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Περίληψη 
 
 
 
Ο θεσµός των αποκρατικοποιήσεων εισήχθη στην Ελλάδα το 1991 και έκτοτε 

αναπτύσσεται και εφαρµόζεται µέσω της µεθόδου πώλησης κρατικών επιχειρήσεων 

και µέσω της δηµόσιας προσφοράς σε µεγάλη έκταση. Οι αντικειµενικοί σκοποί της 

παρούσας µελέτης είναι δύο: καταρχήν επιχειρείται να γίνει ανάλυση των κριτικών 

ζητηµάτων των αποκρατικοποιήσεων σε παγκόσµιο επίπεδο και στην περίπτωση της 

Ελλάδας βάσει διεθνούς, ελληνικής βιβλιογραφίας και εµπειρικών µελετών και κατά 

δεύτερον να γίνει εµπειρική ανάλυση, ώστε να διερευνηθεί αν οι αποκρατικοποιήσεις 

επηρέασαν την οικονοµική αποδοτικότητα των αποκρατικοποιηµένων επιχειρήσεων 

στην Ελλάδα την περίοδο 1991-2006. Από την εµπειρική ανάλυση δείγµατος οχτώ 

ελληνικών αποκρατικοποιηµένων επιχειρήσεων µέσω της µεθόδου της δηµόσιας 

προσφοράς προκύπτει ότι η αποκρατικοποίηση συνέβαλε στη βελτίωση της 

οικονοµικής αποδοτικότητας των αποκρατικοποιηµένων επιχειρήσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
 
Ο θεσµός των αποκρατικοποιήσεων έχει αποτελέσει σηµαντικό παράγοντα της 

παγκόσµιας πολιτικής και οικονοµίας τα τελευταία 25 χρόνια και έχει συµβάλλει 

σηµαντικά στη µείωση του ρόλου των κρατικών επιχειρήσεων και οργανισµών τόσο 

στις αναπτυγµένες όσο και στις αναπτυσσόµενες χώρες. 

Για την κατανόηση τόσο του µεγέθους όσο και της σηµαντικότητας του 

θεσµού των αποκρατικοποιήσεων σε παγκόσµιο επίπεδο, σκόπιµο είναι να δούµε 

κάποια γενικά στοιχεία. Έτσι η συγκεντρωτική αξία των εσόδων που 

δηµιουργήθηκαν µέσω προγραµµάτων αποκρατικοποιήσεων σε παγκόσµιο επίπεδο 

ως το 2006 υπερβαίνει τα $ 1,25 τρισεκατοµµύρια και είναι αξιοσηµείωτο ότι ο 

τεράστιος όγκος των εσόδων έχει διοχετευθεί απευθείας κυρίως στις εκάστοτε 

κυβερνήσεις και όχι στις κρατικές επιχειρήσεις και οργανισµούς που 

αποκρατικοποιούνται. Το γεγονός αυτό αποτελεί τη βασική αιτία που οι εκάστοτε 

κυβερνήσεις σε παγκόσµιο επίπεδο υποστηρίζουν το θεσµό των 

αποκρατικοποιήσεων, καθώς µέσω των αποκρατικοποιήσεων δίνεται η δυνατότητα 

εξυγίανσης της δηµοσιονοµικής πολιτικής. Συγκεκριµένα δίνεται η δυνατότητα να 

συγκεντρωθούν σηµαντικά έσοδα χωρίς παράλληλα να αυξάνονται οι φόροι ή να 

µειώνονται οι δαπάνες των υπαρχόντων προγραµµάτων των κυβερνήσεων. Οι 

αποκρατικοποιήσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί αφορούν δηµόσιες επιχειρήσεις και 

οργανισµούς όλων των κλάδων, ωστόσο οι αποκρατικοποιήσεις επιχειρήσεων 

παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, πετρελαίων και φυσικού αερίου καθώς και 

χρηµατοπιστωτικών οργανισµών αποτελούν τα δύο τρίτα των συνολικών 

αποκρατικοποιήσεων σε παγκόσµιο επίπεδο. Το µεγαλύτερο ποσοστό των 

προγραµµάτων αποκρατικοποιήσεων έχουν λάβει χώρα στη ∆υτική Ευρώπη, ενώ η 

µορφή αποκρατικοποίησης που έχει εφαρµοστεί στο µεγαλύτερο βαθµό είναι η 

αποκρατικοποίηση µέσω δηµόσιας προσφοράς (public offer) µε την έκδοση µετοχών 

(share issue privatizations – SIP). Συνοψίζοντας η σηµαντικότητα των 

αποκρατικοποιήσεων διαφέρει σηµαντικά από χώρα σε χώρα και από περιοχή σε 

περιοχή, ωστόσο τόσο στις ανεπτυγµένες όσο και στις λιγότερο ανεπτυγµένες 

οικονοµίες ο θεσµός έχει προαχθεί σηµαντικά. Εκτιµάται ότι τα συνολικά έσοδα 

µέσω του θεσµού των αποκρατικοποιήσεων αντιπροσωπεύουν ποσοστό άνω του 
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7,6% του ΑΕΠ κατά µέσο όρο στις αναπτυγµένες χώρες κατά το έτος 1999 και 

ποσοστό άνω του 3,5% του ΑΕΠ στις αναπτυσσόµενες χώρες. 

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η µελέτη των αποκρατικοποιήσεων και 

η ανάλυση της επίδρασης στην αποδοτικότητα των αποκρατικοποιηµένων 

επιχειρήσεων στην Ελλάδα κατά το διάστηµα 1991, όταν εισήχθη για πρώτη φορά ο 

θεσµός των αποκρατικοποιήσεων, έως το 2006. Για το λόγο αυτό στο πλαίσιο της 

έρευνας και κατόπιν της εξέτασης πηγών διεθνούς βιβλιογραφίας και εµπειρικών 

µελετών αναλύονται και τεκµηριώνονται βάσει εµπειρικών αποτελεσµάτων οι 

κυριότεροι άξονες των αποκρατικοποιήσεων, ήτοι τα αίτια των αποκρατικοποιήσεων, 

οι προσδιοριστικοί παράγοντες των αποκρατικοποιήσεων, οι µορφές των 

αποκρατικοποιήσεων και στη συνέχεια εξετάζεται ο θεσµός των 

αποκρατικοποιήσεων σε επίπεδο Ελλάδας. Έτσι ερευνώνται οι αποκρατικοποιήσεις 

στην Ελλάδα κατά το διάστηµα 1991 – 2006 και το ισχύον θεσµικό πλαίσιο των 

αποκρατικοποιήσεων στη χώρα. Τέλος επιχειρείται εµπειρική ανάλυση µε σκοπό την 

έρευνα και αξιολόγηση των αποκρατικοποιήσεων που πραγµατοποιήθηκαν στην 

Ελλάδα το διάστηµα 1991-2006 και την εξέταση της επίδρασης τους στην οικονοµική 

αποδοτικότητα των αποκρατικοποιηµένων επιχειρήσεων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
 

 

 

Η παρούσα µελέτη αφορά στην έρευνα των αποκρατικοποιήσεων και στην ανάλυση 

της επίδρασής τους στην αποδοτικότητα των αποκρατικοποιηµένων επιχειρήσεων 

στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1991 – 2006. Βασίζεται σε µία σειρά πηγών διεθνούς, 

ελληνικής βιβλιογραφίας και εµπειρικών µελετών που καλύπτουν πολλές και 

διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και χρονικές περιόδους και ποικίλουν σηµαντικά 

αναφορικά µε τη µεθοδολογία που χρησιµοποιούν, τον τύπο και την ποιότητα των 

δεδοµένων που αναλύουν.  

 Η πρώτη οµάδα εµπειρικών µελετών που εξετάζονται αφορούν στην ανάλυση 

µεταβολών αποδοτικότητας κρατικών επιχειρήσεων που αποκρατικοποιούνται µέσω 

της µεθόδου της δηµόσιας προσφοράς (public offer) µε την έκδοση µετοχών (public 

share offerings) σε οικονοµίες µη µετάβασης. Ακολουθεί συνοπτική ανασκόπηση 

τόσο της µεθοδολογίας που χρησιµοποιήθηκε όσο και των αποτελεσµάτων της κάθε 

µελέτης. 

 Η πρώτη εµπειρική µελέτη που έγινε αναφορικά µε τη διερεύνηση της 

αποδοτικότητας αποκρατικοποιηµένων επιχειρήσεων σε οικονοµίες µη µετάβασης 

είναι των Megginson, Nash και van Randenborgh (1994). Η µεθοδολογία της µελέτης 

αφορά στη σύγκριση δεικτών αποκρατικοποιηµένων επιχειρήσεων πριν και µετά την 

αποκρατικοποίηση τους. Συγκεκριµένα εξετάζονται οι µέσοι όροι συγκεκριµένων 

δεικτών π.χ. αποδοτικότητας της τριετίας πριν µε της τριετίας µετά την 

αποκρατικοποίηση. Το εξεταζόµενο δείγµα περιλαµβάνει 61 επιχειρήσεις από 18 

χώρες και 32 διαφορετικούς κλάδους κατά την περίοδο 1961-1989. Στην εν λόγω 

µελέτη αποδεικνύεται ότι η οικονοµική αποδοτικότητα των επιχειρήσεων βελτιώνεται 

αισθητά µετά την αποκρατικοποίηση τους, καθώς οι αποκρατικοποιηµένες 

επιχειρήσεις εµφανίζουν σηµαντικές αυξήσεις στις πωλήσεις τους, αυξηµένη 

λειτουργική αποδοτικότητα και κερδοφορία, αυξήσεις στις επενδύσεις κεφαλαίου και 

στις πληρωµές µερισµάτων και παράλληλα σηµαντική µείωση στη µόχλευση. Ο 

αριθµός των απασχολουµένων τους διατηρείται καταρχήν στο ίδιο επίπεδο µε αυτό 

πριν την αποκρατικοποίησή τους, ενώ η διάµεσος του δείκτη της απασχόλησης 

αυξάνεται σηµαντικά σε επίπεδο 10%. Τέλος παρατηρείται ότι στις επιχειρήσεις ήδη 

από το αρχικό στάδιο της αποκρατικοποίησής τους παρουσιάζονται σηµαντικές 
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αλλαγές στη διοίκησή τους, ήτοι µεταβάλλεται τόσο ο αριθµός όσο και η ταυτότητα 

των διοικούντων. 

 Στη µελέτη των Boubakri και Cosset (1998) εξετάζονται οι περιπτώσεις 

αποκρατικοποιήσεων 79 εταιριών από 21 αναπτυσσόµενες χώρες και 32 κλάδους 

κατά τα έτη 1980-1992 και αποδεικνύεται ότι η οικονοµική τους αποδοτικότητα 

αυξάνεται σηµαντικά µετά την αποκρατικοποίηση τους. Συγκεκριµένα στις 

αποκρατικοποιηµένες επιχειρήσεις παρουσιάζονται σηµαντικές αυξήσεις στις 

πωλήσεις (κύκλος εργασιών), στη λειτουργική αποδοτικότητα, στην κερδοφορία, στις 

επενδύσεις κεφαλαίου, στις πληρωµές µερισµάτων και µειώσεις στη µόχλευση. Ο 

αριθµός των εργαζοµένων των αποκρατικοποιηµένων επιχειρήσεων αυξάνεται αλλά 

όχι σε σηµαντικό βαθµό. Τα ευρήµατα των Boubakri και Cosset (1998) αναφορικά µε 

τις µεταβολές στη χρηµατοοικονοµική και λειτουργική αποδοτικότητα των 

αποκρατικοποιηµένων επιχειρήσεων αφορούν σε βελτιώσεις στις 

αποκρατικοποιηµένες επιχειρήσεις σε επίπεδα ακόµη µεγαλύτερα από εκείνα που 

διαπιστώνουν οι Megginson, Nash και van Randenborgh (1994). 

 Οι D’Souza και Megginson (1999) εξετάζουν την επιτυχία των προγραµµάτων 

αποκρατικοποιήσεων µε τη µέθοδο της δηµόσιας προσφοράς σε αναπτυσσόµενες και 

βιοµηχανοποιηµένες οικονοµίες κατά τη διάρκεια της περιόδου 1990-1996. Το 

εξεταζόµενο δείγµα περιλαµβάνει 85 εταιρίες από 28 χώρες (13 αναπτυσσόµενες και 

15 βιοµηχανοποιηµένες). Στη µελέτη αποδεικνύεται ότι σε επίπεδα µέσου και 

διαµέσου η κερδοφορία, οι πωλήσεις, η λειτουργική αποδοτικότητα και οι πληρωµές 

όλων των εξεταζόµενων στο εν λόγω δείγµα επιχειρήσεων αυξάνονται σηµαντικά 

µετά την αποκρατικοποίηση τους. Πράγµατι τα επίπεδα σηµαντικότητας των 

µεταβλητών κερδοφορίας, πωλήσεων και αποδοτικότητας στα οποία οι D’Souza και 

Megginson (1999) καταλήγουν είναι µεγαλύτερα από των Megginson, Nash και van 

Randenborgh (1994) και περίπου στο ίδιο επίπεδο µε εκείνα των Boubakri και Cosset 

(1998). Επίσης αποδεικνύουν σηµαντική µείωση στη µόχλευση των 

αποκρατικοποιούµενων επιχειρήσεων. Σε αντίθεση µε τους Megginson, Nash και van 

Randenborgh (1994) βρίσκουν ασήµαντες διαφορές στην απασχόληση στις 

αποκρατικοποιηµένες επιχειρήσεις και στις επενδύσεις (ως λόγος των πωλήσεων) 

παρόλο που το επίπεδο των επενδύσεων αυξάνεται σηµαντικά. Παράλληλα βρίσκουν 

ότι η απασχόληση στις αποκρατικοποιηµένες επιχειρήσεις µειώνεται σηµαντικά µόνο 

στις επιχειρήσεις που διατηρούν τον ίδιο διευθύνοντα σύµβουλο (CEO) και σε 

εκείνες που λειτουργούν σε βιοµηχανοποιηµένες χώρες. Παρόλο που γενικά οι 
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επενδύσεις ως λόγος των πωλήσεις δεν µεταβάλλεται στατιστικά σηµαντικά, ωστόσο 

µειώνονται σηµαντικά σε επιχειρήσεις στις οποίες το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

παραµένει σε ποσοστό άνω του 50% ίδιο µετά την αποκρατικοποίηση. Τέλος µε τη 

διεξαγωγή Kruskal – Wallis tests καταλήγουν στο ότι η αποδοτικότητα των 

αποκρατικοποιηµένων επιχειρήσεων είναι ακόµη µεγαλύτερη σε περιπτώσεις που ο 

έλεγχος τους δεν ασκείται από την κυβέρνηση και σε επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται σε µη ανταγωνιστικούς κλάδους, ενώ η απασχόληση τείνει να 

µειώνεται σηµαντικά σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αναπτυγµένες 

χώρες. 

 Οι Dewenter και Malatesta (2001) αξιολογούν τα αποτελέσµατα των 

αποκρατικοποιήσεων και της κρατικής ιδιοκτησίας χρησιµοποιώντας ένα δείγµα πολύ 

µεγάλων επιχειρήσεων σε τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους (1975, 1985 και 

1995) όπως είχαν κατηγοριοποιηθεί από το περιοδικό Fortune. Συγκεκριµένα 

χρησιµοποιούν τη µέθοδο της παλινδρόµησης για να εξηγήσουν πως επηρεάζεται η 

κερδοφορία µετά τις αποκρατικοποιήσεις ανάλογα µε το µέγεθος της επιχείρησης, τη 

γεωγραφική τοποθεσία και τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται. Καταλήγουν 

ότι η κερδοφορία που βασίζεται στα καθαρά έσοδα αυξάνεται σηµαντικά µετά την 

αποκρατικοποίηση, πράγµα που δεν συµβαίνει µε τα λειτουργικά έσοδα. Αντίθετα 

βρίσκουν ότι τα λειτουργικά κέρδη αυξάνονται πριν την αποκρατικοποίηση 

υποστηρίζοντας µε τον τρόπο αυτό ότι οι αποκρατικοποιήσεις δηµιουργούν 

προσδοκίες.   

 Η δεύτερη οµάδα εµπειρικών µελετών αφορούν στην έρευνα της 

αποδοτικότητας των αποκρατικοποιήσεων για µια συγκεκριµένη χώρα ή ένα 

συγκεκριµένα κλάδο. Στις µελέτες αυτές χρησιµοποιείται η µεθοδολογία των 

Megginson, Nash και van Randenborgh (1994) προκειµένου να εκτιµηθεί η 

σπουδαιότητα των µεταβολών στην αποδοτικότητα των αποκρατικοποιηµένων 

επιχειρήσεων µετά την αποκρατικοποίηση τους. Παράλληλα χρησιµοποιούνται 

µέθοδοι παλινδρόµησης προκειµένου να διευκρινιστούν οι ακριβείς παράγοντες που 

επηρεάζουν την αποδοτικότητα των αποκρατικοποιηµένων επιχειρήσεων.  

 Η πρώτη εµπειρική µελέτη που εξετάζεται είναι εκείνη των Boardman, Laurin 

και Vining (2003). Στην εν λόγω µελέτη εξετάζονται δείκτες χρηµατοοικονοµικής και 

λειτουργικής απόδοσης αποκρατικοποιηµένων επιχειρήσεων και συγκρίνονται οι 

µέσοι όροι της τριετίας πριν την αποκρατικοποίηση µε τους µέσους πενταετίας µετά 

την αποκρατικοποίηση εννέα καναδικών επιχειρήσεων που αποκρατικοποιήθηκαν 
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κατά την περίοδο 1988-1995. Παράλληλα εξετάζουν τη µακροχρόνια (πάνω από 5 

έτη) απόδοση των µετοχών των αποκρατικοποιηµένων επιχειρήσεων. Καταλήγουν 

ότι η κερδοφορία των αποκρατικοποιηµένων επιχειρήσεων διπλασιάζεται µετά την 

αποκρατικοποίησή τους, η αποδοτικότητα, ο κύκλος εργασιών και οι επενδύσεις 

κεφαλαίου τους αυξάνονται σηµαντικά, ενώ η µόχλευση και ο αριθµός των 

απασχολουµένων τους µειώνονται σηµαντικά. Επίσης συµπεραίνουν ότι οι 

αποκρατικοποιηµένες επιχειρήσεις συνεισέφεραν σηµαντικά στην ανάπτυξη της 

καναδικής χρηµατιστηριακής αγοράς. 

 Οι Sun και Tong (2002) στην εµπειρική τους µελέτη συγκρίνουν τη 

χρηµατοοικονοµική και λειτουργική απόδοση πριν και µετά την αποκρατικοποίηση 

τους 24 επιχειρήσεων από την Μαλαισία που αποκρατικοποιήθηκαν µέσω της 

µεθόδου της δηµόσιας προσφοράς το 1997. Χρησιµοποιούν τη µεθοδολογία των 

Megginson, Nash και van Randenborgh (1994) και στη συνέχεια µία ανάλυση 

παλινδρόµησης προκειµένου να εξετάσουν τους παράγοντες των µεταβολών της 

αποδοτικότητας των αποκρατικοποιηµένων επιχειρήσεων. Καταλήγουν ότι οι 

αποκρατικοποιηµένες επιχειρήσεις µετά την αποκρατικοποίησή τους τριπλασιάζουν 

τα κέρδη τους, διπλασιάζουν τον κύκλο εργασιών τους, αυξάνουν σηµαντικά τις 

πληρωµές των µερισµάτων και µειώνουν τη µόχλευση τους. Αναφορικά µε την 

ανάλυση παλινδρόµησης καταλήγουν στο ότι οι θεσµικοί επενδυτές επηρεάζουν 

θετικά την αποδοτικότητα των αποκρατικοποιηµένων επιχειρήσεων. 

 Για την µελέτη και ανάλυση των αιτιών των αποκρατικοποιήσεων σε 

παγκόσµιο επίπεδο ερευνήθηκε µία σειρά από µελέτες. Καταρχήν ερευνήθηκε µία 

σειρά µελετών σύµφωνα µε τις οποίες οι κυβερνήσεις δύνανται να διαχειριστούν 

αποτελεσµατικά τις δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµούς και η κρατική ιδιοκτησία 

να είναι αποδοτική. Πρόκειται για τις µελέτες των Yarrow (1986), Vickers και 

Yarrow (1988), Shapiro και Willig (1990), Sappington και Stiglitz (1987), Cook και 

Kirkpatrick (1988) και Laffont και Tirole (1991). Παράλληλα ερευνήθηκε µία σειρά 

µελετών που καταλήγουν σε συµπεράσµατα υπέρ των αποκρατικοποιήσεων. 

Πρόκειται για τις µελέτες των Shleifer (1998), Schmidt (1996), Alchian (1965), 

Kornai (1988, 1993, 1998), Berglof και Roland (1998), Lin, Cai και Li (1998), Jones 

(1985), Vickers και Yarrow (1988), Stigliz (1993), Nellis (1994), Shleifer και Vishny 

(1994), Boyko, Shleifer και Vishny (1996a, b), Shleifer (1998). 

 Αναφορικά µε την ανάλυση και την τεκµηρίωση των προσδιοριστικών 

παραγόντων των αποκρατικοποιήσεων, χρησιµοποιήθηκε η εµπειρική µελέτη των 
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Bortolloti και Siniscalco (2004). Στην εν λόγω εµπειρική µελέτη εξετάζεται η 

συσχέτιση οικονοµικών, πολιτικών και θεσµικών παραγόντων µε την ένταση των 

αποκρατικοποιήσεων. Το κύριο συµπέρασµα της µελέτης είναι ότι οι 

αποκρατικοποιήσεις επηρεάζονται από µακροπρόθεσµους οικονοµικούς παράγοντες 

όπως η οικονοµική ανάπτυξη µιας χώρας, αλλά και από τους περιορισµούς των 

κρατικών προϋπολογισµών και διαµορφώνονται βάσει πολιτικών και θεσµικών 

παραγόντων. Πιο συγκεκριµένα τα βασικά επιµέρους συµπεράσµατα της µελέτης 

είναι τα ακόλουθα: α) η ένταση των αποκρατικοποιήσεων συσχετίζεται θετικά µε την 

οικονοµική ανάπτυξη µιας χώρας, καθώς οι προσπάθειες αποκρατικοποιήσεων είναι 

πιο έντονες στις αναπτυγµένες χώρες, β) η εξυγίανση των δηµόσιων οικονοµικών 

αποτελεί καθοριστικό παράγοντα καθώς η ένταση των αποκρατικοποιήσεων 

συσχετίζεται θετικά µε την ύπαρξη υψηλού χρέους σε µία χώρα, γ) οι ανεπτυγµένες 

αγορές ευνοούν τις αποκρατικοποιήσεις και κυρίως όταν υπάρχει υψηλή ρευστότητα, 

δ) ο πολιτικός προσανατολισµός των κυβερνήσεων και το είδος των πολιτικών 

θεσµών διαµορφώνουν τις πολιτικές αποκρατικοποιήσεων µε µία τάση οι δεξιές 

κυβερνήσεις και τα πλειοψηφικά θεσµικά συστήµατα να επηρεάζουν θετικά την 

ένταση των αποκρατικοποιήσεων, ε) οι νοµικές παραδόσεις επίσης διαδραµατίζουν 

ρόλο στην εφαρµογή προγραµµάτων αποκρατικοποιήσεων µε εµφανή την τάση των 

κυβερνήσεων που ακολουθούν το γερµανικό νόµο να αποκρατικοποιούν κρατικές 

επιχειρήσεις σε µικρότερο βαθµό σε σχέση µε τις υπόλοιπες χώρες.  

