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Abstract 

 

  Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 εγκαταλείπεται σταδιακά από 

τις κυβερνήσεις η εφαρµογή των οικονοµικών πολιτικών του Keynes και επανέρχεται 

στην επικαιρότητα ο Adam Smith. Ο κρατικός παρεµβατισµός που επικράτησε 

διεθνώς µετά τη µεγάλη κρίση του 1930 στις Η.Π.Α. και οι κοινωνικές πολιτικές που 

εφαρµόστηκαν, δηµιούργησαν προβληµατισµό για την ικανότητα του κράτους να 

λειτουργήσει ως αντικαταστάτης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Ο νεο-

φιλελευθερισµός ξεκινά από τη Μ. Βρετανία της Thatcher και τις Η.Π.Α, του Reagan 

και εξαπλώνεται στις περισσότερες χώρες του κόσµου µέσω της παγκοσµιοποίησης 

της οικονοµίας. 

 Η παραγωγή οικονοµικής σκέψης είχε ξεκινήσει από πολύ νωρίς, πριν από το 

Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο και εξελίχθηκε σταδιακά στις επόµενες δεκαετίες. Η 

εφαρµογή ιδιωτικοποιήσεων µεγάλης κλίµακας από τη δεκαετία του 1980 και µετά 

δηµιούργησε πλήθος εµπειρικών µελετών και οδήγησε στην περαιτέρω εξέλιξη των 

θεωριών ιδιωτικοποίησης. Η έξαρση των ιδιωτικοποιήσεων που παρατηρήθηκε 

παγκοσµίως στο δεύτερο µισό της δεκαετίας του 1990 ακολουθήθηκε από µείωση 

των ρυθµών τη δεκαετία του 2000 και προβληµατισµό για τις αποτυχηµένες 

περιπτώσεις που δεν απέδωσαν τα αναµενόµενα. 

 Η ελληνική πραγµατικότητα προσαρµόστηκε στις διεθνείς εξελίξεις, 

διατηρώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εγχώριου πολιτικού και κοινωνικού 

συστήµατος. Μετά από µια δεκαετία κρατικοποιήσεων προβληµατικών επιχειρήσεων 

το 1980, οι πρώτες ιδιωτικοποιήσεις εµφανίστηκαν εν µέσω θυελλωδών αντιδράσεων 

στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Οι διαδικασίες επιταχύνθηκαν σηµαντικά στο 

δεύτερο µισό της δεκαετίας κυρίως υπό την πίεση επίτευξης των δηµοσιονοµικών 

στόχων της Ευρωπαϊκής Νοµισµατικής Ένωσης και ένταξης στο Ευρώ. 

 Η παρούσα διπλωµατική εργασία έχει σαν σκοπό να αποτελέσει µια 

ολοκληρωµένη και εµπεριστατωµένη µελέτη σε δύο βασικά επίπεδα: αφενός στην 

αναλυτική παρουσίαση της βιβλιογραφίας στη θεωρία των ιδιωτικοποιήσεων και 

αφετέρου στην παρουσίαση των εµπειρικών προσπαθειών της Ελλάδας να εφαρµόσει 

µια σειρά από ιδιωτικοποιήσεις τα τελευταία 20 έτη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Κρατικός Παρεµβατισµός στην Οικονοµική ∆ραστηριότητα, η 
∆ηµιουργία των ∆ηµόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισµών και η 
Αναγκαιότητα των Ιδιωτικοποιήσεων. 
 
 
 
 Η εφαρµογή των διαδικασιών αποκρατικοποίησης σε παγκόσµιο επίπεδο 

εµφανίστηκε στην πράξη κυρίως από τα τέλη του 1970. Σε θεωρητικό επίπεδο, από 

την εποχή του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου ξεκίνησε η συζήτηση για την 

αποτελεσµατικότητα του δηµόσιου τοµέα και του κράτους να ασκεί το 

επιχειρηµατικά καθήκοντα και την ικανότητά του να διαχειρίζεται σωστά τους 

οικονοµικούς πόρους. Παράγοντες όπως το πολιτικό συµφέρον, η διαφθορά, οι 

κοινωνικές πιέσεις και η µη σύνδεση διοίκησης-αποτελέσµατος αποτελούν κοινή 

συνισταµένη των µελετητών που διαχρονικά ισχυρίστηκαν ότι ο ιδιώτης 

επιχειρηµατίας είναι πιο κατάλληλος να ασκεί τη διοίκηση των επιχειρήσεων. 

Ο όρος «ιδιωτικοποίηση» επιλέχθηκε από την πρωθυπουργό της Μ. 

Βρετανίας M. Thatcher στις αρχές του 1980, δανειζόµενη τον όρο από το P. Drucker, 

αντικαθιστώντας τον όρο «αποκρατικοποίηση»1. Η πρώτη µεγάλη περίπτωση 

ιδιωτικοποίησης ήταν η δηµόσια προσφορά της βρετανικής εταιρίας τηλεπικοινωνιών 

British Telecom το 1984 εν µέσω θυελλωδών αντιδράσεων από την αντιπολίτευση. 

Στη Γαλλία του J. Chirac από το 1986 έως το 1988 ιδιωτικοποιήθηκαν 22 

επιχειρήσεις αξίας 12 δισεκατοµµυρίων δολαρίων. Η Παγκόσµια Τράπεζα και το 

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο πίεσαν τις χώρες διεθνώς να προχωρήσουν σε 

αποκρατικοποιήσεις, θέτοντας µάλιστα τις ιδιωτικοποιήσεις σαν όρο από εκείνη την 

εποχή στις υπό διάσωση χώρες.  

  Η εµπειρία των τελευταίων 25 ετών οδηγεί σε ανάµεικτα συναισθήµατα. Οι 

πολιτικές ιδιωτικοποιήσεων έχουν σηµειώσει σηµαντικές επιτυχίες αλλά σε πολλές 

περιπτώσεις έχουν χαρακτηριστεί από δραµατικές αποτυχίες και συνέπειες. Και ενώ η 

σκοπιµότητα των αποκρατικοποιήσεων έχει γίνει αποδεκτή από τη συντριπτική 

                                                 
1 Οι αντίστοιχοι αγγλικοί όροι είναι “privatization” και “denationalization”.  
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πλειοψηφία των πολιτικών και κοινωνικών δυνάµεων διεθνώς, οι διαδικασίες και 

συνθήκες που εξασφαλίζουν την επιτυχία των διαδικασιών παραµένουν υπό 

αµφισβήτηση.  

 Τα παραδείγµατα από τη διεθνή πραγµατικότητα είναι χαρακτηριστικά των 

υπερβολών που συνέβησαν. Σε ορισµένες χώρες, η αποκρατικοποίηση οδήγησε στην 

αρπαγή δηµοσίων οργανισµών και πόρων από µια στενή ευνοούµενη οµάδα ιδιωτών. 

Η πρώην Ε.Σ.Σ.∆. και ειδικά η σηµερινή Ρωσία αποτελεί υπόδειγµα κατάχρησης, 

όπου υπολογίζεται ότι τα κεφάλαια που χάθηκαν ξεπερνούν το 1,5 τρισεκατοµµύριο 

δολάρια. Η χώρα όχι µόνο δεν ωφελήθηκε από τις αποκρατικοποιήσεις αλλά έχει 

βιώσει έξαρση των οικονοµικών και κοινωνικών ανισοτήτων, χειροτέρευση του 

βιοτικού επιπέδου, µείωση του προσδόκιµου ζωής, και υποβάθµιση του 

εκπαιδευτικού της συστήµατος. 

 Φυσικά οι επικριτές των δηµοσίων επιχειρήσεων τις κατηγορούν για 

διαφθορά και κατασπατάληση πόρων. Οι δηµόσιοι αξιωµατούχοι διαχρονικά 

απέτυχαν να εξασφαλίσουν το δηµόσιο όφελος που υποτίθεται κλήθηκαν να 

υπηρετήσουν. Πρόκειται για µια κλασσική περίπτωση του προβλήµατος 

αντιπροσώπευσης (principal-agent problem) όπου ο εντολοδόχος (δηµόσιος 

αξιωµατούχος) αδυνατεί να εκτελέσει την επιθυµία του εντολέα του (πολίτης). Το 

συγκεκριµένο πρόβληµα υφίσταται και στην ίδια τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης: η 

ορθή αποτίµηση της παρούσας και µελλοντικής αξίας της δηµόσιας επιχείρησης 

αποτέλεσε συχνά αντικείµενο διαπλοκής, όπως έγινε σε πολλές χώρες της πρώην 

Ανατολικής Ευρώπης και της Ρωσίας.  

 Παραδείγµατα αποτυχίας ιδιωτικοποιήσεων εµφανίστηκαν επίσης και σε 

µονοπωλιακές αγορές (ειδικά σε φυσικά µονοπώλια) επειδή δεν προηγήθηκαν οι 

απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές στην αγορά. Ο ιδιωτικός τοµέας έχει τη γνώση να 

εκµεταλλεύεται καλύτερα τα µονοπωλιακά προνόµια. Η λανθασµένη 

αποκρατικοποίηση του οργανισµού τηλεπικοινωνιών στο Μεξικό, και η διατήρηση 

του µονοπωλιακού καθεστώτος, δηµιούργησε έναν από τους πλουσιότερους 

ανθρώπους στον κόσµο.  

 Είναι προφανές, ότι η συζήτηση µεταξύ των πλεονεκτηµάτων και των 

µειονεκτηµάτων διατήρησης δηµοσίων επιχειρήσεων είναι διηνεκής και υπάρχουν 

πλήθος παραδειγµάτων που υποστηρίζουν την κάθε άποψη. Ο ορισµός της δηµόσιας 

επιχείρησης και η πραγµατική συµπεριφορά της δηµόσιας διοίκησης είναι εκείνη που 

πολλές φορές καθόρισε την επιτυχία ή αποτυχία των ιδιωτικοποιήσεων. 
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1.2 Η ∆ηµόσια επιχείρηση: ιστορική αναδροµή 
 

Η ιστορία των δηµόσιων επιχειρήσεων είναι αρκετά µεγάλη. Στην αρχαία 

Ελλάδα τα ορυχεία ανήκαν στο κράτος. Στην αρχαία Ρώµη δηµόσιες επιχειρήσεις 

ήταν η ιδιοκτησία του νερού, τα παίγνια και το τσίρκο, και για πρώτη φορά οι 

επιχειρήσεις πολεµικού και οπλικού εξοπλισµού. Στην αρχαία Κίνα η δυναστεία των 

Chin διατηρούσε δηµόσια ιδιοκτησία στον σίδηρο και στο αλάτι. Μέσα στο πέρασµα 

των αιώνων η δηµόσια ιδιοκτησία επεκτάθηκε σε τοµείς όπως ηλεκτρισµό (παραγωγή 

και διανοµή), νερό, συγκοινωνίες, δρόµους, αεροδρόµια και τέλος τηλεπικοινωνίες 

και εµπορικές και βιοµηχανικές δραστηριότητες ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά της 

εθνικής παραγωγής. 

Τα αίτια µιας ανάλογης πολιτικής επιλογής δεν ήταν µόνο οικονοµικά. Η 

Μαρξιστική ανάλυση δικαιολόγησε µια διευρυµένη αξιοποίηση του υποδείγµατος 

των δηµόσιων επιχειρήσεων σε συνάρτηση µε την ιδεολογική αποστροφή στην 

έννοια του οικονοµικού κέρδους. Στις Η.Π.Α. καθαρά πολιτικοί λόγοι παρεµποδίζουν 

την οργάνωση της βιοµηχανίας αλουµινίου µεταπολεµικά. Αντίστοιχη συµπεριφορά 

εµφανίζεται στην Γαλλία την περίοδο, λόγω συνεργασίας µε τις δυνάµεις κατοχής, 

για την αυτοκινητοβιοµηχανία Renault. Στην Ελλάδα η βιοµηχανική κρίση της 

δεκαετίας του 1980 δηµιουργεί εκτεταµένη κρατικοποίηση βιοµηχανικών 

επιχειρήσεων µέσω του Οργανισµού Ανασυγκρότησης Προβληµατικών 

Επιχειρήσεων, που δηµιούργησε µια σειρά βαρών στον κρατικό προϋπολογισµό και 

κληρονόµησε σοβαρά δηµοσιονοµικά προβλήµατα µέχρι και σήµερα. 

