ τθσ Αγγλίασ και τθσ Ρωςίασ, όςον αφορά τθν μεταχείριςθ των
δικαιωμάτων ιδιοκτθςίασ, κακϊσ και ο Περουβιανόσ οικονομολόγοσ Hernando de Soto, ο
οποίοσ προςπάκθςε να περιγράψει, πϊσ και γιατί θ ατομικι ιδιοκτθςία και οι κεςμοί, που

12

Tom Bethell, The Noblest Triumph – Property and Prosperity through the Ages, New York: St Martin’s Press, 1998, p. 93
See Anthony de Jasay, Property and its Enemies, parts 1-3. especially part 1: “Design Faults” in Locke’s Theory of Property
Taint Ownership with Guilt http://www.econlib.org/library/Columns/y2003/Jasayenemy.html, Liberty Fund, Inc. 2003.
13
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επιβάλλουν αποτελεςματικά και προςτατεφουν τα δικαιϊματα ιδιοκτθςίασ, κακορίηουν τθν
οικονομικι πρόοδο.14
Ο Ντε ότο υποςτθρίηει, ότι οι φτωχοί κάτοικοι του Σρίτου Κόςμου και των πρϊθν
κομμουνιςτικϊν χωρϊν
«κατζχουν περιουςιακά ςτοιχεία, αλλά απουςιάηει θ διαδικαςία
τθσ αντιπροςϊπευςθσ τθσ περιουςίασ τουσ για τθ δθμιουργία
κεφαλαίου. Ζχουν ςπίτια, αλλά όχι τίτλουσ. Καλλιζργειεσ, αλλά
όχι ςυμβόλαια. Επιχειριςεισ, αλλά όχι εταιρικά καταςτατικά.
Είναι θ αδυναμία γι αυτζσ τισ βαςικζσ αντιπροςωπεφςεισ, που
εξθγεί γιατί οι άνκρωποι *...+ δεν είναι ςε κζςθ να δθμιουργιςουν
επαρκι κεφάλαια, για να λειτουργιςει ο εγχϊριοσ καπιταλιςμόσ
τουσ.
Αυτό είναι το μυςτιριο του κεφαλαίου. Η επίλυςι του απαιτεί τθν
κατανόθςθ του γιατί οι Δυτικοί, αντιπροςωπεφοντασ τα
περιουςιακά ςτοιχεία με τίτλουσ, είναι ςε κζςθ να εντοπίηουν και
να αντλοφν κεφάλαια από αυτά. Μία από τισ μεγαλφτερεσ
προκλιςεισ για τον ανκρϊπινο νου, είναι να κατανοιςει και να
αποκτιςει πρόςβαςθ ςε εκείνα τα πράγματα, που γνωρίηουμε ότι
υπάρχουν αλλά δεν μποροφμε να δοφμε *...+.
*...+ Μόνο θ Δφςθ ζχει τθν διαδικαςία μετατροπισ, που απαιτείται
για τθν μεταμόρφωςθ του αόρατου ςε ορατό *...+. Οι Δυτικοί
κεωροφν αυτόν το μθχανιςμό, τόςο πλιρωσ δεδομζνο, ϊςτε
ζχουν χάςει κάκε αίςκθςθ τθσ φπαρξισ του*...+. Πρόκειται για μια
αόρατθ νομικι υποδομι, κρυμμζνθ βακιά μζςα ςτα ςυςτιματα
ιδιοκτθςίασ τουσ – ςτα οποία θ ιδιοκτθςία αποτελεί απλϊσ τθν
κορυφι του παγόβουνου. Το υπόλοιπο του παγόβουνου, είναι μια
περίπλοκθ τεχνθτι διαδικαςία, θ οποία μπορεί να επεξεργαςτεί
παραγωγικά μζςα και εργαςία, ςε κεφάλαιο *...+. Η προζλευςι
τθσ είναι αςαφισ και θ ςθμαςία τθσ καμμζνθ βακιά, ςτο
οικονομικό υποςυνείδθτο των Δυτικϊν καπιταλιςτικϊν εκνϊν
[...].
Μζχρι ςιμερα, οι Δυτικζσ χϊρεσ ζχουν τθν χαρά να κεωροφν, τα
ςυςτιματά τουσ για τθν παραγωγι κεφαλαίου, εξ ολοκλιρου ωσ
δεδομζνα, και να αφινουν τθν ιςτορία του ατεκμθρίωτθ[...]".15
Ο Ντε ότο επιχείρθςε να κλείςει το δικεν χάςμα γνϊςθσ, αναλφοντασ και εξθγϊντασ, πϊσ
λειτουργεί ζνα επιτυχζσ ςφςτθμα επιςθμοποιθμζνων ιδιοκτθςιακϊν δικαιωμάτων,
εντοπίηοντασ τισ ελλείψεισ των άτυπων ςυςτθμάτων ιδιοκτθςίασ, προτείνοντασ ποιζσ
μεταρρυκμίςεισ κα μποροφςαν ενδεχομζνωσ να είναι χριςιμεσ.

14
15

The titles of the books by Pipes and de Soto can be found in the list of basic literature at the end of this introductory survey.
Hernando de Soto, The Mystery of Capital, pp. 6-8.
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Παρά τα όςα ζχουν ειπωκεί μζχρι ςτιγμισ, όμωσ, είναι λάκοσ να υποκζςουμε ότι θ
ιδιοκτθςία αποτελεί ζνα τυφλό ςθμείο, ςτθν φιλελεφκερθ ςυνείδθςθ. Πολλοί φιλελεφκεροι
ςτοχαςτζσ, κεωροφν τθν ιδιοκτθςία ωσ ζνα ςοβαρό πρόβλθμα - ζςτω και εν παρόδω. Οι
περιπλοκζσ δεν είναι πάντα ςαφείσ, αλλά υπάρχει μια ςυναίνεςθ, ότι μια φιλελεφκερθ τάξθ
δεν μπορεί να υπάρξει, χωρίσ ατομικι ιδιοκτθςία, και ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι γι’ αυτό.
Αυτοφσ τουσ λόγουσ εξετάηουμε, ςτθν ςυνζχεια.
Για οριςμζνουσ φιλελεφκερουσ, θ ιδιοκτθςία είναι θ πιο ςθμαντικι πτυχι του
φιλελευκεριςμοφ. Αυτό ςυμβαίνει με τον περίφθμο οικονομολόγο και πολιτικό φιλόςοφο,
Λοφντβιχ φον Μίηεσ, του ιδρυτι τθσ λεγόμενθσ Αυςτριακισ χολισ Οικονομικισ κζψθσ. Ο
ίδιοσ λζει: «Σο πρόγραμμα του φιλελευκεριςμοφ *...+, αν ςυμπυκνωνόταν ςε μία μόνο λζξθ,
κα ιταν: ιδιοκτθςία, δθλαδι, θ ατομικι ιδιοκτθςία ςτα μζςα παραγωγισ *...+. Όλεσ οι άλλεσ
απαιτιςεισ του φιλελευκεριςμοφ, προκφπτουν από αυτιν τθ κεμελιϊδθ απαίτθςι του».16
Πολλοί φιλελεφκεροι, κλαςικοί φιλελεφκεροι, για παράδειγμα, κα ςυμφωνοφςαν. Οι
περιςςότεροι οικονομικά φιλελεφκεροι και ελευκεριακοί, είναι βζβαιο ότι επίςθσ
ςυμφωνοφν.