 Η ανάλυση και τεκµηρίωση των µορφών αποκρατικοποιήσεων βασίστηκε στη 

µελέτη του Megginson (2005). Σύµφωνα µε τον Megginson (2005) η µορφή µιας 

αποκρατικοποίησης έχει πολύ σηµαντικό ρόλο και η επιτυχία της αποκρατικοποίησης 

εξαρτάται από τη µορφή που θα επιλεγεί. Οι µορφές των αποκρατικοποιήσεων 

συνοψίζονται σε τρεις: α) στη µέθοδο έκδοσης και διανοµής κουπονιών που 

εφαρµόστηκε κατ’ αποκλειστικότητα στις οικονοµίες µετάβασης, β) στη µέθοδο 

πώλησης των κρατικών επιχειρήσεων και γ) στη µέθοδο δηµόσιας προσφοράς 

κρατικών επιχειρήσεων. Κατά τον Megginson η πρώτη µέθοδος αποδείχτηκε 

πρακτικά απόλυτα αναποτελεσµατική και κυρίως γιατί κατά κύριο λόγο εφαρµόστηκε 

για να ικανοποιήσει πολιτικούς σκοπούς. Καταλήγει ότι από τις άλλες δύο µεθόδους 

η πιο αποτελεσµατική και αποδοτική φαίνεται να είναι η µέθοδος της δηµόσιας 

προσφοράς, η οποία ωστόσο λόγω του µεγάλου κόστους και του χρόνου που απαιτεί 

η οργάνωσή της τελικά ενδείκνυται κυρίως για τις περιπτώσεις µεγάλων 

αποκρατικοποιήσεων. Για αποκρατικοποιήσεις µικρού µεγέθους η µέθοδος της 
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πώλησης παρά τα µειονεκτήµατα της συγκριτικά µε τη µέθοδο της δηµόσιας 

προσφοράς φαίνεται να είναι η πλέον κατάλληλη. 

 Για την παρουσίαση και ανάλυση των στοιχείων των αποκρατικοποιήσεων 

της περιόδου 1991-2006 στην Ελλάδα χρησιµοποιήθηκε η βάση δεδοµένων του 

Privatization Barometer. Συγκεκριµένα µέσω της εν λόγω βάσης αντλήθηκαν 

στοιχεία για το σύνολο των αποκρατικοποιηµένων επιχειρήσεων στην Ελλάδα τη 

συγκεκριµένη περίοδο, τις ακριβείς ηµεροµηνίες των αποκρατικοποιήσεων, την αξία 

των αποκρατικοποιήσεων, το ποσοστό αποκρατικοποίησης της κάθε επιχείρησης 

κάθε φορά και τη µέθοδο της αποκρατικοποίησης. 

 Τέλος για τη διερεύνηση του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου των 

αποκρατικοποιήσεων στην Ελλάδα ερευνήθηκε η ελληνική νοµοθεσία και 

συγκεκριµένα ο  Ν. 3049/6.9.02 (ΦΕΚ Α 212/10-9-02). Μέσω του συγκεκριµένου 

νόµου ορίζονται οι πλέον ουσιώδεις άξονες ανάπτυξης και εφαρµογής των 

αποκρατικοποιήσεων, ήτοι το πεδίο εφαρµογής & οι µορφές των 

αποκρατικοποιήσεων στην Ελλάδα, οι διαδικασίες των αποκρατικοποιήσεων, οι 

δηµόσιοι ρυθµιστικοί φορείς των αποκρατικοποιήσεων και το ειδικό καθεστώς 

περιπτώσεων αποκρατικοποιήσεων επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
9 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

 

 

3.1 Εισαγωγικά 

 
Στην παρούσα µελέτη ερευνάται ο θεσµός των αποκρατικοποιήσεων και η επίδραση 

του στην αποδοτικότητα των αποκρατικοποιηµένων επιχειρήσεων. Η µεθοδολογία 

της έρευνας πραγµατοποιείται σε δύο άξονες: α) καταρχήν γίνεται έρευνα της 

διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας καθώς και εµπειρικών µελετών, καταγραφή 

και ανάλυση των αποτελεσµάτων και ευρηµάτων β) επιχειρείται η εκπόνηση 

εµπειρικής ανάλυσης για τη µελέτη της επίδρασης του θεσµού των 

αποκρατικοποιήσεων στην αποδοτικότητα των αποκρατικοποιηµένων επιχειρήσεων 

στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1991 – 2006 και στη συνέχεια καταγραφή και 

αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της έρευνας, διεξαγωγή συµπερασµάτων και 

προτάσεων. Η µεθοδολογική προσέγγιση γίνεται ξεκινώντας από έρευνα σε 

παγκόσµιο επίπεδο και καταλήγοντας σε ανάλυση για την Ελλάδα. 

 Η δοµή της παρούσας µελέτης ανταποκρίνεται στη µεθοδολογική ανάλυση 

και είναι η ακόλουθη: στο πρώτο κεφάλαιο της εισαγωγής παρουσιάζονται 

εισαγωγικά στοιχεία και δεδοµένα για την ανάπτυξη του θεσµού των 

αποκρατικοποιήσεων σε παγκόσµιο επίπεδο και ο σκοπός της παρούσας µελέτης. Στο 

δεύτερο κεφάλαιο γίνεται συνολική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που µελετήθηκε 

και στο τρίτο κεφάλαιο, ήτοι στο παρόν κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση και ανάλυση 

της µεθοδολογίας που χρησιµοποιείται. Στα κεφάλαια 4-8 της παρούσας µελέτης 

γίνεται καταγραφή και ανάλυση των αποτελεσµάτων και ευρηµάτων από πηγές 

διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας ως ακολούθως: στο κεφάλαιο 4 

παρουσιάζονται τα αίτια των αποκρατικοποιήσεων σε παγκόσµιο επίπεδο, στο 

κεφάλαιο 5  αναλύονται οι προσδιοριστικοί παράγοντες, ήτοι οικονοµικοί, πολιτικοί 

και θεσµικοί των αποκρατικοποιήσεων σε παγκόσµιο επίπεδο, στο κεφάλαιο 6 

αναλύονται οι µορφές των αποκρατικοποιήσεων σε παγκόσµιο επίπεδο, στο κεφάλαιο 

7 παρουσιάζονται οι αποκρατικοποιήσεις στην Ελλάδα κατά το χρονικό διάστηµα 

1991-2006 και στο κεφάλαιο 8 το ισχύον θεσµικό πλαίσιο των αποκρατικοποιήσεων 

στην Ελλάδα. Η εκπόνηση της εµπειρικής ανάλυσης των αποκρατικοποιήσεων στην 

Ελλάδα κατά το διάστηµα 1991-2006 γίνεται στα κεφάλαια 9-10. Στο κεφάλαιο 9 
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γίνεται ανάλυση των δεδοµένων και ερµηνεία ευρηµάτων και στο κεφάλαιο 10 

γίνεται ανάλυση συµπερασµάτων και προτάσεων γενικότερα. Εκτιµάται ότι µε την εν 

λόγω µεθοδολογία καλύπτονται κατά τρόπο εύστοχο και ολοκληρωµένο οι 

βασικότερες πτυχές του θέµατος των αποκρατικοποιήσεων και της έρευνας της 

αποδοτικότητας των αποκρατικοποιηµένων επιχειρήσεων, ενώ η εµπειρική ανάλυση 

των δεδοµένων γίνεται κατά έγκυρη µέθοδο που καλύπτει το σκοπό της παρούσας 

µελέτης. 

 

3.2 Μεθοδολογία Επισκόπησης Βιβλιογραφίας 

 
Στο πλαίσιο της παρούσας µελέτης εξετάζονται πηγές διεθνούς, ελληνικής 

βιβλιογραφίας και εµπειρικές µελέτες µε σκοπό να καταγραφούν και αναλυθούν τα 

αποτελέσµατα αναφορικά µε τις αποκρατικοποιήσεις και την επίδραση τους στην 

αποδοτικότητα των αποκρατικοποιηµένων επιχειρήσεων. Σκοπός είναι αφενός να 

παρουσιαστούν τα αποτελέσµατα αναφορικά µε το θέµα και να γίνουν συµπεράσµατα 

και αφετέρου να γίνει επισκόπηση της µεθοδολογίας που χρησιµοποιείται, ώστε να 

επιλεγούν οι κατάλληλες πρακτικές για την εκπόνηση της εµπειρικής ανάλυσης που 

γίνεται για τις αποκρατικοποιήσεις στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1991-2006 στο 

πλαίσιο της παρούσας µελέτης.  

 Το θέµα των αποκρατικοποιήσεων προσεγγίζεται καταρχήν σε διεθνές 

επίπεδο και στη συνέχεια σε επίπεδο Ελλάδας, ώστε να επιτυγχάνεται ολοκληρωµένη 

ανάλυση. Η δοµή της παρούσας µελέτης αντανακλά την προσέγγιση του θέµατος από 

διεθνές, σε ελληνικό επίπεδο. Καταρχήν στο κεφάλαιο 4 γίνεται ανάλυση των αιτιών 

των αποκρατικοποιήσεων σε διεθνές επίπεδο µε την παρουσίαση των ευρηµάτων 

εµπειρικών µελετών. Συγκεκριµένα καταγράφονται τα αποτελέσµατα εµπειρικών 

µελετών που είναι υπέρ του θεσµού της κρατικής ιδιοκτησίας καθώς και τα 

αποτελέσµατα που υποστηρίζουν ότι ο θεσµός των αποκρατικοποιήσεων αποτελεί τη 

µοναδική λύση οικονοµικά αποδοτικής και αποτελεσµατικής διαχείρισης των 

δηµόσιων επιχειρήσεων και οργανισµών. Η ανάλυση αυτή γίνεται για να δοθούν τα 

γενικότερα οικονοµικά και κοινωνικά αίτια ανάπτυξης του θεσµού των 

αποκρατικοποιήσεων σε παγκόσµιο επίπεδο. Εκτιµάται ότι η παρουσίαση των αίτιων 

των αποκρατικοποιήσεων είναι απαραίτητη αφενός για την ολοκληρωµένη µελέτη 

του θεσµού και αφετέρου για να είναι δυνατή η εξέταση της αποδοτικότητας 
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αναφορικά µε τους στόχους που αρχικά είχαν τεθεί από τις κυβερνήσεις και 

αποτέλεσαν τις αιτίες ανάπτυξης και εφαρµογής των αποκρατικοποιήσεων. 

 Κατόπιν της ανάλυσης των αιτιών, στο κεφάλαιο 5 της παρούσας µελέτης 

γίνεται παρουσίαση και τεκµηρίωση βάσει εµπειρικής µελέτης των προσδιοριστικών 

παραγόντων των αποκρατικοποιήσεων. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες που 

εξετάζονται είναι οικονοµικοί, πολιτικοί και θεσµικοί και ουσιαστικά συνθέτουν το 

περιβάλλον ανάπτυξης και εφαρµογής των αποκρατικοποιήσεων.  

Στη συνέχεια της µελέτης και συγκεκριµένα στο κεφάλαιο 6 γίνεται ανάλυση 

και τεκµηρίωση βάσει διεθνούς βιβλιογραφίας των βασικών µορφών των 

αποκρατικοποιήσεων. Η ανάλυση των µορφών των αποκρατικοποιήσεων είναι 

απαραίτητη καταρχήν για την ολοκληρωµένη κατανόηση της πρακτικής των 

αποκρατικοποιήσεων. Παράλληλα η επιλογή και η εφαρµογή µιας µορφής 

αποκρατικοποίησης επηρεάζει καθοριστικά την επιτυχία της και κατ’ επέκταση την 

οικονοµική και λειτουργική αποδοτικότητα των αποκρατικοποιηµένων επιχειρήσεων. 

Η διεθνής εµπειρία θεωρείται απαραίτητη για την κατανόηση και την ανάλυση της 

ελληνικής εµπειρίας αποκρατικοποιήσεων.  

Στο κεφάλαιο 7 της παρούσης µελέτης παρουσιάζονται οι αποκρατικοποιήσεις 

στην Ελλάδα για την περίοδο 1991-2006. Η παρουσίαση αυτή είναι πολύ σηµαντική 

καθώς ο βασικός στόχος της µελέτης είναι η εξέταση της απόδοσης των ελληνικών 

αποκρατικοποιηµένων επιχειρήσεων και φυσικά για να γίνει κάτι τέτοιο είναι 

απαραίτητη η καταγραφή και παρουσίασή τους. Στο πλαίσιο του κεφαλαίου 7 γίνεται 

καταγραφή όλων των αποκρατικοποιήσεων που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα από το 

1991 όταν εισήχθη για πρώτη φορά ο θεσµός των αποκρατικοποιήσεων στη χώρα ως 

το 2006. Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι η συνολική καταγραφή όλων των 

αποκρατικοποιήσεων: ο συνολικός αριθµός των αποκρατικοποιηµένων επιχειρήσεων, 

ποιες επιχειρήσεις αποκρατικοποιήθηκαν, πότε αποκρατικοποιήθηκαν, τι ποσοστό 

των επιχειρήσεων προσφέρεται σε κάθε αποκρατικοποίηση, η αξία της κάθε 

αποκρατικοποίησης και η µέθοδος της κάθε αποκρατικοποίησης, ήτοι για την 

περίπτωση της Ελλάδας, δηµόσιας προσφοράς ή πώλησης κρατικών επιχειρήσεων.  

Στο κεφάλαιο 8 της παρούσης µελέτης εξετάζεται η ισχύουσα ελληνική 

νοµοθεσία αναφορικά µε το θεσµικό πλαίσιο ανάπτυξης και εφαρµογής των 

αποκρατικοποιήσεων στην Ελλάδα. Είναι φανερό ότι το ισχύον θεσµικό πλαίσιο είναι 

απαραίτητο να λαµβάνεται υπόψη καθώς επηρεάζει άµεσα τόσο το θεσµό των 
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αποκρατικοποιήσεων και της επίδρασης τους στην αποδοτικότητα των 

αποκρατικοποιηµένων επιχειρήσεων 

Στα κεφάλαια 4-8 της παρούσης µελέτης όπου καταγράφονται και αναλύονται 

αποτελέσµατα και ευρήµατα µελετών εξετάζεται ευρύ και πολύπλευρο φάσµα πηγών 

από τη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία. Κάθε κεφάλαιο της µελέτης από το 4ο ως 

το 8ο πραγµατεύεται και ένα διαφορετικό προσδιοριστικό και θεµελιώδη άξονα των 

αποκρατικοποιήσεων απαραίτητο για την ανάλυση τους και της επίδρασης στην 

αποδοτικότητα των αποκρατικοποιηµένων επιχειρήσεων. Η τεκµηρίωση των 

επιχειρηµάτων γίνεται µε επιχειρήµατα εµπειρικών µελετών.  

 

3.3 Μεθοδολογία Εµπειρικής Ανάλυσης ∆εδοµένων και Ερµηνείας 
Ευρηµάτων  

 
Η µεθοδολογία της εµπειρικής ανάλυσης των δεδοµένων και της ερµηνείας των 

ευρηµάτων αναφορικά µε τις αποκρατικοποιήσεις στην Ελλάδα κατά την περίοδο 

1991 – 2006 και της επίδρασης στην αποδοτικότητα των αποκρατικοποιηµένων 

επιχειρήσεων που παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 9 της παρούσας µελέτης όπως 

επίσης και η µεθοδολογία της ανάλυσης των συµπερασµάτων και προτάσεων του 

κεφαλαίου 10 βασίζονται στο µοντέλο της εµπειρικής ανάλυσης των Megginson, 

Nash και Randenborgh (1994). Η επιλογή του εν λόγω µοντέλου - προτύπου δεν είναι 

τυχαία καθώς ανταποκρίνεται απολύτως στο σκοπό της παρούσας µελέτης καθώς 

αφορά ακριβώς στη διερεύνηση και τεκµηρίωση της αποδοτικότητας των 

αποκρατικοποιηµένων επιχειρήσεων σε οικονοµίες µη µετάβασης. Παράλληλα είναι 

το παλαιότερο και αποτέλεσε τη βάση των µετέπειτα εµπειρικών µελετών που 

περιγράφονται σχετικά στο κεφάλαιο 2 της παρούσης. Η εµπειρική ανάλυση που 

επιχειρείται εδώ βασίζεται απόλυτα στο µοντέλο των Megginson, Nash και 

Randenborgh (1994) και προσαρµόζεται ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα των στοιχείων 

για τις ελληνικές αποκρατικοποιηµένες επιχειρήσεις. Ωστόσο ο σκοπός, οι 

χρηµατοοικονοµικές µέθοδοι που χρησιµοποιούνται και τα αποτελέσµατα που 

εξετάζονται είναι κοινά.  

 Στη µελέτη των Megginson, Nash και Randenborgh (1994) επιχειρείται η 

ανάλυση της χρηµατοοικονοµικής και λειτουργικής αποδοτικότητας των 

αποκρατικοποιηµένων επιχειρήσεων µέσω της ανάπτυξης και εφαρµογής 

χρηµατοοικονοµικών δεικτών και µεθόδων. Οι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες και 
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µέθοδοι που εξετάζουν είναι της κερδοφορίας (λόγος καθαρών κερδών προς κύκλο 

εργασιών), της αποδοτικότητας (λόγος κύκλου εργασιών προς αριθµό εργαζοµένων), 

της αποδοτικότητας κεφαλαίων (ο λόγος των επενδύσεων κεφαλαίου προς τον κύκλο 

εργασιών), της διαχρονικής σύγκρισης κύκλου εργασιών, της διαχρονικής σύγκρισης 

αριθµού εργαζοµένων, της µόχλευσης (ο λόγος του συνολικού χρέους προς τα 

συνολικά ίδια κεφάλαια), των µερισµάτων (ο λόγος των πληρωµών µερισµάτων προς 

τον κύκλο εργασιών). Στη συνέχεια συγκρίνονται οι µέσοι όροι τριετίας πριν την 

αποκρατικοποίηση µε τους µέσους όρους τριετίας µετά την αποκρατικοποίηση των 

ανωτέρω δεικτών για 61 εταιρίες από 18 χώρες και 32 κλάδους που 

αποκρατικοποιούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου 1961-1989. Στο πλαίσιο του εν 

λόγω µοντέλου χρησιµοποιούνται στοιχεία από τις ετήσιες λογιστικές καταστάσεις 

των επιχειρήσεων καθώς και από δευτερογενείς πηγές και εξετάζεται κατά πόσο η 

απόδοση των αποκρατικοποιηµένων επιχειρήσεων βελτιώνεται µετά την 

αποκρατικοποίησή τους. Τα αποτελέσµατα στα οποία καταλήγουν είναι ότι 

παρατηρούνται στατιστικά και οικονοµικά σηµαντικές αυξήσεις στον κύκλο 

εργασιών, στη λειτουργική αποδοτικότητα, στην κερδοφορία, στην αποδοτικότητα 

των επενδυµένων κεφαλαίων και στις πληρωµές µερισµάτων και σηµαντικές µειώσεις 

στη µόχλευση των αποκρατικοποιηµένων επιχειρήσεων µετά την αποκρατικοποίησή 

τους. ∆εν καταλήγουν σε καµία απόδειξη αναφορικά µε µειώσεις της απασχόλησης, 

ενώ αντίθετα παρατηρείται ότι σε επίπεδο διαµέσου η απασχόληση στις 

αποκρατικοποιηµένες επιχειρήσεις αυξάνεται (σε επίπεδο περίπου 10%). Το 

συνολικό συµπέρασµα από τη µελέτη των Megginson, Nash και Randenborgh (1994) 

είναι ότι οι αποκρατικοποιήσεις βελτιώνουν σηµαντικά την οικονοµική και 

λειτουργική απόδοση των αποκρατικοποιηµένων επιχειρήσεων. 

Στο πλαίσιο της παρούσας µελέτης όπως αναφέρεται σχετικά και στο 

Κεφάλαιο 9 επιχειρείται εµπειρική ανάλυση της αποδοτικότητας ελληνικών 

αποκρατικοποιηµένων επιχειρήσεων πριν και µετά την αποκρατικοποίηση τους µε 

σκοπό να ερευνηθεί εάν και κατά πόσο βελτιώθηκε η αποδοτικότητα τους µετά την 

αποκρατικοποίησή τους. Στο πλαίσιο της παρούσας ανάλυσης εξετάζεται η 

αποδοτικότητα οχτώ ελληνικών αποκρατικοποιηµένων επιχειρήσεων. Θα πρέπει να 

σηµειωθεί ότι ενώ αρχική φιλοδοξία ήταν να εξεταστεί η αποδοτικότητα όλων των 

αποκρατικοποιηµένων επιχειρήσεων κατά το διάστηµα 1991-2006 πριν και µετά την 

αποκρατικοποίηση τους, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό λόγω σοβαρής 

έλλειψης και ανεπάρκειας οικονοµικών και λογιστικών στοιχείων -κυρίως για τα έτη 
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πριν την αποκρατικοποίηση τους- των αποκρατικοποιηµένων επιχειρήσεων. Οι 

ελλείψεις αυτές δικαιολογούνται και από το γεγονός ότι οι αποκρατικοποιηµένες 

επιχειρήσεις πριν την αποκρατικοποίησή τους λειτουργούσαν ως δηµόσιες 

επιχειρήσεις και οργανισµοί µε αποτέλεσµα σε πολλές περιπτώσεις να µην 

καταρτίζουν και δηµοσιεύουν οικονοµικές καταστάσεις. Όσον αφορά το εξεταζόµενο 

δείγµα, στην παρούσα ανάλυση χρησιµοποιούνται οικονοµικά στοιχεία  οχτώ 

αποκρατικοποιηµένων επιχειρήσεων τριών ετών πριν την αποκρατικοποίηση και 

τριών ετών µετά την αποκρατικοποίηση τους (συµπεριλαµβανοµένου και του έτους 

της αποκρατικοποίησης). Η έρευνα γίνεται σε δύο επίπεδα: καταρχήν γίνεται 

επεξεργασία των στοιχείων µε τη χρησιµοποίηση χρηµατοοικονοµικών µεθόδων και 

στη συνέχεια γίνεται σύγκριση των µέσων των δύο περιόδων προκειµένου γίνει η 

ανάλυση των συµπερασµάτων. 