 

 

1.3 Ανάλυση της ∆ηµόσιας ∆ιαχείρισης 

 

Είναι σκόπιµο να αναφερθεί ότι το ερώτηµα δηµόσια ή ιδιωτική ιδιοκτησία 

συγκεντρώνει πλέον, και ιδιαίτερα µετά την ανάπτυξη της οικονοµικής βιβλιογραφίας 

γύρω από την θεωρία της επιχείρησης, δύο διαστάσεις: α) ιδιοκτησία των µετόχων 

και του κεφαλαίου ( στο σύνολο, τµήµα, πλειοψηφικό, στρατηγικό πακέτο κ.α. ), και 

β) ιδιοκτησία δικαιώµατος διαχείρισης (ορισµός του ∆.Σ., ορισµός µελών, ορισµό 
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εκπροσώπου µε ειδικές αρµοδιότητες, σχέση στρατηγικής διοικητικής συµφωνίας 

κ.α.). Προφανώς ενδιάµεσες σχέσεις δεν αποκλείονται έτσι ώστε το όλο πρόβληµα να 

γίνεται αρκετά σύνθετο. Ο συγκεκριµένος περιορισµός δηµιουργεί αδυναµίες 

αξιολόγησης και ποσοτικής µέτρησης των διαφορετικών επιλογών. Υπάρχουν 

καταρχήν θεωρητικές αποτυπώσεις υπέρ της δηµόσιας ιδιοκτησίας, υπάρχουν 

εναλλακτικές θεωρητικές αποτύπωσης υπέρ της ιδιωτικής ιδιοκτησίας και τέλος 

υπάρχουν θετικές και αρνητικές σκέψεις που συνδέονται µε την διοικητική 

παρέµβαση του δηµοσίου στην λήψη αποφάσεων. Τα επιχειρήµατα που δικαιολογούν 

την δηµόσια ιδιοκτησία έχουν να κάνουν µε τις εξής αρχές: 

 

1. Μια δηµόσια ιδιοκτησία επιβάλλει στους διαχειριστές αυτής απλούστερους 

στόχους που εξυπηρετούν αναδιανεµητικές επιλογές. Η λογική δεν διαφέρει 

στην ουσία από την κοινωνική επιλογή του αναδιανεµητικού ρόλου του 

κράτους στην διαχείριση των φορολογικών εσόδων. 

2. Η δηµόσια ιδιοκτησία καλύπτει στους διαχειριστές την δυνατότητα 

κεφαλαιακής επάρκειας. Εάν δεχτούµε ότι το µέγεθος των επενδύσεων και 

των κεφαλαιακών αναγκών ενός φυσικού µονοπωλίου συνδέεται µε αγορές 

και εγγυήσεις που εύκολα δεν υπάρχουν στα ιδιωτικά κεφάλαια, εύκολα 

καταλήγουµε στην επιλογή της ∆ηµόσιας επιλογής (το δηµόσιο έχει 

σηµαντικά µικρότερα συγκριτικά ασφάλιστρα για την εξεύρεση κεφαλαιακών 

πόρων). 

3. Η δηµόσια ιδιοκτησία µπορεί να αποτρέψει µονοπωλιακή διαχείριση, 

εισάγοντας ανταγωνιστικές διαδικασίες σε αγορές που διαφορετικά θα ήταν 

κλειστές (π.χ. αξιόπιστο εµπόδιο το φυσικό µονοπώλιο και δηµόσια επιλογή 

για άνοιγµα του ανταγωνισµού µε έσοδα, ∆ηµόσιων επιχειρήσεων ιδιαίτερα 

εάν ο µονοπωλητής είναι διεθνής και όχι εθνικός – βλέπε επιχειρηµατολογία 

για εθνική αµυντική βιοµηχανία). 

4. Η δηµόσια ιδιοκτησία θα συµβάλλει στην συνεργασία µε άλλες ιδιωτικές 

επιχειρήσεις στους κλάδους (λύσεις διεπιχειρησιακών συνεργασιών σε 

κλάδους µε στόχο τον συντονισµό στο ύψος των τιµών, επενδύσεων, διανοµής 

όπως π.χ. στην ηλεκτρική ενέργεια). 

5. Η δηµόσια επιχείρηση εξασφαλίζει καλύτερα θέµατα υγείας και γενικά 

εξωτερικοτήτων σε αντίθεση µε την µυωπική θεώρηση των ιδιωτικών 

επιλογών (δηµόσια νοσοκοµεία, εργοστάσια παραγωγής πυρηνικής ενέργειας) 
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6. Η δηµόσια επιχείρηση µε το να διοικείται από ανιδιοτελείς ∆ηµόσιους 

λειτουργούς µε αποτέλεσµα να µειώνεται το κόστος παρακολούθησης των 

ιδιοτελών επιλογών µιας Ιδιωτικής ιδιοκτησίας (κόστος ρυθµιστικής 

παρακολούθησης). 

7. Η δηµόσια επιχείρηση µπορεί να συµβάλλει καλύτερα στην µικροοικονοµική 

σταθερότητα καθώς επηρεάζει σηµαντικά και κυρίως ανελαστικά τµήµατα της 

παραγωγής. 

  

Στην αντίθετη όχθη µια σηµαντική βιβλιογραφία ανατρέπει σε ένα µεγάλο 

βαθµό τους καταρχήν λογικούς προβληµατισµούς υπέρ της ∆ηµόσιας επιχείρησης. 

Και πάλι επιγραµµατικά αναφέρονται: 

 

1. Η άποψη που υποστηρίζεται σε πλήθος µελετών, όπως σε όλα τα έργα του 

Coase ή των Alchiant and Demsetz (1972) ότι οι αγορές είναι 

αποτελεσµατικότεροι µηχανισµοί κατανοµής των δικαιωµάτων ιδιοκτησίας 

έναντι αυθαίρετων επιλογών της µορφής δηµόσιο ή ιδιωτικό. 

2. Η άποψη της θεωρίας της ∆ηµόσιας επιλογής που βασίζεται στο ότι οι 

γραφειοκρατίες δεν είναι αποτελεσµατικές να διαχειριστούν ιεραρχούµενες 

δοµές όπως αυτές των επιχειρήσεων (Niskanen 2007). 

3. Η άποψη που συνδέεται µε την σύγχρονη θεωρία των ρυθµιστικών 

παρεµβάσεων όπου εξηγεί γιατί οι ιδιωτικοποιηµένες επιχειρήσεις είναι πιο 

αποτελεσµατικές από τις δηµόσιες επιχειρήσεις έστω και µε ιδιωτική 

διαχείριση (Baron and Myerson 1982). 

4. Η άποψη που θεωρεί ότι η ιδιωτική ιδιοκτησία µειώνει τις εξωγενείς ενέργειες 

επηρεασµού των διοικητικών αποφάσεων είτε στις δράσεις, είτε µέσω των 

οµάδων πίεσης (Milgrom and Roberts 1990). 

5. Η άποψη που βασίζεται στην θέση ότι η ιδιωτική ιδιοκτησία αυξάνει το 

κόστος παρέµβασης των στρεβλωτικών παρεµβάσεων του δηµοσίου, καθώς 

ποτέ δεν είµαστε σίγουροι ως προς την σοβαρότητα µε την οποία µια δηµόσια 

διαχείριση δεσµεύεται στους στόχους που της επιβάλλονται σε αντίθεση µε 

την ιδιωτική που λόγω των συγκεκριµένων επιλογών (µεγιστοποίηση 

κέρδους) πάντοτε αποτιµά µε µετρήσιµο µέγεθος τις αποκλίσεις (Boycko et al 

1996). 
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1.4 H ∆ηµόσια Επιχείρηση Σήµερα 

 

Ο σκεπτικισµός που δηµιουργήθηκε γύρω από το αδιαφιλονίκητο επιχείρηµα 

της προτίµησης για την δηµόσια επιχείρηση έναντι της ιδιωτικής ανέτρεψε πολλά 

δεδοµένα. Η ανατροπή που προέκυψε στηρίχθηκε και στα θετικά συµπεράσµατα από 

τις οργανωτικές – διοικητικές προτάσεις που εφαρµόστηκαν, στηρίχθηκε όµως και 

από την πρακτική της και σε κάποιο βαθµό βίαιη εφαρµογή ιδεολογικών 

πεποιθήσεων (διαδικασία ιδιωτικοποιήσεων σε Αγγλία και Ανατολική Γερµανία). 

Σήµερα πλέον η πρακτική σε διάφορες χώρες ακολουθεί διαφορετικούς 

κανόνες οργάνωσης της δηµόσιας διαχείρισης µε κύρια χαρακτηριστικά ανάλογα µε 

τις τοπικές ή τις κλαδικές ιδιαιτερότητες να έχουµε:  

 

1. Συνεργατικές διοικητικές επιλογές (πολλές φορές και υπό την µορφή 

δηµόσιων αγαθών π.χ. µη – κυβερνητικές οργανώσεις N.G.Οs.).  

2. Για µεγάλης κλίµακας παραγωγές ιδιοκτησία σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης. 

3. Για µικρής κλίµακας παραγωγές ιδιοκτησία σε τοπικό–περιφερειακό επίπεδο. 

4. Σε περιπτώσεις παραγωγικών διαδικασιών µε πολλαπλές εξωτερικότητες η 

ανάθεση της ρύθµισης στην κεντρική διοίκηση (π.χ. έλεγχος της ακτοπλοΐας).  

5. Σε περίπτωση ρυθµιστικών διαδικασιών στην επιτήρηση από ρυθµιστικές 

αρχές (π.χ. Ανταγωνισµός, Τηλεπικοινωνίες, Ενέργεια κ.α.). 

6. Τέλος, ανάλογα µε την µορφή του κινδύνου που αναλαµβάνεται από τον 

ιδιοκτήτη της επιχείρησης να προτείνονται µορφές διαφορετικής 

επιχειρηµατικής οργάνωσης (π.χ. δηµόσια επιχείρηση, Εταιρίες περιορισµένης 

ευθύνης, Ν.Π.∆.∆. κ.α.). Στο ερώτηµα δηλαδή κατά πόσο µπορούµε να 

χορηγήσουµε ιδιωτικά κίνητρα στους διαχειριστές δηµοσίων επιχειρήσεων η 

ανατροπή της άποψης που υποθέτει την ανιδιοτέλεια των µάνατζερ ότι µας 

επιτρέπεται να χρησιµοποιήσουµε ιδιωτικά κίνητρα έτσι ώστε τα στελέχη των 

επιχειρήσεων να εξυπηρετήσουν κοινωνικά άριστες υπηρεσίες. 

 

Η λογική δεν διαφοροποιείται από εκείνη της κλασσικής ιδιωτικής επιχείρησης 

όπου τα κέρδη συνδέονται άµεσα µε την αποτελεσµατικότητα των στελεχών. Έτσι 

λοιπόν και σε µια επιχείρηση δηµοσίου συµφέροντος, κίνητρα όπως προαγωγή, 
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µονιµότητα και µισθοί επιτυχίας, µπορούν να διευκολύνουν την επίτευξη κοινωνικά 

επιδιωκόµενων στόχων. Η εµπειρία µας οδηγεί σήµερα να δεχόµαστε ότι: 

 

1. Εάν έχουµε ένα ιδιωτικό µονοπώλιο η συγγραφή ενός αποτελεσµατικού 

συµβολαίου µεταξύ της επιχείρησης και την κοινωνίας δεν είναι για απλή 

λύση. Ασυµµετρίες και στρεβλώσεις ως προς τους στόχους αντί να 

διευκολύνουν την σύµβαση, την ακυρώνουν. 

2. Στην αντίθετη όχθη ο προσδιορισµός των κινήτρων που δεσµεύουν  τους 

διαχειριστές µιας δηµόσιας επιχείρησης δεν είναι και πάλι εύκολη υπόθεση. 

Σε γενικές γραµµές προκύπτει ότι είναι σκόπιµη η ανάθεση σε δηµόσια 

διαχείριση όταν δεν µπορούµε να περιγράψουµε µε ακρίβεια στην σύµβαση 

τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του αγαθού (π.χ. υγεία, ασφάλεια) (Hart et al 

1997). Αντίθετα υπέρ της ιδιωτικής διαχείρισης συγκλίνουµε όσο µπορούµε 

να επιλέγουµε στελέχη µε απόκλιση από το επίπεδο της θέσης, τον πολιτικό 

συντονισµό και τα ιδανικά του επαγγέλµατος (π.χ. στέλεχος µε προϊστορία 

στον κλάδο, κοµµατικό στέλεχος, χαµηλής ποιότητας επαγγελµατία).  