6.1. Ιδιοκτθςία και ελευκερία
Άλλοι φιλελεφκεροι μπορεί να μθν είναι τόςο κατθγορθματικοί, αλλά επίςθσ κεωροφν τθν
ιδιοκτθςία, κεντρικισ ςθμαςίασ για τθν βαςικι αξία και ςτόχο του φιλελευκεριςμοφ: τθν
ελευκερία. Ο μακθτισ του Λοφντβιχ φον Miηεσ, και νομπελίςτασ Friedrich A. von Hayek,
κεωρεί τθν ιδιοκτθςία ωσ εγγυθτι τθσ ελευκερίασ (με τθν ζννοια τθσ απουςίασ του
εξαναγκαςμοφ από τθν πολιτεία):
«Η αναγνϊριςθ ατομικισ *...+ ιδιοκτθςίασ *...+, αποτελεί βαςικι
προχπόκεςθ για τθν πρόλθψθ του εξαναγκαςμοφ, αν και δεν
είναι αςφαλϊσ θ μοναδικι. Σπανίωσ είμαςτε ςε κζςθ να
υλοποιιςουμε ζνα ςυνεκτικό ςχζδιο δράςθσ, εκτόσ αν είμαςτε
ςίγουροι για τον αποκλειςτικό ζλεγχό μασ, επί οριςμζνων υλικϊν
αντικειμζνων. Και όπου δεν τα ελζγχουμε, είναι απαραίτθτο να
γνωρίηουμε ποιοσ τα ελζγχει, εάν πρόκειται να ςυνεργαςτοφμε με
άλλουσ. Η αναγνϊριςθ τθσ ιδιοκτθςίασ, είναι ςαφϊσ το πρϊτο
βιμα για τθν οριοκζτθςθ τθσ ιδιωτικισ ςφαίρασ, που μασ
προςτατεφει από τον εξαναγκαςμό [...]».17
ε μια προθγοφμενθ εργαςία του, ο Hayek ιταν πιο ευκφσ και ξεκάκαροσ:
«αυτό που θ γενιά μασ ζχει ξεχάςει, είναι ότι το ςφςτθμα τθσ
ατομικισ ιδιοκτθςίασ, είναι θ ςθμαντικότερθ εγγφθςθ *θ
υπογράμμιςθ δικι μου, SM+ τθσ ελευκερίασ, όχι μόνο για

16

Liberalism in the Classical Tradition, 3rd edition, San Francisco: Cobden Press and New York: The Foundation for Economic
Education, Inc., 1985 (German edition, 1927), p. 19.
17
The Constitution of Liberty, Chicago: The University of Chicago Press, 1960, all p. 140.
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εκείνουσ που ζχουν περιουςία, αλλά μόλισ και μετά βίασ λιγότερο
για εκείνουσ που δεν ζχουν».18
Ο Hayek δεν ενδιαφζρεται μόνο για τθν αναγνϊριςθ τθσ ατομικισ ιδιοκτθςίασ, αλλά και
για τθν διαςπορά τθσ. Επιςθμαίνει μια περαιτζρω ςθμαντικι ςχζςθ μεταξφ τθσ ατομικισ
ιδιοκτθςίασ και τθσ ελευκερίασ: μεταξφ τθσ (ευρείασ) διαςποράσ τθσ ατομικισ ιδιοκτθςίασ,
αφενόσ, και τθσ ελευκερίασ από τθν εξάρτθςθ, μιασ άλλθσ ςθμαντικισ πτυχισ τθσ
ελευκερίασ, από τθν άλλθ:
«Η κακοριςτικι προχπόκεςθ για μια αμοιβαίωσ επωφελι
ςυνεργαςία μεταξφ ανκρϊπων, τζτοια που να βαςίηεται ςτθν
εκελοντικι ςυναίνεςθ και όχι ςτον εξαναγκαςμό, είναι να
υπάρχουν πολλοί άνκρωποι που μποροφν να εξυπθρετιςουν τισ
ανάγκεσ μασ, ζτςι ϊςτε κανείσ να μθν εξαρτάται από
ςυγκεκριμζνα πρόςωπα, για τισ αναγκαίεσ ςυνκικεσ τθσ ηωισ
του, ι τθ δυνατότθτα εξζλιξθσ ςε κάποια κατεφκυνςθ. Χάρθ ςτον
ανταγωνιςμό, που θ διαςπορά τθσ ιδιοκτθςίασ κακιςτά εφικτό, οι
ατομικοί ιδιοκτιτεσ ςυγκεκριμζνων πραγμάτων, δεν ζχουν
εξουςία εξαναγκαςμοφ».19

6.2. Ιδιοκτθςία και δικαιϊματα
Αν κεωριςουμε οριςμζνα πολιτικά δικαιϊματα και πολιτικζσ ελευκερίεσ, ωσ μια ζκφραςθ
τθσ ελευκερίασ, το δικαίωμα ςτθν ατομικι ιδιοκτθςία, είναι μία από αυτζσ τισ εκφράςεισ.
Όμωσ, μια ςειρά από φιλελεφκερουσ ςτοχαςτζσ, πάει ζνα βιμα παραπζρα. Θεωροφν το
δικαίωμα ςτθν ατομικι ιδιοκτθςία, ωσ το πιο κεντρικό δικαίωμα, ωσ εγγυθτι ,ι ακόμα και
ωσ προαπαιτοφμενο για τθν απόλαυςθ των
περαιτζρω δικαιωμάτων. Πράγματι, κα μποροφςε ακόμα κανείσ να κεωριςει, όλα τα
δικαιϊματα ωσ δικαιϊματα ιδιοκτθςίασ. Αυτό προτείνει ο Murray Rothbard, όταν γράφει:
«*...+ θ ζννοια των ‘δικαιωμάτων’ ζχει νόθμα μόνο ωσ δικαιϊματα ιδιοκτθςίασ. Γιατί όχι
μόνο δεν υπάρχουν ανκρϊπινα δικαιϊματα, που δεν είναι επίςθσ δικαιϊματα ιδιοκτθςίασ,
αλλά τα πρϊτα δικαιϊματα χάνουν τθν απολυτότθτα και τθν κακαρότθτά τουσ, και γίνονται
αςαφι και ευάλωτα, όταν τα δικαιϊματα ιδιοκτθςίασ, δεν χρθςιμοποιοφνται ωσ πρότυπο».
υνεχίηει λζγοντασ:
«Υπάρχουν δφο ζννοιεσ ςτισ οποίεσ τα δικαιϊματα ιδιοκτθςίασ
είναι πανομοιότυπα με τα ανκρϊπινα δικαιϊματα: θ μία, ότι θ
ιδιοκτθςία μπορεί να προκφψει μόνο για τον άνκρωπο, ζτςι ϊςτε
τα δικαιϊματά τουσ ςτθν ιδιοκτθςία, είναι δικαιϊματα που
ανικουν ςε ανκρϊπινα όντα. Και θ δεφτερθ, ότι το δικαίωμα του
ατόμου ςτο ίδιο του το ςϊμα, ςτθν προςωπικι του ελευκερία,
είναι ζνα δικαίωμα ιδιοκτθςίασ ςτο πρόςωπό του, κακϊσ και ζνα
‘ανκρϊπινο δικαίωμα’. Αλλά το πιο ςθμαντικό για τθν ςυηιτθςι
18
19