Αναφορικά µε την επεξεργασία των δεδοµένων χρησιµοποιείται µια σειρά 

µεθόδων ανάλυσης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων των 

αποκρατικοποιηµένων επιχειρήσεων. Καταρχήν γίνεται ανάλυση 

χρηµατοοικονοµικών δεικτών για την αξιολόγηση της χρηµατοοικονοµικής επίδοσης 

των επιχειρήσεων. Συγκεκριµένα χρησιµοποιούνται δείκτες χρηµατοοικονοµικής 

µόχλευσης µε σκοπό να γίνει αξιολόγηση των πηγών χρηµατοδότησης όπως του 

µεγέθους του χρέους των επιχειρήσεων πριν και µετά την πρώτη αποκρατικοποίηση 

τους. Η ανάλυση των δεικτών µόχλευσης θεωρείται σηµαντική καθώς όπως ήδη 

αναφέρθηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο ένας από τους λόγους των 

αποκρατικοποιήσεων υπήρξαν οι «χαλαροί» περιορισµοί προϋπολογισµών των 

κρατικών επιχειρήσεων που οδηγούσαν τις κυβερνήσεις σε συνεχείς 

χρηµατοδοτήσεις των επιχειρήσεων για την κάλυψη των χρεών τους. Οπότε 

φιλοδοξία της παρούσας µελέτης είναι να διερευνηθεί κατά πόσο επηρεάστηκε η 

µόχλευση των επιχειρήσεων από την αποκρατικοποίηση τους. Επίσης εξετάζονται 

δείκτες απόδοσης µε σκοπό να εξεταστεί η ικανότητα των επιχειρήσεων να 

πραγµατοποιούν κέρδη πριν και µετά την αποκρατικοποίηση τους. Οι δείκτες 

απόδοσης είναι επίσης πολύ σηµαντικοί στην ανάλυση δεδοµένου ότι βασικός λόγος 

των αποκρατικοποιήσεων υπήρξε η αδυναµία των κρατικών επιχειρήσεων να 

πραγµατοποιούν κέρδη. Παράλληλα γίνεται συγκριτική εξέταση των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων των αποκρατικοποιηµένων επιχειρήσεων µε 

σκοπό να διερευνηθεί η εξέλιξη της χρηµατοοικονοµικής επίδοσης των επιχειρήσεων 

πριν και µετά την αποκρατικοποίηση τους. Συγκεκριµένα χρησιµοποιείται η µέθοδος 
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της διαχρονικής σύγκρισης χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µέσω της οριζόντιας 

ανάλυσης. Όσον αφορά τους χρησιµοποιούµενους δείκτες και χρηµατοοικονοµικές 

µεθόδους, ενώ αρχικός σκοπός ήταν να χρησιµοποιηθούν όλοι οι δείκτες και µέθοδοι 

που χρησιµοποιούνται στη µελέτη των Megginson, Nash και Randenborgh (1994), 

λόγω έλλειψης στοιχείων π.χ. αριθµού απασχολουµένων στις αποκρατικοποιηµένες 

επιχειρήσεις, δεν ήταν δυνατόν να εξεταστούν όλοι. Για το λόγο αυτό επιλέχθηκαν οι 

πλέον καθοριστικοί για την εκτίµηση της οικονοµικής αποδοτικότητας των 

επιχειρήσεων και εκείνοι που µπορούν να υπολογιστούν βάσει διαθέσιµων 

οικονοµικών στοιχείων. Αναφορικά µε τη σύγκριση των δεδοµένων ακολουθείται η 

εξής διαδικασία  όπως ακριβώς και στην εµπειρική µελέτη των Megginson, Nash και 

Randenborgh (1994): συγκρίνονται οι µέσοι της τριετίας πριν την αποκρατικοποίηση 

και της τριετίας µετά την αποκρατικοποίηση για όλους τους δείκτες και αναλύσεις µε 

σκοπό να διαπιστωθεί αν η αποκρατικοποίηση συνέβαλλε στη βελτίωση της 

επιχείρησης. ∆εδοµένου ότι το εξεταζόµενο δείγµα των επιχειρήσεων είναι πολύ 

µικρό δεν είναι δυνατόν να γίνει οικονοµετρική ανάλυση και θα γίνει προσπάθεια τα 

αποτελέσµατα της κάθε επιχείρησης να εξετάζονται σε ατοµικό επίπεδο προκειµένου 

να αποφευχθούν τυχόν σφάλµατα λόγω του µικρού µεγέθους του δείγµατος. Από τις 

ατοµικές εκτιµήσεις που έγιναν για τις εξεταζόµενες αποκρατικοποιηµένες 

επιχειρήσεις διεξάγονται τα ακόλουθα αποτελέσµατα: η κερδοφορία αυξάνεται, ο 

κύκλος εργασιών αυξάνεται µε αυξητικούς ρυθµούς µεταβολής, η µόχλευση 

µειώνεται. Συνολικά παρατηρείται ότι η απόδοση των αποκρατικοποιηµένων 

επιχειρήσεων στην Ελλάδα βελτιώνεται µετά την αποκρατικοποίηση τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΩΝ 
ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

 
 
 

4.1 Εισαγωγικά 

 
Το ερώτηµα αναφορικά µε το εάν οι κυβερνήσεις πρέπει να διατηρούν κρατικές 

επιχειρήσεις ή να πραγµατοποιούν αποκρατικοποιήσεις παρουσιάζει µεγάλο 

ενδιαφέρον τις τελευταίες δεκαετίες τόσο λόγω της πολιτικής αλλά κυρίως λόγω της 

οικονοµικής του διάστασης. Η κρατική ιδιοκτησία υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις  

και κυρίως όταν κυβερνήσεις λειτουργούν χωρίς πολιτική ιδιοτέλεια ενεργεί ως 

µηχανισµός εξισορρόπησης κοινωνικών και οικονοµικών στόχων και κατ’ επέκταση 

µεταξύ κοινωνίας και αγοράς. Ο ρόλος αυτός είναι ιδιαίτερα σηµαντικός στις 

περιπτώσεις φυσικών µονοπωλίων, όπως π.χ. παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Από 

την άλλη µεριά οι ιδιωτικές επιχειρήσεις σε σχέση µε τις δηµόσιες επιχειρήσεις και 

οργανισµούς είναι µακράν οικονοµικά αποδοτικότερες και αποτελεσµατικότερες και 

ο θεσµός των αποκρατικοποιήσεων παρουσιάζεται ως το µοναδικό εργαλείο για την 

εξυγίανση των ζηµιογόνων κρατικών επιχειρήσεων που αποτελούν σηµαντικό 

πλήγµα στους κρατικούς προϋπολογισµούς των κυβερνήσεων. Ακολουθεί ανάλυση 

και τεκµηρίωση των επιχειρηµάτων υπέρ αφενός της κρατικής ιδιοκτησίας και 

αφετέρου του θεσµού των αποκρατικοποιήσεων. 

 

4.2 Τα Επιχειρήµατα Υπέρ της Κρατικής Ιδιοκτησίας Επιχειρήσεων 

 

Οι ισχυρισµοί υπέρ της κρατικής ιδιοκτησίας επιχειρήσεων βασίζονται σε τρία 

επιχειρήµατα. Καταρχήν η κρατική ιδιοκτησία και διαχείριση δηµόσιων οργανισµών 

και επιχειρήσεων -µε την προϋπόθεση ότι οι κυβερνήσεις ενεργούν µε πολιτική 

ανιδιοτέλεια- δύναται να αποτελέσει βασικό µοχλό διασφάλισης ότι οι επιχειρήσεις 

εξισορροπούν τους οικονοµικούς και κοινωνικούς τους στόχους και δεν 

επικεντρώνονται αποκλειστικά στη µεγιστοποίηση των κερδών τους. Παράλληλα η 

κρατική ιδιοκτησία σε αρκετές περιπτώσεις αποτελεί βασικό παράγοντα 

αντιµετώπισης σηµαντικών αποτυχιών της αγοράς – κυρίως σε περιπτώσεις που 

αφορούν στην αποδοτικότητα φυσικών µονοπωλίων. Τέλος η κρατική ιδιοκτησία 
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δύναται να καλύψει ασυµµετρίες πληροφόρησης µεταξύ διοικούντων και ιδιοκτητών 

επιχειρήσεων, καθώς δεν είναι δυνατόν να διατυπωθούν ολοκληρωµένες συµφωνίες. 

Η δυνατότητα αυτή αποκτά ιδιαίτερα µεγάλη σηµασία σε περιπτώσεις επιχειρήσεων 

παραγωγής αγαθών κοινής ωφέλειας λόγω της φύσης των αγαθών και των 

αντικειµενικών σκοπών που καλούνται να επιτύχουν. Υπό το πρίσµα των τριών 

αυτών επιχειρηµάτων οι κυβερνήσεις δύνανται να διαχειριστούν αποτελεσµατικά τις 

δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµούς και η κρατική ιδιοκτησία να είναι αποδοτική. 

Ακολουθεί ανάλυση και τεκµηρίωση βάσει µελετών των επιχειρηµάτων υπέρ της 

κρατικής ιδιοκτησίας.  

Αναφορικά µε το πρώτο επιχείρηµα η κρατική ιδιοκτησία σε πολλές 

περιπτώσεις έχει θεωρηθεί ως ο µοναδικός αποτελεσµατικός τρόπος διασφάλισης ότι 

οι εµπορικές επιχειρήσεις µπορούν να επιτύχουν επιθυµητούς µεν, µη οικονοµικούς 

στόχους δε. Συγκεκριµένα η κυβέρνηση δύναται να λειτουργήσει ως ένα ιδανικό 

«µοντέλο εργοδότη» µε την απασχόληση εργαζοµένων από κοινωνικές οµάδες που 

βρίσκονται σε λιγότερο ευνοηµένη θέση και πληρώνοντας µισθούς πάνω από το µέσο 

όρο της αγοράς. Επίσης δύναται να ενθαρρύνει τη δηµιουργία βιοµηχανικών µονάδων 

σε λιγότερο αναπτυγµένες περιοχές µιας χώρας, περιοχές που θα ήταν δύσκολο να 

προσελκύσουν ιδιώτες επενδυτές, να παράγει περισσότερα αγαθά και να παρέχει 

περισσότερες υπηρεσίες από έναν ιδιώτη πάροχο, όπως και να τιµολογηθούν τα 

παραγόµενα αγαθά και οι παρεχόµενες υπηρεσίες σε τιµές κατώτερες από εκείνες της 

αγοράς.  

Σύµφωνα µε τις µελέτες των Yarrow (1986) και Vickers και Yarrow (1988) ο 

θεσµός της κρατικής ιδιοκτησίας µε την προϋπόθεση ότι εφαρµόζεται σε 

δηµοκρατικά καθεστώτα όπου δύναται να ασκηθεί αποτελεσµατικός δηµοκρατικός 

πολιτικός έλεγχος και οι κυβερνήσεις ενεργούν χωρίς πολιτική ιδιοτέλεια µπορεί να 

συµβάλλει στην άριστη διαχείριση των οφελών, αλλά και των εξόδων των κρατικών 

επιχειρήσεων. Ο Yarrow (1986) εκτιµά ότι η παρακολούθηση των διοικητών των 

επιχειρήσεων από την κυβέρνηση έχει δύο πλεονεκτήµατα: συµβάλλει στη µείωση 

των προβληµάτων που σχετίζονται µε την παραγωγή αγαθών κοινής ωφέλειας και η 

κυβέρνηση µπορεί να λειτουργήσει ως ενδιάµεσος στην εξοµάλυνση των διαφορών 

ανάµεσα στα έσοδα από την παραγωγή αγαθών κοινής ωφέλειας και των παραγόντων 

της αγοράς. Σύµφωνα µε τον Yarrow (1986) η δυσφορία που υπάρχει για τη µη 

αποδοτική λειτουργία των δηµόσιων επιχειρήσεων και οργανισµών πηγάζει από τις 

ατέλειες της αγοράς και όχι από τις αδυναµίες των δηµόσιων επιχειρήσεων και 
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οργανισµών. Σύµφωνα µε τους Vickers και Yarrow (1988) τα οφέλη από την κρατική 

ιδιοκτησία και διαχείριση επιχειρήσεων είναι πολύ σηµαντικά. Στην περίπτωση που 

οι πολιτικές αγορές λειτουργούν αποδοτικά, ο ανταγωνισµός ανάµεσα στους 

πολιτικούς µπορεί να διασφαλίσει ότι εφαρµόζονται ορθές πολιτικές και οι πολιτικοί 

επιδιώκουν τη µεγιστοποίηση του κοινωνικού πλούτου. Η κρατική ιδιοκτησία χωρίς 

τον ιδιωτικό ανταγωνισµό διασφαλίζει ότι οι τιµές των αγαθών κοινής ωφέλειας 

προσαρµόζονται σύµφωνα µε το κοινωνικό κόστος παραγωγής. Σύµφωνα µε τους 

Shapiro και Willig (1990) το µοντέλο του δηµόσιου διοικητή µπορεί να είναι 

αποδοτικό για τη διαχείριση των δηµόσιων αγαθών. Όταν οι πολιτικές αγορές 

λειτουργούν αποδοτικά οι δηµόσιοι διοικητές των επιχειρήσεων επικεντρώνονται στη 

µεγιστοποίηση του κοινωνικού παρά του ιδιωτικού πλούτου.  

Σύµφωνα µε το δεύτερο επιχείρηµα, η κρατική ιδιοκτησία σε πολλές 

περιπτώσεις λειτουργεί ως µηχανισµός εξισορρόπησης των αποτυχιών των 

ελεύθερων αγορών. Ειδικότερα στις περιπτώσεις φυσικών µονοπωλίων η κρατική 

ιδιοκτησία θεωρείται από πολλούς µελετητές ως ο µοναδικός τρόπος οικονοµικής 

αποτελεσµατικής διαχείρισης τους, καθώς η διαχείριση των φυσικών µονοπωλίων 

από ιδιώτες επενδυτές είναι δυνατόν να έχει ως µοναδικό στόχο τη µεγιστοποίηση 

των κερδών γεγονός που µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την πώληση αγαθών κοινής 

ωφέλειας σε τιµές µη κοινωνικά αποδεκτές. Η κρατική ιδιοκτησία και διαχείριση 

φυσικών µονοπωλίων δύναται να συµβάλει στην παραγωγή µεγάλων ποσοτήτων 

αγαθών σε χαµηλά επίπεδα κόστους καθώς οι κυβερνήσεις δεν επιδιώκουν τη 

µεγιστοποίηση των κερδών.  

Αναφορικά µε το δεύτερο επιχείρηµα έχουν αναπτυχθεί διάφορα οικονοµικά 

µοντέλα. Χαρακτηριστικό είναι το µοντέλο των Sappington και Stiglitz (1987) 

σύµφωνα µε το οποίο στην περίπτωση της κρατικής ιδιοκτησίας επιχειρήσεων 

µειώνονται σηµαντικά τα έξοδα διεξαγωγής κρατικών παρεµβάσεων που απαιτούνται 

σε περιπτώσεις αποτυχίας των αγορών. Στο θεµελιώδες θεώρηµα περί 

αποκρατικοποιήσεων που αναπτύσσουν καθορίζουν τις προϋποθέσεις που πρέπει να 

ισχύουν ώστε η κρατική ιδιοκτησία να είναι αποδοτική. Επίσης σύµφωνα µε τους 

Cook και Kirkpatrick (1988) οι αποτυχίες των αγορών είναι διεισδυτικές και ιδιαίτερα 

επικίνδυνες στις αναπτυσσόµενες χώρες. Λόγω των θεσµικών αδυναµιών των 

κυβερνήσεων στις αναπτυσσόµενες χώρες σε συνδυασµό µε τις αποτυχίες των 

αγορών, η εφαρµογή του θεσµού των αποκρατικοποιήσεων κρατικών επιχειρήσεων 

µπορεί να είναι όχι µόνο αναποτελεσµατική αλλά και επικίνδυνη. Αντίθετα η 
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βέλτιστη αντιµετώπιση των αποτυχιών των αγορών στις αναπτυσσόµενες χώρες είναι 

η κρατική ιδιοκτησία των επιχειρήσεων. 

Σύµφωνα µε το τρίτο επιχείρηµα υπέρ της κρατικής ιδιοκτησίας, η κρατική 

ιδιοκτησία είναι αποδοτική λόγω του ότι µπορεί να λειτουργήσει ως βασικός 

µηχανισµός εξισορρόπησης των ασυµµετριών πληροφόρησης ανάµεσα στους 

ιδιοκτήτες και τους διοικητές των επιχειρήσεων. Καθώς οι διοικητές των 

επιχειρήσεων έχουν απόλυτη γνώση αναφορικά µε τα κόστη και την παραγωγή 

αγαθών έχουν αναµφισβήτητα πλεονέκτηµα διαπραγµάτευσης σε θέµατα 

προσδιορισµού του επιπέδου παραγωγής και τιµολόγησης των παραγόµενων αγαθών 

και υπηρεσιών. Συνεπώς σε αρκετές περιπτώσεις η ασυµµετρία αυτή µπορεί να 

οδηγήσει στην αναποτελεσµατική λειτουργία και ρύθµιση των επιχειρήσεων µε 

αποτέλεσµα η κρατική ιδιοκτησία να είναι η µοναδική αποτελεσµατική λύση 

διαχείρισης των επιχειρήσεων. 

Οι Shapiro και Willig (1990) ισχυρίζονται ότι δεν είναι εφικτό να γραφούν και 

υποστηριχθούν ολοκληρωµένες συµβάσεις που να καθορίζουν τις αρµοδιότητες και 

δικαιοδοσίες µεταξύ ιδιοκτητών-µετόχων και διοικητών ειδικά σε περιπτώσεις 

κρατικών µονοπωλίων. Εφόσον δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν ολοκληρωµένες 

συµβάσεις η κρατική ιδιοκτησία και διαχείριση είναι περισσότερο αποτελεσµατική σε 

σχέση µε την ιδιωτική στις περιπτώσεις που υπάρχουν αδυναµίες των αγορών, οι 

διοικητές κρατικών επιχειρήσεων έχουν στόχους που καθορίζονται από αποδοτικές 

πολιτικές αγορές. Παράλληλα οι Laffont και Tirole (1991) υποστηρίζουν ότι το 

κόστος της ρύθµισης της ιδιωτικής ιδιοκτησίας είναι ότι οι διοικητές οφείλουν να 

ικανοποιούν τα συµφέροντα τόσο των µετόχων όσο και των ρυθµιστών γεγονός που 

δηµιουργεί τεράστια κόστη σε περιπτώσεις διαχείρισης αγαθών κοινής ωφέλειας. Το 

χάσµα αυτό δεν αποτελεί πρόβληµα στην περίπτωση της κρατικής ιδιοκτησίας καθώς 

η κυβέρνηση αποτελεί το µοναδικό ρυθµιστή και µέτοχο των επιχειρήσεων.  

 

4.3 Τα Επιχειρήµατα Υπέρ του Θεσµού των Αποκρατικοποιήσεων 

 

Η αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα του θεσµού των αποκρατικοποιήσεων ή η 

µη αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα του θεσµού της κρατικής ιδιοκτησίας 

βασίζεται στα ακόλουθα επιχειρήµατα. Καταρχήν οι κρατικές επιχειρήσεις είθισται 

να είναι οικονοµικά µη αποδοτικές λόγω του ότι οι διοικητές τους δεν έχουν κίνητρα 



 
20 

 
 

για να αυξήσουν την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων. Εποµένως οι διοικητές δεν 

επικεντρώνονται και κατ’ επέκταση δεν επιτυγχάνουν οικονοµικούς στόχους όπως η 

αύξηση των εσόδων και η µείωση των εξόδων των επιχειρήσεων. Έτσι οι 

επιχειρήσεις δεν λειτουργούν σύµφωνα µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια µε 

αποτέλεσµα να είναι ιδιαίτερα ζηµιογόνες και να επιβαρύνουν τον κρατικό 

προϋπολογισµό. Παράλληλα οι κρατικές επιχειρήσεις συχνά παρακολουθούνται 

ελλιπώς µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να επιτύχουν στόχους βιωσιµότητας τους. Η 

ελλιπής παρακολούθηση των κρατικών επιχειρήσεων είναι επακόλουθο δύο κύριων 

παραγόντων: οι φορείς που είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση δεν έχουν 

επαρκή κίνητρα για να επιτελέσουν το έργο τους µε αποτέλεσµα η παρακολούθηση 

να είναι ανεπαρκής και κατά δεύτερον δεν υπάρχουν αποτελεσµατικές µέθοδοι 

παρακολούθησης των κρατικών επιχειρήσεων λόγω της ιδιαίτερης µορφής τους. 

Τέλος οι κυβερνήσεις που επιβλέπουν τη λειτουργία των κρατικών επιχειρήσεων 

λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα των επιχειρήσεων δεν δύνανται να αποφασίσουν την 

πτώχευση των µη αποδοτικών και ζηµιογόνων κρατικών επιχειρήσεων ή ακόµη και 

να αρνηθούν επιπρόσθετη χρηµατοδότηση αυτών µε αποτέλεσµα να διατηρούνται 

κρατικές επιχειρήσεις που όχι µόνο δεν αποφέρουν τα αναµενόµενα οικονοµικά 

αποτελέσµατα, αλλά επιβαρύνουν σηµαντικά τον προϋπολογισµό του κράτους. 

Ακολουθεί ανάλυση και τεκµηρίωση των ανωτέρω επιχειρηµάτων βάσει µελετών. 

 Κατά το πρώτο επιχείρηµα υπέρ του θεσµού των αποκρατικοποιήσεων, οι 

κρατικές επιχειρήσεις είναι µη αποδοτικές λόγω της έλλειψης ή ανεπάρκειας των 

κινήτρων των διοικητών ή ανώτερων στελεχών των κρατικών επιχειρήσεων. Από την 

άλλη µεριά στις ιδιωτικές επιχειρήσεις τα ισχυρά κίνητρα στα διοικητικά στελέχη 

αποτελούν σηµαντικό παράγοντα υποκίνησης τους για την επίτευξη 

αποτελεσµατικών στόχων, όπως το να εισάγουν βελτιώσεις στην επιχείρηση που 

συµβάλλουν στη µεγιστοποίηση των εσόδων και στην ελαχιστοποίηση του κόστους 

παραγωγής, να εισάγουν καινοτοµίες για την βελτιστοποίηση της ποιότητας των 

παραγόµενων αγαθών και παρεχόµενων υπηρεσιών.   

 Ο Shleifer (1998) υποστηρίζει ότι τα κίνητρα που δίνονται στους διοικητές 

επιχειρήσεων για να µειώσουν τα κόστη, να βελτιώσουν την ποιότητα των 

παραγόµενων προϊόντων και παρεχόµενων υπηρεσιών, καθώς και να εισάγουν 

καινοτοµικά προϊόντα και υπηρεσίες αποτελούν το βασικό παράγοντα της 

βιωσιµότητας και αποτελεσµατικότητας των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Οι διοικητές 

των κρατικών επιχειρήσεων συνήθως έχουν ανεπαρκή ή και καθόλου κίνητρα 
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υποκίνησης. Καθώς θεσµικά εργάζονται ως δηµόσιοι υπάλληλοι δεν µπορούν να 

επωφεληθούν προσωπικά από οφέλη λόγω της αύξησης των εσόδων των 

επιχειρήσεων, ενώ σε περίπτωση που επιδιώκουν µείωση του κόστους των 

επιχειρήσεων συχνά έρχονται σε αντιπαράθεση µε πολλούς παράγοντες (π.χ. 

εργαζοµένους των επιχειρήσεων, προµηθευτές). Εποµένως συνειδητά επιλέγουν να 

µην επιδιώκουν την εισαγωγή βελτιώσεων στις επιχειρήσεις ή να αναπτύξουν 

καινοτοµικά προϊόντα. Παράλληλα σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που αποτελούν 

φυσικά µονοπώλια, η έλλειψη αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας είναι 

δύσκολο να παρατηρηθούν από τους δυνητικά ωφελούµενους και καταναλωτές 

καθώς συχνά αποτελούν τη µόνη επιλογή τους. Στις επιχειρήσεις αυτές υπάρχει πολύ 

µικρή πίεση από την αγορά για τη βελτίωση της αποδοτικότητας τους. Ο Schmidt 

(1996) παρουσιάζει συµπληρωµατικά επιχειρήµατα αναφορικά µε τους λόγους για 

τους οποίους οι κρατικές επιχειρήσεις είναι λιγότερο αποδοτικές από τις ιδιωτικές. 

Συγκεκριµένα υποστηρίζει ότι οι κρατικοί παράγοντες που δεν µπορούν να 

εποπτεύουν επαρκώς τις κρατικές επιχειρήσεις, αλλά επιθυµούν να διατηρήσουν τα 

επίπεδα παραγωγής σε επιθυµητά επίπεδα, είναι πρόθυµοι να χρηµατοδοτήσουν τις 

κρατικές επιχειρήσεις για να δώσουν κίνητρα στους διοικούντες προκειµένου να 

παράγουν περισσότερο. Ωστόσο οι διοικούντες που γνωρίζουν τα πραγµατικά κόστη 

παραγωγής και που αντιλαµβάνονται τα κίνητρα των κυβερνήσεων να 

χρηµατοδοτήσουν την παραγωγή, δεν έχουν κίνητρο να ασκήσουν ουσιαστικό έλεγχο 

στη µείωση του πραγµατικού κόστους παραγωγής εσωτερικά, καθώς η κρατική 

χρηµατοδότηση έρχεται ως από µηχανής θεός για την επίτευξη του αυτονόητου. Ο 

Schmidt (1996) καταλήγει στο συµπέρασµα ότι οι κυβερνήσεις επιλέγουν να 

εφαρµόσουν το θεσµό των αποκρατικοποιήσεων κυρίως για να µην αναγκάζονται να 

χρηµατοδοτούν την παραγωγή των κρατικών επιχειρήσεων. 