  

Πρόσφατες αναφορές υπέρ της δηµόσιας ή της κρατικής ιδιοκτησίας συνιστούν 

την χρήση τους όταν: 

 

1. Γνωρίζουµε εκ των προτέρων ότι ιδιοσυγκρατικές σχέσεις τοπικών 

µονοπωλίων στρεβλώνουν υπερβολικά και την σύνταξη των συµβολαίων και 

τον συντονισµό τους (Glaeser et al 2004). 

2. Προκύπτει ότι η ιδιωτική διαχείριση έχει κίνητρα για ληστρική διαχείριση 

εθνικών πόρων και πρώτων υλών (π.χ. λιγνιτικά αποθέµατα), ή επιτυγχάνει 

υπερβάσεις στην τιµολόγηση των αγαθών που προσφέρει (π.χ. δηµόσια έργα) 

ή στρεβλώνει µέσω διαφθοράς τις πραγµατικές επιδοτήσεις για τις 

εξωτερικότητες που δηµιουργεί. Ένα κλασσικό παράδειγµα είναι οι δηµόσιες 

µεταφορές (π.χ. µεταξύ αποµακρυσµένων νήσων). Ένας ιδιώτης διαχειριστής 

µπορεί να διεκδικήσει το δικαίωµα, ακόµη και δωρεάν, να αυξήσει 

υπερβολικά την τιµή και στην συνέχεια να επιδιώξει την επιδότηση των 

άγονων γραµµών. Στην περίπτωση αυτή θα µπορούσε κάποιος να 

επιχειρηµατολογήσει υπέρ της δηµοτικής επιχείρησης. 
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3. Εάν το δηµόσιο είναι ένας µεγάλος ή ο µοναδικός πελάτης συγκεκριµένης 

υπηρεσίας (υγεία, παιδεία) όπου µέσω της εσωτερικοποίησης των βασικών 

συντελεστών κόστους (εργασία) επιτυγχάνει αποτελεσµατική διαχείριση. 

4. Εάν το δηµόσιο, κυρίως λόγω έλλειψης εµπειρίας, όπως για παράδειγµα σε 

περιόδους πολέµου, δεν µπορεί να διαχωρίσει κατά την καταγραφή των 

συµβολαίων την έννοια της ιδιοκτησίας.  

5. Εάν η αγορά χαρακτηρίζεται από µεγάλη απροσδιοριστία ως προς την ζήτηση. 

Στην περίπτωση αυτή το κόστος αναδιαπραγµάτευσης µε τον ιδιώτη 

διαχειριστή καθίσταται απαγορευτικό και για τον λόγο αυτό προβάλλεται η 

λύση της δηµόσιας διαχείρισης (π.χ. ενεργειακή ζήτηση σε περιόδους αιχµής 

ή κρίσεις µε έντονη πολιτική παρέµβαση).  

 

Συµπερασµατικά λοιπόν η επιλογή ακόµα και σήµερα απαιτεί εµπειρική 

αξιολόγηση ιδιαίτερα µάλιστα ως προς την ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών 

και ως προς τον συντονισµό των δηµόσιων επιχειρήσεων. Και όλα αυτά µε την 

βασική παραδοχή ότι η δηµόσια ιδιοκτησία µπορεί να αναδιανέµει πλεονάσµατα 

καταναλωτών και παραγωγών αποτελεσµατικότερα από τον µηχανισµό των 

µηχανισµό των τιµών συνεπικουρούµενο από ένα σύστηµα άριστων φορολογικών 

επιβαρύνσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
 
 

2.1 ∆ιεθνής βιβλιογραφία 
 

 

Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά στην ανασκόπηση των κυριότερων άρθρων της 

διεθνούς βιβλιογραφίας. Για πρακτικούς λόγους η ανασκόπηση χωρίζεται σε δύο υπο-

ενότητες: τη διεθνή και την εγχώρια. Στη διεθνή βιβλιογραφία ταξινοµούµε όλα τα 

άρθρα που αφορούν έρευνες και εφαρµογές ιδιωτικοποιήσεων τόσο σε διεθνές όσο 

και σε εγχώριο επίπεδο, ασχέτως της εθνικότητας των συγγραφέων ή της γλώσσας 

συγγραφής. Στην κατηγορία της εγχώριας βιβλιογραφίας θα αναφερθούµε στα άρθρα 

που αναλύουν αποκλειστικά και µόνο την Ελληνική πραγµατικότητα, ασχέτως πάλι 

της εθνικότητας των συγγραφέων.  

 Οι βασικότερες εργασίες στην ανάπτυξη της θεωρίας των ιδιωτικοποιήσεων 

είναι εκείνες του Coase και του Demsetz, οι οποίοι σε διαφορετικές εποχές 

οριοθέτησαν τον προβληµατισµό για τη σκοπιµότητα και σηµασία των 

ιδιωτικοποιήσεων και επηρέασαν το σύνολο των ερευνητών. Σε µία µνηµειώδη 

εργασία ο Coase (1937) στο « Η Φύση της Επιχείρησης» αναπτύσσει το σκεπτικισµό 

του για τη σωστή διαχείριση των πόρων, το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τα κοινωνικά 

κόστη (social costs). Το Θεώρηµα του Coase αποτέλεσε τη βάση του έρευνας διεθνώς 

και ο ίδιος παρέµεινε ενεργός και συµµετείχε στον παγκόσµιο προβληµατισµό για 

πολλές δεκαετίες δηµοσιεύοντας µελέτες του µέχρι και τη δεκαετία του 1990, όταν οι 

διαδικασίες ιδιωτικοποιήσεων πολλαπλασιάζονταν παγκοσµίως.  

 Οµοίως, ο Demsetz (1988a και 1998b) επεκτείνει τον παραπάνω 

προβληµατισµό αφού νωρίτερα µαζί µε τον Alchian (1973) είχαν δηµιουργήσει µια 

εναλλακτική θεωρία, εκείνη των δικαιωµάτων ιδιοκτησίας (property rights) η οποία 

αποτέλεσε βελτίωση της θεωρίας του Coase και υποστηρίχτηκε από µια σειρά 

ερευνητών, όπως για παράδειγµα  ο Williamson (1985), ο Pejovich (1990) και οι Hart 

and Moore (1990). 

 Οι Sappington and Stiglitz (1987) ισχυρίζονται ότι η βασική διαφορά µεταξύ 

δηµόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων εστιάζεται στην ευκολία της κυβέρνηση να 
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παρεµβαίνει στις παραγωγικές δραστηριότητές τους.  Ο Schmidt (1996a, 996b) 

αναγνωρίζει το ενδιαφέρον των κυβερνήσεων για τα πλεονεκτήµατα των 

αποκρατικοποιήσεων: άπαξ και ιδιωτικοποιηθούν οι επιχειρήσεις παύουν να 

επιχορηγούνται, ελαφρύνουν τα δηµόσια βάρη και βελτιώνεται η παραγωγικότητά 

τους.  Ο Boycko et al. (1996) υποστηρίζει ότι η αιτία για το συγκεκριµένο πρόβληµα 

βρίσκεται στις πολιτικές παρεµβάσεις όπως για παράδειγµα η πρόσληψη 

υπεράριθµου προσωπικού. 

Σε εµπειρικό επίπεδο, µια σηµαντική µελέτη της σηµασίας των 

ιδιωτικοποιήσεων σε διεθνές επίπεδο είναι εκείνη των Katsoulakos and Likoyanni 

(2002), οι οποίοι εξετάζουν τις δηµοσιονοµικές και µακροοικονοµικές επιπτώσεις 

των ιδιωτικοποιήσεων για τις 23 χώρες του ΟΟΣΑ τη δεκαετία του 1990-2000. Σε µία 

αποκαλυπτική εµπειρική µελέτη οδηγούνται σε διαφορετικά συµπεράσµατα για τις 

χώρες µέλη του ΟΟΣΑ: α) δεν βρίσκουν στατιστικά σηµαντική τη σχέση µεταξύ 

εσόδων από ιδιωτικοποιήσεις και δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, β) βρίσκουν στατιστικά 

σηµαντική αρνητική σχέση µεταξύ ιδιωτικοποιήσεων και δηµοσίων ελλειµµάτων, 

εκτός των χωρών της Ελλάδας, Ιταλίας και Βελγίου, και γ) αποδεικνύουν µια 

αρνητική σχέση µεταξύ ιδιωτικοποιήσεων και ανεργίας (η εφαρµογή της 

ιδιωτικοποίησης οδηγεί σε µείωση των επιπέδων ανεργίας).  Η αρνητική σχέση 

µεταξύ ιδιωτικοποιήσεων και ανεργίας είχε εντοπισθεί και από προηγούµενες µελέτες 

όπως αυτή των Davis et al. (2000) οι οποίοι είχαν αποδείξει τη µείωση τόση της 

τρέχουσας όσο και της µελλοντικής ανεργίας σαν αποτέλεσµα της προσαρµογής της 

αγοράς στις νέες συνθήκες που δηµιουργήθηκαν µετά από µια ιδιωτικοποίηση. Στο 

ίδιο άρθρο αναφέρεται η ικανότητα της ιδιωτικής πρωτοβουλίας να διαχειρίζεται πιο 

αποτελεσµατικά από ότι το δηµόσιο τους πόρους µιας επιχείρησης, και να είναι από 

µικροοικονοµική σκοπιά πιο αποτελεσµατική, τόσο στις αναπτυγµένες όσο και στις 

αναπτυσσόµενες χώρες. Στον πίνακα 2.1 απεικονίζονται χαρακτηριστικά τα έσοδα 

από ιδιωτικοποιήσεις και το δηµοσιονοµικό έλλειµµα που βρήκαν οι Katsoulakos and 

Likoyanni (2002) για την Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία και Πορτογαλία2 και φαίνεται η 

συνεχής άνοδος του ελλείµµατος παρά την πρόοδο των ιδιωτικοποιήσεων.  

                                                 
2 Οι συγκεκριµένες τέσσερις χώρες, δέκα έτη αργότερα, στην τρέχουσα κρίση χρέους του 2008-2011, 

αποτέλεσαν τα µέλη της τετράδας που υποτιµητικά καλούνται ως «γουρούνια» (PIIGS: Portugal, 

Ireland, Italy, Greece, Spain.) 
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∆ιάγραµµα 2.1: ∆ηµοσιονοµικό έλλειµµα και έσοδα ιδιωτικοποιήσεων (Μ.Ο.) 

 
Χώρες: Ελλάδα, Ιταλία Ισπανία, Πορτογαλία.  _______ Έσοδα Ιδιωτικοποιήσεων _______ Έλλειµµα   

Πηγή: Katsoulakos and Likoyanni (2002) 

  

 Αντιθέτως, στη µελέτη του ο Barnett (2000) είχε βρει ότι τα έσοδα από 

ιδιωτικοποιήσεις που µεταφέρονται στο δηµόσιο προϋπολογισµό τελικά σώνονται και 

βοηθούν στη µείωση του εγχώριου δανεισµού. Βέβαια, τίθεται το ερώτηµα από τον 

ίδιο το συγγραφέα για την τύχη των κεφαλαίων που δεν µεταφέρονται στον 

προϋπολογισµό και για τα οποία δεν υπάρχει καµία πληροφόρηση. Επιπροσθέτως, η 

συγκεκριµένη µελέτη βρίσκει µια θετική επίδραση του συνόλου της διαδικασίας των 

ιδιωτικοποιήσεων (και όχι µόνο των ταµειακών εσόδων) στη βελτίωση των 

µακροοικονοµικών µεγεθών της χώρας, και ειδικά της ανάπτυξης του ΑΕΠ και της 

µείωσης της ανεργίας. 