The Road to Serfdom, London and Henley, Routledge & Kegan Paul, 1979, p. 78.
The Constitution of Liberty, op. cit., p. 141.
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μασ είναι, ότι τα ανκρϊπινα δικαιϊματα, όταν δεν τίκενται με
όρουσ δικαιωμάτων ιδιοκτθςίασ, αποδεικνφονται αςαφι και
αντιφατικά [...].”
Για παράδειγμα, δεν υπάρχει τζτοιο πράγμα όπωσ ξεχωριςτό
δικαίωμα ςτθν ‘ελευκερία λόγου’, αλλά υπάρχει μόνο το
δικαίωμα ιδιοκτθςίασ του ανκρϊπου: το δικαίωμα να πράττει
ςφμφωνα με τθ δικι του βοφλθςθ, ι να προβαίνει ςε εκελοντικζσ
ςυμφωνίεσ με άλλουσ ιδιοκτιτεσ.
Με λίγα λόγια, ζνα άτομο δεν ζχει ‘δικαίωμα ςτθν ελευκερία του
λόγου’, αλλά ζχει το δικαίωμα να νοικιάςει μια αίκουςα και να
απευκυνκεί ςτα άτομα που ειςζρχονται. Δεν ζχει ‘δικαίωμα ςτθν
ελευκερία του Τφπου’, αλλά ζχει το δικαίωμα να γράψει ι να
δθμοςιεφςει ζνα φυλλάδιο, και να το πωλιςει ςε εκείνουσ που
είναι πρόκυμοι να το αγοράςουν (ι να το δϊςει δωρεάν ςε
εκείνουσ που είναι πρόκυμοι να το δεχκοφν). Ζτςι, αυτό που ζχει
ςε κάκε μία από αυτζσ περιπτϊςεισ, είναι δικαιϊματα
ιδιοκτθςίασ,

ςυμπεριλαμβανομζνου

του

δικαιϊματοσ

τθσ

ελεφκερθσ ςφμβαςθσ και μεταβίβαςθσ, που αποτελοφν μζροσ των
εν λόγω δικαιωμάτων κυριότθτασ. Δεν υπάρχει κάποιο extra
δικαίωμα ‘ςτθν ελευκερία του λόγου’, ι ςτθν ελευκερία του
Τφπου, πζρα από τα δικαιϊματα ιδιοκτθςίασ, που ζνα άτομο
μπορεί να ζχει ςε κάκε ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ».20
Σο κλειδί που «ξεκλειδϊνει» τα ανκρϊπινα δικαιϊματα και τα κακιςτά πραγματικά, είναι θ
ελευκερία τθσ κατοχισ και τθσ ανταλλαγισ ιδιοκτθςίασ ι «οικονομικι ελευκερία», ζνασ
όροσ που ο Rothbard κεωρεί, ότι είναι ζνα ςυνϊνυμο με αυτιν τθν ίδια τθν ελευκερία.21
Ο Pipes, ο οποίοσ ςτθρίηει τθν επιχειρθματολογία του υπζρ τθσ ατομικισ ιδιοκτθςίασ, ςε
ιςτορικζσ αποδείξεισ, λζει ότι «το δικαίωμα ιδιοκτθςίασ από μόνο του, δεν εγγυάται τα
πολιτικά δικαιϊματα και τισ ελευκερίεσ». Παρά τθν επιφφλαξθ αυτι, ωςτόςο, θ ατομικι
ιδιοκτθςία,
«ιταν το πλζον αποτελεςματικό εργαλείο, για να τισ εξαςφαλίςει
αμφότερεσ, αφενόσ διότι δθμιουργεί μια αυτόνομθ ςφαίρα ςτθν
οποία, με κοινι ςυναίνεςθ, οφτε το κράτοσ οφτε θ κοινωνία
μπορεί να καταπατιςει: με τθν χάραξθ μιασ γραμμισ μεταξφ
δθμόςιου και ιδιωτικοφ, κακιςτά τον ιδιοκτιτθ ςυν-κυρίαρχο,
όπωσ ιταν. Ωσ εκ τοφτου, είναι πικανϊσ πιο ςθμαντικό από το
δικαίωμα ψιφου».

20

Murray N. Rothbard, The Ethics of Liberty, chapter 15 (“Human Rights” As Property Rights), New York & London: New York
University Press, 1998, p. 113-114 (originally published by the Humanities Press, Atlantic Highlands, N.J. in 1982.
21
By Murray N. Rothbard, For a New Liberty – The Libertarian Manifesto, San Francisco: Fox and Wilkes, 1973, revised edition
1978, pp. 68-69.
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υνεχίηει προειδοποιϊντασ, ότι
«θ αποδυνάμωςθ των δικαιωμάτων ιδιοκτθςίασ με μεκόδουσ
όπωσ θ αναδιανομι του πλοφτου για ςκοποφσ τθσ κοινωνικισ
πρόνοιασ, και οι παρεμβάςεισ ςε ςυμβατικά δικαιϊματα για χάρθ
των ‘αςτικϊν δικαιωμάτων’, υπονομεφει τθν ελευκερία, ςτισ πιο
εξελιγμζνεσ δθμοκρατίεσ, κακϊσ θ ςυςςϊρευςθ του πλοφτου ςε
περίοδο ειρινθσ και θ τιρθςθ των δθμοκρατικϊν διαδικαςιϊν,
δίνουν τθν εντφπωςθ ότι όλα είναι καλά». 22
6.3. Ιδιοκτθςία, κοινωνία, και κράτοσ
Τπάρχουν και άλλοι τομείσ, όπου θ ατομικι ιδιοκτθςία διαδραματίηει κεντρικό ρόλο ςτθν
φιλελεφκερθ ςκζψθ. Ζνασ από αυτοφσ είναι θ κοινωνία και το κράτοσ. Θ πολφ παλιά ιδζα,
είναι ότι θ κοινωνία και το κράτοσ υπάρχουν λόγω τθσ ανάγκθσ να εξαςφαλιςτοφν οι
περιουςίεσ. Θ ιδιοκτθςία κεωρείται ωσ θ βάςθ τθσ κοινωνίασ, και το ςκεπτικό για τθν
φπαρξθ του νόμου και τθσ κυβζρνθςθσ. Ο Ντζιβιντ Χιουμ, φιλόςοφοσ του κωτςζηικου
Διαφωτιςμοφ, κεϊρθςε τθν ιδιοκτθςία - τθν οποία όριςε ωσ «ςτακερι κατοχι που
προζρχεται από τουσ κανόνεσ τθσ δικαιοςφνθσ»23 - ωσ λόγο φπαρξθσ και ςυνεκτικι ουςία
τθσ ανκρϊπινθσ κοινωνίασ. Θ ςυνοχι τθσ εξαςφαλίηεται μζςω ςαφϊν κανόνων που
αφοροφν τθν ιδιοκτθςία. φμφωνα με τα λόγια του:
«Κανείσ δεν μπορεί να αμφιςβθτιςει, ότι θ ςφμβαςθ για τθ
διάκριςθ τθσ ιδιοκτθςίασ, και για τθ ςτακερότθτα τθσ κατοχισ,
είναι για όλεσ τισ περιςτάςεισ θ πιο αναγκαία για τθ δθμιουργία
τθσ ανκρϊπινθσ κοινωνίασ, κακϊσ και ότι μετά τθ ςυμφωνία για
τον κακοριςμό και τθν τιρθςθ του κανόνα αυτοφ, λίγα ι τίποτα
απομζνουν να γίνουν, προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ επικράτθςθσ μιασ
τζλεια αρμονίασ και ομόνοιασ».24
Σα μζλθ τθσ κοινωνίασ επιδιϊκουν τθν ευτυχία. Ο Hume εξθγεί ότι θ ευτυχία δεν είναι τόςο
πολφ το αποτζλεςμα, του πόςα πράγματα κατζχουν οι άνκρωποι, αλλά «θ ειρινθ και θ
αςφάλεια εντόσ των οποίων τα κατζχουν *...+». Οι άνκρωποι είναι «επιτυχι μζλθ τθσ
κοινωνίασ» μόνο όταν «απζχουν από τθν περιουςία των άλλων» και περιορίηουν τον
εγωιςμό τουσ ςτο ότι «οι άνκρωποι ζχουν τθν υποχρζωςθ να *...+ διακρίνουν μεταξφ των
δικϊν τουσ αγακϊν και των άλλων *...+. Επομζνωσ, θ *...+κατοχι, πρζπει να είναι ςτακερι,
δεν εφαρμόηεται με ςυγκεκριμζνεσ αποφάςεισ, αλλά με άλλουσ γενικοφσ κανόνεσ, οι οποίοι
πρζπει να ιςχφουν ςε ολόκλθρθ τθν κοινωνία *...+ ». 25
«Αυτόσ είναι κατά τθν άποψι του, και του ςτενοφ φίλου του
Άνταμ Σμικ, ο ρόλοσ κάκε ςυςτιματοσ διακυβζρνθςθσ: «Το πρϊτο
και κφριο ςχζδιο του κάκε ςυςτιματοσ διακυβζρνθςθσ, είναι θ
22