 Σύµφωνα µε το δεύτερο επιχείρηµα οι κρατικές επιχειρήσεις είναι 

αναποτελεσµατικές λόγω του ότι δεν τους ασκείται επαρκής εποπτεία. Συγκεκριµένα 

καθώς οι κρατικές επιχειρήσεις ανήκουν στο κράτος γενικά, ο έλεγχος τους γίνεται 

από το κράτος και γενικότερα από όλους τους πολίτες του κράτους. Εποµένως δεν 

υπάρχει κάποιος συγκεκριµένος επόπτης που να έχει επαρκή κίνητρα προκειµένου να 

παρακολουθήσει τις κρατικές επιχειρήσεις κατά τρόπο αποτελεσµατικό. Ο Alchian 

(1965) ήταν ο πρώτος που προέβλεψε ότι οι κρατικές επιχειρήσεις είναι από φύσεως 

αναποτελεσµατικές λόγω του ότι οι διασκορπισµένοι ιδιοκτήτες τους (πολίτες του 

κράτους) δεν έχουν κίνητρα για να εποπτεύσουν τους διοικητές τους. Επίσης 
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υποστηρίζει ότι η ίδια η φύση της ιδιωτικής ιδιοκτησίας είναι ένα από τα βασικά 

πλεονεκτήµατα των ιδιωτικών επιχειρήσεων.  Συγκεκριµένα ακόµη και ένας 

πολιτικός µε έντονο συναίσθηµα κοινωνικής ευθύνης έχει πολύ ανεπαρκές κίνητρο να 

επενδύσει χρόνο και προσπάθειες για την εποπτεία των διοικούντων µιας κρατικής 

επιχείρησης, καθώς το συνολικό κόστος για να κάνει κάτι τέτοιο είναι ιδιαίτερα 

µεγάλο και από την άλλη µεριά το πολιτικό όφελος ιδιαίτερα µικρό. Παράλληλα 

σύµφωνα µε τους Vickers και Yarrow (1988) καθώς οι µετοχές των κρατικών 

επιχειρήσεων δεν µπορούν να πωληθούν από τους πολίτες ενός κράτους και οι 

επιχειρήσεις δεν πρόκειται να πτωχεύσουν ποτέ οι διοικούντες των κρατικών 

επιχειρήσεων είναι εξαιρετικά δύσκολο να κατηγορηθούν για αναποτελεσµατικότητα. 

 Κατά το τρίτο επιχείρηµα οι κρατικές επιχειρήσεις είναι αναποτελεσµατικές 

λόγω των χαλαρών περιορισµών στον προϋπολογισµό τους. Αντίθετα µε τις ιδιωτικές 

επιχειρήσεις δεν υφίστανται καµία αρνητική επίπτωση σε περίπτωση οικονοµικής 

αναποτελεσµατικότητας τους. Έτσι εάν οι διοικητές και τα ανώτερα στελέχη τους δεν 

είναι αποδοτικοί δεν κινδυνεύουν να χάσουν τη θέση τους και εάν η επιχείρηση είναι 

µη οικονοµικά αποτελεσµατική ακόµη και ζηµιογόνα σπανίως έρχεται αντιµέτωπη µε 

αρνητικές επιπτώσεις όπως αυτή της διακοπής χρηµατοδότησης ή της χρεοκοπίας ή 

εκκαθάρισης κάτι που θα ήταν φυσικό επακόλουθο της κακής απόδοσης µιας 

ιδιωτικής εταιρίας. Είναι φανερό ότι οι κρατικές επιχειρήσεις µπορούν να βασίζονται 

στη συνεχή χρηµατοδότηση τους από τον κρατικό προϋπολογισµό σε κάθε περίπτωση 

και να «ευνοούνται» από χαλαρούς περιορισµούς στον προϋπολογισµό τους. 

Σύµφωνα µε τους Kornai (1988, 1993, 1998), Berglof και Roland (1998), Lin, Cai και 

Li (1998) οι χαλαροί περιορισµοί προϋπολογισµών αποτέλεσαν την κυριότερη αιτία 

µη αποδοτικότητας των επιχειρήσεων που λειτούργησαν σε κοµµουνιστικά 

συστήµατα καθώς και σε οικονοµίες µετάβασης. Ωστόσο η πρακτική των χαλαρών 

περιορισµών προϋπολογισµών δεν περιορίστηκε µόνο σε οικονοµίες µετάβασης και 

είναι γεγονός ότι η κρατική ιδιοκτησία είναι η αιτία που οδηγεί σε χαλαρούς 

περιορισµούς προϋπολογισµών. Συγκεκριµένα οι κυβερνήσεις επιλέγουν να 

επεκτείνουν τις χρηµατοδοτήσεις κρατικών επιχειρήσεων, καθώς το πολιτικό κόστος 

από τη δυνητική πτώχευση µιας κρατικής επιχείρησης είναι κατά πολύ µεγαλύτερο 

από εκείνο της επιπρόσθετης επιχορήγησης ζηµιογόνων κρατικών επιχειρήσεων. 

Καθώς οι κρατικές επιχειρήσεις είναι για πολιτικούς λόγους σηµαντικές, η ίδια η 

αδυναµία τους τις «προστατεύει» από την αναγκαιότητα αποδοτικής πειθαρχίας στην 

οποία συνεχώς υπόκεινται οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. 
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 Τέλος οι κρατικές επιχειρήσεις είναι µη αποδοτικές καθώς χρησιµοποιούνται 

από τις κυβερνήσεις για την επίτευξη µη οικονοµικών στόχων. Σε όλα τα 

επιχειρήµατα υπέρ της κρατικής ιδιοκτησίας έχει γίνει η αρχική υπόθεση ότι οι 

κυβερνήσεις λειτουργούν προς όφελος της κοινωνίας και είναι πολιτικά ανιδιοτελείς. 

Εάν η αρχική αυτή υπόθεση αναιρεθεί τότε τα συµπεράσµατα είναι διαφορετικά. 

Πολλοί ερευνητές όπως οι Jones (1985), Vickers και Yarrow (1988), Stigliz (1993), 

Nellis (1994), Shleifer και Vishny (1994), Boyko, Shleifer και Vishny (1996a, b), 

Shleifer (1998) υποστηρίζουν ότι οι κρατικές επιχειρήσεις λειτουργούν ως 

µηχανισµός επίτευξης πολιτικών στόχων και λόγω αυτής της πολιτικής τους 

υπόστασης αποκλίνουν από τους στόχους της αγοράς, π.χ. τη µεγιστοποίηση των 

κερδών τους. Οι Shleifer και Vishny (1994) υποστηρίζουν ότι ακόµη και σε απόλυτα 

ανταγωνιστικές αγορές οι κρατικές επιχειρήσεις είναι αναποτελεσµατικές λόγω του 

ότι επικεντρώνονται σε µη οικονοµικούς αντικειµενικούς σκοπούς, όπως π.χ. τη 

διατήρηση υπερβάλλουσας απασχόλησης, τη δηµιουργία βιοµηχανικών µονάδων σε 

περιοχές που παρουσιάζουν πολιτικό- αλλά όχι απαραίτητα και οικονοµικό 

ενδιαφέρον, την τιµολόγηση των παραγόµενων αγαθών και υπηρεσιών σε επίπεδα 

τιµών χαµηλότερα από εκείνα των αγορών. Ο Jones (1985) καταλήγει στο 

συµπέρασµα ότι οι κρατικές επιχειρήσεις λειτουργούν για την εξυπηρέτηση 

πολιτικών στόχων και ισχυρίζεται ότι οι πολιτικοί εσκεµµένα δηµιουργούν δοµές για 

την άµεση ή έµµεση χρηµατοδότηση των κρατικών επιχειρήσεων, ώστε να 

µεταφέρουν οφέλη από ακαθόριστες πληθυσµιακές οµάδες στους υποστηρικτές τους. 

Υπό το πρίσµα αυτό ο θεσµός των αποκρατικοποιήσεων εµφανίζεται ως η µοναδική 

λύση για την αντιµετώπιση των µη αποδοτικών κρατικών επιχειρήσεων που 

εξυπηρετούν πολιτικά συµφέροντα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΟΙ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ  

 
 

5.1 Εισαγωγικά 

 
Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου γίνεται ανάλυση και τεκµηρίωση των 

προσδιοριστικών παραγόντων των αποκρατικοποιήσεων. Η εν λόγω ανάλυση 

βασίζεται στην εµπειρική µελέτη των Bortolloti και Siniscalco (2004), οι οποίοι 

εξετάζοντας µία σειρά από δεδοµένα και υποθέσεις καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι 

οι αποφάσεις των κυβερνήσεων να προχωρήσουν ή όχι σε αποκρατικοποιήσεις αλλά 

και η ένταση των αποκρατικοποιήσεων σε κάθε χώρα εξαρτώνται από οικονοµικούς, 

πολιτικούς, θεσµικούς προσδιοριστικούς παράγοντες. Ακολουθεί ανάλυση των 

επιµέρους προσδιοριστικών παραγόντων των αποκρατικοποιήσεων. 

 

5.2 Αποκρατικοποιήσεις και Οικονοµική Ανάπτυξη 

 

Οι εξελίξεις τις τελευταίες δεκαετίες αναφορικά µε το θέµα των αποκρατικοποιήσεων 

σε παγκόσµιο επίπεδο δείχνουν µία θετική συσχέτιση ανάµεσα στην απόφαση µίας 

κυβέρνησης να προχωρήσει σε αποκρατικοποιήσεις αλλά και στο βαθµό των 

αποκρατικοποιήσεων σε µία χώρα και στην οικονοµική της ανάπτυξη. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι το γεγονός ότι στις ΗΠΑ δεν υφίστανται καθόλου δηµόσιες 

επιχειρήσεις και οργανισµοί. Στο Ηνωµένο Βασίλειο εισήχθη το πρώτο σε παγκόσµιο 

επίπεδο διευρυµένο πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων κατά τα τέλη της δεκαετίας του 

’70 και ακολούθησαν άλλα προγράµµατα στην υπόλοιπη Ευρώπη. Τα προγράµµατα 

αποκρατικοποιήσεων της Ευρώπης ακολούθησαν αντίστοιχα στη Λατινική Αµερική, 

στην Ωκεανία και στη συνέχεια στην Ασία. Στη Βόρεια Αφρική, στη Μέση Ανατολή 

και στις περιοχές της Αφρικής κάτω από την έρηµο Σαχάρα τα προγράµµατα 

αποκρατικοποιήσεων δειλά εισήχθησαν µόλις από το 2001 και έπειτα. Οι 

παρατηρήσεις αυτές οδηγούν στο συµπέρασµα ότι οι αποκρατικοποιήσεις σχετίζονται 

άµεσα µε την οικονοµική ανάπτυξη µιας χώρας, γεγονός που είναι λογικό καθώς κατά 

τα αρχικά στάδια της ανάπτυξης µόνο το κράτος έχει στην κατοχή του και µπορεί να 

διαθέσει στην αγορά υποδοµές και βιοµηχανίες εντάσεως κεφαλαίου. Η διάθεση της 
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δηµόσιας περιουσίας στην αγορά πραγµατοποιείται µέσω του θεσµού των 

αποκρατικοποιήσεων.  

 Στον πίνακα 5.1 παρουσιάζονται στοιχεία αποκρατικοποιήσεων σε παγκόσµιο 

επίπεδο. Στον εν λόγω πίνακα οι χώρες παρουσιάζονται κατά φθίνουσα σειρά σε 

σχέση µε το ΑΕΠ τους και χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: στις ανεπτυγµένες 

(developed countries) και λιγότερο ανεπτυγµένες (less developed countries – LCD). 

Παρατηρείται ότι τα συνολικά έσοδα από αποκρατικοποιήσεις είναι κατά πολύ 

µεγαλύτερα στις ανεπτυγµένες χώρες σε σχέση µε τις λιγότερο ανεπτυγµένες, ενώ ο 

µέσος όρος των συνολικών εσόδων από αποκρατικοποιήσεις στις ανεπτυγµένες 

χώρες είναι περίπου πέντε (5) φορές µεγαλύτερος από εκείνον στις λιγότερο 

ανεπτυγµένες χώρες. Ανάλογα συµπεράσµατα προκύπτουν από τη σύγκριση των 

λόγων της µέσης αξίας των εσόδων από αποκρατικοποιήσεις ανά χώρα προς το ΑΕΠ 

της ανάµεσα τις ανεπτυγµένες και λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες, γεγονός που 

επιβεβαιώνει το ρόλο της οικονοµικής ανάπτυξης µιας χώρας στην απόφαση της να 

προχωρήσει ή όχι σε αποκρατικοποιήσεις, αλλά και στο βαθµό των 

αποκρατικοποιήσεων που πραγµατοποιεί.  
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Πίνακας 5.1 Αποκρατικοποιήσεις Χωρών 

Privatization across countries 

This Table reports the aggregate figures on privatization in 48 countries for the 1977-2000 
period. Countries are ranked by the average GPD per capita (2000 in constant US$) and are 
classified as "developed" and "less developed" using the median value of the variable to split 
the sample. DEALS is the total number of privatizations. REVENUES is total revenues (in 
US$ mil 1995) from total privatizations. Rev/GPD is the ratio of total revenues cumulated in 
the period to 2000GPD(in US$ mil 1995). STOCK is the average of positive values of the 
yearly weighed average of privatized stock. PO/DEALS is the ratio of the number of 
privatizations by Public Offer to the number of privatizations. 

            

Country Deals Revenues Rev/GPD Stock 
PO/ 
Deals 

Switzerland 6 7.014,30 0,02 0,54 0,50 

Japan 17 187.708,40 0,03 0,15 1,00 

Denmark 7 3.533,31 0,02 0,66 0,71 

Norway 29 7.979,26 0,05 0,64 0,45 

Austria 47 9.597,65 0,04 0,65 0,57 

Germany 151 77.752,34 0,03 0,79 0,13 

Finland 55 18.404,17 0,11 0,59 0,40 

USA 38 12.519,94 0,00 0,97 0,34 

Sweden 51 18.970,51 0,07 0,77 0,22 

Netherlands 28 18.763,94 0,04 0,59 0,39 

Belgium 15 6.675,09 0,02 0,53 0,20 

France 97 58.633,64 0,03 0,68 0,55 

Singapore 25 3.308,30 0,03 0,54 0,64 

Ireland 14 5.811,79 0,06 0,64 0,29 

Hong Kong 19 11.187,14 0,07 0,49 0,47 

Australia 131 58.054,89 0,13 0,93 0,07 

Canada 57 11.439,49 0,02 0,81 0,32 

UK 215 133.635,28 0,10 0,91 0,33 

Italy 113 98.275,28 0,08 0,63 0,38 

Spain 88 48.626,92 0,07 0,65 0,34 

New Zeland 42 7.697,39 0,11 0,88 0,10 

Israel 36 5.379,36 0,05 0,38 0,72 

Greece 37 8.005,71 0,06 0,51 0,49 

South Korea 20 9.588,22 0,06 0,16 0,95 

Portugal 77 26.691,79 0,21 0,52 0,51 

            

Developed Countries avg. 57 34.209,08 0,06 0,62 0,44 
            

Argentina 77 32.485,16 0,11 0,78 0,17 

Uruguay 2 38,08 0,00 0,77 0,00 

Chile 24 3.195,35 0,04 0,70 0,38 

Malaysia 33 6.622,95 0,06 0,67 0,33 

Brazil 76 33.113,27 0,04 0,68 0,22 

South Afrika 14 2.987,70 0,00 0,59 0,21 

Mexico 67 22.055,61 0,06 0,84 0,07 

Venezuela 45 11.156,06 0,14 0,82 0,09 

Turkey 28 5.636,27 0,03 0,69 0,18 

Thailand 24 5.275,78 0,03 0,54 0,63 



 
27 

 
 

Peru 66 5.265,56 0,09 0,86 0,05 

Colombia 16 4.423,53 0,05 0,55 0,19 

Jordan 3 590,46 0,07 0,36 0,00 

Ecuador 1 44,76 0,00 0,67 0,00 

Egypt 64 2.007,02 0,03 0,37 0,80 

Philippines 25 4.935,66 0,06 0,57 0,32 

Indonesia 16 7.754,26 0,04 0,34 0,81 

Sri Lanka 16 312,83 0,02 0,61 0,06 

Zimbabwe 6 71,63 0,01 0,56 0,83 

Pakistan 14 2.205,00 0,03 0,71 0,07 

India 25 2.283,01 0,00 0,43 0,44 

Kenya 14 109,41 0,01 0,56 0,43 

Nigeria 20 10.478,17 0,33 0,42 0,95 

            

Less Developed Countries avg. 29 7.089,02 0,05 0,61 0,31 
            

Source: Elaboration on Privatization International, Securities Data Corporation, and 

World Development Indicators (World Bank 2002) 

 

 

 Οι Bortolloti και Siniscalco (2004) στην εµπειρική τους ανάλυση προχωρούν 

ένα βήµα παραπάνω και εξετάζουν το κατά πόσο ο βαθµός των αποκρατικοποιήσεων 

σε µία χώρα σχετίζεται µε το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της. Πραγµατοποιώντας ανάλυση 

παλινδρόµησης ανάµεσα στις δύο αυτές µεταβλητές καταλήγουν  στο συµπέρασµα 

ότι υπάρχει θετική συσχέτιση ανάµεσα στην οικονοµική ανάπτυξη µίας χώρας και 

στην ένταση των αποκρατικοποιήσεων που πραγµατοποιεί. Συγκεκριµένα η 

οικονοµική ανάπτυξη µιας χώρας επηρεάζει θετικά την ένταση των 

αποκρατικοποιήσεων. 

 

5.3 Οι Περιορισµοί στους Κρατικούς Προϋπολογισµούς και οι 
Αποκρατικοποιήσεις 

 

Σύµφωνα µε τους Bortolloti και Siniscalco (2004) προκειµένου να αναζητηθούν οι 

βαθύτεροι λόγοι που ωθούν µία κυβέρνηση να προχωρήσει σε αποκρατικοποιήσεις 

είναι απαραίτητο να λαµβάνονται υπόψη οι περιορισµοί στους κρατικούς 

προϋπολογισµούς. Οι αποκρατικοποιήσεις αποτελούν ένα βασικό εργαλείο για την 

εξυγίανση των οικονοµικών µίας χώρας καθώς συµβάλλουν στη µείωση του χρέους 

και του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος της. Με τις αποκρατικοποιήσεις οι κυβερνήσεις 

µπορούν να χρηµατοδοτήσουν την αποπληρωµή των χρεών τους και επίσης 

απαλλάσσονται από τη χρηµατοδότηση ζηµιογόνων κρατικών επιχειρήσεων µε 
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«χαλαρούς» περιορισµούς προϋπολογισµού. Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του ’70 

οι κυβερνήσεις τόσο στις ανεπτυγµένες όσο και στις λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες 

έθεσαν ως βασική προτεραιότητα της πολιτικής τους την εξυγίανση των δηµόσιων 

οικονοµικών τους. Οι αποκρατικοποιήσεις αποτέλεσαν σηµαντικό εργαλείο για την 

επίτευξη του στόχου αυτού καθώς συνέβαλαν καθοριστικά στην αύξηση των 

κρατικών εσόδων. Με τις αποκρατικοποιήσεις οι κυβερνήσεις απέφυγαν -αν όχι 

τελείως αλλά σίγουρα σε πολύ µικρότερο βαθµό- να ακολουθήσουν άλλες πρακτικές  

όπως µειώσεις κρατικών εξόδων ή αυξήσεις φόρων µε όλες τις αρνητικές επιπτώσεις 

τους στην οικονοµία. Στην Ευρώπη η αναγκαιότητα υλοποίησης προγραµµάτων 

αποκρατικοποίησης για την εξυγίανση των δηµοσιονοµικών έγινε ακόµη µεγαλύτερη 

µε την υπογραφή της Συνθήκης του Μάαστριχτ σύµφωνα µε την οποία τα κράτη µέλη 

της ΕΕ δεσµεύονται να επιτύχουν συγκεκριµένους στόχους όσον αφορά το χρέος και 

το έλλειµµα τους.  

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα της Ιταλίας που γενικά ο λόγος του 

χρέους προς το ΑΕΠ της ήταν ανέκαθεν υψηλό και οι πληρωµές τόκων ιδιαίτερα 

σηµαντικές (από τα µέσα της δεκαετίας τους ’80 ως τις αρχές της δεκαετίας του ’90 

σχεδόν ήταν εκτός ελέγχου τα θέµατα αυτά), οι κρατικές επιχειρήσεις λειτουργούσαν 

µε «χαλαρούς» περιορισµούς προϋπολογισµών και δηµιουργούσαν σηµαντικές ζηµιές 

στον προϋπολογισµό της. Στην Ιταλία οι περιορισµοί του κρατικού της 

προϋπολογισµού αποτέλεσαν σηµαντικό παράγοντα επιτάχυνσης προγραµµάτων 

αποκρατικοποιήσεων για την αντιµετώπιση της οικονοµικής της κρίσης. Ο θεσµός 

των αποκρατικοποιήσεων εισάγεται στην Ιταλία το 1985 µε την πώληση της Sirti, της 

Alitalia και την πρώτη δηµόσια προσφορά της Banca Commerciale Italiana και 

επιταχύνεται από το 1992 και έπειτα κατά τη διάρκεια της σοβαρής οικονοµικής 

κρίσης που αντιµετώπισε στις αρχές της δεκαετίας του ’90. Χάρη στις 

αποκρατικοποιήσεις που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’90 

στη χώρα, η Ιταλία κατάφερε να συγκεντρώσει υπέρογκα έσοδα (είναι 3η σε 

παγκόσµια κατάταξη όσον αγορά τα συνολικά της έσοδα από αποκρατικοποιήσεις 

σύµφωνα µε τον πίνακα 5.1) και να µειώσει σηµαντικά το δηµόσιο χρέος της.  

Οι Bortolloti και Siniscalco (2004) στην εµπειρική τους έρευνα καταλήγουν 

ότι τα υψηλά επίπεδα δηµόσιου χρέους ωθούν τις κυβερνήσεις να προχωρήσουν σε 

προγράµµατα αποκρατικοποιήσεων, ενώ τα έσοδα από τις αποκρατικοποιήσεις 

χρησιµοποιούνται για την εξυγίανση των δηµοσιονοµικών τους. 
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5.4 Ο Ρόλος των Αγορών στις Αποκρατικοποιήσεις 

 

Σύµφωνα µε το Levine (1998) η ανάπτυξη των αγορών ευνοεί τη συγκέντρωση 

κεφαλαίων και την οικονοµική ανάπτυξη. Επίσης θεµελιώδης παράγοντας της 

ανάπτυξης των αγορών είναι η ρευστότητα, ήτοι η ευκολία µε την οποία γίνονται οι 

αγοραπωλησίες µετοχών, η οποία είναι πιο σηµαντική ακόµη και από τη 

συγκέντρωση κεφαλαίων. Σύµφωνα µε την εµπειρική ανάλυση των Bortolloti και 

Siniscalco (2004) η ανάπτυξη και η ρευστότητα των αγορών σχετίζονται θετικά µε 

την ένταση και την αξία αποκρατικοποιήσεων. Συγκεκριµένα στην ανάλυση τους 

εξετάζονται οι µεταβλητές της κεφαλαιοποίησης των αγορών και του λόγου της αξίας 

των συναλλαγών προς τη συνολική κεφαλαιοποίηση σε σχέση µε την αξία και την 

ένταση των αποκρατικοποιήσεων και διαπιστώνεται θετική συσχέτιση. Επίσης 

εξετάζεται η ρευστότητα των αγορών σε σχέση µε την ένταση και την αξία των 

αποκρατικοποιήσεων και διαπιστώνεται επίσης θετική συσχέτιση. Συγκεκριµένα 

παρατηρούν ότι τα µεγάλα κύµατα των αποκρατικοποιήσεων συµβαίνουν όταν 

υπάρχει µεγάλη ρευστότητα στις αγορές. Οι κυβερνήσεις εκµεταλλεύονται το 

πλεονέκτηµα και διοχετεύουν στις αγορές µετοχές αποκρατικοποιούµενων 

επιχειρήσεων σε υψηλότερες τιµές µε αποτέλεσµα η αξία των αποκρατικοποιήσεων 

να αυξάνεται. Παράλληλα όταν υπάρχει ρευστότητα στις αγορές και 

πραγµατοποιούνται αποκρατικοποιήσεις διευκολύνεται η απορρόφηση µετοχών 

µεγάλης κεφαλαιοποίησης αυξάνοντας την πιθανότητα να είναι επιτυχείς οι 

αποκρατικοποιήσεις φυσικών µονοπωλίων. 

 

5.5 Οι Πολιτικοί και Θεσµικοί Προσδιοριστικοί Παράγοντες των 
Αποκρατικοποιήσεων   

 

Σύµφωνα µε τους Bortolloti και Siniscalco (2004) οι αποκρατικοποιήσεις είναι 

δυνατόν να επηρεάζονται από πολιτικούς και θεσµικούς παράγοντες. Ο πολιτικός 

προσανατολισµός των κυβερνήσεων καθώς και τα πολιτικά θεσµικά όργανα 

καθορίζουν τις πολιτικές των αποκρατικοποιήσεων. Σύµφωνα µε την εµπειρική 

ανάλυση σε περιπτώσεις χωρών µε δεξιές κυβερνήσεις ή/ και πλειοψηφικά πολιτικά 

συστήµατα η εφαρµογή των αποκρατικοποιήσεων είναι περισσότερο πιθανή. Σχετικά 

µε τους θεσµικούς προσδιοριστικούς παράγοντες των αποκρατικοποιήσεων εκτιµάται 
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ότι οι τα νοµικά συστήµατα έχουν επίδραση στο θεσµό των αποκρατικοποιήσεων. 