 Σε µια µελέτη των χωρών της Ευρωπαϊκής Νοµισµατική Ένωσης οι Jeronimo 

et al. (2000) εξετάζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των τεσσάρων χωρών µε τα 

µεγαλύτερα προβλήµατα (Ελλάς, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία) σε σχέση µε εκείνα 

των υπολοίπων χωρών της Ένωσης. Η εµπειρική µελέτη τους για τα έτη 1990-1997 

αποδεικνύει την ύπαρξη µιας αρνητικής σχέσης µεταξύ πώλησης δηµοσίων 

επιχειρήσεων και µείωσης του ελλείµµατος για τις τέσσερις χώρες του Ευρωπαϊκού 

Νότου, γεγονός που δεν επιβεβαιώνεται στις υπόλοιπες χώρες. Με άλλα λόγια, 

εµφανίζεται το οξύµωρο ότι  οι τέσσερις χώρες βλέπουν το δηµοσιονοµικό τους 

έλλειµµα να αυξάνεται την περίοδο ως το 1997 παρά το γεγονός ότι προχωρούν σε 

ολοένα και µεγαλύτερη διάθεση µεριδίων των δηµοσίων επιχειρήσεων 

 Στη µελέτη τους οι Clifton et al. (2006) πηγαίνουν ακόµη πιο πίσω και 

εξετάζουν τις ιδιωτικοποιήσεις στην Ε.Ε. από το 1960 έως το 2002. Σε θεωρητικό 

επίπεδο εντοπίζουν τρεις βασικές θεωρίες που επηρέασαν τις ιδιωτικοποιήσεις στην 

πράξη: α) το «Βρετανικό» υπόδειγµα το οποίο αντιπροσώπευε τη θεωρητική 

ορθοδοξία και εφαρµογή της ίδιας πρακτικής σε όλες τις χώρες, β) το υπόδειγµα των 



 18

«πολλαπλών λογικών» το οποίο αναγνώριζε την αδυναµία εφαρµογής του ίδιου 

(Βρετανικού εν προκειµένω) υποδείγµατος σε όλες τις χώρες και την ανάγκη 

προσαρµογής στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περίπτωσης, και γ) του 

«Ευρωπαϊκού» υποδείγµατος που αναγνώρισε την ανάγκη για οικονοµική και 

πολιτική ενοποίηση µέσα στην Ε.Ε. και την ένταξη των ιδιωτικοποιήσεων µέσα στην 

ευρύτερη λογική. Η ισχυρή επίδραση του Βρετανικού υποδείγµατος και της πολιτικής 

της Thatcher στιγµάτισε τη δεκαετία του 1980 και επηρέασε όλες τις προσπάθειες 

ιδιωτικοποιήσεων στην Ευρωπαϊκή ήπειρο. Ακόµη και σήµερα, τριάντα χρόνια 

αργότερα, οι πολιτικές που εφαρµόζονται από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και 

την Παγκόσµια Τράπεζα έχουν πολλά κοινά σηµεία µε την «ακαδηµαϊκή ορθοδοξία» 

όπως ονοµάστηκε, του Βρετανικού υποδείγµατος που θεωρούσε σαν πηγή δεινών τη 

δηµόσια επιχείρηση.  

Στο άρθρο τους στην Παγκόσµια Τράπεζα οι Boubakri and Cosset (1998) 

εξετάζουν τις µικροοικονοµικές επιδόσεις 79 ιδιωτικοποιηµένων επιχειρήσεων σε 21 

αναπτυσσόµενες χώρες από το 1980 ως το 1992. Στο δείγµα το χωρών 

περιλαµβάνεται η Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Πορτογαλία και η 

Τουρκία, καθώς και αναπτυσσόµενες περιφερειακές δυνάµεις όπως η Ινδία, η Κορέα, 

η Ταϊβάν, το Μεξικό, η Σιγκαπούρη, η Χιλή και άλλες µικρότερες χώρες. Στο σύνολό 

τους οι επιχειρήσεις καταφέρνουν να αυξήσουν τα κέρδη τους, να βελτιώσουν την 

αποδοτικότητα και παραγωγικότητά τους και να προσελκύσουν νέες επενδύσεις. 

Καθίσταται προφανές ότι ασχέτως των µακροοικονοµικών επιπτώσεων, οι 

επιχειρήσεις που αποδεσµεύτηκαν από τον κρατικό έλεγχο βελτίωσαν τις επιδόσεις 

τους καθώς εισήλθαν σε συνθήκες ανταγωνισµού. 

Ο Parker (1998) εξετάζει τις διαφορετικές πρακτικές στη ∆υτική Ευρώπη και 

καταλήγει στο συµπέρασµα ότι τελικά το Βρετανικό υπόδειγµα ήταν η ανωµαλία και 

όχι ο κανόνας του συστήµατος. Οµοίως, οι Feigenbaum et al. (1998) υποδεικνύουν 

την πολυπλοκότητα των διαδικασιών ιδιωτικοποίησης στην πράξη, υποστηρίζοντας 

την ανάγκη του υποδείγµατος των «πολλαπλών λογικών» και την αδυναµία 

εφαρµογής µιας ενιαίας πολιτική, εξετάζοντας στο βιβλίο τους διεξοδικά την εµπειρία 

της Μ. Βρετανίας, της Γαλλίας και των Η.Π.Α. Ο πίνακας 2.2 περιγράφει τη δειλή 

αρχή που έγινε τη δεκαετία του 1980 από τη Μ. Βρετανία και πως η σκυτάλη πέρασε 

στις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. γνωρίζοντας άνθηση στο δεύτερο µισό της δεκαετίας 

του 1990 και σηµαντική πτώση στο πρώτο µισό της δεκαετίας του 2000. 
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∆ιάγραµµα 2.2: Έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις στην Ε.Ε., 1981-2002 

 
Πηγή: Privatization Barometer 

Πίνακας 2.3: Λεπτοµερή στοιχεία ιδιωτικοποιήσεων Ε.Ε. 1977-2003 

 
Έσοδα ($ δισ.)  

 1977-1992 1993-2003 $ κατά κεφαλή 
Αυστρία 1,222 12,606 1,726 
Βέλγιο 139 5,568 557 
∆ανία - 6,819 1,277 
Φινλανδία 370 16,640 3,289 
Γαλλία 7,338 59,461 1,134 
Γερµανία 6,593 71,430 949 
Ελλάς 1,265 12,099 1,266 
Ιρλανδία 346 6,149 1,703 
Ιταλία 7,014 109,926 2,027 
Ολλανδία 1,891 20,651 1,416 
Πορτογαλία 3,622 22,986 2,627 
Ισπανία 2,636 46,784 1,220 
Σουηδία 1,151 18,058 2,166 
Μ. Βρετανία 79,410 42,188 2,065 
 112,996 451,366 (Μ.Ο.)  1,472 

Πηγή: Privatization Barometer 
 

 Οι Zohlnhöfer et al (2008) εξετάζουν την περίοδο 1990-2000 την επιρροή του 

πολιτικού συστήµατος και των κοµµάτων στις ιδιωτικοποιήσεις στις χώρες της Ε.Ε. 

και του Ο.Ο.Σ.Α.  Συµπεραίνουν ότι το πολιτικό κοµµατικό καθεστώς εξηγεί σε 

µεγάλο βαθµό τις διαφορές µεταξύ των χωρών. Το εύρος της ακολουθούµενης 

πολιτικής εξαρτάται και από τη δυσκολία του προβλήµατος της κάθε χώρας: στις 

χώρες µε έντονο δηµοσιονοµικό πρόβληµα τα πολιτικά κόµµατα συγκλίνουν και 

αναγκαστικά ακολουθούν παρόµοιες πολιτικές. Παράλληλα, οι χώρες-µέλη της Ε.Ε. 

εφαρµόζουν µια πιο οµοιογενή πολιτική σε σχέση µε τις υπόλοιπες χώρες του 

Ο.Ο.Σ.Α. στην προσπάθειά τους να ικανοποιήσουν τα δηµοσιονοµικά κριτήρια του 

Μάαστριχ, και ειδικά το στόχο του 3% ελλείµµατος. Ο πίνακας 2.4 βασίζεται στην 

έρευνα των Zohlnhöfer et al (2008) και περιγράφει τα έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις 

στις χώρες του Ο.Ο.Σ.Α. καταδεικνύοντας τις διαφορές που υπήρξαν. 
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Πίνακας 2.4: Έσοδα Ιδιωτικοποιήσεων Ο.Ο.Σ.Α 1990-2000 

Χώρα Έσοδα (εκατ. $) Έσοδα κατά κεφαλή ($) Έσοδα % ΑΕΠ Θέση 

Μέσος όρος 25856 1329 6,72  

Πορτογαλία 25292 2544 18,24 1 

Αυστραλία 69661 3764 15,94 2 

Φινλανδία 11000 2137 10,00 4 

Ιρλανδία 7613 2046 9,22 5 

Ιταλία 108642 1889 9,03 6 

Σουηδία 17295 1956 8,81 7 

Ελλάς 12329 1172 8,5 8 

Γαλλία 75488 1263 6,14 9 

Ισπανία 37660 957 5,93 10 

Αυστρία 10439 1293 5,87 11 

∆ανία 6048 1146 4,64 12 

Βέλγιο 9611 946 4,44 13 

Ολλανδία 13641 882 4,19 14 

Μ. Βρετανία 42808 735 3,92 15 

Ελβετία 6422 903 3,55 16 

Νορβηγία 2900 656 2,57 17 

Καναδάς 10583 366 1,64 18 

Ιαπωνία 37670 299 1,26 19 

Γερµανία 21711 265 1,22 20 

Η.Π.Α. 6750 25 0,8 21 

 

 Η διαφορετική συµπεριφορά των πολιτικών κοµµάτων εξετάζεται και από τον 

Hicks (2009) ο οποίος εστιάζει την ανάλυσή του στα κόµµατα της παραδοσιακής 

αριστεράς σε 14 χώρες της Ευρώπης, από το 1980 έως το 2000. Η πολιτική ισχύς των 

αριστερών κοµµάτων και η µακροπρόθεσµη θέση τους στο εγχώριο πολιτικό 

σύστηµα δείχνει να καθορίζει τη συµπεριφορά τους απέναντι στις ιδιωτικοποιήσεις: 

στις περιπτώσεις που τα κόµµατα της αριστεράς έχουν µεγαλύτερη ισχύ τότε 

εµφανίζουν µια πιο δεκτική και θετική θέση απέναντι στις ιδιωτικοποιήσεις. Μάλιστα 

αναφέρονται και παραδείγµατα όπου τα κόµµατα της αριστεράς είχαν µεγαλύτερη 

συµµετοχή από τα αντίστοιχα της δεξιάς, τα οποία παραδοσιακά τάσσονται θετικά 

στην ιδέα του µικρότερου κράτους και συνεπώς της πώλησης δηµοσίων 

επιχειρήσεων.   

 Η σηµασία και επιρροή των πολιτικών κοµµάτων στις ιδιωτικοποιήσεις 

αποτελεί αντικείµενο έρευνας πλήθος ερευνών. Οι  Schneider et al.(2005) εξέτασαν 
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τις ιδιωτικοποιήσεις στους κλάδους της αεροπορίας, του ηλεκτρισµού και των 

τηλεπικοινωνιών από το 1980 έως το 2000 και κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η 

σηµασία των κοµµάτων σταδιακά ξεθωριάζει καθώς οι ιδιωτικοποιήσεις γίνονται πιο 

συχνές και εκλαµβάνονται από την κοινωνία ως συνήθεις διαδικασίες. Σύµφωνα µε 

τους ερευνητές η παγκοσµιοποίηση των αγορών και η εισροή επενδυτικών 

κεφαλαίων είναι η κινητήρια δύναµη πίσω από τις ιδιωτικοποιήσεις.  

 Οι Bortolotti et al (2004) συγκρίνουν τα στοιχεία 48 χωρών για την περίοδο 

1977-1999 και οδηγούνται στο συµπέρασµα ότι τα πολιτικά κόµµατα επηρεάζουν 

σηµαντικά τις εφαρµοζόµενες πολιτικές, µε τα έσοδα από αποκρατικοποιήσεις να 

αυξάνονται σε περιόδους κυβερνήσεων από κόµµατα της δεξιάς. Στο ίδιο 

συµπέρασµα καταλήγει και ο Boix (1997) για τη δεκαετία του 1980 καθώς οι 

σοσιαλιστικές κυβερνήσεις εµφανίζονται λιγότερο πρόθυµες να εφαρµόσουν 

παρόµοιες πολιτικές. Επίσης σηµειώνεται ότι σε περιπτώσεις που τα δηµοσιονοµικά 

στοιχεία ήταν αρνητικά τότε υπήρξε µεγαλύτερη ροπή προς ιδιωτικοποιήσεις µε 

στόχο τη βελτίωση των οικονοµικών του δηµοσίου. 