Property and Freedom, p. 281.
David Hume, A Treatise of Human Nature, reprinted from the Original Edition in three volumes and edited, with an analytical
index, by L.A. Selby-Bigge (Oxford: Clarendon Press, 1896). Part II of Book III (Of Morals), section III, Of the rules, which
determine property.
24
Section II, Of the origin of justice and property.
25
Ibid.
23
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διατιρθςθ τθσ δικαιοςφνθσ: να εμποδίηει τα μζλθ τθσ κοινωνίασ
από το να καταπατά ο ζνασ τθν περιουςία του άλλου, ι να
κατάςχουν ό,τι δεν είναι δικό τουσ. Δθλαδι, να παρζχει ςτον
κακζνα,

αςφαλι

και

ειρθνικι

κατοχι

τθσ

δικισ

του

26

ιδιοκτθςίασ».

6.4 Ατομικι ιδιοκτθςία και ειρινθ
Είναι θ αςφάλεια τθσ ιδιοκτθςίασ, κακϊσ και θ επιβολι τθσ μζςω του νόμου, που παρζχει
τθν βάςθ για τθν ειρινθ και τθν ειρθνικι επίλυςθ των ςυγκροφςεων ςτθν κοινωνία. Αυτό
υπονοείται ςτον ρόλο που αποδίδεται ςτο κράτοσ, από τουσ πρϊτουσ εκπροςϊπουσ τθσ
φιλελεφκερθσ ςκζψθσ και γίνεται κατθγορθματικό, όταν τον 20ο αιϊνα, ο φιλελεφκεροσ
φιλόςοφοσ Χάγιεκ γράφει ότι:
«θ ιδιοκτθςία είναι θ μόνθ λφςθ που ζχουν μζχρι τϊρα
ανακαλφψει οι άνκρωποι, ςτο πρόβλθμα τθσ ςυμφιλίωςθσ τθσ
ατομικισ ελευκερίασ με τθν απουςία ςφγκρουςθσ. Νόμοσ,
ελευκερία, και ιδιοκτθςία, είναι μια αδιαχϊριςτθ τριάδα. Δεν
μπορεί να υπάρξει νόμοσ, κατά τθν ζννοια του κακολικοφ κανόνα
ςυμπεριφοράσ, που δεν κακορίηει τα όρια των τομζων τθσ
ελευκερίασ, κακορίηοντασ τουσ κανόνεσ που επιτρζπουν ςτον
κακζνα να διαπιςτϊνει ποφ είναι ελεφκεροσ να δράςει».27
Ο Armen A. Alchian τονίηει επίςθσ αυτό το ςθμείο, εξθγϊντασ, ότι αν οι άνκρωποι ζχουν
αςφαλι δικαιϊματα ιδιοκτθςίασ, δεν υπάρχει κανζνασ λόγοσ να καταφφγουν ςτθ βία,
προκειμζνου να διαςφαλίςουν όςα χρειάηονται και επικυμοφν:
"Σαφϊσ κακοριςμζνα και καλά προςτατευμζνα δικαιϊματα
ιδιοκτθςίασ, αντικακιςτοφν τον βίαιο ανταγωνιςμό, με τον
ανταγωνιςμό με ειρθνικά μζςα. Η ζκταςθ και ο βακμόσ των
δικαιωμάτων ιδιοκτθςίασ, επθρεάηει ριηικά τον τρόπο που οι
άνκρωποι ανταγωνίηονται για τον ζλεγχο των πόρων. Με πιο
πλιρθ δικαιϊματα ιδιοκτθςίασ, οι τιμζσ τθσ αγοράσ αςκοφν
μεγαλφτερθ επιρροι. Η προςωπικι κατάςταςθ και τα προςωπικά
χαρακτθριςτικά των ατόμων που ανταγωνίηονται για τουσ
πόρουσ, ζχουν μικρότερθ ςθμαςία, επειδι θ επιρροι τουσ μπορεί
να αντιςτακμιςτεί με τθν προςαρμογι των τιμϊν».28
Βαςικά, οι φιλελεφκεροι υποςτθρίηουν ότι το ηιτθμα είναι να παρζχει θ κοινωνία αςφάλεια
και ςυνκικεσ ειρθνικισ ανταλλαγισ για τα μζλθ τθσ. Αυτι θ εγγφθςθ επεκτείνεται όχι μόνο
ςτο πρόςωπο, αλλά και ςτθν περιουςία του εν λόγω προςϊπου. Θ λειτουργία του νόμου
είναι να διαςφαλιςτεί ότι θ ιδιοκτθςία προςτατεφεται. Αν λάβουμε υπόψθ, τθν ςχζςθ

26

Adam Smith, Lectures On Jurisprudence, ed. by Ronald L. Meek, David Raphael and Peter G. Stein, vol. V of the Glasgow
Edition of the Works and Correspondence of Adam Smith (Indianapolis: Liberty Fund, 1982), p 5; accessed from
http://oll.libertyfund.org/title/196 on 6 May 2009.
27
Friedrich A. von Hayek, Law, Legislation and Liberty (3 Vol.), London: Routledge & Kegan Paul, 1973, Vol. 1, p. 107.
28
Property Rights, op. cit.
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μεταξφ ελευκερίασ και ιδιοκτθςίασ, ζπεται ότι θ λειτουργία του νόμου, είναι θ προςταςία
τθσ ελευκερίασ, μζςω τθσ προςταςίασ τθσ ιδιοκτθςίασ.