Παρατηρείται ότι χώρες στις οποίες εφαρµόζεται ο γερµανικός νόµος τείνουν να 

πραγµατοποιούν αποκρατικοποιήσεις σε µικρότερο βαθµό σε σχέση µε τις υπόλοιπες 

χώρες.   

 Αναφορικά µε το συσχετισµό της έντασης των αποκρατικοποιήσεων και του 

πολιτικού προσανατολισµού των κυβερνήσεων, είθισται οι συντηρητικές κυβερνήσεις 

να έχουν µεγαλύτερη πίστη στις αγορές και για το λόγο αυτό τείνουν να περιορίζουν 

το ρόλο της κυβέρνησης στις αγορές. Για το λόγο αυτό οι συντηρητικές κυβερνήσεις 

υποστηρίζουν περισσότερο το θεσµό των αποκρατικοποιήσεων σε σχέση µε τις 

αριστερές κυβερνήσεις οι οποίες τείνουν περισσότερο σε πολιτικές διεύρυνσης του 

ρόλου των κυβερνήσεων στις αγορές. Ωστόσο η προσπάθεια διαπίστωσης 

στατιστικής συσχέτισης του πολιτικού προσανατολισµού των κυβερνήσεων και της  

έντασης των αποκρατικοποιήσεων είναι δυνατόν να οδηγήσει σε εσφαλµένα 

αποτελέσµατα καθώς είθισται η πολιτική κατεύθυνση των κυβερνήσεων να µην 

συνάδει µε την ιδεολογία τους περί των αγορών και κατ’ επέκταση περί των 

πολιτικών αποκρατικοποιήσεων που εφαρµόζουν. 

 Οι θεσµικοί προσδιοριστικοί παράγοντες επηρεάζουν την ένταση των 

αποκρατικοποιήσεων µε την έννοια ότι σε κάθε νοµικό σύστηµα προβλέπονται 

διαφορετικές ρυθµίσεις αναφορικά µε την προστασία των επενδυτών & µετόχων και 

την εταιρική διακυβέρνηση. Συγκεκριµένα η νοµική προστασία των επενδυτών 

αποτελεί προσδιοριστικό παράγοντα των αποκρατικοποιήσεων σε µία χώρα. Η 

εµπορική αξία µιας επιχείρησης και συνεπώς η ένταση των αποκρατικοποιήσεων 

τείνουν να είναι σε χαµηλότερα επίπεδα σε χώρες όπου η νοµική προστασία των 

επενδυτών είναι ανεπαρκής, καθώς σε τέτοιες περιπτώσεις η ζήτηση για µετοχές 

αποκρατικοποιηµένων επιχειρήσεων είναι µικρή από τους µετόχους. Ως αποτέλεσµα 

οι κυβερνήσεις ακολουθούν προγράµµατα σποραδικών και µερικών 

αποκρατικοποιήσεων. 

 Επίσης χαρακτηριστική είναι η επίδραση της νοµικής παράδοσης µιας χώρας 

στην ένταση των αποκρατικοποιήσεων. Συγκεκριµένα οι χώρες που ακολουθούν το 

γερµανικό νόµο εφαρµόζουν διαφορετικά µοντέλα αποκρατικοποιήσεων. Καταρχήν 

οι κυβερνήσεις των χωρών αυτών είναι παρεµβατικές στις αγορές και έχουν ευρύτερο 

τοµέα κρατικών επιχειρήσεων που όµως παρουσιάζουν καλές αποδόσεις. Συνεπώς 

έχουν λιγότερα κίνητρα να προβούν σε αποκρατικοποιήσεις κρατικών επιχειρήσεων. 

Παράλληλα σύµφωνα µε το γερµανικό νόµο προστατεύονται οι πιστωτές και 
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λιγότερο οι µέτοχοι των κρατικών επιχειρήσεων µε αποτέλεσµα οι χώρες που 

ακολουθούν το γερµανικό νόµο διαθέτουν ισχυρό τραπεζικό σύστηµα που 

χρηµατοδοτεί τους «χαλαρούς» περιορισµούς των προϋπολογισµών των κρατικών 

επιχειρήσεων. Συνοψίζοντας οι χώρες που ακολουθούν το γερµανικό νόµο 

πραγµατοποιούν λιγότερες αποκρατικοποιήσεις καθώς δεν έχουν κίνητρα να 

αποκρατικοποιούν τις µη αποδοτικές κρατικές επιχειρήσεις. 

 Τέλος οι πολιτικοί θεσµοί µιας χώρας επηρεάζουν την ικανότητα µιας 

κυβέρνησης να εφαρµόζει προγράµµατα αποκρατικοποιήσεων. Ειδικότερα οι 

διαφορετικοί πολιτικοί θεσµοί επηρεάζουν την ικανότητα µιας κυβέρνησης να 

εφαρµόζει γενικότερα πολιτικές µε συνέπειες σε ευρύτερο επίπεδο όπως είναι οι 

πολιτικές των αποκρατικοποιήσεων. Έτσι τα πλειοψηφικά πολιτικά συστήµατα σε 

αντίθεση µε τα αναλογικά είναι δυνατόν να ευνοούν την ένταση των 

αποκρατικοποιήσεων σε µία χώρα, καθώς στα συστήµατα αυτά περιορίζονται οι 

παράγοντες που θέτουν βέτο µε αποτέλεσµα να επιτυγχάνεται σταθερότητα και οι 

αποφάσεις περί αποκρατικοποιήσεων να µην εµποδίζονται από µειοψηφικές οµάδες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
32 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 
 
 

6.1 Εισαγωγικά 

 
Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου αναλύονται οι βασικές µορφές 

αποκρατικοποιήσεων που εφαρµόστηκαν σε παγκόσµιο επίπεδο καθώς και τα 

πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα τους. Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του ’70 ο 

θεσµός της κρατικής ιδιοκτησίας απασχόλησε τις κυβερνήσεις σε παγκόσµιο επίπεδο 

λόγω της µη αποδοτικότητας του. Οι κυβερνήσεις άρχισαν να αναζητούν νέα µοντέλα 

διαχείρισης των κρατικών επιχειρήσεων κατά τρόπο που να είναι βιώσιµες και 

οικονοµικά αποδοτικές. Ο θεσµός των αποκρατικοποιήσεων φαινόταν ως η µόνη 

λύση σε αυτό το αδιέξοδο. Ωστόσο το εγχείρηµα ήταν και εξακολουθεί ως σήµερα να 

είναι ιδιαίτερα δύσκολο καθώς η µετάβαση από ένα οικονοµικό µοντέλο κρατικής 

ιδιοκτησίας που βασίζεται στην κρατική χρηµατοδότηση και διαχείριση σε ένα νέο 

µοντέλο ιδιωτικής ιδιοκτησίας και ιδιωτικής λήψης αποφάσεων απαιτεί στρατηγικό 

σχεδιασµό και οργάνωση. Βασικό ζήτηµα αποτελεί η επιλογή της µεθόδου της 

αποκρατικοποίησης που επηρεάζει σηµαντικά την επιτυχία της. Οι βασικές µέθοδοι 

αποκρατικοποιήσεων είναι τρεις: α) η µαζική αποκρατικοποίηση µε την έκδοση 

κουπονιών (vouchers), β) η πώληση κρατικής επιχείρησης (private sales) και γ) η 

δηµόσια προσφορά πακέτου µετοχών της επιχείρησης που αποκρατικοποιείται 

(public share offerings). Ακολουθεί παρουσίαση των τριών µεθόδων και ανάλυση των 

πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων τους βάσει εµπειρικών µελετών.  

 

6.2 Η Μέθοδος της Μαζικής Αποκρατικοποίησης µε την Έκδοση 
Κουπονιών (vouchers) 

 

Οι µαζικές αποκρατικοποιήσεις µε την έκδοση κουπονιών (vouchers) εφαρµόστηκαν 

σε πολύ µεγάλη έκταση σε οικονοµίες µετάβασης της ανατολικής και κεντρικής 

Ευρώπης στις αρχές και στα µέσα της δεκαετίας του 1990. Στις οικονοµίες αυτές 

υπήρχε τεράστιος όγκος κρατικών επιχειρήσεων που λειτουργούσαν επί σειρά 

δεκαετιών. Καθώς δηµιουργήθηκε η ανάγκη µετάβασης από το µοντέλο της 

σοσιαλιστικής οικονοµίας στην οικονοµία της αγοράς εξαιρετικά γρήγορα, 
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υιοθετήθηκε το µοντέλο των µαζικών αποκρατικοποιήσεων µε την έκδοση 

κουπονιών. 

 Σύµφωνα µε τη µέθοδο έκδοσης και διανοµής κουπονιών (vouchers) µία 

κρατική επιχείρηση µπορεί να αποκρατικοποιηθεί µέσω της προσφοράς κουπονιών µε 

κάποια ονοµαστική αξία και συγκεκριµένους επενδυτικούς βαθµούς στους πολίτες 

ενός έθνους, που στη συνέχεια µπορούν να τα χρησιµοποιήσουν µέσω της ζήτησης 

(“bid”) για να αγοράσουν κρατικές επιχειρήσεις που αποκρατικοποιούνται 

Χαρακτηριστική περίπτωση αποκρατικοποίησης µε την έκδοση και διανοµή 

κουπονιών είναι εκείνη της Ρωσίας που το πρόγραµµα εισήχθη στις αρχές του 1990 

και είχε πολύ µεγάλη ανταπόκριση (αναφέρεται ότι το 97% του πληθυσµού αγόρασε 

κουπόνια). Ωστόσο λόγω πολιτικής αναγκαιότητας δόθηκε δυσανάλογα πολύ µεγάλο 

ποσοστό κουπονιών και δικαιωµάτων βέτο στους πρώην διοικητές και εργαζόµενους 

στις κρατικές επιχειρήσεις και η κυβέρνηση εξακολούθησε να έχει σηµαντικό έλεγχο 

σε διάφορους νευραλγικούς τοµείς.  

Σύµφωνα µε τον Megginson (2005) παρόλο που αρχικά υπήρξαν ιδιαίτερα 

δηµοφιλή, στη συνέχεια τα προγράµµατα αυτά θεωρήθηκαν ως αποτυχία για τέσσερις 

βασικούς λόγους. Καταρχήν οι αποκρατικοποιήσεις µε την έκδοση και διανοµή 

κουπονιών δεν αποφέρουν ανάλογες εισροές κεφαλαίων είτε στις κρατικές 

επιχειρήσεις ή στις κυβερνήσεις και λόγω της φύσης αυτού του µοντέλου 

αποκρατικοποίησης δεν γίνεται µεταφορά τεχνολογίας, κεφαλαίου και 

εµπειρογνωµοσύνης από εξωτερικούς επενδυτές ή πολυεθνικές εταιρίες στις 

αποκρατικοποιηµένες επιχειρήσεις. ∆εύτερον οι αποκρατικοποιήσεις µε την έκδοση 

και διανοµή κουπονιών έδωσαν στους «νέους» ιδιοκτήτες που στις περισσότερες των 

περιπτώσεων ήταν οι παλιότεροι διοικητές και εργαζόµενοι των 

αποκρατικοποιηµένων επιχειρήσεων πολύ λίγα κίνητρα για να ανασυγκροτήσουν 

αποδοτικά τις λειτουργίες των επιχειρήσεων και να αντιµετωπίσουν θέµατα όπως 

εκείνο της υπερβάλλουσας απασχόλησης. Επίσης οι κυβερνήσεις σπανίως εκχώρησαν 

τον απόλυτο έλεγχο αποκρατικοποιηµένων επιχειρήσεων σε ιδιώτες επενδυτές πέραν 

των υπαρχόντων διοικητών τους είτε επειδή το κράτος συνέχισε να έχει µεγάλο 

ποσοστό στις επιχειρήσεις είτε επειδή κάποιες επιχειρήσεις θεωρήθηκαν στρατηγικής 

σηµασίας και για το λόγο αυτό εξακολούθησαν να λειτουργούν υπό την κρατική 

εποπτεία. Οι κρατικές αυτές παρεµβάσεις είχαν περισσότερο πολιτικό και λιγότερο 

οικονοµικό χαρακτήρα και ο λόγος που έγιναν τις περισσότερες φορές ήταν 

προκειµένου να µη γίνουν µεγάλες µειώσεις προσωπικού ή να εφαρµοστούν 
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προγράµµατα ανασυγκρότησης που θα ερχόταν σε αντίθεση µε τις κυβερνητικές 

πολιτικές. Τέλος σηµαντικός λόγος της αναποτελεσµατικότητας των προγραµµάτων 

αποκρατικοποίησης µε την έκδοση και διανοµή κουπονιών υπήρξε το γεγονός ότι σε 

όλες σχεδόν τις οικονοµίες που εφήρµοσαν τα προγράµµατα οι κυβερνήσεις 

εξακολούθησαν να έχουν τον απόλυτο έλεγχο του τραπεζικού τοµέα ακόµη και όταν 

πολλοί τοµείς αποκρατικοποιούνταν σε µεγάλο βαθµό. Το γεγονός αυτό τροφοδότησε 

µηχανισµούς υπερβάλλουσας πίστωσης από τις τράπεζες προς τις κρατικές 

επιχειρήσεις µε αποτέλεσµα να συνεχίζεται η πρακτική των «χαλαρών» περιορισµών 

προϋπολογισµού για αόριστες περιόδους. Είναι εµφανές ότι η δοµή και εφαρµογή του  

συστήµατος των αποκρατικοποιήσεων µε έκδοση και διανοµή κουπονιών σε πολλές 

περιπτώσεις δεν επέτρεψε την οικονοµική ανασυγκρότηση επιχειρήσεων για την 

αντιµετώπιση προβληµάτων αναποτελεσµατικότητας τους και αυτός ήταν ο βασικός 

λόγος της αποτυχίας του. 

 

6.3 Η Μέθοδος της Αποκρατικοποίησης µε την Πώληση Κρατικών 
Επιχειρήσεων (private sale) 

 

Σύµφωνα µε τη µέθοδο αποκρατικοποίησης µε την πώληση κρατικών επιχειρήσεων 

προβλέπεται η πώληση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης σε ιδιώτες 

επενδυτές µέσω της πληρωµής µετρητοίς. Κατά τη µέθοδο της πώλησης 

περιουσιακών στοιχείων (asset sale or private sale) η κυβέρνηση πωλεί όλο το µερίδιο 

της ή τουλάχιστον ένα σηµαντικό µερίδιο σε ένα µεµονωµένο αγοραστή. Ο 

αγοραστής µπορεί να είναι είτε εταιρία (συνήθως πολυεθνική) ή ένας όµιλος 

επενδυτών. Οι πωλήσεις συνήθως γίνονται µέσω δηµοπρασιών και οι κυβερνήσεις 

συνήθως απαιτούν από τον αγοραστή να αναλάβει συγκεκριµένες υποχρεώσεις µετά 

την αποκρατικοποίηση, όπως π.χ. να διατηρήσει τον αριθµό εργαζοµένων στο ίδιο 

επίπεδο, να επιτύχει υψηλό επίπεδο παρεχόµενων υπηρεσιών κλπ.. Η µέθοδος αυτή 

συνήθως επιλέγεται σε περιπτώσεις µικρών κρατικών επιχειρήσεων µε µικρό µερίδιο 

αγοράς, καθώς  για τις µεγάλες κρατικές επιχειρήσεις επιλέγεται συνήθως η µέθοδος 

της δηµόσιας προσφοράς. Ωστόσο σε πολλές χώρες όπως π.χ. στο Μεξικό η µέθοδος 

της πώλησης χρησιµοποιήθηκε για την αποκρατικοποίηση του συνόλου των 

κρατικών επιχειρήσεων της χώρας.  
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Η µέθοδος αυτή υπήρξε ιδιαίτερα δηµοφιλής κατά τα τελευταία 15 χρόνια για 

πολλούς λόγους. Σύµφωνα µε το Megginson (2005) η µέθοδος αυτή επιτρέπει τη 

διενέργεια µιας αποκρατικοποίησης πολύ γρήγορα σε σχέση µε τη µέθοδο της 

δηµόσιας προσφοράς και αν έχει προηγηθεί σωστός σχεδιασµός δύναται να αποφέρει 

πολύ σηµαντικές εισροές εσόδων. ∆ύναται να προσελκύσει άµεσους ξένους 

επενδυτές σε µία χώρα και όταν είναι απολύτως απαραίτητο µπορεί να διασφαλίσει 

ότι στρατηγικά περιουσιακά στοιχεία παραµένουν υπό τον εγχώριο έλεγχο µιας 

χώρας. Επίσης η µέθοδος αυτή δίνει στις κυβερνήσεις το πλεονέκτηµα να 

διαµορφώνουν οι ίδιες τα πακέτα διαπραγµάτευσης των πωλήσεων µε αποτέλεσµα να 

µπορούν να ικανοποιούνται πολιτικοί και κοινωνικοί αντικειµενικοί στόχοι.  

Σύµφωνα µε τον Megginson (2005) παρόλο που η µέθοδος πωλήσεων έχει 

πολλά πλεονεκτήµατα, ωστόσο παρουσιάζει µειονεκτήµατα τρία εκ των οποίων 

θεωρούνται ιδιαίτερα σηµαντικά. Καταρχήν παρόλο που συµβάλουν στην εισροή 

εσόδων στις κυβερνήσεις, ωστόσο τα έσοδα αυτά είναι πολύ λιγότερα σε σύγκριση µε 

εκείνα των αποκρατικοποιήσεων µε την έκδοση µετοχών. Σοβαρό επίσης 

µειονέκτηµα των αποκρατικοποιήσεων µε τη µέθοδο των πωλήσεων είναι ότι δεν 

προωθούν την ανάπτυξη των εθνικών χρηµατιστηριακών αγορών. Αντιθέτως στην 

πραγµατικότητα περιορίζουν την ανάπτυξη των εθνικών χρηµατιστηριακών αγορών 

λόγω της µείωσης της ρευστότητας που δηµιουργείται και επίσης στις περιπτώσεις 

που ο έλεγχος στρατηγικών κρατικών επιχειρήσεων εκχωρείται σε ξένους µεγάλους 

επενδυτές η διαπραγµάτευση και πώληση των µετοχών των αποκρατικοποιηµένων 

πλέον επιχειρήσεων γίνεται σε χρηµατιστηριακές αγορές του εξωτερικού. Τέλος 

σηµαντικό µειονέκτηµα των αποκρατικοποιήσεων µε τη µέθοδο της πώλησης είναι 

ότι είναι λιγότερο διαφανείς σε σχέση µε τις αποκρατικοποιήσεις µε τη µέθοδο της 

έκδοσης µετοχών. Είθισται δε όσο πιο περίπλοκη και περιοριστική να είναι µία 

πώληση τόσο περισσότερες πιθανότητες για διαφθορά να υπάρχουν. Συνοψίζοντας 

παρατηρείται ότι η µέθοδος της πώλησης είναι σαφέστατα αποδοτικότερη από τη 

µέθοδο έκδοσης κουπονιών, ωστόσο παρουσιάζει σηµαντικά µειονεκτήµατα 

συγκριτικά µε τη µέθοδο έκδοσης µετοχών. 
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6.4 Η Μέθοδος της Αποκρατικοποίησης µε την ∆ηµόσια Προσφορά 
Μετοχών Κρατικών Επιχειρήσεων (Public Share Offerings) 

 

Σύµφωνα µε τον Megginson (2005) η µέθοδος αποκρατικοποίησης µε τη δηµόσια 

προσφορά µετοχών κρατικών επιχειρήσεων χρησιµοποιείται κατ’ αποκλειστικότητα 

σε περιπτώσεις µεγάλων αποκρατικοποιήσεων και έχει αποφέρει τα µεγαλύτερα 

έσοδα στην ιστορία. Κατά τη µέθοδο αυτή προβλέπεται η έκδοση µετοχών των 

κρατικών επιχειρήσεων και στη συνέχεια η πώληση τους µέσω –συνήθως- µίας 

σειράς δηµόσιων προσφορών. 

Τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της µεθόδου αυτής είναι ουσιαστικά 

όπως είναι φυσικό τα αντίστροφα από εκείνα της µεθόδου των πωλήσεων. Οι 

αποκρατικοποιήσεις µε τη µέθοδο της δηµόσιας προσφοράς µπορούν να αποφέρουν 

τεράστια έσοδα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της ιαπωνικής επιχείρησης ΝΤΤ 

του τοµέα των τηλεπικοινωνιών, η αποκρατικοποίηση της οποίας σε έξι συνολικά 

δηµόσιες προσφορές απέφερε στην ιαπωνική κυβέρνηση έσοδα συνολικής αξίας 111 

δις $, ενώ η κυβέρνηση διατηρεί ακόµη το ποσοστό 46% στην επιχείρηση. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι στις περιπτώσεις µεγάλων αποκρατικοποιήσεων η µέθοδος της 

δηµόσιας προσφοράς εµφανίζεται ως η µόνη λύση. Παράλληλα οι κυβερνήσεις 

δύνανται να συµπεριλαµβάνουν στο σχεδιασµό αποκρατικοποιήσεων µε τη µέθοδο 

της δηµόσιας προσφοράς στρατηγικούς πολιτικούς στόχους, όπως η εσκεµµένη 

παραχώρηση µετοχών σε εγχώριους επενδυτές. Η µέθοδος της δηµόσιας προσφοράς 

είναι µακράν η πιο διαφανής από τις υπόλοιπες µεθόδους. Τέλος για τους 

αντίστροφους λόγους από εκείνους που αναφέρθηκαν για την περίπτωση της µεθόδου 

της πώλησης δύναται να συµβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της εγχώριας 

χρηµατιστηριακής αγοράς. 

Αναφορικά µε τα µειονεκτήµατα της µεθόδου, σύµφωνα µε τον Megginson 

(2005), οι αποκρατικοποιήσεις µέσω της δηµόσιας προσφοράς παρουσιάζουν ένα 

σηµαντικό µειονέκτηµα σε σχέση µε εκείνες µέσω της πώλησης. Η οργάνωση τους 

απαιτεί συγκριτικά πολύ µεγαλύτερο κόστος και είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα. Για το 

λόγο αυτό συνήθως χρησιµοποιούνται σε περιπτώσεις αποκρατικοποιήσεων αξίας 

πάνω από 50-100εκατ.$, αν και αυτό συνήθως είναι µέτρο που διαφοροποιείται από 

χώρα σε χώρα. Συνοψίζοντας η µέθοδος της δηµόσιας προσφοράς εµφανίζεται ως η 

πιο αποδοτική σε σχέση µε τις υπόλοιπες µε το µειονέκτηµα της αναφορικά µε την 
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ακριβή και χρονοβόρα οργάνωσή της να περιορίζει την εφαρµογή της µόνο σε 

περιπτώσεις µεγάλων αποκρατικοποιήσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΟΙ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑ∆Α: ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1991 – 2006 

 
 
 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 1991 - 2006 πραγµατοποιούνται στην Ελλάδα 

συνολικά 61 αποκρατικοποιήσεις που αποφέρουν συνολικά έσοδα πάνω από 20 δις 

US$. Στον Πίνακα 7.1 παρουσιάζονται όλες οι αποκρατικοποιήσεις που 

πραγµατοποιήθηκαν στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1991 – 2006, όπως εµφανίζονται 

στην πηγή Privatization Barometer. 