 Η συµβολή των εσόδων από ιδιωτικοποιήσεις στην ελάφρυνση του κρατικού 

προϋπολογισµού επιβεβαιώνεται σε διάφορες µελέτες, όπως αυτή των Belke et al 

(2006). Στην ανάλυσή τους στις χώρες της Ε.Ε. από το 1990 ως το 2000 βρίσκουν 

ισχυρές ενδείξεις ότι οι ιδιωτικοποιήσεις συµβάλλουν επίσης στην ανάπτυξη του 

Α.Ε.Π., της εγχώριας κεφαλαιαγοράς και στην αντιµετώπιση των δηµοσιονοµικών 

προβληµάτων. Αντιθέτως, δεν επιβεβαιώνεται η υπόθεση ότι αποτελούν µέρος ενός 

ευρύτερου πλαισίου διαρθρωτικών αλλαγών και απελευθέρωσης των κρατικά 

ρυθµιζόµενων τοµέων της οικονοµίας. Σε προγενέστερη µελέτη τους οι Belke and 

Schneider (2003) εξέτασαν την περίπτωση της Αυστρίας και λοιπών χωρών της Ε.Ε. 

και βρήκαν σχέση µεταξύ των µακροοικονοµικών επιπτώσεων των ιδιωτικοποιήσεων 

και την προέλευση των κεφαλαίων (εγχώρια ή διεθνής) και την ωριµότητα των 

αγορών κεφαλαίου. Σε µικροοικονοµική ανάλυση οι θετικές επιπτώσεις των 

αποκρατικοποιήσεων είναι πιο εµφανείς, συµβάλλοντας καθοριστικά στη βελτίωση 

των εταιρικών επιδόσεων. 

 Η σύγκριση των αποτελεσµάτων ιδιωτικοποίησης ανάµεσα στις χώρες της 

Ε.Ε. και τις χώρες-µέλη του Ο.Ο.Σ.Α. αποτελεί το αντικείµενο της µελέτης και στην 

εργασία των Obinger and Zohlnhöfer (2000). Εξετάζοντας την καθοριστική περίοδο 

1999-2000 παρατηρούν ότι οι αποκρατικοποιήσεις εφαρµόστηκαν κυρίως σαν 

αποτέλεσµα της πίεσης για την επίτευξη δηµοσιονοµικών στόχων στην Ε.Ε. σε 
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αγορές που ήταν προγενέστερα αυστηρά ρυθµιζόµενες από το κράτος. Επιπροσθέτως, 

η ύπαρξη σοβαρών οικονοµικών προβληµάτων καταργεί την επιρροή των πολιτικών 

κοµµάτων, η οποία εµφανίζεται µόνο στις χώρες που η κατάσταση δεν ήταν σοβαρή. 

Το διάγραµµα 2.4 καταδεικνύει την εξέλιξη των εσόδων από αποκρατικοποιήσεις 

στην Ε.Ε., τον Ο.Ο.Σ.Α. και τον σύνολο του κόσµου, όπου φαίνεται η αποκορύφωση 

της διαδικασίας διεθνώς τη διετία 1997-1999. 

 

∆ιάγραµµα 2.5: Έσοδα αποκρατικοποιήσεων, σε εκατ.$ 

 

  

Η µικροοικονοµική επιτυχία σε αντίθεση µε τη µακροοικονοµική αποτυχία 

των ιδιωτικοποιήσεων σηµειώνεται στο άρθρο των Sheshinski and Lopez-Calva 

(2003) ο οποίοι εξετάζουν ένα ευρύ φάσµα χωρών παγκοσµίως. Οι ιδιωτικοποιηµένες 

επιχειρήσεις επιβεβαιώνουν τη θεωρία και εµφανίζουν βελτιωµένα οικονοµικά 

αποτελέσµατα µετά την έξοδό τους από τον έλεγχο του δηµοσίου. Ειδικώς οι πλήρως 

αποκρατικοποιηµένες επιχειρήσεις εµφανίζουν ακόµη καλύτερα αποτελέσµατα από 

τις µερικώς ιδιωτικοποιηµένες. Η είσοδος σε ανταγωνιστικά περιβάλλοντα οδηγεί 

στην εξυγίανση των επιχειρήσεων και στη βελτιστοποίηση των οικονοµικών τους 

πόρων, ασχέτως µάλιστα αν λειτουργούν σε µερικώς ρυθµιζόµενες αγορές (π.χ. 

τηλεπικοινωνίες, ενέργεια). Αντιθέτως, σε µακροοικονοµικό επίπεδο η µελέτη 

αδυνατεί να επιβεβαιώσει τη βελτίωση των δηµοσιονοµικών µεγεθών ως αποτέλεσµα 

των ιδιωτικοποιήσεων, συµφωνώντας µε προαναφερθείσες έρευνες. 

 Οι Megginson and Netter (2001) στη δική τους βιβλιογραφική ανασκόπηση 

αναφέρονται σε µια σειρά πολιτικών ιδιωτικοποίησης που έλαβε χώρα σε όλο τον 

κόσµο. Πέρα από τις χώρες του πυρήνα της Ευρώπης που πρωτοστάτησαν από τη 

δεκαετία του 1980 στις αποκρατικοποιήσεις, η εξάπλωση στον υπόλοιπο κόσµο έγινε 
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σταδιακά. Η Κίνα χωρίς να έχει προχωρήσει σε πώληση µεριδίου κάποιου µεγάλου 

δηµοσίου οργανισµού, έχει εν τούτοις εφαρµόσει ένα ευρύ πρόγραµµα διαρθρωτικών 

αλλαγών που οδήγησε στην οικονοµική έκρηξη των τελευταίων 20 ετών και την 

έφερε στη δεύτερη θέση της παγκόσµιας οικονοµίας. Η Ινδία οµοίως, ξεκίνησε τη 

δική της προσπάθεια το 1991 χωρίς όµως να έχει γνωρίσει µέχρι στιγµής ανάλογη 

επιτυχία. Στην πολύπαθη Λατινική Αµερική η Χιλή ήταν η χώρα που άνοιξε το δρόµο 

των ιδιωτικοποιήσεων, διαθέτοντας µερίδιο του τηλεπικοινωνιακού της οργανισµού 

το 1990. Οι περισσότερες χώρες της περιοχής εφάρµοσαν παρόµοιες πολιτικές, όπως 

το Μεξικό, η Βολιβία και η Αργεντινή, αλλά τα σηµαντικότερα µεγέθη 

πραγµατοποιήθηκαν στη Βραζιλία, µε την αποκρατικοποίηση του εξορυκτικού 

κολοσσού CVRD το 1997 και του τηλεπικοινωνιακού οργανισµού Telebras το 1998. 

Στις χώρες της Αφρικής οι διαδικασίες αποκρατικοποίησης κρατήθηκαν σε χαµηλούς 

ρυθµούς µε τη Νιγηρία και τη Νότια Αφρική να είναι οι πρωταθλητές.  

 Οι διαδικασίες αποκρατικοποίησης των τηλεπικοινωνιών στις χώρες της 

πρώην Ανατολικής Κεντρικής Ευρώπης εξετάζονται από του Ficici et al (2001). 

Κοινό χαρακτηριστικό όλων των χωρών είναι ότι βρίσκονται σε διαδικασία ένταξης 

στην Ε.Ε. Εφαρµόζοντας το µοντέλο των πέντε δυνάµεων του Savas (2000) 

οδηγούνται στο συµπέρασµα ότι οι περισσότερες οικονοµίες αντιµετώπισαν πολλά 

προβλήµατα που οφείλονται στην ελλιπή οργάνωση των δοµών της αγοράς λόγω των 

κοµµουνιστικών ιδεολογιών που για χρόνια εφαρµόζονταν.  

 

2.2 Ελληνική Βιβλιογραφία 

 
Όπως ήδη προαναφέρθηκε, στην εγχώρια βιβλιογραφία ταξινοµούµε για 

λόγους πρακτικής όλα τα άρθρα που αναφέρονται στην Ελληνική πραγµατικότητα, 

ασχέτως της προέλευσης των συγγραφέων ή της γλώσσας γραφής. Με αυτό τον 

τρόπο επιχειρείται η αποµόνωση και η επιµέρους εξέταση των ερευνών που 

ασχολούνται µε την εγχώρια εµπειρία. 

Σε µια έρευνα που αναφέρεται στο πρώτο µισό της δεκαετίας του 1990 ο 

Παγουλάτος (2001) εξετάζει τους λόγους αποτυχίας των πρώτων προσπαθειών 

ιδιωτικοποίησης. Η βασική σύγκριση γίνεται µε την εφαρµογή του «Βρετανικού-

Γαλλικού» µοντέλου σύµφωνα µε το οποίο το δηµόσιο έχει την ισχύ και την 

ικανότητα να προβεί σε ιδιωτικοποίηση µιας δηµόσιας επιχείρησης και να 
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εξασφαλίσει και τη συµµετοχή των άµεσα ενδιαφεροµένων. Προφανώς το 

συγκεκριµένο µοντέλο απέτυχε να εφαρµοστεί στην πράξη από την Ελληνική 

κυβέρνηση λόγω των ισχυρών αντιδράσεων από τα οργανωµένα συµφέροντα. Η 

συγκεκριµένη µελέτη ερευνά διεξοδικά και εις βάθος όλες τις πολιτικές αποφάσεις 

και προθέσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη από το 1990 έως το 1993 και επιχειρεί να 

ρίξει φως στον καθοριστικό ρόλο που έπαιξαν τόσο τα οργανωµένα πολιτικά και 

οικονοµικά συµφέροντα όσο και οι ενδοκυβερνητικές συγκρούσεις, των οποίων ο 

ρόλος είχε αρχικώς υποεκτιµηθεί. Το άρθρο επίσης φέρνει στην επιφάνεια και την 

αρνητική συµβολή του γραφειοκρατικού µηχανισµού που αντιτάχθηκε στην 

οποιαδήποτε προσπάθεια αλλαγής των κεκτηµένων. Υπογραµµίζεται ότι το µοντέλο 

της επιβολής των κυβερνητικών αποφάσεων ήταν λάθος για την εγχώρια 

πραγµατικότητα και θα έπρεπε να προτιµηθεί η λύση των διαπραγµατεύσεων και των 

ευρύτερων κοινωνικών συµφωνιών. 

Τα έσοδα από αποκρατικοποιήσεις µπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο 

ιδιαίτερα σε χώρες µε έντονα δηµοσιονοµικά προβλήµατα όπως η Ελλάδα. Το χρόνιο 

εθνικό µας πρόβληµα επιβεβαιώνεται από όλους σχεδόν τους ερευνητές που 

εντοπίζουν την πηγή του κυρίως στην αδυναµία του συστήµατος να ελέγξει τα έξοδα 

και τις δαπάνες του τεράστιου δηµόσιου µηχανισµού. Οι Pantelidis et al (2009) 

σηµειώνουν την ύπαρξη του προβλήµατος του «δίδυµου ελλείµµατος»3 από το 1960 

έως το 2007 το οποίο αναµένεται να επιδεινωθεί λόγω των αυξηµένων κοινωνικών 

δαπανών. Για την αντιµετώπιση των παραπάνω οι κυβερνώντες θα πρέπει να 

εφαρµόσουν λύσεις όπως αύξηση παραγωγικότητας, συγκράτηση µισθών και 

πειθαρχηµένους προϋπολογισµούς, οι οποίες  δεν είναι εύκολο να επιτευχθούν υπό 

καθεστώς δηµόσιας διοίκησης και συνεπώς οδηγούν στη λύση των ιδιωτικοποιήσεων. 

Ο Christodoulakis (2010) αναλύει το µακροχρόνιο πρόβληµα των δίδυµων 

ελλειµµάτων της χώρας και προτείνει την επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων σαν 

µέσο βελτίωσης της δηµοσιονοµικής κατάστασης. Πιο συγκεκριµένα, προτείνει ένα 

ευρύ πρόγραµµα ιδιωτικοποίησης δηµόσιων οργανισµών κοινής ωφέλειας, του ΟΣΕ 

καθώς και αναδιάρθρωσης των πολιτικών µισθών και εργασίας προκειµένου να 

βελτιωθεί η αποδοτικότητα της αγοράς.  