6.5. Ιδιοκτθςία και αρχι του νόμου
Ωςτόςο, θ νομοκεςία δεν είναι αρκετι. Μια βιϊςιμθ κοινωνία βαςιςμζνθ ςε αςφαλι
δικαιϊματα ιδιοκτθςίασ, και ειρθνικι ανταλλαγι ιδιοκτθςίασ, προχποκζτει ότι ο κακζνασ
ζχει μια ίςθ ςυμμετοχι ςτθν κοινωνία αυτι. Αυτό μπορεί να ςυμβεί μόνο αν ο νόμοσ
αντιμετωπίηει όλουσ ιςότιμα, και δεν υπάρχουν άλλα μζςα για τθν διευκζτθςθ των
ςυγκροφςεων, εκτόσ από το νόμο. Πρζπει να υπάρχει θ αρχι του νόμου. Θ λειτουργία τθσ
αρχισ του νόμου, που αποτελεί κεντρικι αρχι του φιλελευκεριςμοφ, είναι για να
εξαςφαλίηεται ότι αυτό γίνεται αμερόλθπτα - προσ όφελοσ όλων, και όχι μιασ ιςχυρισ ελίτ ι
οποιαςδιποτε άλλθσ μειονότθτασ. Αν αυτό δεν ςυνζβαινε, ο νόμοσ κα ιταν αυκαίρετοσ. Αν
ο νόμοσ εφαρμόηεται μόνο ςε οριςμζνουσ, οι άλλοι και οι αντίςτοιχεσ ιδιοκτθςίεσ τουσ, δεν
κα είναι πλζον αςφαλείσ. Αυτό είχε ςτο μυαλό του ο Χιουμ όταν ζγραφε, ότι θ
«εδραίωςθ του κράτουσ, ςχετικά με τθ ςτακερότθτα τθσ κατοχισ
*...+ *είναι+ απολφτωσ απαραίτθτθ για τθν ανκρϊπινθ κοινωνία
*...+. Η ςφμβαςθ που αφορά τθ ςτακερότθτα τθσ κατοχισ,
υπειςζρχεται για να διακόπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ ζριδασ και
διαμάχθσ. Κι αυτόσ ο ςτόχοσ δεν κα επιτευχκεί, αν ζχουμε τθ
δυνατότθτα να εφαρμόηομε αυτόν τον κανόνα, με διαφορετικό
τρόπο ςε κάκε ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ *...+.
Η κυβζρνθςθ *...+ πρζπει να δρα ςφμφωνα με γενικοφσ και ίςουσ
νόμουσ, γνωςτοφσ εκ των προτζρων ςε όλα τα μζλθ και για όλα τα
κζματά τουσ». 29
Ο Harry Burrows Acton, τονίηει ομοίωσ τθ ςθμαςία τθσ ιςότθτασ ενϊπιον του νόμου,
αναμφιςβιτθτα το πιο ςθμαντικό ςτοιχείο τθσ αρχισ του νόμου, προσ το ςυμφζρον όλων
των ιδιοκτθτϊν – διότι θ μθ υποςτιριξθ αυτισ τθσ αρχισ, κα κατζςτρεφε τθν ελευκερία:
«Ζνα ςφςτθμα τθσ ατομικισ ιδιοκτθςίασ, που ζγινε για το
ςυμφζρον ςυγκεκριμζνων προςϊπων, και ποικίλει για να
ταιριάξει ςτισ απαιτιςεισ τουσ, κα παραβίαηε τθν ατομικι
ελευκερία, δεδομζνου ότι αυτοί που δεν κα επωφελοφντο, κα
εξαναγκαηόντουςαν προσ το ςυμφζρον των ευνοουμζνων
ιδιοκτθτϊν, και ωσ εκ τοφτου δεν κα ιταν ελεφκεροι. Ο
κυβερνθτικόσ εξαναγκαςμόσ, πρζπει πάντα να ζχει ςκοπό, τθν
τιρθςθ των κανόνων».30

6.6. Ατομικι ιδιοκτθςία και φιλελεφκερθ δθμοκρατία
Πολλοί φιλελεφκεροι κεωροφν τθν ατομικι ιδιοκτθςία ωσ αναγκαία προχπόκεςθ για
πολιτικό πλουραλιςμό, και φιλελεφκερθ δθμοκρατία. Ο Martin Wolf, ζνασ ςφγχρονοσ
δθμοςιογράφοσ και ενθμερωμζνοσ εμπειρογνωμόνων για οικονομικζσ υποκζςεισ, γράφει
ότι:
29

A Treatise of Human Nature, op. cit., Part II of Book III (Of Morals), section III.
The Morals of Markets and Related Essays, edited by David Gordon and Jeremy Shearmur, Indianapolis: Liberty Press, 1993,
p. 195.
30
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«Η ατομικι ιδιοκτθςία *...+ αποτελεί αναγκαία ςυνκικθ, για τθν
πολιτικι πολυφωνία. Μια πολιτικι οντότθτα *...+, που ελζγχει
όλουσ τουσ πόρουσ τθσ χϊρασ, μζςω του κράτουσ, είναι απίκανο
να επιτρζψει κάκε πρόςβαςθ τθσ αντιπολίτευςθσ ςτα μζςα, για
εκςτρατεία εναντίον τθσ. Ακόμθ χειρότερα, αν όλεσ οι οικονομικζσ
αποφάςεισ είναι πολιτικζσ, θ απϊλεια τθσ εξουςίασ απειλεί με
απϊλεια των προσ το ηθν. Η εξουςία, γίνεται ο μόνοσ δρόμοσ προσ
τον πλοφτο. Αυτό δεν είναι μόνο κανατθφόρο για τθν οικονομία.
Επίςθσ, είναι κανατθφόρο για τθν δθμοκρατικι πολιτικι, θ οποία
μετατρζπεται ςε ζνα είδοσ εμφυλίου πολζμου. Μια ςτακερι
δθμοκρατία είναι νοθτι, μόνον όταν θ πολιτικι δεν είναι ζνα
κζμα προςωπικισ επιβίωςθσ».31