 

Πίνακας 7.1: Οι Αποκρατικοποιήσεις στην Ελλάδα: Περίοδος 1991-2006 

Date Year Company Name Sector 
% for 
Sale 

Value of 
Transaction in 

US$ million 

Method of 
Sale 

24/4/1991 1991 Olympic Marine SA Manufacturing 100 5.11 PS 

9/9/1991 1991 Bank of Chios 
Finance & Real Estate 
Industry 100 15.8 PS 

31/10/1991 1991 Elvim SA Manufacturing 100 8.86 PS 

30/11/1991 1991 Minion SA Manufacturing NA 6.62 PS 

6/12/1991 1991 Thraki SA Manufacturing 100 8.37 PS 

31/1/1992 1992 
Thessalian Paper Mills 
SA Manufacturing 100 2.45 PS 

31/3/1992 1992 
Heracles General 
Cement Co SA Manufacturing 69.8 644.18 PS 

30/6/1992 1992 Chandris 
Transportation 
Industry NA 200 PS 

31/12/1992 1992 Elefsis Shipyards SA Manufacturing 100 373.8 PS 

14/1/1993 1993 Bank of Athens 
Finance & Real Estate 
Industry 66.7 31.36 PS 

1/7/1993 1993 Hellenic Sugar Industry Manufacturing 20 12.2 PO 

18/3/1996 1996 
OTE (Hellenic Telecom 
Organization) Telecommunications 7.6 430.9 PO 

14/2/1997 1997 Thessaly Ginning Agriculture Industry 100 2.74 PS 

22/5/1997 1997 CosmOTE Telecommunications 30 97.68 PS 

16/6/1997 1997 
OTE (Hellenic Telecom 
Organization) Telecommunications 12.4 1123.9 PO 

12/12/1997 1997 Athens Stock Exchange 
Finance & Real Estate 
Industry 39.67 78.7 PO 

16/4/1998 1998 Macedonia-Thrace Bank 
Finance & Real Estate 
Industry 36.98 74.33 PS 

24/4/1998 1998 General Hellenic Bank 
Finance & Real Estate 
Industry 14.5 55.8 PO 
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28/4/1998 1998 
OTE (Hellenic Telecom 
Organization) Telecommunications 3.5 399.9 PO 

19/5/1998 1998 
National Bank of Greece 
SA 

Finance & Real Estate 
Industry 10 87.2 PO 

22/6/1998 1998 Hellenic Petroleum Petroleum Industry 23 272.7 PO 

1/9/1998 1998 Bank of Central Greece 
Finance & Real Estate 
Industry NA 58.39 PS 

2/11/1998 1998 
OTE (Hellenic Telecom 
Organization) Telecommunications 15 1019.5 PO 

15/4/1999 1999 Halkis Shipyards Manufacturing 100 9.31 PS 

26/4/1999 1999 
National Bank of Greece 
SA 

Finance & Real Estate 
Industry 4 553.3 PO 

27/4/1999 1999 Olympic Catering Trade Industry 25 10.9 PO 

3/6/1999 1999 Athens Paper Mill SA Manufacturing 100 120 PS 

10/7/1999 1999 
OTE (Hellenic Telecom 
Organization) Telecommunications 14.1 979.2 PO 

16/10/1999 1999 
National Bank of Greece 
SA 

Finance & Real Estate 
Industry 2 302.9 PO 

9/11/1999 1999 
Hellenic Duty Free 
Shops Trade Industry 25 173.16 PS 

15/12/1999 1999 
Hellenic Industrial 
Development Bank SA 

Finance & Real Estate 
Industry 25 398 PO 

21/12/1999 1999 Hellenic Petroleum Petroleum Industry 11.5 458.1 PS 

29/12/1999 1999 EYDAP S.A. Utilities 25 210.9 PO 

22/2/2000 2000 Hellenic Petroleum Petroleum Industry 15 355 PO 

1/7/2000 2000 EPA Thessalia Utilities 49 35.13 PS 

28/7/2000 2000 
Greek Stock Exchange 
Holdings SA 

Finance & Real Estate 
Industry 60 66.8 PO 

10/12/2000 2000 CosmOTE Telecommunications 11.02 403.6 PO 

21/12/2000 2000 
Agricultural Bank of 
Greece 

Finance & Real Estate 
Industry 7 300.8 PO 

6/4/2001 2001 Opap Services Industry 5.5 79.7 PO 

28/6/2001 2001 OTE Leasing Services Industry 100 20.94 PS 

1/8/2001 2001 
Thessaloniki Port 
Authority 

Transportation 
Industry 25 15 PO 

30/8/2001 2001 Thessaloniki Water Utilities 25.45 14.4 PO 

12/10/2001 2001 Hellenic Shipyards SA Manufacturing 51 5.3 PS 

12/12/2001 2001 
Public Power 
Corporation SA Utilities 15.09 391.7 PO 

13/6/2002 2002 
OTE (Hellenic Telecom 
Organization) Telecommunications 8 627.8 PO 

13/7/2002 2002 Opap Services Industry 19 437.9 PO 
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11/9/2002 2002 Olympic Catering Trade Industry 58 15.75 PS 

8/12/2002 2002 
Public Power 
Corporation SA Utilities 13.2 323.9 PO 

30/5/2003 2003 Hellenic Petroleum Petroleum Industry 16.65 384.19 PS 

12/7/2003 2003 Opap Services Industry 24.6 710.4 PO 

26/7/2003 2003 Piraeus Port Authority 
Transportation 
Industry 25.5 61.5 PO 

8/10/2003 2003 
National Bank of Greece 
SA 

Finance & Real Estate 
Industry 11 577.1 PO 

25/10/2003 2003 
Public Power 
Corporation SA Utilities 15.7 714.3 PO 

5/3/2004 2004 General Hellenic Bank 
Finance & Real Estate 
Industry 50.01 154.62 PS 

17/8/2004 2004 Hellenic Petroleum Petroleum Industry 8.21 237.13 PS 

11/11/2004 2004 
National Bank of Greece 
SA 

Finance & Real Estate 
Industry 7.46 725.5 PO 

18/7/2005 2005 Opap Services Industry 16.4 1518.58 PO 

9/8/2005 2005 
OTE (Hellenic Telecom 
Organization) Telecommunications 10 1036.9 PO 

12/5/2006 2006 
Agricultural Bank of 
Greece 

Finance & Real Estate 
Industry 7.23 421.3 PO 

31/5/2006 2006 Postal Savings Bank 
Finance & Real Estate 
Industry 35 793.03 PO 

8/8/2006 2006 Emporiki Bank 
Finance & Real Estate 
Industry 36.56 2233.99 PS 

28/6/2007 2007 
OTE (Hellenic Telecom 
Organization) Telecommunications 10.7 1485.99 PO 

10/7/2007 2007 
Greek Postal Savings 
Bank 

Finance & Real Estate 
Industry 20 701.1 PO 

16/7/2008 2008 
Port Of Piraeus (35-year 
concession) 

Transportation 
Industry 100 4300 PS 

Πηγή: Privatization Barometer 

 

 

Ο θεσµός των αποκρατικοποιήσεων εµφανίζεται πρώτη φορά στην Ελλάδα 

στις αρχές της δεκαετίας του ’90 και καθιερώνεται ως αντικειµενικός σκοπός της 

πολιτικής της χώρας. Το αρχικό πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων περιλαµβάνει την 

αποκρατικοποίηση ∆ηµόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισµών (∆ΕΚΟ). Οι πρώτες 

αποκρατικοποιήσεις χρονολογούνται κατά τα έτη 1991 και 1992 µε την πλήρη 

πώληση της εταιρίας Olympic Marine, της Τράπεζας Χίου και της Elvim (Ηρακλής). 

Ωστόσο το πρώτο κύµα αποκρατικοποιήσεων αναστέλλεται λόγω της σκληρής 

αντίθεσης που δηµιουργείται από πολιτικούς παράγοντες και εργατικές ενώσεις. 

Η συνολική αντιµετώπιση του θεσµού των αποκρατικοποιήσεων στην Ελλάδα 

αλλάζει ολοκληρωτικά µετά το 1995 µε την υποψηφιότητα της χώρας προς ένταξη 

στην ΟΝΕ. Η υποψηφιότητα της χώρας αποτελεί παράγοντα άσκησης πίεσης στις 

ελληνικές κυβερνήσεις µε σκοπό τον εξορθολογισµό της δηµοσιονοµικής πολιτικής 

της χώρας και την ενίσχυση της πιστωτικής της ικανότητας. Μετά από διακοπή 
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συνολικής διάρκειας τριών ετών ο θεσµός των αποκρατικοποιήσεων εµφανίζεται 

ξανά το 1996 και ενισχύεται σηµαντικά από το δεύτερο µισό της δεκαετίας του 1990 

και έπειτα. Κατά το δεύτερο κύµα των αποκρατικοποιήσεων οι αποκρατικοποιήσεις 

που πραγµατοποιούνται περιλαµβάνουν δηµόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας,  

φορείς παροχής υπηρεσιών, τηλεπικοινωνίες. 

Το Μάρτιο του 1996 ο θεσµός των αποκρατικοποιήσεων εισέρχεται στον 

τοµέα των τηλεπικοινωνιών µε την αρχική δηµόσια προσφορά ποσοστού 7,6% των 

µετοχών του Οργανισµού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας (ΟΤΕ) και ακολουθούν 

περεταίρω πωλήσεις µετοχών του Οργανισµού κατά τα έτη 1998, 1999, 2002 και 

2005 µε αποτέλεσµα να πωληθεί συνολικά ποσοστό 70,6% του κεφαλαίου του 

Οργανισµού αποφέροντας συνολικά έσοδα πάνω από 5,6 δις US$. Όπως φαίνεται και 

από το σχετικό πίνακα άλλες σηµαντικές αποκρατικοποιήσεις που έλαβαν χώρα 

αποτελούν η πώληση ποσοστού 16% της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος µεταξύ των 

ετών 1998 και 1999, οι αποκρατικοποιήσεις της ∆ηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού 

 (∆ΕΗ) διαδοχικά κατά τα έτη 2001, 2002, 2003 και 2005 που συνολικά αποφέρουν 

έσοδα συνολικής αξίας περίπου 1,4 δις US$, οι αποκρατικοποιήσεις του ΟΠΑΠ κατά 

τα έτη 2001, 2002, 2003 και 2005 που αποφέρουν συνολικά 2,75 δις US$. Τα 

περισσότερα έσοδα αποκρατικοποιήσεων προέρχονται από την αποκρατικοποίηση 

οργανισµών τηλεπικοινωνιών (41% των συνολικών εσόδων από αποκρατικοποιήσεις) 

και παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (21% των συνολικών εσόδων από 

αποκρατικοποιήσεις). Σηµαντικές είναι οι αποκρατικοποιήσεις στον τοµέα των 

χρηµατοοικονοµικών που αποφέρουν ποσοστό 16% των συνολικών εσόδων. Στον 

τοµέα των χρηµατοοικονοµικών περιλαµβάνονται εµπορικές και επενδυτικές 

τράπεζες καθώς και εταιρίες holding. Οι σηµαντικότερες αποκρατικοποιήσεις στον 

τοµέα των χρηµατοοικονοµικών αφορούν στις Τράπεζα Χίου (1991), Τράπεζα 

Αττικής (1993), Γενική Ελληνική Τράπεζα (1998 & 2004), Εθνική Τράπεζα της 

Ελλάδος (1998, 1999, 2003 & 2004), Ελληνική Τράπεζα Βιοµηχανικών Επενδύσεων 

- ΕΤΒΑ (1999) και Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (2000). 

Κατά την περίοδο αναφοράς (1991 – 2006) οι αποκρατικοποιήσεις αποτελούν 

προτεραιότητα όλων των ελληνικών κυβερνήσεων που εκλέγονται. Χαρακτηριστική 

είναι η πολιτική των κυβερνήσεων για µείωση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων 

του κράτους, αποποίηση του ρόλου του ως παρόχου, µε την παράλληλη ενίσχυση του 

ρόλου του ως ελεγκτικό και ρυθµιστικό µηχανισµό. Σύµφωνα µε το πρόγραµµα 

αποκρατικοποιήσεων του 2004 η ελληνική κυβέρνηση συνεχίζει να διατηρεί τον 
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έλεγχο του µονοπωλίου των δικτύων µεταφορών, πωλεί ποσοστό 8,2% των 

Ελληνικών Πετρελαίων (2004) στην αξία των 240 εκατ. US$, ποσοστό 7,45% της 

Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος σε ξένους και Έλληνες θεσµικούς επενδυτές 

ενέργειας που αποφέρει συνολικά έσοδα ύψους 725 εκατ. US$. Παράλληλα η ∆ΕΚΑ, 

η Ελληνική Εταιρία ∆ιαχείρισης κεφαλαίων πωλεί το κεφάλαιο της στον Όµιλο 

Λάτση. 

Ο στόχος µείωσης του ελλείµµατος του κρατικού προϋπολογισµού οδηγεί την 

ελληνική κυβέρνηση στη σύνταξη νέου ισχυρότερου προγράµµατος 

αποκρατικοποιήσεων το 2005. Το νέο πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων  στοχεύει 

στην αύξηση των εσόδων αποκρατικοποιήσεων κατά 2 δις US$/ έτος. Στο πλαίσιο 

του προγράµµατος αποκρατικοποιήσεων του 2005 τον Ιούλιο του ίδιου έτους 

πωλείται ποσοστό 16,4% του ΟΠΑΠ µέσω δηµόσιας προσφοράς (public offer) 

αποφέροντας συνολικά έσοδα ύψους άνω του 1,5 δις US$, το Σεπτέµβριο πωλείται 

ποσοστό 10% του ΟΤΕ µέσω δηµόσιας προσφοράς (public offer) αποφέροντας 

συνολικά έσοδα ύψους άνω του 1 δις US$. 

Οι αποκρατικοποιήσεις συνεχίζονται το 2006 µε την αποκρατικοποίηση του 

Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου κατά ποσοστό 35% στην αξία των 800 εκατ. US$. Η 

µεγαλύτερης έκτασης αποκρατικοποίηση στην Ελλάδα πραγµατοποιείται το δεύτερο 

µισό του 2006 µε τη συνολική πώληση της Εµπορικής Τράπεζας. Η ελληνική 

κυβέρνηση πωλεί ποσοστό 35,56% που κατείχε στην εταιρία Crédit Agricole έναντι 

του ποσού των 2,2 δις US$. Μία άλλη σηµαντική αποκρατικοποίηση αποτελεί η 

πώληση µέσω δηµόσιας προσφοράς (public offer) ποσοστού 10,07% του ΟΤΕ τον 

Ιούνιο του 2007 έναντι του συνολικού ποσού των 1,5 δις US$ που αποτελεί µέρος του 

φιλόδοξου προγράµµατος αποκρατικοποιήσεων του έτους µε στόχο την εξόφληση 

του δηµόσιου χρέους της χώρας. Τον Ιούλιο του ίδιου έτους η ελληνική κυβέρνηση 

ολοκληρώνει την πώληση ποσοστού 20% του Ελληνικού Ταχυδροµικού 

Ταµιευτηρίου έναντι του ποσού των 500 εκατ, €. Με την αποκρατικοποίηση αυτή η 

κυβέρνηση επιτυγχάνει τον ικανοποιητικό στόχο αποκρατικοποιήσεων του 2006, ήτοι 

τη συγκέντρωση συνολικών εσόδων αποκρατικοποιήσεων ύψους 1,7 δις € πριν τη 

λήξη του έτους. 

Παρατηρείται ότι αποκρατικοποιήσεις κατά την περίοδο 1991-2006 

αποτέλεσαν σηµαντικό στοιχείο της ελληνικής οικονοµίας. Η συµβολή τους είναι 

σηµαντική στη µείωση της συµµετοχής του κράτους στην οικονοµική δραστηριότητα 

και στην αξιοποίηση της κρατικής περιουσίας. Αποτέλεσαν σηµαντικό µέσο της 
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ελληνικής οικονοµικής πολιτικής για την εξυγίανση των δηµόσιων οικονοµικών µέσω 

της προσέλκυσης επενδύσεων από τον ιδιωτικό τοµέα, της ανάπτυξης νέων 

δραστηριοτήτων µε την κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων, στην αύξηση των 

εσόδων του ∆ηµοσίου και στην ανάπτυξη της εθνικής χρηµατιστηριακής αγοράς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ 
ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 
 

8.1 Πεδίο Εφαρµογής, Ορισµός & Μορφές Αποκρατικοποιήσεων  

  

Το θεσµικό πλαίσιο των αποκρατικοποιήσεων ρυθµίζεται από τις διατάξεις του Ν. 

3049/6.9.02 (ΦΕΚ Α 212/10-9-02): Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του ∆ηµοσίου 

και άλλες διατάξεις. Ο Ν. 3049/6.9.02 εφαρµόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις 

επιχειρήσεων:  

 

• Επιχειρήσεις του ∆ηµοσίου, όπως ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 

2414/1996 (ΦΕΚ 135 Α΄), ήτοι σε κάθε ανώνυµη εταιρία στην οποία το 

ελληνικό δηµόσιο δύναται να ασκεί άµεσα ή έµµεσα αποφασιστική επιρροή 

λόγω της συµµετοχής του στο µετοχικό της κεφάλαιο ή της 

χρηµατοοικονοµικής συµµετοχής ή των κανόνων που τη διέπουν.  

• Πιστωτικά ιδρύµατα των οποίων η απόλυτη πλειοψηφία του µετοχικού 

κεφαλαίου ανήκει άµεσα στο ∆ηµόσιο. 

• Θυγατρικές των επιχειρήσεων του ∆ηµοσίου. 

• Άλλοι φορείς του δηµόσιου τοµέα. 

Ως αποκρατικοποίηση ορίζεται η εφάπαξ ή σταδιακή έξοδος επιχειρήσεων 

του ∆ηµοσίου από τον έλεγχο του. Με τον όρο έλεγχο νοείται η κατοχή της 

πλειοψηφίας των µετοχών ή το δικαίωµα διορισµού της πλειοψηφίας των µελών του 

διοικητικού συµβουλίου ή το δικαίωµα διορισµού των οργάνων της διοίκησης 

επιχείρησης του ∆ηµοσίου. Επίσης ως µεταβίβαση ελέγχου θεωρείται η µεταβίβαση 

µε οποιονδήποτε τρόπο είτε των µετοχών και ψήφων της πλειοψηφίας του µετοχικού 

κεφαλαίου είτε του δικαιώµατος διορισµού της πλειοψηφίας των µελών του 

διοικητικού συµβουλίου ή των οργάνων της διοίκησης είτε η µεταβίβαση του 

δικαιώµατος άσκησης της διαχείρισης της επιχείρησης. 

Η µορφή κάθε αποκρατικοποίησης δύναται να ποικίλει. Παράλληλα κάθε 

µορφή αποκρατικοποίησης µπορεί να εφαρµόζεται αποκλειστικά ή σε συνδυασµό σε 

µία ή και διαδοχικές πράξεις. Οι µορφές των αποκρατικοποιήσεων ενδεικτικά 

δύνανται να είναι οι ακόλουθες: 
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• Η πώληση του συνόλου της επιχείρησης ή περιουσιακών στοιχείων ή 

τµηµάτων αυτής ή κλάδων αυτής.  

• Η εισαγωγή της επιχείρησης σε Χρηµατιστήριο Αξιών ή σε άλλη οργανωµένη 

αγορά.  

• Η πώληση του συνόλου ή µέρους των µετοχών της επιχείρησης, µε ή χωρίς 

ταυτόχρονη σύναψη συµφωνίας µετόχων, καθώς και η περαιτέρω µεταβίβαση 

µετοχών της επιχείρησης.  

• Η παραχώρηση αδειών ή και δικαιωµάτων εκµετάλλευσης της επιχείρησης.  

• Η σύσταση εταιρίας ή συµµετοχή σε εταιρίες µε συνεισφορά µετρητών, 

περιουσιακών στοιχείων, κλάδων, δικαιωµάτων, µετοχών.  

• Η κάθε είδους εκµίσθωση επιχείρησης ως συνόλου ή επί µέρους δικαιωµάτων 

ή περιουσιακών στοιχείων ή τµηµάτων ή κλάδων της επιχείρησης.  

• Η ανάθεση σε τρίτο της διαχείρισης της επιχείρησης.  

• Η ανταλλαγή µετοχών.  

• Η ανταλλαγή µετοχών των αποκρατικοποιούµενων επιχειρήσεων µε 

προµέτοχα του ∆ηµοσίου.  

• Η πώληση µετοχών µε ειδικά σύµφωνα, όπως σύµφωνο επαναγοράς από τον 

πωλητή-µέτοχο ∆ηµόσιο ή επιχείρηση του ∆ηµοσίου, µε οποιουσδήποτε 

όρους.  

• Η πώληση µετοχών σε ηµεδαπό ή αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο για την έκδοση 

από αυτό κινητών αξιών ανταλλάξιµων µε τις πωληθείσες µετοχές.  

• Η πώληση µετοχών σε πιστωτικά ιδρύµατα ή χρηµατοοικονοµικούς οίκους 

της ηµεδαπής ή αλλοδαπής προς το σκοπό περαιτέρω διάθεσης από αυτούς 

των µετοχών σε τρίτους.  

• Η έκδοση εταιρικών οµολόγων µετατρέψιµων σε µετοχές επιχειρήσεων.  

 

8.2 Ο Ρόλος της ∆ιυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων 
(∆.Ε.Α.)  

 

Το αρµόδιο όργανο που κατεξοχήν ρυθµίζει τις διαδικασίες αποκρατικοποιήσεων 

στην Ελλάδα είναι η ∆ιυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων (∆.Ε.Α.). Η ∆.Ε.Α. 

αποτελείται από τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, ως Πρόεδρο και τους 

Υπουργούς Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και κατά περίπτωση 
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από τον Υπουργό που εποπτεύει την επιχείρηση υπάγεται σε καθεστώς 

αποκρατικοποίησης. Ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών εποπτεύει το έργο 

της αποκρατικοποίησης και είναι εισηγητής στη ∆.Ε.Α., ενώ η ∆.Ε.Α. σε κάθε 

περίπτωση αποφασίζει µε απόλυτη πλειοψηφία των µελών της. Η ∆.Ε.Α. 

αναλαµβάνει τη χάραξη κυβερνητικής πολιτικής για την αποκρατικοποίηση 

επιχειρήσεων του ∆ηµοσίου και καθορίζει µε αποφάσεις της τις επιχειρήσεις του 

∆ηµοσίου που αποκρατικοποιούνται. Για την επικουρία του έργου της ∆.Ε.Α. έχει 

θεσπιστεί η σύσταση της Ειδικής Γραµµατείας Αποκρατικοποιήσεων (Ε.Γ.Α.) ενώ µε 

απόφαση της ∆.Ε.Α. για τις ανάγκες αποκρατικοποίησης και επικουρίας της Ε.Γ.Α. 

είναι δυνατόν να συνάπτονται και συµβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή 

έργου µε ειδικούς επιστηµονικούς συµβούλους και εµπειρογνώµονες, φυσικά ή 

νοµικά πρόσωπα. Οι υπηρεσίες που παρέχουν οι σύµβουλοι καθορίζονται µε 

απόφαση της ∆.Ε.Α. και µπορεί να είναι: λογιστικές, ελεγκτικές, µελέτη στρατηγικού 

σχεδιασµού, υπηρεσίες και συµβουλές επικοινωνιακής πολιτικής προβολής, 

υπηρεσίες ανθρώπινου δυναµικού, υπηρεσίες διοίκησης έργου, αναλογιστικές 

µελέτες, φοροτεχνικές µελέτες. 

Όπως ήδη αναφέρθηκε η ∆.Ε.Α. είναι το αρµόδιο όργανο για τη διεξαγωγή 

αποκρατικοποιήσεων καθώς για τη διεξαγωγή κάθε αποκρατικοποίησης απαιτείται 

προηγούµενη απόφαση από τη ∆.Ε.Α.. Γενικότερα η απόφαση της ∆.Ε.Α. για την 

αποκρατικοποίηση επιχείρησης του ∆ηµοσίου καθορίζει τη µορφή, την έκταση, τη 

διαδικασία αποκρατικοποίησης και τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών για την 

επιλογή αναδόχου. Παράλληλα σε κάθε απόφαση της ∆.Ε.Α. προβλέπονται: 

• Η διαδικασία µε την οποία προβλέπεται να συναφθούν οι απαραίτητες 

συµβάσεις (συµπεριλαµβανοµένων και των συµβάσεων µε συµβούλους) για 

την πραγµατοποίηση της αποκρατικοποίησης, ήτοι µε ή χωρίς διαγωνισµό και 

γενικότερα το συνολικό πλαίσιο της εφαρµογής της απόφασης της ∆.Ε.Α. 