Ένα σηµαντικό ζήτηµα που απασχολεί τόσο τους κυβερνώντες όσο και τους 

ερευνητές διεθνώς είναι η δίκαιη και επικερδής αποτίµηση της αξίας των δηµοσίων 

                                                 
3 Twin deficit: αφορά την ταυτόχρονη ύπαρξη ελλείµµατος τόσο στον προϋπολογισµό όσο και το 
εµπορικό ισοζύγιο. 
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επιχειρήσεων. Στο άρθρο τους οι Alexakis et al (2008) προσεγγίζουν τις 

ιδιωτικοποιήσεις από µια διαφορετική σκοπιά. Πιο συγκεκριµένα, ασχολούνται µε τις 

δηµόσιες επιχειρήσεις που ιδιωτικοποιήθηκαν µέσω της εισαγωγής τους στο Χ.Α. 

από το 1988 έως το 2006 και εξετάζουν την ορθολογική ή όχι αποτίµησή τους καθώς 

και τη χρηµατιστηριακή τους συµπεριφορά.  Οι συγγραφείς οδηγούνται στο γενικό 

συµπέρασµα ότι οι µετοχές των επιχειρήσεων αποτιµήθηκαν σωστά και µάλιστα 

ακολουθούν τη θεωρία αποτελεσµατικότητας των αγορών. Οι συγκεκριµένες 

διαπιστώσεις έρχονται σε αντίθεση µε τις περισσότερες διεθνείς µελέτες που 

καταδεικνύουν συνήθως µια «υποτιµηµένη» αξία της µετοχής. Με άλλα λόγια, οι 

κυβερνήσεις υπό το φόβο αποτυχίας αποκρατικοποίησης µιας επιχείρησης, επιλέγουν 

τη συντηρητική οδό και προτιµούν µια χαµηλότερη αποτίµηση της επιχείρησης εν 

αντιθέσει µε µια αισιόδοξη (και ακριβή) αποτίµηση που θα ήταν επίφοβη. Το 

παραπάνω επιβεβαιώνεται σε πλήθος µελετών, όπως εκείνες των Florio and Manzoni 

(2002), Chi and Padgett (2002), Steen, Kalev and Turpie (2001), Aussenegg (2000), 

Lee et al. (1999), Choi and Nam (1998), Jones et al. (1999), Biais and Perotti (1997), 

Dewenter and Malatesta (1997), Buckland (1987), Omran(2005), και Megginson, 

Netter 2001).  

Οι λόγοι που µπορούν να οδηγήσουν σε χαµηλότερες αποτιµήσεις των 

αρχικών δηµόσιων προσφορών οφείλονται στις ιδιαίτερες οικονοµικές και πολιτικές 

συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα κάθε διαφορετική στιγµή. Οι θεωρίες που 

εξηγούν το συγκεκριµένο φαινόµενο συνοψίζονται στις παρακάτω: 

 

1. Ασυµµετρία στην πληροφόρηση (Papaioannou and Traulos 1995, και Bös 

2000) η οποία οφείλεται στη διάσταση απόψεων µεταξύ επαγγελµατιών της 

αγοράς (επενδυτικών συµβούλων) και εταιριών υπό ένταξη. Είναι σαφές ότι οι 

επαγγελµατίες γνωρίζουν καλύτερα τις συνθήκες που επικρατούν και 

προτείνουν χαµηλότερες αποτιµήσεις προκειµένου να εξασφαλιστεί το 

αποτέλεσµα. Ασυµµετρία στην πληροφόρηση µπορεί να εµφανιστεί και 

ανάµεσα στους επενδυτές λόγω αβεβαιότητας της πραγµατικής αξίας της 

δηµόσιας επιχείρησης. Και σε αυτή την περίπτωση, η αίσθηση µιας 

υποτιµηµένης δηµόσιας προσφοράς ενισχύει τις προσδοκίες µελλοντικού 

κέρδους και προσελκύει τους σωστά ενηµερωµένους επενδυτές. 

2. Θεωρία της ένδειξης (theory of sign) όπως αναπτύχθηκε από τους Florio and 

Manzoni 2002. Σύµφωνα µε αυτή τη θεωρία, µια υποεκτιµηµένη αξία µπορεί 
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να είναι ένδειξη της επιρροής των επαγγελµατιών οι οποίοι επιβάλλουν µια 

αρχικώς χαµηλή αξία που θα µεταφραστεί σε αυξηµένες αποδόσεις στο 

µέλλον. 

 

Η αποτίµηση της αξίας της δηµόσιας επιχείρησης εξαρτάται όµως και από 

παράγοντες που δεν δύναται να εξηγηθούν µε τη λογική. Σε αγορές όπως η Ελληνική 

όπου η ψυχολογία των επενδυτών παίζει καθοριστικό ρόλο, φαινόµενα υπερ-

αισιοδοξίας οδηγούν σε υπερβολικές αποτιµήσεις και προσδοκίες και το αντίστροφο. 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να προσαρµόζεται η κυβερνητική πολιτική προκειµένου 

να επιτευχθεί το επιθυµητό αποτέλεσµα. Για αυτό το λόγο στην εγχώρια αγορά 

προτιµήθηκε (και ακόµη προτιµάται) η µέθοδος για αρχική δηµόσια διάθεση µέρους 

µόνο του συνόλου της δηµόσιας επιχείρησης και η δηµιουργία προσδοκίας 

µακροπρόθεσµα θετικής επένδυσης. Σε µεταγενέστερο χρόνο ακολουθεί η διάθεση 

µεγαλύτερων ποσοστών της δηµόσιας συµµετοχής µέσω ΑΜΚ στο χρηµατιστήριο, 

µε χαµηλότερο πολιτικό κόστος αφενός, και διαµορφωµένη τιµή στην αγορά 

αφετέρου.  

Η διαρθρωτική παρέµβαση του κράτους και η αναµόρφωση των πρακτικών 

εταιρικής διακυβέρνησης λειτούργησε ευεργετικά στην επιτυχηµένη 

αποκρατικοποίηση δηµοσίων οργανισµών διεθνώς. Παράδειγµα τέτοιας επιτυχίας στη 

χώρα µας αποτελεί ο Ο.Τ.Ε. σύµφωνα µε τους Spanos and Papoulias (2005) όπου η 

επιτυχία της ιδιωτικοποίησης οφείλεται και στις σωστές διαρθρωτικές παρεµβάσεις 

που συνόδεψαν τη διαδικασία. 

 

2.3 Σύντοµη Ιστορική Αναδροµή 

 
 Η οικονοµική θεωρία των ιδιωτικοποιήσεων αποτελεί υποσύνολο των 

οικονοµικών της ιδιοκτησίας και του ρόλου του κράτους στην κατοχή και ρύθµιση 

των πόρων παραγωγής. 

Η συζήτηση για τη σκοπιµότητα ιδιωτικοποίησης δηµόσιων οργανισµών και 

για τις µεθόδους εφαρµογής αυτής εµφανίστηκαν κυρίως προς τα τέλη του 1960. Τη 

δεκαετία του 1970 η συζήτηση περιστρέφεται κυρίως γύρω από την 

αποτελεσµατικότητα τέτοιων εγχειρηµάτων. Το επίκεντρο της θεωρητικής αλλά και 



 27

πρακτικής των ιδιωτικοποιήσεων είναι οι Αγγλοσαξονικές χώρες όπου εµφανίζονται 

οι πρώτες προσπάθειες µεταβίβασης δηµόσιων επιχειρήσεων σε ιδιώτες.  

 Η εφαρµογή στην πράξη επιταχύνθηκε διεθνώς από τα µέσα τη δεκαετίας του 

1980, µε το νεο-φιλελευθερισµό της Thatcher στη Μ. Βρετανία και του Reagan στις 

ΗΠΑ να δίνουν το σύνθηµα για ένα µικρότερο κράτος. Μέσα στη δεκαετία 

εµφανίζονται και οι δύο κύριες σχολές θεωριών: α) της Ακαδηµαϊκής Ορθοδοξίας 

(Academic Orthodoxy), και β) των ∆ικαιωµάτων Ιδιοκτησίας (Property Rights).   

 Από τα µέσα της δεκαετίας του 1990 µέχρι σήµερα η διεθνής βιβλιογραφία 

ασχολείται κυρίως µε την εµπειρική εξέταση των προσπαθειών ιδιωτικοποίησης 

δηµόσιων επιχειρήσεων και οργανισµών. Η παραγωγή θεωρίας, ειδικά µετά το 2000, 

έχει ατονήσει και το ενδιαφέρον στρέφεται στην εξέταση των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών (οικονοµικών, κοινωνικών, πολιτικών και γεωγραφικών) που 

κρίνουν την επιτυχία ή όχι συγκεκριµένων περιπτώσεων ιδιωτικοποιήσεων. 

 Οι ρίζες των θεωριών ιδιωτικοποίησης τέθηκαν πολύ νωρίς από τον Coase 

(1937) µε το µνηµειώδες άρθρο του “The Nature of the Firm” (Η Φύση της 

Επιχείρησης) όπου µεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο δικαίωµα ιδιοκτησίας που κατέχει 

ο ιδιώτης. Εξίσου σηµαντικό το έργο του Demsetz (1988) ο οποίος εξέλιξε την 

υφιστάµενη θεωρία αφού νωρίτερα είχε δηµιουργήσει την έννοια των δικαιωµάτων 

ιδιοκτησίας στο Alchian and Demsetz (1973). Το πρόβληµα των ιδιωτικοποιήσεων 

στα πλαίσια του κοινωνικού κόστους µεταβίβασης περιουσίας (transaction costs, 

social costs) είχε εντοπισθεί νωρίτερα από τον Coase (1960). Η βάση για µελλοντικό 

προβληµατισµό τέθηκε από το θεώρηµα του Coase σύµφωνα µε το οποίο η 

αποτελεσµατική κατανοµή των πόρων δεν εξαρτάται από την αρχική κατανοµή των 

δικαιωµάτων ιδιοκτησίας όταν α) δεν υπάρχουν κόστη µεταβίβασης, και β) τα 

δικαιώµατα ιδιοκτησίας είναι ξεκάθαρα. Η αρχική κατανοµή ιδιοκτησίας όµως έχει 

µεγάλη σηµασία στον πραγµατικό κόσµο όπου υπάρχουν κόστη µεταβίβασης και οι  

διαδικασίες µεταβίβασης είναι συχνά χρονοβόρες και κοστοβόρες. Για αυτό το λόγο 

οι διαδικασίες ιδιωτικοποιήσεων έχουν σηµασία καθώς ορίζουν την ιδιοκτησία των 

πόρων και επηρεάζουν τη διάρθρωση και την αποτελεσµατικότητα µιας οικονοµίας 

σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα. 

 Οι παραπάνω θεωρίες της επιχείρησης, των δικαιωµάτων ιδιοκτησίας και του 

κοινωνικού κόστους κατάφεραν να προσφέρουν µια εικόνα για το στόχο των 

ιδιωτικοποιήσεων. Ενώ όµως καταδείκνυαν τον προορισµό, δεν ασχολούνταν µε τον 

τρόπο που θα φτάναµε σε αυτόν. Οι αποτυχηµένες προσπάθειες ιδιωτικοποίησης 
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έφεραν στην επιφάνεια τη σηµασία της υλοποίησης της θεωρίας. Οι ίδιες µέθοδοι 

εφαρµοζόµενες σε διαφορετικές χώρες είχαν τελείως διαφορετικά αποτελέσµατα. των 

δικαιωµάτων ιδιοκτησίας και του κοινωνικού κόστους µεταβίβασης περιγράφουν τα 

πλεονεκτήµατα των αποτελεσµάτων της ιδιωτικοποίησης, χωρίς όµως να 

περιγράφουν τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν. Η αδυναµία τους 

προκάλεσε την κριτική η οποία βασίστηκε σε παραδείγµατα αποτυχηµένων 

προσπαθειών διεθνώς. Η ίδια µέθοδος εφαρµοζόµενη σε διαφορετικές χώρες είχε 

εντελώς διαφορετικά αποτελέσµατα αναλόγως µε το εγχώριο περιβάλλον.  