6.7. Ιδιοκτθςία και οικονομία
Σζλοσ, ςτρεφόμαςτε ςτθν οικονομία. Οι Φιλελεφκεροι, και οι οικονομικά φιλελεφκεροι
ειδικότερα, υπογραμμίηουν τθ ςθμαςία τθσ ιδιοκτθςίασ, για τθν οικονομία τθσ αγοράσ. Πιο
πρόςφατα, μια ςειρά μελετϊν που άςκθςαν επιρροι, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων από
τουσ Pipes και de Soto που αναφζρονται παραπάνω, ταυτοποίθςαν τθν διαςφάλιςθ των
δικαιωμάτων ιδιοκτθςίασ, ωσ τθν κινθτιρια δφναμθ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ. Είναι αυτι
θ πτυχι τθσ, που ζχει οδθγιςει ςε πλιρθ επανεξζταςθ τθσ ιδιοκτθςίασ, και το ρόλο τθσ ςτθν
κοινωνία.
φμφωνα με τον Tibor R. Machan, όταν μιλάμε για ελεφκερεσ αγορζσ, μιλάμε για ελευκερία
του εμπορίου, κι αυτό
«προχποκζτει δικαιϊματα ιδιοκτθςίασ. Εάν δεν υπάρχουν τζτοια
δικαιϊματα, τότε δεν υπάρχει ανάγκθ ι ευκαιρία για το εμπόριο.
Οι άνκρωποι κα μποροφςαν απλά να πάρουν από τουσ άλλουσ,
ό,τι κζλουν, και δεν κα χρειαηόταν να περιμζνουν για τθν
επίτευξθ ςυμφωνίασ για τουσ όρουσ τθσ ςυναλλαγισ. Ή,
εναλλακτικά, αν όλα ανικαν ςε όλουσ, κανείσ δεν κα αντάλλαςε
τίποτα. Θα απαιτείτο άδεια από τον κακζνα, για κάκε
ςυναλλαγι».32
Ο Bernhard Heitger του Kiel Institute for World Economics, επιςθμαίνει ότι «τα δικαιϊματα
ιδιοκτθςίασ, βρίςκονται ςτο επίκεντρο κάκε οικονομικισ δραςτθριότθτασ, και κανείσ δεν κα
μποροφςε να είναι οικονομικά ενεργόσ, αν του αφαιροφνταν οι καρποί των προςπακειϊν
του. Επιπλζον, οι εφλογεσ τιμζσ, και θ αποδοτικι χριςθ των πόρων, απαιτοφν αςφαλι
ιδιοκτθςιακά δικαιϊματα».33 ιμερα, τζτοιεσ δθλϊςεισ φαίνεται να αναφζρουν το
προφανζσ, αλλά αυτζσ οι πραγματικότθτεσ είχαν αγνοθκεί από επαγγελματίεσ
οικονομολόγουσ, για μεγάλο χρονικό διάςτθμα.
31

Martin Wolf, Why Globalization Works – The Case for a Global Market Economy, New Haven: Yale University Press, 2004,
p.30.
32
By Tibor R. Machan, In Defense of Property Rights and Capitalism, in: The Freeman, Ideas on Liberty, vol. 43, no. 6, June 1993,
http://www.fee.org/publications/the-freeman/article.asp?aid=1848.
33
Cato Journal, Vol. 23, No. 3 (Winter 2004).
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Ο Heitger λζει, ότι θ παραδοςιακι κεωρία τθσ ανάπτυξθσ
«δεν κάνει καμία αναφορά ςε κίνθτρα και ιδιοκτθςιακά
δικαιϊματα. Απλά τα κεωρεί δεδομζνα. Στθν πραγματικότθτα
αυτό δεν ςυμβαίνει. Προφανϊσ, πολλζσ χϊρεσ του Τρίτου
Κόςμου, ζχουν ζλλειψθ αςφαλϊν και καλά κακιερωμζνων
δικαιωμάτων ατομικισ ιδιοκτθςίασ, και υπάρχουν πολλζσ
διαβακμίςεισ μεταξφ αςφαλϊν και μθ αςφαλϊν δικαιωμάτων
ιδιοκτθςίασ, ζτςι ϊςτε ςτθν πραγματικότθτα, υπάρχουν
αποκλίνοντα κίνθτρα, ςτθν εργαςία, ςτισ επενδφςεισ, και ςτθν
καινοτομία». 34
Οι Φιλελεφκεροι υποςτθρίηουν ότι θ ατομικι ιδιοκτθςία:
• είναι θ πιο ςθμαντικι πτυχι του φιλελευκεριςμοφ
• αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ, κακϊσ και εγγυθτι τθσ ελευκερίασ
• ωσ εκ τοφτου αποτελεί εγγυθτι των πολιτικϊν δικαιωμάτων και των ατομικϊν
ελευκεριϊν
• είναι θ δικαιολόγθςθ τθσ κοινωνίασ, και ο λόγοσ για τθν κυβζρνθςθ και το δίκαιο.
• απαιτεί κράτοσ δικαίου.
• διατθρεί τθν ειρινθ και προάγει τθν ςυνεργατικι ςυμπεριφορά.
• είναι απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν πολυφωνία και τθν φιλελεφκερθ δθμοκρατία.
• είναι το κεμζλιο για τθν ανάπτυξθ και τθν οικονομία τθσ ελεφκερθσ αγοράσ.
• επιτρζπει τθν αποτελεςματικι χρθςιμοποίθςθ των πόρων, ιδίωσ των γνϊςεων, και
κατά ςυνζπεια είναι το κλειδί για τθν καινοτομία.
Ο Hernando de Soto κατζλθξε ςτα ίδια ςυμπεράςματα, κατά τθ ςφγκριςθ των επιδόςεων
μεταξφ καπιταλιςτικϊν και αναπτυςςόμενων οικονομιϊν. Πιςτεφει ότι δεν υπάρχει
εναλλακτικι λφςθ ςτον καπιταλιςμό, για τθν επιτυχι ανάπτυξθ - είναι «το μόνο παιχνίδι
ςτθν πόλθ»35 - και ότι ο καπιταλιςμόσ χαρακτθρίηεται από αςφαλι και επίςθμα
αναγνωριςμζνα δικαιϊματα ιδιοκτθςίασ. Θ πρόκλθςθ που αντιμετωπίηει θ ανκρωπότθτα,
είναι να εξαςφαλιςτεί ότι λειτουργεί υπζρ τθσ πλειοψθφίασ τθσ ανκρωπότθτασ, αλλά που
αυτι τθ ςτιγμι, αυτό δεν γίνεται.
Ο International Property Rights Index (Διεκνισ Δείκτθσ Ιδιοκτθςιακϊν Δικαιωμάτων), ςτθν
ανάπτυξθ του οποίου εμπλζκεται ο Hernando de Soto, περιγράφει τισ ζξι οικονομικζσ
λειτουργίεσ ενόσ λειτουργικοφ ςυςτιματοσ ιδιοκτθςίασ, ωσ εξισ:
• *κακοριςμόσ+ του οικονομικοφ δυναμικοφ των περιουςιακϊν ςτοιχείων, περιγράφοντασ
τθν αξία τουσ εγγράφωσ.
•*ενςωμάτωςθ+ διάςπαρτων πλθροφοριϊν, ςε ζνα ςυγκροτθμζνο δίκτυο ςυςτθματικϊν
αντιπροςωπεφςεων.
• *κακιςτϊντασ+ τουσ ανκρϊπουσ υπεφκυνουσ, ςυνδζοντασ τα περιουςιακά ςτοιχεία ςτουσ
ιδιοκτιτεσ τουσ, και κακιςτϊντασ τουσ εφκολα αναγνωρίςιμουσ και εντοπίςιμουσ.
• *κακιςτϊντασ+ τα περιουςιακά ςτοιχεία ανταλλάξιμα, ϊςτε να μποροφν να μετακινοφνται,
να γίνονται πιο προςιτά, και να τουσ δίδονται διαφορετικζσ λειτουργίεσ.
34
35