• Θέµατα όπως η δυνατότητα της επιχείρησης να διαθέτει µετοχές µε 

οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, όπως µε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου ή µε 

έκδοση µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου µε παραίτηση ή κατάργηση του 

δικαιώµατος προτίµησης του ∆ηµοσίου παράλληλα µε τη διαδικασία 

αποκρατικοποίησης. 
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• Η συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης, παραλαβής και εγκρίσεως 

πληρωµών για το έργο αποκρατικοποίησης, εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης 

και παράλληλα η αµοιβή των επιτροπών αυτών. 

• Η ρύθµιση του βάρους που προκύπτει από τις δαπάνες και αµοιβές κατά τη 

διαδικασία αποκρατικοποίησης. Συγκεκριµένα ρυθµίζεται το αν οι δαπάνες 

που προκύπτουν βαρύνουν ειδικό λογαριασµό αποκρατικοποιήσεων που 

τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος µε την ονοµασία «Ελληνικό ∆ηµόσιο 

Λογαριασµός Εσόδων από Αποκρατικοποιήσεις» ή τον προϋπολογισµό της 

επιχείρησης του ∆ηµοσίου που αποκρατικοποιείται ή αφαιρούνται από το 

προϊόν πώλησης των µετοχών. 

• Η διάθεση ποσοστού µετοχών του Ελληνικού ∆ηµοσίου στην 

αποκρατικοποιούµενη επιχείρηση στους εργαζόµενους στην επιχείρηση, 

στους συνταξιούχους αυτής και στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Παράλληλα οι όροι της διάθεσης, οι προϋποθέσεις κτήσης των µετοχών από 

τα πρόσωπα που αναφέρθηκαν παραπάνω, ήτοι εργαζόµενοι, συνταξιούχοι 

και µέλη του ∆Σ της αποκρατικοποιούµενης επιχείρησης, το τίµηµα και ο 

χρόνος αποπληρωµής. Αν προβλέπεται υποχρέωση να κρατήσουν τις µετοχές 

για ορισµένο χρόνο η δέσµευση σηµειώνεται στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων του 

Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και µε σχετική απόφαση της Κεφαλαιαγοράς 

καθορίζονται οι όροι εφαρµογής. 

• Η δωρεάν ή µε µειωµένο τίµηµα διάθεση επιπλέον µετοχών σε επενδυτές, 

εφόσον διακρατήσουν τις µετοχές που απέκτησαν κατά τη διαδικασία 

αποκρατικοποίησης για ορισµένο χρονικό διάστηµα. 

 

8.3 ∆ιαδικασίες Αποκρατικοποιήσεων  

 

Για την αποκρατικοποίηση κάθε επιχείρησης προβλέπονται συγκεκριµένες 

διαδικασίες. Συγκεκριµένα ο σύµβουλος ή σε περίπτωση που δεν προβλέπεται 

σύµβουλος η Ε.Γ.Α. συντάσσει και υποβάλλει στη ∆.Ε.Α. και τη ∆ηµόσια Επιχείρηση 

Κινητών Αξιών (∆.Ε.Κ.Α. Α.Ε.) έκθεση συνοδευόµενη από αναλυτικό 

χρονοδιάγραµµα για την εφαρµογή της απόφασης της ∆.Ε.Α. για την 

αποκρατικοποίησης της δηµόσιας επιχείρησης. Στην εν λόγω έκθεση εξειδικεύεται η 

µορφή της αποκρατικοποίησης, εντοπίζονται οι προϋποθέσεις που θεωρούνται 



 
48 

 
 

κρίσιµες, τίθενται οι κατευθύνσεις και αναφέρονται οι ενέργειες για την 

αποκρατικοποίηση και την τήρηση του χρονοδιαγράµµατος. Παράλληλα τα όργανα 

διοίκησης των επιχειρήσεων του δηµοσίου που αποκρατικοποιούνται λαµβάνουν –

µέσα στην προθεσµία που καθορίζεται από τη ∆.Ε.Α.- κάθε απόφαση και µέτρο 

σχετικά µε την εφαρµογή των αποφάσεων της ∆.Ε.Α. και την τήρηση του 

χρονοδιαγράµµατος. 

Στην απόφαση της ∆.Ε.Α. δύναται να προβλέπεται διαδικασία 

διαπραγµάτευσης µε τους ενδιαφερόµενους επενδυτές είτε µε τη µεσολάβηση του 

συµβούλου είτε απευθείας από τον πωλητή ή τη ∆.Ε.Κ.Α. Α.Ε.. Ο πωλητής, το 

∆ηµόσιο ή η ∆.Ε.Κ.Α. ΑΕ ή η επιχείρηση ή ο σύµβουλος ανάλογα µε την περίπτωση 

µπορεί να προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους επενδυτές να υποβάλουν προσφορές 

καθορίζοντας στη σχετική πρόσκληση τη διαδικασία τις προθεσµίες, το περιεχόµενο 

των προσφορών και τους λοιπούς όρους υποβολής αυτών, µεταξύ των οποίων και την 

παροχή από τους ενδιαφερόµενους επενδυτές, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 

κρίνεται αυτό σκόπιµο, εγγυητικών επιστολών.  

Κατά τη διαδικασία των αποκρατικοποιήσεων προβλέπονται και όλες οι 

απαραίτητες ενέργειες αποτιµήσεων. Συγκεκριµένα µετά από την έκδοση της 

σχετικής απόφασης από τη ∆.Ε.Α. διενεργείται αποτίµηση της επιχείρησης ή 

εκτίµηση των περιουσιακών στοιχείων της από ανεξάρτητο σύµβουλο. Αν πρόκειται 

για ανταλλαγή µετοχών, η αποτίµηση αφορά τόσο τις µετοχές της 

αποκρατικοποιούµενης επιχείρησης, όσο και τις µετοχές που ανταλλάσσονται µε 

αυτές. Η απόφαση της ∆.Ε.Α. για τη διενέργεια αποτίµησης της επιχείρησης ή 

εκτίµησης των περιουσιακών της στοιχείων µπορεί να αναφέρει τα στοιχεία που θα 

πρέπει να ληφθούν υπόψη από τον αποτιµητή, όπως ενδεικτικά, η στρατηγική αξία 

της επιχείρησης υπό τις κρατούσες συνθήκες διοίκησης, χρηµατοδότησης και 

λειτουργίας, τα δεδοµένα της επιχείρησης, αλλά και συγκριτικά στοιχεία, καθώς και 

οι κρατούσες συνθήκες στην κεφαλαιαγορά. Η µοναδική περίπτωση κατά την οποία 

δεν απαιτείται αποτίµηση είναι εκείνη κατά την οποία η διαδικασία 

αποκρατικοποίησης αφορά επιχείρηση της οποίας οι µετοχές είναι εισηγµένες ή 

πρόκειται να εισαχθούν στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών.  

Αναφορικά µε την επιλογή επενδυτή θα πρέπει να αναφερθεί ότι για την 

επιλογή της συνολικά συµφερότερης προσφοράς λαµβάνονται υπόψη ως κριτήρια 

αξιολόγησης και συνεκτιµώνται η εµπειρία των επενδυτών στο αντικείµενο της 

επιχείρησης, η φερεγγυότητα και η δυνατότητά τους να ολοκληρώσουν τη 
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συναλλαγή, το προσφερόµενο τίµηµα, η ποιότητα του επιχειρηµατικού σχεδίου, το 

µέγεθος και το είδος του επενδυτικού προγράµµατος, η διατήρηση ή δηµιουργία 

θέσεων εργασίας στην επιχείρηση που πρόκειται να αποκρατικοποιηθεί. Όλα τα 

απαραίτητα κριτήρια επιλογής γνωστοποιούνται στους ενδιαφεροµένους επενδυτές 

πριν την υποβολή των οριστικών προσφορών. Η σχετική απόφαση για το αποτέλεσµα 

του διαγωνισµού λαµβάνεται από τη ∆.Ε.Α. κατόπιν αιτιολογηµένης εισήγησης του 

συµβούλου ή της Ε.Γ.Α. σε περίπτωση που δεν προβλέπεται σύµβουλος. 

 

8.4 Περιπτώσεις Επιχειρήσεων ∆ηµοσίου Συµφέροντος και Κοινής 
Ωφέλειας 

 

Ειδικές ρυθµίσεις προβλέπονται για τις επιχειρήσεις δηµοσίου συµφέροντος και 

κοινής ωφέλειας. Συγκεκριµένα µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµίας και 

Οικονοµικών, Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση συναρµόδιου υπουργού 

καθορίζονται οι αποκρατικοποιούµενες επιχειρήσεις του ∆ηµοσίου που παρέχουν 

υπηρεσίες δηµοσίου συµφέροντος και κοινής ωφέλειας που συνδέονται µε την άµυνα 

και ασφάλεια της χώρας, τη δηµόσια υγεία, την ενέργεια, τις µεταφορές και 

επικοινωνίες, τη διασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας των αγορών, την 

εκµετάλλευση πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας για τις οποίες απαιτείται η 

συναίνεση του ∆ηµοσίου στη λήψη ορισµένων στρατηγικής σηµασίας αποφάσεων. 

Παράλληλα περιγράφεται το προστατευόµενο κάθε φορά αγαθό και εξειδικεύονται οι 

στρατηγικής σηµασίας αποφάσεις για τις οποίες απαιτείται η συναίνεση του 

∆ηµοσίου καθώς και καθορίζονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες παρέχεται η 

συναίνεση του ∆ηµοσίου. Στην περίπτωση αποκρατικοποίησης επιχειρήσεων του 

∆ηµοσίου που παρέχουν υπηρεσίες δηµόσιου συµφέροντος και κοινής ωφέλειας 

προβλέπεται το ∆ηµόσιο να διατηρεί αριθµό µετοχών µε ενσωµατωµένα αυξηµένα 

δικαιώµατα («ειδική µετοχή») όπως της αρνησικυρίας στη λήψη στρατηγικής 

σηµασίας αποφάσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: ΑΝΑΛΥΣΗ 
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 

 

 

9.1 Εισαγωγικά 

 
Ο βασικός σκοπός της παρούσας ανάλυσης είναι η έρευνα και τεκµηρίωση της 

αποδοτικότητας των αποκρατικοποιηµένων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Η παρούσα 

ανάλυση βασίζεται στην εµπειρική µελέτη των Megginson, Nash και Randenborgh 

(1994). Όπως ήδη αναφέρθηκε στο κεφάλαιο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης στην 

εµπειρική µελέτη των Megginson, Nash και Randenborgh (1994) εξετάζεται η 

συνολική αποδοτικότητα αποκρατικοποιηµένων επιχειρήσεων σε οικονοµίες µη 

µετάβασης. Συγκεκριµένα εξετάζεται η απόδοση των επιχειρήσεων τρία χρόνια πριν 

και τρία χρόνια µετά την αποκρατικοποίηση τους και στη συνέχεια γίνεται σύγκριση 

των µέσων τριετίας δεικτών λειτουργικής απόδοσης, κερδοφορίας, επενδύσεων 

κεφαλαίου, πληρωµών µερισµάτων και µόχλευσης. Η εν λόγω µελέτη αποτελεί τη 

βάση της παρούσας ανάλυσης λόγω του ότι ανταποκρίνεται απολύτως στο σκοπό της 

και αφορά περιπτώσεις αποκρατικοποιήσεων µε τα ίδια χαρακτηριστικά.  

 Στην παρούσα ανάλυση εξετάζεται η αποδοτικότητα οχτώ ελληνικών 

επιχειρήσεων που αποκρατικοποιήθηκαν κατά την περίοδο 1991-2006 µε τη µέθοδο 

της δηµόσιας προσφοράς (private offer). Χρησιµοποιούνται στοιχεία τριών ετών πριν 

από την πρώτη αποκρατικοποίηση τους και συγκρίνονται µέσω χρηµατοοικονοµικής 

ανάλυσης µε τα αντίστοιχα στοιχεία τριών ετών µετά την αποκρατικοποίηση τους.  

  

9.2 Επιλογή ∆είγµατος 

 
Η παρούσα ανάλυση αφορά ελληνικές επιχειρήσεις που αποκρατικοποιήθηκαν την 

περίοδο από το 1991, όταν εισήχθη για πρώτη φορά ο θεσµός των 

αποκρατικοποιήσεων στην ελληνική οικονοµία έως το 2006. Η προσπάθεια συλλογής 

στοιχείων από πρωτογενείς πηγές (ήτοι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 

επιχειρήσεων) ειδικά για τα έτη πριν το 1995 υπήρξε ιδιαίτερα δύσκολη λόγω 

έλλειψης ή ανεπάρκειας οικονοµικών στοιχείων των επιχειρήσεων. Η έλλειψη 

στοιχείων οφείλεται και στο γεγονός ότι κατά τη δεκαετία του ΄90 οι δηµόσιες 
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επιχειρήσεις και οργανισµοί δεν ακολουθούσαν ενιαίες λογιστικές πρακτικές για την 

αποτύπωση των οικονοµικών τους στοιχείων µε αποτέλεσµα να µην υπάρχουν 

καταρτισµένες και δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις. Παράλληλα δεν 

βρέθηκαν καθόλου στοιχεία για τον αριθµό των απασχολουµένων στις 

αποκρατικοποιηµένες επιχειρήσεις. Έτσι ενώ η αρχική φιλοδοξία ήταν να εξεταστούν 

τα στοιχεία όλων των αποκρατικοποιηµένων επιχειρήσεων της περιόδου 1991-2006, 

η έρευνα περιορίζεται σε οχτώ επιχειρήσεις. Οι εξεταζόµενες αποκρατικοποιήσεις 

υπήρξαν από τις µεγαλύτερες στην Ελλάδα που απέφεραν πολύ σηµαντικό όγκο 

εσόδων στην ελληνική κυβέρνηση. Όπως φαίνεται στον πίνακα 9.1 (πηγή: 

privatization barometer) οι επιχειρήσεις του δείγµατος έχουν αποκρατικοποιηθεί όλες 

µε τη µέθοδο της δηµόσιας προσφοράς (Public Offer) και αντιπροσωπεύουν τους 

κλάδους τραπεζών, πετρελαίων, εµπορίου, παροχής υπηρεσιών, µεταφορών και 

επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. 

 

Πίνακας 9.1 Αποκρατικοποιηµένες Επιχειρήσεις ∆είγµατος Εµπειρικής 
Ανάλυσης 

Α/Α ΕΤΟΣ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

ΚΛΑ∆ΟΣ 
% 

ΑΠΟΚ/ΣΗ
Σ 

ΑΞΙΑ 
US$ 

ΕΚΑΤ. 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 
ΑΠΟΚ/ΣΗΣ  
(PO- vs PS) 

1 1998 
Εθνική Τράπεζα της 
Ελλάδας ΤΡΑΠΕΖΕΣ 10,00% $87,20 PO 

2 1998 Ελληνικά Πετρέλαια ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 23,00% $272,70 PO 

3 1999 Olympic Catering ΕΜΠΟΡΙΟ 25,00% $10,90 PO 

4 2000 
Αγροτική Τράπεζα της 
Ελλάδας ΤΡΑΠΕΖΕΣ 7,00% $300,80 PO 

5 2001 ΟΠΑΠ 
ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 5,50% $79,70 PO 

6 2001 

Οργανισµός Λιµένος 
Θεσσαλονίκης Α.Ε. 
(Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)  ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 25,00% $15,00 PO 

7 2001 

∆ΗΜΟΣΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 
(∆ΕΗ Α.Ε.) 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ

ΙΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΟΦΕΛΕΙΑΣ 15,09% $391,70 PO 

8 2003 
Οργανισµός Λιµένος 
Πειραιώς ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 5,50% $61,50 PO 

Πηγή: Privatization Barometer 
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9.3 Μεθοδολογία Ανάλυσης ∆εδοµένων 

  

Όπως ήδη αναφέρθηκε, στην παρούσα ανάλυση χρησιµοποιούνται οικονοµικά 

στοιχεία  αποκρατικοποιηµένων επιχειρήσεων τριών ετών πριν την 

αποκρατικοποίηση και τριών ετών µετά την αποκρατικοποίηση τους 

(συµπεριλαµβανοµένου και του έτους της αποκρατικοποίησης) που χάρη ευκολίας θα 

αναφέρονται στο εξής ως περίοδος πριν την αποκρατικοποίηση (Π.Π.Α.) και 

περίοδος µετά την αποκρατικοποίηση (Π.Μ.Α.). Η έρευνα γίνεται σε δύο επίπεδα: 

καταρχήν γίνεται επεξεργασία των στοιχείων µε τη χρησιµοποίηση 

χρηµατοοικονοµικών µεθόδων και στη συνέχεια γίνεται σύγκριση των µέσων των δύο 

περιόδων προκειµένου γίνει η ανάλυση των συµπερασµάτων. 

Αναφορικά µε την επεξεργασία των δεδοµένων χρησιµοποιείται µια σειρά 

µεθόδων ανάλυσης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων των 

αποκρατικοποιηµένων επιχειρήσεων. Καταρχήν γίνεται ανάλυση 

χρηµατοοικονοµικών δεικτών για την αξιολόγηση της χρηµατοοικονοµικής επίδοσης 

των επιχειρήσεων. Συγκεκριµένα χρησιµοποιούνται δείκτες χρηµατοοικονοµικής 

µόχλευσης µε σκοπό να γίνει αξιολόγηση του µεγέθους του χρέους των επιχειρήσεων 

πριν και µετά την πρώτη αποκρατικοποίηση τους. Η ανάλυση των δεικτών µόχλευσης 

θεωρείται σηµαντική καθώς όπως ήδη αναφέρθηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο ένας 

από τους λόγους των αποκρατικοποιήσεων υπήρξαν οι «χαλαροί» περιορισµοί 

προϋπολογισµών των κρατικών επιχειρήσεων που οδηγούσαν τις κυβερνήσεις σε 

συνεχείς χρηµατοδοτήσεις των επιχειρήσεων για την κάλυψη των χρεών τους. Οπότε 

φιλοδοξία της παρούσας µελέτης είναι να διερευνηθεί κατά πόσο επηρεάστηκε η 

µόχλευση των επιχειρήσεων από την αποκρατικοποίηση τους. Επίσης εξετάζονται 

δείκτες απόδοσης µε σκοπό να εξεταστεί η ικανότητα των επιχειρήσεων να 

πραγµατοποιούν κέρδη πριν και µετά την αποκρατικοποίηση τους. Οι δείκτες 

απόδοσης είναι επίσης πολύ σηµαντικοί στην ανάλυση δεδοµένου ότι βασικός λόγος 

των αποκρατικοποιήσεων υπήρξε η αδυναµία των κρατικών επιχειρήσεων να 

πραγµατοποιούν κέρδη και να είναι οικονοµικά βιώσιµες. Παράλληλα γίνεται 

συγκριτική εξέταση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων των 

αποκρατικοποιηµένων επιχειρήσεων µε σκοπό να διερευνηθεί η εξέλιξη της 

χρηµατοοικονοµικής επίδοσης των επιχειρήσεων πριν και µετά την 
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αποκρατικοποίηση τους. Συγκεκριµένα χρησιµοποιείται η µέθοδος της διαχρονικής 

σύγκρισης χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µέσω της οριζόντιας ανάλυσης. 

Αναφορικά µε τη σύγκριση των δεδοµένων ακολουθείται η εξής διαδικασία  

όπως ακριβώς και στην εµπειρική µελέτη των Megginson, Nash και Randenborgh 

(1994): συγκρίνονται οι µέσοι της τριετίας πριν την αποκρατικοποίηση και της 

τριετίας µετά την αποκρατικοποίηση για όλους τους δείκτες και αναλύσεις µε σκοπό 

να διαπιστωθεί αν η αποκρατικοποίηση συνέβαλλε στη βελτίωση της επιχείρησης. 

∆εδοµένου ότι το εξεταζόµενο δείγµα των επιχειρήσεων είναι πολύ µικρό δεν είναι 

δυνατόν να γίνει οικονοµετρική ανάλυση και θα γίνει προσπάθεια τα αποτελέσµατα 

της κάθε επιχείρησης να εξετάζονται σε ατοµικό επίπεδο προκειµένου να 

αποφευχθούν τυχόν σφάλµατα λόγω του µικρού µεγέθους του δείγµατος. 

 
 

9.4 Ανάλυση Στοιχείων και Συµπεράσµατα 

 

9.4.1. Ανάλυση Μόχλευσης Αποκρατικοποιηµένων Επιχειρήσεων 

 

Ο σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να αξιολογηθούν οι συνθήκες 

µακροπρόθεσµης χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας και εποµένως µακροπρόθεσµου 

κινδύνου επιβίωσης όπως διαµορφώνονται από τις σχέσεις µεταξύ των ιδίων και 

ξένων κεφαλαίων των αποκρατικοποιηµένων επιχειρήσεων πριν και µετά την 

αποκρατικοποίηση τους. Για το λόγο αυτό εξετάζεται καταρχήν ο δείκτης χρέους ως 

ο λόγος του µακροπρόθεσµου χρέους προς τα ίδια κεφάλαια των επιχειρήσεων. Τα 

αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον πίνακα 9.2. 
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Πίνακας 9.2: ∆είκτης Χρέους Αποκρατικοποιηµένων Επιχειρήσεων  

∆ΕΙΚΤΗΣ ΧΡΕΟΥΣ (ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΧΡΕΟΣ/ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

  (ν-3) (ν-2) (ν-1) ν (ν+1) (ν+2) Μ.Ο.Π.Α. Μ.Ο.Μ.Α ∆.Μ.Ο. 

Olym Cat 0,89 0,59 0,61 0,28 0,29 0,33 0,69 0,30 -0,39 

ΕΤΕ   38,36 30,99 24,23 16,11 15,04 34,67 18,46 -16,22 

ΑΤΕ 16,42 17,74 8,42 7,10 8,16 16,18 14,19 10,48 -3,71 

ΟΠΑΠ 3,29 1,82 1,98 0,85 0,65 0,37 2,36 0,62 -1,74 

∆ΕΗ 1,32 3,79 3,99 0,86 0,78 1,15 3,03 0,93 -2,10 

ΟΛΠ 0,11 0,18 0,15 0,11 0,18 0,21 0,15 0,16 0,01 

ΟΛΘ     0,03 0,03 0,04 0,04 0,03 0,04 0,01 

ΕΛΠΕ   0,01 0,00 0,01 0,01 0,03 0,00 0,02 0,02 

              55,14 31,01 -24,13 

 

Επεξήγηση Όρων Πίνακα 9.2: Οι εξεταζόµενες επιχειρήσεις συµβολίζονται ως εξής: Olym Cat: Olympic Catering, ΕΤΕ: Εθνική Τράπεζα 

της Ελλάδος, ΑΤΕ: Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, ΟΠΑΠ: Οργανισµός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου, ∆ΕΗ: ∆ηµόσια Επιχείρηση 

Ηλεκτρισµού, ΟΛΠ: Οργανισµός Λιµένος Πειραιά, ΟΛΘ: Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης, ΕΛΠΕ: Ελληνικά Πετρέλαια. Αναφορικά µε τα 

σύµβολα της οριζόντιας στήλης µε ν προσδιορίζεται το έτος αποκρατικοποίησης και αναλόγως ν-1, ν-2 & ν-3 το πρώτο, δεύτερο και τρίτο έτος 

αντιστοίχως πριν από την αποκρατικοποίηση και ν+1 & ν+2 το πρώτο και δεύτερο έτος µετά την αποκρατικοποίηση των επιχειρήσεων. Με τη 

συντοµογραφία Μ.Ο.Π.Α. προσδιορίζεται ο Μέσος Όρος Τριετίας Προ Αποκρατικοποίησης, µε τη συντοµογραφία Μ.Ο.Μ.Α. προσδιορίζεται ο 

Μέσος Όρος Τριετίας Μετά Αποκρατικοποίησης και µε τη συντοµογραφία ∆.Μ.Ο. προσδιορίζεται η διαφορά µέσων όρων των περιόδων πριν και 

µετά της αποκρατικοποίησης. 
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Όπως φαίνεται από τον πίνακα 9.2 η µόχλευση των περισσότερων 

αποκρατικοποιηµένων επιχειρήσεων µειώθηκε µετά την αποκρατικοποίηση τους. 

Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η µείωση της µόχλευσης της Εθνικής Τράπεζας της 

Ελλάδος (ΕΤΕ) καθώς παρατηρείται µείωση του µέσου όρου τριετίας κατά 16,22 

µονάδες. Επίσης σηµαντική είναι η µείωση της µόχλευσης της Αγροτικής Τράπεζας 

της Ελλάδας (ΑΤΕ) κατά 3,71 µονάδες και της ∆ηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού 

(∆ΕΗ) κατά 2,1 µονάδες. Παράλληλα παρατηρείται ότι στον Οργανισµό Λιµένος 

Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ), Οργανισµό Λιµένος Πειραιά (ΟΛΠ) και Ελληνικά Πετρέλαια 

(ΕΛΠΕ) η µόχλευση φαίνεται να αυξάνεται, ωστόσο ασήµαντα ήτοι κατά 0,01-0,02 

µονάδες. Όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 9.2 οι επιχειρήσεις αυτές δεν φαίνονται 

να αντιµετωπίζουν πρόβληµα αναφορικά µε τη µόχλευση τους ούτε πριν αλλά ούτε 

και µετά την αποκρατικοποίησή τους, καθώς οι δείκτες χρέους τους βρίσκονται σε 

πολύ χαµηλά επίπεδα και για τις δύο περιόδους. Εποµένως συµπεραίνεται ότι η 

µόχλευση των επιχειρήσεων αυτών δεν επηρεάστηκε αρνητικά από την 

αποκρατικοποίηση τους.  

Συνοψίζοντας η αποκρατικοποίηση φαίνεται να συµβάλλει στη µείωση της 

µόχλευσης των επιχειρήσεων και να ενισχύει τη µακροπρόθεσµη χρηµατοοικονοµική 

λειτουργία των επιχειρήσεων. Παρατηρείται ότι τα αποτελέσµατα αναφορικά µε την 

ανάλυση της µόχλευσης της παρούσας ανάλυσης ταυτίζονται µε εκείνα για το 

συγκεκριµένο δείκτη των Megginson, Nash και Randenborgh (1994). 

 

9.4.2. Ανάλυση Οικονοµικής Απόδοσης Αποκρατικοποιηµένων Επιχειρήσεων 

 
Ο σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να διερευνηθεί ο βαθµός της οικονοµικής 

απόδοσης των αποκρατικοποιηµένων επιχειρήσεων. Στον πίνακα 9.3 εξετάζεται ο 

δείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους ως ο λόγος του καθαρού κέρδους προ φόρων 

προς τα συνολικά έσοδα των αποκρατικοποιηµένων επιχειρήσεων για τις περιόδους 

πριν και µετά την αποκρατικοποίηση τους. Συγκεκριµένα προκύπτουν τα ακόλουθα 

αποτελέσµατα: 
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Πίνακας 9.3: ∆είκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους Αποκρατικοποιηµένων Επιχειρήσεων 

 
 

∆είκτης Περιθωρίου Κέρδους(ΚΠΦ/Έσοδα) 

  (ν-3) (ν-2) (ν-1) ν (ν+1) (ν+2) Μ.Ο.Π.Α. Μ.Ο.Μ.Α ∆.Μ.Ο. 

Olym Cat 0,09 0,13 0,04 0,05 0,05 -0,06 0,09 0,01 -0,07 

ΕΤΕ   0,07 0,05 0,11 0,19 0,24 0,06 0,18 0,12 

ΑΤΕ 0,01 0,01 0,31 0,22 0,25 0,16 0,11 0,21 0,10 

ΟΠΑΠ 0,35 0,33 0,24 0,22 0,17 0,18 0,31 0,19 -0,12 

∆ΕΗ 0,11 0,14 0,13 0,25 0,28 0,26 0,13 0,26 0,14 

ΟΛΠ 0,22 0,29 0,28 0,27 0,19 0,18 0,26 0,21 -0,05 

ΟΛΘ     0,37 0,24 0,19 0,20 0,37 0,21 -0,16 

ΕΛΠΕ   0,03 0,01 0,11 0,14 0,10 0,01 0,12 0,10 

              1,34 1,40 0,07 

 
 

Επεξήγηση Όρων Πίνακα 9.3: Οι εξεταζόµενες επιχειρήσεις συµβολίζονται ως εξής: Olym Cat: Olympic Catering, ΕΤΕ: Εθνική Τράπεζα 

της Ελλάδος, ΑΤΕ: Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, ΟΠΑΠ: Οργανισµός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου, ∆ΕΗ: ∆ηµόσια Επιχείρηση 

Ηλεκτρισµού, ΟΛΠ: Οργανισµός Λιµένος Πειραιά, ΟΛΘ: Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης, ΕΛΠΕ: Ελληνικά Πετρέλαια. Αναφορικά µε τα 

σύµβολα της οριζόντιας στήλης µε ν προσδιορίζεται το έτος αποκρατικοποίησης και αναλόγως ν-1, ν-2 & ν-3 το πρώτο, δεύτερο και τρίτο έτος 

αντιστοίχως πριν από την αποκρατικοποίηση και ν+1 & ν+2 το πρώτο και δεύτερο έτος µετά την αποκρατικοποίηση των επιχειρήσεων. Με τη 

συντοµογραφία Μ.Ο.Π.Α. προσδιορίζεται ο Μέσος Όρος Τριετίας Προ Αποκρατικοποίησης, µε τη συντοµογραφία Μ.Ο.Μ.Α. προσδιορίζεται ο 

Μέσος Όρος Τριετίας Μετά Αποκρατικοποίησης και µε τη συντοµογραφία ∆.Μ.Ο. προσδιορίζεται η διαφορά µέσων όρων των περιόδων πριν και 

µετά της αποκρατικοποίησης. 
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Όπως φαίνεται από τον πίνακα 9.3 στις περισσότερες των εξεταζόµενων 

επιχειρήσεων η κερδοφορία αυξάνεται µετά την αποκρατικοποίηση τους. Έτσι οι 

ΕΤΕ, ΑΤΕ, ∆ΕΗ και ΕΛΠΕ αυξάνουν την αποδοτικότητα τους. Όσον αφορά τον 

ΟΛΘ λόγω µη διαθεσιµότητας στοιχείων τριών ετών πριν την αποκρατικοποίηση του 

εξετάζονται στοιχεία µόνο ενός έτους πριν, µε αποτέλεσµα στον πίνακα να µη δίδεται 

συνολική εικόνα της τριετίας πριν την αποκρατικοποίηση του. Παράλληλα στον ΟΛΠ 

ο δείκτης µειώνεται σε πολύ µικρό βαθµό –µόλις 0,05 µονάδες. Γενικά συµπεραίνεται 

ότι η αποδοτικότητα των επιχειρήσεων µάλλον βελτιώνεται µετά την 

αποκρατικοποίησή τους. Παρατηρείται ότι τα αποτελέσµατα αναφορικά µε την 

ανάλυση της οικονοµικής απόδοσης της παρούσας ανάλυσης ταυτίζονται µε εκείνα 

για το συγκεκριµένο δείκτη των Megginson, Nash και Randenborgh (1994). 

 

9.4.3. ∆ιαχρονική Σύγκριση Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 
Αποκρατικοποιηµένων Επιχειρήσεων 

 

Ο σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να εξετασθεί η ποσοστιαία εξέλιξη του 

κύκλου εργασιών και του κέρδους των αποκρατικοποιηµένων επιχειρήσεων, ώστε να 

διερευνηθεί αν οι αποκρατικοποιήσεις συνέβαλαν στη µεταβολή των µεγεθών αυτών. 

Στους πίνακες 9.4 και 9.5 παρουσιάζονται η διαχρονική σύγκριση του κύκλου 

εργασιών και του κέρδους αντίστοιχα των αποκρατικοποιηµένων επιχειρήσεων κατά 

τις περιόδους πριν και µετά την αποκρατικοποίηση τους.  
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Πίνακας 9.4 ∆ιαχρονική Σύγκριση Κύκλου Εργασιών Αποκρατικοποιηµένων Επιχειρήσεων 

∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

    (ν-2) (ν-1) ν (ν+1) (ν+2) Μ.Ο.Π.Α. Μ.Ο.Μ.Α ∆.Μ.Ο. 

Olympic Catering   -16,29% 3,38% 37,73% 34,22% -23,82% -6,46% 16,04% 22,50% 

ΕΤΕ     -18,57% 45,25% 3,59% 1,38% -18,57% 16,74% 35,30% 

ΑΤΕ   -7,81% -0,70% 7,16% -19,73% -13,32% -4,26% -8,63% -4,38% 

ΟΠΑΠ   -12,07% 132,14% 24,20% 9,35% 14,82% 60,04% 16,13% -43,91% 

∆ΕΗ   6,79% 7,83% 127,79% -40,25% 5,48% 7,31% 31,01% 23,70% 

ΟΛΠ   -34,42% 11,47% 8,80% 3,96% -5,42% -11,48% 2,45% 13,92% 

ΕΛΠΕ     4,65% -5,54% 19,75% 104,20% 2,32% 39,47% 37,15% 

              28,92% 113,20% 84,29% 

 

Πίνακας 9.5 ∆ιαχρονική Σύγκριση Κέρδους Αποκρατικοποιηµένων Επιχειρήσεων 

∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ 

    (ν-2) (ν-1) ν (ν+1) (ν+2) Μ.Ο.Π.Α. Μ.Ο.Μ.Α ∆.Μ.Ο. 

Olympic Catering   64,08% -65,67% 28,70% 21,73% -196,16% -0,79% -48,58% -47,78% 

ΕΤΕ     -38,68% 224,88% 72,71% 29,07% -38,68% 108,89% 147,57% 

ΟΠΑΠ   -16,34% 69,09% 14,71% -14,59% 18,02% 26,38% 6,05% -20,33% 

∆ΕΗ   34,18% 6,33% 329,97% -35,05% -0,81% 20,26% 98,04% 77,78% 

ΟΛΠ   -15,58% 6,69% 4,95% -25,00% -10,21% -4,44% -10,09% -5,64% 

ΕΛΠΕ     -55,09% 795,15% 60,29% 40,98% -27,55% 298,81% 326,36% 

              -24,83% 453,11% 477,95% 

 

Επεξήγηση Όρων Πινάκων  9.4 & 9.5: Οι εξεταζόµενες επιχειρήσεις συµβολίζονται ως εξής: Olym Cat: Olympic Catering, ΕΤΕ: Εθνική 

Τράπεζα της Ελλάδος, ΑΤΕ: Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, ΟΠΑΠ: Οργανισµός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου, ∆ΕΗ: ∆ηµόσια 

Επιχείρηση Ηλεκτρισµού, ΟΛΠ: Οργανισµός Λιµένος Πειραιά, ΟΛΘ: Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης, ΕΛΠΕ: Ελληνικά Πετρέλαια. 

Αναφορικά µε τα σύµβολα της οριζόντιας στήλης µε ν προσδιορίζεται το έτος αποκρατικοποίησης και αναλόγως ν-1, ν-2 & ν-3 το πρώτο, δεύτερο 
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και τρίτο έτος αντιστοίχως πριν από την αποκρατικοποίηση και ν+1 & ν+2 το πρώτο και δεύτερο έτος µετά την αποκρατικοποίηση των 

επιχειρήσεων. Με τη συντοµογραφία Μ.Ο.Π.Α. προσδιορίζεται ο Μέσος Όρος Τριετίας Προ Αποκρατικοποίησης, µε τη συντοµογραφία Μ.Ο.Μ.Α. 

προσδιορίζεται ο Μέσος Όρος Τριετίας Μετά Αποκρατικοποίησης και µε τη συντοµογραφία ∆.Μ.Ο. προσδιορίζεται η διαφορά µέσων όρων των 

περιόδων πριν και µετά της αποκρατικοποίησης. 
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 Όπως φαίνεται από τον πίνακα 9.4 σε όλες τις αποκρατικοποιηµένες 

επιχειρήσεις παρουσιάζεται σηµαντική αύξηση στη µέση µεταβολή του κύκλου 

εργασιών κατά την τριετία µετά την αποκρατικοποίησή τους κατά ποσοστό 20-30%. 

Εξαίρεση αποτελεί ο ΟΠΑΠ που παρουσιάζει µείωση της ποσοστιαίας µεταβολής του 

κύκλου εργασιών κατά 44% περίπου και η ΑΤΕ που παρουσιάζει µείωση αλλά κατά 

το ασήµαντο ποσοστό περίπου 4%. Ωστόσο ακόµη και στην περίπτωση του ΟΠΑΠ 

παρατηρείται ότι η µεταβολή του κύκλου εργασιών του δεν παίρνει αρνητικές τιµές 

κατά την τριετία µετά την αποκρατικοποίηση του αλλά αυξάνεται σε µικρότερο 

βαθµό. Ο ΟΛΘ δεν περιλαµβάνεται στον πίνακα 9.4 λόγω ελλείψεως επαρκών 

στοιχείων για την τριετία πριν την αποκρατικοποίηση του.  

 Αναφορικά µε τον πίνακα 9.5 παρατηρείται ότι οι εξεταζόµενες επιχειρήσεις 

παρουσιάζουν πολύ µεγάλη ποσοστιαία αύξηση στα κέρδη µετά την 

αποκρατικοποίησή τους σε ποσοστά από 78% έως και 326% στην περίπτωση της 

ΕΛΠΕ. Εξαίρεση αποτελούν η Olympic Catering και ο ΟΠΑΠ που παρουσιάζουν 

µεγάλη πτώση της µέσης µεταβολής των κερδών µετά την αποκρατικοποίηση τους 

και ο ΟΛΠ που ωστόσο παρουσιάζει πολύ µικρή µείωση µόλις περίπου 5,6%, 

Παράλληλα παρατηρείται ότι στην περίπτωση του ΟΠΑΠ όπως και στην µεταβολή 

του κύκλου εργασιών του, έτσι και στη µεταβολή του κέρδους του δεν υπάρχει θέµα 

µείωσης κατά την τριετία µετά την αποκρατικοποίηση του, ωστόσο υπάρχει αύξηση 

αλλά σε χαµηλότερους ρυθµούς. Ο ΟΛΘ και η ΑΤΕ δεν συµπεριλαµβάνονται στον 

πίνακα 9.5 λόγω ανεπάρκειας οικονοµικών στοιχείων τους κατά την τριετία πριν την 

αποκρατικοποίηση τους. 

 Συνοψίζοντας σύµφωνα µε τη διαχρονική ανάλυση τους κύκλου εργασιών και 

του κέρδους των αποκρατικοποιηµένων επιχειρήσεων παρατηρείται ότι η 

αποκρατικοποίηση τους επηρέασε µάλλον θετικά τη διαχρονική τους επίδοση όσον 

αφορά τα εν λόγω µεγέθη. Παρατηρείται ότι τα αποτελέσµατα της παρούσας 

ανάλυσης ταυτίζονται µε εκείνα των Megginson, Nash και Randenborgh (1994). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
 
 
Η µελέτη και η έρευνα των αποκρατικοποιήσεων και της επίδρασής τους στην 

αποδοτικότητα των κρατικών επιχειρήσεων αποκαλύπτει ορισµένα ενδιαφέροντα 

ευρήµατα και σηµεία για την απόδοση των αποκρατικοποιηµένων επιχειρήσεων και 

γενικότερα για την ανάπτυξη και εφαρµογή των αποκρατικοποιήσεων σε παγκόσµιο 

επίπεδο και στην περίπτωση της Ελλάδας ειδικότερα.   

Αναφορικά µε τα συµπεράσµατα της εµπειρικής ανάλυσης της παρούσας 

µελέτης για την αποδοτικότητα των αποκρατικοποιηµένων επιχειρήσεων στην 

Ελλάδα κατά την περίοδο 1991 – 2006: 

 1. Η µόχλευση των αποκρατικοποιηµένων επιχειρήσεων µειώνεται σηµαντικά 

µετά την αποκρατικοποίηση τους. 

 2. Η κερδοφορία των αποκρατικοποιηµένων επιχειρήσεων αυξάνεται µετά την 

αποκρατικοποίηση τους. 

 3. Ο ρυθµός µεταβολής του κύκλου εργασιών και των κερδών των 

αποκρατικοποιηµένων επιχειρήσεων αυξάνεται µετά την αποκρατικοποίηση τους. 

 4. Η συνολική οικονοµική αποδοτικότητα των αποκρατικοποιηµένων 

επιχειρήσεων βελτιώνεται µετά την αποκρατικοποίηση τους.  

 

 Από τη µελέτη και ανάλυση των αποκρατικοποιήσεων βάσει της διεθνούς και 

ελληνικής βιβλιογραφίας προκύπτουν τα ακόλουθα σηµαντικά συµπεράσµατα: 

1. Βάσει της ανάλυσης εµπειρικών µελετών αναφορικά µε τα αίτια των 

αποκρατικοποιήσεων προκύπτει το συµπέρασµα ότι η αποκρατικοποίηση 

κρατικών επιχειρήσεων υπερτερεί έναντι της κρατικής ιδιοκτησίας. Η 

αποκρατικοποίηση αποτελεί τη µοναδική λύση για τη βελτίωση της 

αποδοτικότητας των κρατικών επιχειρήσεων, καθώς µέσω των 

αποκρατικοποιήσεων όχι απλά περιορίζεται η υποχρέωση των 

κυβερνήσεων να χρηµατοδοτούν ζηµιογόνες και αναποτελεσµατικές 

κρατικές επιχειρήσεις, αλλά παράλληλα αποτελούν σηµαντική πηγή 

εσόδων των κυβερνήσεων και συµβάλλουν καθοριστικά στην εξυγίανση 

των δηµόσιων οικονοµικών. 

2. Οι αποκρατικοποιήσεις προσδιορίζονται σηµαντικά από οικονοµικούς, 

πολιτικούς και θεσµικούς παράγοντες. Συγκεκριµένα οι 
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αποκρατικοποιήσεις σχετίζονται θετικά µε την οικονοµική ανάπτυξη µε 

αποτέλεσµα όσο µεγαλύτερη είναι η οικονοµική ανάπτυξη σε µία χώρα 

τόσο µεγαλύτερος είναι και ο ρυθµός των αποκρατικοποιήσεων. Επίσης οι 

αποκρατικοποιήσεις εξαρτώνται από την ύπαρξη µεγάλου δηµόσιου 

χρέους, καθώς συχνά χρησιµοποιούνται για την εξυγίανση της 

δηµοσιονοµικής πολιτικής µιας χώρας. Παράλληλα σχετίζονται θετικά µε 

την ανάπτυξη και τη ρευστότητα των χρηµατιστηριακών αγορών. Όσον 

αφορά τους πολιτικούς και θεσµικούς προσδιοριστικούς παράγοντες των 

αποκρατικοποιήσεων, οι αποκρατικοποιήσεις επηρεάζονται θετικά από 

την ύπαρξη δεξιών κυβερνήσεων στην εξουσία και πλειοψηφικών 

συστηµάτων λήψης αποφάσεων, ενώ επηρεάζονται αρνητικά από την 

εφαρµογή του γερµανικού νόµου σε µία χώρα. 

3. Αναφορικά µε την επιλογή της πλέον αποδοτικής µορφής 

αποκρατικοποιήσεων, η αποκρατικοποίηση µέσω πώλησης επιχειρήσεων 

(private sale) εµφανίζεται ως η πλέον αποδοτική µέθοδος για περιπτώσεις 

αποκρατικοποιήσεων µικρών κρατικών επιχειρήσεων. Ωστόσο για την 

περίπτωση αποκρατικοποιήσεων µεγάλης κλίµακας, η αποκρατικοποίηση 

µέσω δηµόσιας προσφοράς (public offer) εµφανίζεται ως η πλέον 

αποδοτική µέθοδος. Η αποκρατικοποίηση µέσω της µεθόδου της δηµόσιας 

προσφοράς απαιτεί µεγαλύτερο κόστος και περισσότερο χρόνο σε σχέση 

µε τη µέθοδο της πώλησης επιχειρήσεων, ωστόσο παρουσιάζει πολύ 

σηµαντικά πλεονεκτήµατα, καθώς είναι η πλέον διαφανής µέθοδος. Η 

αποκρατικοποίηση µέσω της δηµόσιας προσφοράς είναι η µέθοδος που 

συµβάλει στη συγκέντρωση πολύ µεγάλων εσόδων από τις κυβερνήσεις 

και ενισχύει την ανάπτυξη των χρηµατιστηριακών αγορών. 

4. Ο θεσµός των αποκρατικοποιήσεων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της 

ελληνικής οικονοµίας και πολιτικής. Αποτελεί πολύ σηµαντική πηγή 

δηµόσιων εσόδων, ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα τελευταία 20 χρόνια 

απέφεραν στη χώρα πάνω από 20 δις $. Οι αποκρατικοποιήσεις που 

λαµβάνουν χώρα στην Ελλάδα πραγµατοποιούνται µέσω των µεθόδων της 

πώλησης περιουσιακών στοιχείων και της δηµόσιας προσφοράς. 

Αποτέλεσαν σηµαντικό µέσο µείωσης της συµµετοχής του κράτους στην 

οικονοµική δραστηριότητα και στην αξιοποίηση και βελτίωση της 

αποδοτικότητας των δηµόσιων επιχειρήσεων και οργανισµών. 
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Συγκεκριµένα αποτέλεσαν σηµαντικό µέσο οικονοµικής πολιτικής που 

συνέβαλε στην απελευθέρωση των αγορών, στην αναδιάρθρωση και 

αποτελεσµατικότερη λειτουργία των αποκρατικοποιηµένων επιχειρήσεων, 

στην προσέλκυση επενδύσεων από τον ιδιωτικό τοµέα και στην ανάπτυξη 

νέων δραστηριοτήτων µε την κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων και 

όπως ήδη αναφέρθηκε στην αύξηση των εσόδων του ελληνικού ∆ηµοσίου. 

5. Το θεσµικό πλαίσιο των αποκρατικοποιήσεων στην Ελλάδα ενθαρρύνει 

γενικά την ανάπτυξη και εφαρµογή αποκρατικοποιήσεων. Οι 

θεσµοθετηµένες µέθοδοι αποκρατικοποίησης είναι µέσω της πώλησης 

κρατικών επιχειρήσεων και µέσω της δηµόσιας προσφοράς.  

 

  Οι προτάσεις που προκύπτουν από την παρούσα µελέτη αναφορικά µε το 

θεσµό των αποκρατικοποιήσεων στην Ελλάδα είναι οι ακόλουθες: 

1. Ο θεσµός των αποκρατικοποιήσεων ενδείκνυται για την ενίσχυση της 

ελληνικής οικονοµίας ειδικότερα στην παρούσα περίοδο οικονοµικής 

κρίσης λόγω του ότι συµβάλλει καθοριστικά στην αύξηση των δηµόσιων 

εσόδων για τη χρηµατοδότηση του δηµόσιου ελλείµµατος και χρέους. 

Παράλληλα απαλλάσσει το ελληνικό κράτος από τη χρηµατοδότηση 

ζηµιογόνων δηµόσιων επιχειρήσεων και οργανισµών που λόγω της µη 

αποδοτικότητας τους δηµιουργούν τεράστια έξοδα στον κρατικό 

προϋπολογισµό. Ωστόσο ιδιαίτερη έµφαση είναι απαραίτητο να δίνεται 

στην απασχόληση στις δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµούς καθώς 

είναι απαραίτητο µεν να γίνονται περικοπές προσωπικού για την αύξηση 

της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων, ωστόσο είναι δυνατόν να 

οδηγήσουν (καθώς χιλιάδες Έλληνες εργαζόµενοι απασχολούνται σε προς 

αποκρατικοποίηση δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµούς) σε υψηλούς 

δείκτες ανεργίας κάτι που στην παρούσα φάση της χρηµατοοικονοµικής 

κρίσης είναι δυνατόν να οδηγήσει σε περεταίρω συρρίκνωση της 

ελληνικής οικονοµίας.  

2. Ο θεσµός των αποκρατικοποιήσεων µέσω της µεθόδου της δηµόσιας 

προσφοράς προτείνεται, καθώς εκτιµάται ότι συµβάλει στην συγκέντρωση 

µεγαλύτερων εσόδων σε σχέση µε τη µέθοδο της πώλησης κρατικών 

επιχειρήσεων και το σηµαντικότερο ενισχύει την ανάπτυξη της ελληνικής 
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χρηµατιστηριακής αγοράς που εκτιµάται ότι χρήζει τόνωσης τη δεδοµένη 

χρονική περίοδο. 
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