Σαν αποτέλεσµα άνοιξε ο δρόµος για τη δηµιουργία προσεγγίσεων που ασχολούνταν 

µε τις ορθές διαδικασίες εφαρµογής των ιδιωτικοποιήσεων. Σε αυτό το σηµείο οι 

θεωρητικοί θυµήθηκαν το έργο του Adam Smith ο οποίος στην οικονοµική θεωρία 

είχε εντάξει και µη οικονοµικούς παράγοντες όπως η ιστορία, η γεωγραφία, η 

κουλτούρα, η παράδοση και ο πολιτισµός κάθε περιοχής. Ο προβληµατισµός από τις 

αποτυχίες του συστήµατος οδήγησε στην αναγέννηση της σηµασίας των µη 

οικονοµικών µεταβλητών στην εφαρµογή της πολιτικής οικονοµίας. Η  αναγέννηση 

της νεο-κλασσικής θεωρίας οδήγησε στην επανεξέταση και άλλων ποιοτικών 

παραγόντων στην προσπάθεια για ερµηνεία των οικονοµικών φαινοµένων. Οι 

θεωρίες αυτές απέδειξαν ότι η µεταβίβαση δηµοσίων πόρων προς την ιδιωτική 

πρωτοβουλία δεν µπορεί να επιτευχθεί µόνο µέσω οικονοµικών λύσεων. Οι νέες 

επιχειρήσεις θα πετύχουν µόνο αν αλλάξουν και οι δοµές της χώρας και της αγοράς 

που λειτουργούν. Εάν οι διαδικασίες ιδιωτικοποίησης δεν συνδυαστούν από τις 

απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές τότε θα οδηγήσουν στα ελλιπή αποτελέσµατα και 

οι ιδιωτικοποιηµένες επιχειρήσεις δεν θα αποδώσουν τα αναµενόµενα. Σαν 

αποτέλεσµα δηµιουργήθηκε η σχολή της κοινωνικής επιλογής (public choice) που 

ενσωµάτωσε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε χώρας στην εφαρµογή των 

διαδικασιών ιδιωτικοποίησης. 

Σε αντιδιαστολή µε τις µακροοικονοµικές προσεγγίσεις που ασχολούνται µε 

κυρίως µε τη δηµοσιονοµική και πολιτική πλευρά των ιδιωτικοποιήσεων, υπάρχει και 

η προσέγγιση από µικροοικονοµική άποψη. Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει πλήθος 

αρθρογραφίας που ασχολείται µε τις επιδόσεις της δηµόσιας επιχείρησης µετά την 

ιδιωτικοποίησή της. Η εµπειρική µελέτη των χρηµατοοικονοµικών και θεµελιωδών 

µεγεθών των ιδιωτικοποιηµένων επιχειρήσεων εξετάζει τις εξελίξεις από πολλές 

οπτικές γωνίες αφού όµως ολοκληρώνεται η µεταβίβαση της ιδιοκτησίας. Ένα 

ζήτηµα που αφορά τις δηµόσιες επιχειρήσεις πριν την αποκρατικοποίησή τους είναι ο 
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καθορισµός της αξίας τους. Υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις στο θέµα καθώς η σωστή 

αποτίµηση των δηµόσιων επιχειρήσεων αποτελεί φλέγον ζήτηµα των κυβερνήσεων. 

Μια προσέγγιση είναι η θεωρία του Tobin (Tobin’s Q) που υποστηρίζει ότι η αξία της 

επιχείρησης είναι ίση µε την παρούσα αξία όλων των µελλοντικών κερδών που 

αναµένεται να προέλθουν από την επιχείρηση. Αυτό προϋποθέτει την ύπαρξη 

οργανωµένης κεφαλαιαγοράς που εκτιµήσει την αγοραία αξία. Από την άλλη, η 

αποτίµηση της επιχείρησης µε τα τρέχοντα οικονοµικά δεδοµένα σηµαίνει ότι δεν θα 

µεταβληθούν σηµαντικά τα µελλοντικά της αποτελέσµατα. Υποτίθεται όµως ότι για 

αυτό ακριβώς το λόγο πραγµατοποιείται µια ιδιωτικοποίηση: για τη βελτίωση των 

εταιρικών µεγεθών. Όµοιος είναι και ο προβληµατισµός από τις προσπάθειες 

εφαρµογής των µοντέλων ισορροπίας των Walras, Arrow Leontief. Η αδυναµία των 

µικροοικονοµικών υποδειγµάτων να συµπεριλάβουν στην ανάλυσή τους µη 

οικονοµικούς παράγοντες (όπως πολιτικούς και κοινωνικούς) εξηγεί την αποτυχία 

τους να ερµηνεύσουν τις ιδιωτικοποιήσεις. 

Σε αυτή τη λογική, ακολουθεί αφενός η παράθεση των βασικών θεωρητικών 

προσεγγίσεων και αφετέρου οι προτεινόµενες πρακτικές και µέθοδοι ιδιωτικοποίησης 

δηµοσίων επιχειρήσεων. 

 

2.4 Βασικές Θεωρητικές Προσεγγίσεις 
 

2.4.1. Η Θεωρία των ∆ικαιωµάτων Ιδιοκτησίας 

 
 Η θεωρία των δικαιωµάτων ιδιοκτησίας (property rights) υπογραµµίζει τη 

βασική διαφορά µεταξύ ιδιωτικών και δηµοσίων επιχειρήσεων: την πρακτική 

δυσκολία µεταβίβασης των δικαιωµάτων ιδιοκτησίας στο δηµόσιο. Αντιθέτως, ο 

ιδιώτης ιδιοκτήτης µπορεί να µεταβιβάζει µε σχετική ευκολία την περιουσία του και 

να ελέγχει τη συµπεριφορά των εντολοδόχων του (agents), ενώ οι πολίτες (εντολείς) 

δεν µπορούν να έχουν παρόµοιο έλεγχο στους εντολοδόχους τους (δηµόσιους 

αξιωµατούχους, γραφειοκρατικά στελέχη). Η συγκεκριµένη προσέγγιση του Alchian 

προβλέπει ότι λόγω της συµπεριφοράς των δηµοσίων λειτουργών οι δηµόσιες 

επιχειρήσεις δεν υπηρετούν το γενικό συµφέρον και δεν µεγιστοποιούν την αξία της 

δηµόσιας περιουσίας. Οι επιχειρήσεις δεν διοικούνται µε αποτελεσµατικό τρόπο και 
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τα διοικητικά τους στελέχη ζουν µε λιγότερο άγχος σε σχέση µε τους ιδιώτες 

συναδέλφους τους.  

 Η διάσταση συµφερόντων µεταξύ εντολέων-εντολοδόχων είναι γνωστό ότι 

υπάρχει και στον ιδιωτικό τοµέα και εξακολουθεί να είναι ένα από τα σηµαντικότερα 

προβλήµατα στην αγορά. Η φύση όµως του δηµοσίου τοµέα µεγεθύνει το πρόβληµα 

και οδηγεί στις παρακάτω παραδοχές: α) η ιδιωτική παραγωγή επιτυγχάνει 

χαµηλότερα κόστη σε σχέση µε τη δηµόσια, και β) στις περιπτώσεις ύπαρξης υγιούς 

ανταγωνισµού µεταξύ ιδιωτικών και δηµοσίων επιχειρήσεων (χωρίς προστατευτικούς 

νόµους και κανόνες) η διαφορά αποτελεσµατικότητας είναι αµελητέα. Συνεπώς, η 

έλλειψη ανταγωνισµού είναι η ειδοποιός διαφορά και όχι η µεταφορά της 

ιδιοκτησίας. 

 

2.4.2. Η Θεωρία της ∆ηµόσιας Επιλογής  

 

 Η προσέγγιση της δηµόσιας επιλογής (public choice) προσφέρει µια ευρύτερη 

ερµηνεία του προβλήµατος: υποθέτει ότι οι πολιτικοί, οι γραφειοκράτες και οι 

διοικητές των δηµοσίων επιχειρήσεων στοχεύουν στη µεγιστοποίηση του  ατοµικού 

τους συµφέροντος. Το πολιτικό συµφέρον, η επιτυχία στις επόµενες εκλογές και η 

διατήρηση της παρούσας θέσης είναι όλοι παράγοντες εκµετάλλευσης των δηµοσίων 

επιχειρήσεων για το ατοµικό (και όχι δηµόσιο) συµφέρον. Οι δηµόσιες κοινωφελείς 

επιχειρήσεις (ειδικά ύδρευση, ηλεκτρισµός, τηλεπικοινωνίες) αποτελούν ιδανικά 

πεδία εφαρµογής κοντόφθαλµων πολιτικών: καταστροφικές τιµολογιακές πολιτικές, 

συνεχείς προσλήψεις υπεράριθµου προσωπικού, κακή χρήση των φυσικών πόρων. Οι 

λανθασµένες επιλογές δηµιουργούν ελλείµµατα και τροφοδοτούν στη συνέχεια τα 

δηµοσιονοµικά ελλείµµατα. Από την άλλη πλευρά, οι διοικούντες των δηµοσίων 

επιχειρήσεων χαίρουν µιας σχετικής προστασίας σε σχέση µε τα ιδιωτικά στελέχη: οι 

θητείες τους είναι µακροβιότερες, οι θέσεις τους ασφαλέστερες, οι απολύσεις σε 

ορισµένες χώρες είναι πρακτικά ανύπαρκτες, και οι αµοιβές τους είναι 

εξασφαλισµένες (καθώς δεν συνδέονται µε τα αποτελέσµατα). 

 Αποτελεί λοιπόν φυσική συνέπεια όχι µόνο το αυξηµένο κόστος παραγωγής 

(συµφωνώντας και µε την προηγούµενη θεωρία) αλλά και η αλόγιστη και µη 

οικονοµική αύξηση του παραγόµενου προϊόντος. Ειδικά στην περίπτωση των 
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φυσικών µονοπωλίων, οι πολιτικές δυνάµεις και τα συνδικάτα έχουν εκµεταλλευτεί 

τη δύναµή τους, αδιαφορώντας για τις πραγµατικές ανάγκες της κοινωνίας. 

Συµπερασµατικά, η θεωρία της δηµόσιας επιλογής αναγνωρίζει: α) αφενός τις 

διαφορές στη συµπεριφορά µεταξύ ιδιωτικών και δηµοσίων επιχειρήσεων λόγω 

δυσκολίες στη µεταβίβαση της ιδιοκτησίας, και β) εκτιµά ότι οδηγεί σε 

υπεροπροσφορά προϊόντος λόγω των στρεβλώσεων του συστήµατος. Η 

υπερπροσφορά γίνεται εν συνεχεία αντικείµενο εκµετάλλευσης από τα µέλη του 

συστήµατος (πολιτικούς, συνδικαλιστές, γραφειοκράτες κλπ) και ο φαύλος κύκλος 

αυτοσυντηρείται εις βάρος του κοινωνικού συνόλου. 

 

 

2.5 Βασικά Εµπειρικά Ζητήµατα  

2.5.1 Αποκρατικοποίηση  

 

  Ο όρος αποκρατικοποίηση αφορά τη στενή του όρου έννοια της 

αποκρατικοποίησης. Είναι προφανώς περιοριστικός και ελλιπής, επειδή δεν εξηγεί 

ποιο µέρος της περιουσίας ή των µετοχών των εταιριών που ανήκουν στο δηµόσιο θα 

µεταβιβαστεί στον ιδιωτικό τοµέα. Σύµφωνα µε τη στενή του όρου έννοια πρόκειται 

για µια µερική ιδιωτικοποίηση κατά την οποία ένα µέρος µόνο των µετοχών ή της 

περιουσίας µεταβιβάζεται στον ιδιωτικό τοµέα. Η πλειοψηφική (άνω του 51%) ή όχι 

µεταβίβαση της ιδιοκτησίας καθορίζει συχνά και τη µεταφορά του ελέγχου της 

διοίκησης της δηµόσιας επιχείρησης.  

Το βασικότερο πλεονέκτηµα των αποκρατικοποιήσεων είναι η βελτίωση της 

αποδοτικότητας της επιχείρησης (Bös and Peters, 1986) καθώς και διεύρυνση της 

ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Η είσοδος µιας δηµόσιας επιχείρησης στην ελεύθερη αγορά 

την οδηγεί µέσα στο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Σαν αποτέλεσµα, οι πόροι της 

επιχείρησης κατανέµονται πιο λελογισµένα, σύµφωνα µε την πραγµατική τους 

οικονοµική αξία. Ο ανταγωνισµός συνεπώς βελτιώνει την οικονοµική και 

παραγωγική αποδοτικότητα της επιχείρησης.  