Ibid.
The Mystery of Capital, op. cit, p. 226.
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• *δικτυϊνοντασ+ τα άτομα, διά τθσ μείωςθσ του κόςτουσ ςφνδεςθσ των περιουςιακϊν
ςτοιχείων ςε διευρυμζνεσ αγορζσ.
• *προςταςία+ των ςυναλλαγϊν, με τθν εξαςφάλιςθ όχι μόνο των περιουςιακϊν ςτοιχείων,
αλλά και ςυναλλαγϊν.36
Ζνα ςθμαντικό οικονομικό επιχείρθμα που χρθςιμοποιείται από τουσ φιλελεφκερουσ είναι,
ότι θ ατομικι ιδιοκτθςία διαςφαλίηει τθν αποτελεςματικι χρθςιμοποίθςθ των πόρων, ιδίωσ
του πόρου τθσ τεχνογνωςίασ. Είναι ςθμαντικό να τονίςω αυτό το ςθμείο, αν μθ τι άλλο,
λόγω τθσ ςθμαςίασ του ςτθν τρζχουςα ςυηιτθςθ για τα δικαιϊματα πνευματικισ
ιδιοκτθςίασ. Ο διάςθμοσ φιλελεφκεροσ οικονομολόγοσ και νομπελίςτασ, Milton Friedman,
εξθγεί το γιατί:
"Ο μόνοσ τρόποσ με τον οποίο μπορείσ να είςαι ελεφκεροσ, να ςυνειςφζρεισ τισ γνϊςεισ ςου
με τον δικό ςου ιδιαίτερο τρόπο, είναι ελζγχοντασ τθν ιδιοκτθςία ςου. Αν δεν ελζγχεισ τθν
ιδιοκτθςία ςου, αν κάποιοσ άλλοσ τθν ελζγχει, τότε αυτόσ κα αποφαςίςει πϊσ να τθν
χρθςιμοποιιςει, και δεν ζχεισ καμία δυνατότθτα να αςκιςεισ καμιά επιρροι ςε αυτό. Σο
ενδιαφζρον είναι, ότι υπάρχει πολλι γνϊςθ ςε αυτιν τον κοινωνία, αλλά *...+ αυτι θ γνϊςθ
είναι διάςπαρτθ. Ζχω κάποια γνϊςθ. Ζχεισ κάποια γνϊςθ. Ζχει κάποια γνϊςθ. Πϊσ
μποροφμε να μαηζψουμε αυτά τα διάςπαρτα κομμάτια γνϊςθσ, και πάλι μαηί; Και πϊσ κα το
κάνουμε για το ίδιο ςυμφζρον των ατόμων, να χρθςιμοποιιςουν αυτι τθ γνϊςθ
αποτελεςματικά; Σο κλειδί ς’ αυτό είναι θ ατομικι ιδιοκτθςία, γιατί αν ανικει ςε μζνα,
ξζρετε, υπάρχει ζνα προφανζσ γεγονόσ. Κανείσ δεν ξοδεφει τα χριματα κάποιου άλλου,
τόςο προςεκτικά όςο ξοδεφει τα δικά του. Κανείσ δεν χρθςιμοποιεί πόρουσ κάποιων άλλων,
τόςο προςεκτικά όςο χρθςιμοποιεί τουσ δικοφσ του. Ζτςι, αν κζλετε αποδοτικότθτα και
αποτελεςματικότθτα, αν κζλετε οι γνϊςεισ να αξιοποιθκοφν ςωςτά, κα πρζπει να το κάνετε
μζςω τθσ ατομικισ ιδιοκτθςίασ».37

36

IPRI, p. 45.
Interview conducted with M. Friedman on 1 October 2000. Published on Public Broadcasting Service website devoted to its
production (Commanding Heights) http://www.pbs.org/wgbh/commandingheights/shared/minitextlo/int_miltonfriedman.html.
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7. φςτημα χωρίσ ατομική ιδιοκτηςία, δεν μπορεί να λειτουργήςει
Ζνα κεντρικό πρόβλθμα που αντιμετωπίηει κάκε εναλλακτικι ςτθν ατομικι ιδιοκτθςία είναι,
αυτό που ο Garrett Hardin ονόμαςε «θ τραγωδία των κοινϊν», ςε άρκρο που δθμοςιεφκθκε
το 1968. Όταν κάτι είναι κοινι ιδιοκτθςία, με όλουσ ι πολλά άτομα ωσ «ιδιοκτιτεσ» και με
πρόςβαςθ, υπάρχει μια τάςθ ςτα ιδιοτελι και ορκολογικά άτομα, να αυξιςουν τθν
εκμετάλλευςθ των πόρων για δικό τουσ όφελοσ. Σο εν λόγω άτομο, παίρνει το πλιρεσ
όφελοσ από τθν αφξθςθ, αλλά ταυτόχρονα, το κόςτοσ κατανζμεται μεταξφ όλων των
χρθςτϊν. το τζλοσ τα κοινά πράγματα καταςτρζφονται, όπωσ και οι άνκρωποι που τα
χρθςιμοποιοφν.38
Όπωσ επεςιμανε ο Hardin, αυτό είναι ζνα γνϊριςμα όλων των «κοινϊν», και κεωρεί ότι θ
δθμόςια ιδιοκτθςία, ζχει τα χαρακτθριςτικά των κοινϊν. ε ζνα μεταγενζςτερο άρκρο του
τόνιςε, ότι κάκε φορά που «ζνα ςφςτθμα διανομισ δυςλειτουργεί, κα πρζπει να είμαςτε ςε
επιφυλακι, για φπαρξθ κάποιου είδουσ κοινϊν. Οι πλθκυςμοί των ψαριϊν ςτουσ ωκεανοφσ,
ζχουν αποδεκατιςτεί, επειδι οι άνκρωποι ζχουν ερμθνεφςει τθν «ελευκερία των
καλαςςϊν» ωσ περιλαμβάνουςα ζνα απεριόριςτο δικαίωμα αλιείασ. Σα ψάρια, ςτθν
πραγματικότθτα, είναι ζνα είδοσ κοινϊν».39
Θ μόνθ βιϊςιμθ εναλλακτικι λφςθ, είναι θ κατανομι τθσ ιδιοκτθςίασ ςε ςυγκεκριμζνουσ
κατόχουσ, με αποκλειςτικά δικαιϊματα χριςθσ. Χρθςιμοποιϊντασ τουσ δρόμουσ ωσ
παράδειγμα, αντιπαρζβαλε τα διαφορετικά αποτελζςματα τθσ ατομικισ και τθσ δθμόςιασ
ιδιοκτθςίασ:
«Η κυκλοφοριακι ςυμφόρθςθ ςτουσ δθμόςιουσ δρόμουσ που
δεν χρεϊνουν διόδια, είναι ζνα άλλο παράδειγμα μιασ κρατικά
δθμιουργθμζνθσ τραγωδίασ των κοινϊν. Αν οι δρόμοι ιταν
ιδιόκτθτοι, οι ιδιοκτιτεσ κα χρζωναν διόδια, και οι άνκρωποι κα
λάμβαναν υπόψθ τα διόδια, όταν αποφάςιηαν αν κα τα
χρθςιμοποιιςουν.

Οι

ιδιοκτιτεσ

των

ιδιωτικϊν

δρόμων,

πικανότατα να προζβαιναν επίςθσ ςε αυτό που ονομάηεται
τιμολόγθςθ φορτίου αιχμισ, χρεϊνοντασ υψθλότερεσ τιμζσ ςε
περιόδουσ αιχμισ τθσ ηιτθςθσ, και χαμθλότερεσ τιμζσ ςε άλλεσ
περιόδουσ. Αλλά επειδι οι κυβερνιςεισ είναι ιδιοκτιτεσ των
δρόμων, τουσ οποίουσ χρθματοδοτοφν με χριματα των
φορολογουμζνων, ςυνικωσ δεν χρεϊνουν διόδια. Η κυβζρνθςθ
κακιςτά τουσ δρόμουσ ζνα είδοσ κοινϊν. Το αποτζλεςμα είναι θ
ςυμφόρθςθ».40
Θ πρϊθν ΕΔ, είναι ζνα καλό παράδειγμα αποτυχίασ, λόγω ζλλειψθσ ατομικισ ιδιοκτθςίασ.
Ζνα καλό βιβλίο που δθμοςιεφκθκε λίγο μετά τθν κατάρρευςθ του κομμουνιςτικοφ
ςυςτιματοσ, και χρθςιμοποιεί υλικό που είχε προκφψει ωσ αποτζλεςμα τθσ Glasnost,
38

This idea was originally published in Science, December 1968: Vol. 162. no. 3859, pp. 1243-1248;
http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/162/3859/1243.
39
Tragedy of the Commons, entry in The Concise Encyclopedia of Economics published online by the Liberty Fund, Inc., (Library
of Economics and Liberty, http://www.econlib.org/library/Enc/TragedyoftheCommons.html).
40
Ibid.
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περιγράφει μια απαράμιλλθ οικολογικι και περιβαλλοντικι καταςτροφι. Αυτι θ
καταςτροφι

ιταν

αποτζλεςμα

τθσ

δθμόςιασ

ιδιοκτθςίασ,

που

ιταν ζνα ςφςτθμα που κα περιζγραφα ωσ εκείνο κατά το οποίο «κανείσ δεν είναι
υπεφκυνοσ, κανείσ δεν πλθρϊνει, και κανείσ δεν νοιάηεται». Δεν υπιρχε πραγματικι
λογοδοςία. Οι ςυγγραφείσ αναφζρουν τον πρόεδρο τθσ κρατικισ επιτροπισ για τθν
Προςταςία τθσ Φφςθσ (Goskompriroda), ο οποίοσ το 1989 παρατιρθςε, ότι θ τελικι εξιγθςθ
γι’ αυτό που πιγε λάκοσ ςτθν ΕΔ ιταν, ότι «ςτισ Θνωμζνεσ Πολιτείεσ, θ γθ ανικει ςε
ιδιοκτιτεσ, ενϊ ςτθν χϊρα μασ ανικει ςτο κράτοσ - δθλαδι, ςε κανζνα».41 Όπου ιταν
δυνατόν να υπάρξει ατομικι ιδιοκτθςία , τα πράγματα ιταν διαφορετικά. Ζτςι, για
παράδειγμα, ςε ιδιωτικά οικόπεδά τουσ -μόλισ το 1 με 2 τοισ εκατό του ςυνόλου των γαιϊνοι αγρότεσ παριγαγαν περίπου τα δφο τρίτα των πατατϊν και των αυγϊν, και περίπου το 40
τοισ εκατό του κρζατοσ, που καταναλϊνονταν ςτα μζςα τθσ δεκαετίασ του 1960.42
Θ αναδιανομι τθσ ιδιοκτθςίασ για τουσ ςφγχρονουσ ςοςιαλιςτζσ – και άλλουσ – είναι μια
εναλλακτικι λφςθ τθσ κατάργθςθσ. Μερικά πλεονεκτιματα τθσ ατομικισ ιδιοκτθςίασ,
μποροφν να διατθρθκοφν, ενϊ διαςφαλίηεται ότι εξαλείφονται οι τεράςτιεσ ανιςότθτεσ.
Αυτό είναι κάτι, που ο David Hume ονόμαςε «εξιςωτιςμό». Προζβλεψε ότι όλεσ αυτζσ οι
προςπάκειεσ κα αποτφχουν, επειδι
«*...+ είναι πραγματικά, ςτο τζλοσ, ανεφάρμοςτεσ. Και όςο θ
αποτυχία δεν επζρχεται, τόςο πιο επιηιμιο είναι για τθν
ανκρϊπινθ κοινωνία. Αν εξιςωκεί θ ιδιοκτθςία, οι διαφορετικοί
βακμοί τζχνθσ των ανκρϊπων, θ φροντίδα, και θ εργατικότθτά
τουσ, αμζςωσ κα διαλφςουν αυτιν τθν ιςότθτα. Ή αν καταπνιγοφν
αυτζσ οι αρετζσ, θ κοινωνία κα εκπζςει ςτθν πιο ακραία ζνδεια,
και αντί να περιοριςτεί θ επαιτεία ςε λίγουσ, κα γίνει
αναπόφευκτθ ςε ολόκλθρθ τθν κοινότθτα». 43
Ο εξιςωτιςμόσ τθσ ιδιοκτθςίασ, είναι το ίδιο με το ςοςιαλιςτικό ςτόχο του εξιςωτιςμοφ των
αποτελεςμάτων. Θ διαςφάλιςθ ότι οι περιουςίεσ είναι ίςεσ, δεν οδθγεί πουκενά, διότι
διαφορετικά ανκρϊπινα όντα παράγουν διαφορετικά αποτελζςματα, ακόμθ και αν το
ςθμείο εκκίνθςθσ είναι το ίδιο. Θ εναλλακτικι – θ κατάπνιξθ των αρετϊν, ι, για να
προςκζςω ζναν άλλο παράγοντα, θ μείωςθ των κινιτρων - υπονομεφει τα κεμζλια τθσ
οικονομικισ προόδου, τθσ επιχειρθματικότθτασ. Περιττό να λεχκεί, ότι θ προςπάκεια να
ελεγχκεί θ κατανομι τθσ ιδιοκτθςίασ, άμεςα ι ζμμεςα, ζχει ολζκριεσ ςυνζπειεσ, που
ανταγωνίηονται εκείνεσ τθσ κατάργθςθσ τθσ ατομικισ ιδιοκτθςίασ.

41

Cited in: Ecocide in the USSR by Murray Feshbach and Alfred Friendly (London: Aurum Press, 1992), p. 49.
Ibid., p. 50.
43
An Enquiry into the Principles of Morals, Section III. Of Justice, part 2. Text derived from
the edition of 1777, web edition published by The University of Adelaide Library (eBooks@Adelaide);
http://etext.library.adelaide.edu.au/h/hume/david/h92pm/h92pm.zip.
42
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