Ταυτόχρονα, η παραγωγική αποδοτικότητα σηµαίνει και παραγωγή του 

µεγαλύτερου δυνατού όγκου µε το χαµηλότερο συνδυασµό συντελεστών κόστους. 

Με αυτό το µηχανισµό µειώνονται ή και εξαφανίζονται οι ατέλειες του 
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προηγούµενου καθεστώτος (του δηµοσίου τοµέα). Αυτό είναι ιδιαίτερα εµφανές σε 

δηµόσιες επιχειρήσεις που λειτουργούσαν υπό µονοπωλιακά καθεστώτα και δεν 

υπήρχε καµία επιχειρηµατική λογική παρούσα. Οι µονοπωλιακές επιχειρήσεις 

παρόλο που θα βελτίωναν το αποτέλεσµά τους αν µείωναν τα κόστη τους, δεν το 

πραγµατοποιούν καθώς δεν υπάρχει κανένα ουσιαστικό κίνητρο να το πράξουν. Για 

αυτό το λόγο είναι σύνηθες το φαινόµενο οι συγκεκριµένες δηµόσιες επιχειρήσεις να 

σπαταλούν τους πόρους τους και να δηµιουργούν ανωµαλίες στον κλάδο που 

ανήκουν και στην ευρύτερη οικονοµία. 

 

2.5.2 Προγραµµατισµός της διαδικασίας αποκρατικοποίησης 

 

  Καθίσταται προφανές, ότι µεγάλο µέρος της επιτυχίας της αποκρατικοποίησης 

µιας δηµόσιας επιχείρησης εξαρτάται από το σωστό προγραµµατισµό αφενός και τη 

σωστή χρονική συγκυρία αφετέρου.  

Τα απαραίτητα βήµατα που πρέπει να πραγµατοποιηθούν κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας είναι τα παρακάτω τέσσερα: 

 

1. Σωστή προώθηση και επικοινωνία της στρατηγικής αποκρατικοποιήσεων στο 

κοινό. Είναι γνωστό ότι οι κοινωνικές οµάδες που θίγονται από µια 

αποκρατικοποίηση αντιδρούν και συχνά συµπαρασύρουν ευρύτερες µάζες του 

κοινωνικού συνόλου. Πολιτικά κόµµατα, συνδικάτα και οργανώσεις συχνά 

βρίσκονται αντιµέτωπα µε τις επιλογές της εκάστοτε κυβέρνησης, η οποία 

επιχειρεί να έχει µε το µέρος της την κοινή γνώµη. Μια ευρεία προσπάθεια 

αποκρατικοποιήσεων δεν θα πετύχει αν το κοινωνικό σύνολο δεν έχει 

προηγουµένως πεισθεί για τη σκοπιµότητά της. 

2. Προγενέστερες εµπεριστατωµένες µελέτες. Η επιτυχία µιας αποκρατικοποίησης 

απαιτεί προηγούµενη ανάλυση της περίπτωσης και των ειδικών 

χαρακτηριστικών της. Σε αυτή τη διαδικασία είναι προτεινόµενο να 

συµµετέχουν επαγγελµατίες του κλάδου, ακαδηµαϊκοί, εκπρόσωποι των 

σωµατείων, της εργοδοσίας κλπ. Είναι προφανές ότι τα αποτελέσµατα των 

διεργασιών πρέπει να δηµοσιεύονται προκειµένου να προωθηθεί η διαδικασία 

αποκρατικοποίησης στο κοινό και να γίνουν γνωστές όλες οι πτυχές του 

εγχειρήµατος. 
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3. Νοµικό και θεσµικό πλαίσιο. Όλες οι ενέργειες και οι τυχόν επιλογές θα πρέπει 

να ελεγχθούν σχετικά µε τη νοµιµότητά τους και τις δυνατότητες που 

επιτρέπει το νοµικό πλαίσιο. Η διεθνής εµπειρία έχει να δείξει πλήθος 

περιπτώσεων αποτυχίας λόγω κακής εκτίµησης των νοµικών περιορισµών. 

4. Σταδιακή εφαρµογή. Η απότοµη και συνολική εφαρµογή αποκρατικοποίησης 

µιας δηµόσιας επιχείρησης µπορεί να οδηγήσει σε έντονες αντιδράσεις. Για 

αυτό το λόγο προτείνεται η σταδιακή και συστηµατική µεταβίβαση στον 

ιδιωτικό τοµέα. 

 

2.5.3 Η Σηµασία της Προτεραιότητας 

 

  Στη συνολική στρατηγική αποκρατικοποιήσεων πρέπει να τεθούν 

προτεραιότητες. Η επιλογή της σειράς µε την οποία θα προωθηθούν οι δηµόσιες 

επιχειρήσεις στον ιδιωτικό τοµέα έχει εξαιρετική σηµασία, και αποτελεί από τα 

σηµαντικότερα ζητήµατα που απασχολούν τις εθνικές κυβερνήσεις (γνωστό και ως 

priority problem). 

Κάθε δηµόσια επιχείρηση υπηρετεί διαφορετικές ανάγκες και 

δραστηριοποιείται σε διαφορετικούς κλάδους. Πολλές από αυτές λειτουργούν υπό 

τους ίδιους όρους όπως και οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα. Κάποιες άλλες 

προστατεύονται από ειδικούς όρους µέσα µονοπωλιακές αγορές. Ανάµεσά τους 

υπάρχουν δηµόσιες επιχειρήσεις µε διαφορετικά επίπεδα ανταγωνισµού και 

ανταγωνιστικότητας. Για αυτούς τους λόγους κρίνεται απαραίτητο να τεθεί µια σειρά 

προτεραιότητας µε την οποία θα αποκρατικοποιηθούν. Συνήθως εκείνες που 

διατηρούν φυσικά µονοπώλια στην αγορά παραµένουν τελευταίες στη σειρά, 

προκειµένου να δηµιουργηθεί πρώτα ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Παροµοίως, οι 

δηµόσιες επιχειρήσεις που βρίσκονται σε άσχηµη χρηµατοοικονοµική κατάσταση 

χρειάζεται πρώτα να εξυγιανθούν και ακολούθως να οδεύσουν προς την ιδιωτική 

πρωτοβουλία. Σε ένα άρθρο το οποίο επηρέασε σηµαντικά τις µεταγενέστερες 

ιδιωτικοποιήσεις οι Beesley and Littlechild (1983) αναφέρουν ότι «...πρέπει να δοθεί 

προτεραιότητα στην ιδιωτικοποίηση κλάδων στους οποίους οι καταναλωτές θα έχουν 

τα µέγιστα οφέλη...» και θεωρούν σηµαντικό να προτιµηθούν «...κλάδοι που ήδη 

έχουν τραβήξει την προσοχή και κλάδοι στους οποίους η ιδιωτικοποίηση θα φέρει 

ανταγωνισµό και δεν θα διατηρήσει το µονοπώλιο...». Στη µελέτη τους εξετάζουν την 



 34

αγορά της Μεγάλης Βρετανίας και αναγνωρίζουν τρία κριτήρια που θα πρέπει να 

καθορίζουν τη σειρά προτεραιότητας: 

 

1. Το µέγεθος. Οι επιχειρήσεις µεγαλύτερου µεγέθους έχουν και µεγαλύτερη 

δυνατότητες εξοικονόµησης πόρων και βελτίωσης της αποδοτικότητας. 

2. Το εργατικό δυναµικό. Οι επιχειρήσεις που ανήκουν σε κλάδους µε υψηλά 

ποσοστά ανεργίας θα πρέπει να µείνουν στο τέλος. 

3. Ο ανταγωνισµός. Η προώθηση του ανταγωνισµού, η κατάργηση εµποδίων 

εισόδου στην αγορά, η διάθεση των πρώτων υλών σε όλους και η 

αναδιάρθρωση των υφιστάµενων επιχειρήσεων, αποτελούν τα καταλληλότερα 

εργαλεία για τη µεγιστοποίηση του οφέλους των καταναλωτών και 

ταυτόχρονα την ορθολογικοποίηση της αγοράς.   

 

Ένα δεύτερο ζήτηµα που αφορά της σειρά προτεραιότητας αφορά τους 

πιθανούς επενδυτές στους οποίους θα πουληθούν οι πρώτες µετοχές των δηµοσίων 

επιχειρήσεων. Η λίστα των ενδιαφερόµενων επενδυτών µπορεί να είναι µεγάλη και 

συνήθως περιλαµβάνει ιδιώτες επιχειρηµατίες, εργαζόµενους, ανταγωνιστές, διεθνείς 

επενδυτές κλπ. Η µεταχείριση των εργαζοµένων στις δηµόσιες επιχειρήσεις είναι 

συχνά προνοµιακή. Αυτό µπορεί να αφορά ρήτρες εξασφάλισης εργασίας, αγορά 

µέρους των µετοχών εκ µέρους τους, συνταξιοδοτικά προγράµµατα και εθελούσια 

έξοδο µε χρηµατικά κίνητρα.  

 

2.5.4 Λοιπά προβλήµατα 

 

  Κατά τη διάρκεια εφαρµογής του προγράµµατος αποκρατικοποίησης 

εµφανίζονται διάφορα προβλήµατα, τα οποία ποικίλουν σε σηµαντικότητα ανάλογα 

µε τη χρονική στιγµή ή την οικονοµία-χώρα στην οποία πραγµατοποιούνται. Τα 

σηµαντικότερα προβλήµατα που εµφανίζονται στη διεθνή πρακτική είναι τα 

ακόλουθα: 

 

1. Η αποτίµηση της αξίας δηµόσιας επιχείρησης. 

2. Η διαδικασία διάθεσης των µετοχών µέσω των χρηµατιστηρίων αξιών και η 

ωριµότητα της κάθε αγορά να ανταποκριθεί στην προσφορά. 
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3. Το επίπεδο πολιτικής σταθερότητας και ωριµότητας. Η πολιτική αστάθεια που 

εµφανίζεται σε πολλά αναπτυσσόµενα κράτη αποτελεί τροχοπέδη στην 

προσέλκυση ενδιαφερόµενων επενδυτών, λόγω αβεβαιότητας για τις 

µελλοντικές εξελίξεις. 

4. Το επίπεδο οικονοµικής σταθερότητας και ωριµότητας. Η πολιτική αστάθεια 

είναι συχνά ικανή (αλλά όχι και αναγκαία) προϋπόθεση για την οικονοµική 

αβεβαιότητα. Συνθήκες οικονοµικής αστάθειας ή κακών µακροοικονοµικών 

επιδόσεων λειτουργούν αποτρεπτικά στην επιτυχία των αποκρατικοποιήσεων. 

Ο Leeds (1988) µελετώντας την αναπτυσσόµενη αγορά της Τουρκίας 

αναγνωρίζει άµεση σχέση µεταξύ επιτυχηµένης αποκρατικοποίησης και 

θετικών µακροοικονοµικών δεδοµένων. Η σχετική σταθερότητα των τιµών, τα 

λογικά πραγµατικά επιτόκια και οι σωστές συναλλαγµατικές ισοτιµίες 

επιδρούν θετικά και η τυχόν έλλειψή τους κάνει την εφαρµογή των 

αποκρατικοποιήσεων πολύ δύσκολη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

ΜΟΡΦΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 

∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

3.1 Ιδιωτικοποίηση υπό την ευρεία έννοια  

 

  Η αποκρατικοποίηση είναι µόνο µια µορφή ιδιωτικοποίησης. Με την ευρεία 

του όρου έννοια, η ιδιωτικοποίηση αφορά τη µεταβίβαση οποιασδήποτε µορφής 

λειτουργίας και περιουσίας από το δηµόσιο στον ιδιωτικό τοµέα. Πρόκειται για ένα 

όρο-οµπρέλα που συµπεριλαµβάνει κάθε προσπάθεια προώθησης του ρόλου της 

αγοράς στην εθνική οικονοµία. Η συµβολή ή συµµετοχή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας 

και η συνεργασία της µε πρώην ή νυν δηµόσιες επιχειρήσεις µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί µε πολλούς τρόπους. Πιο συγκεκριµένα, η ιδιωτικοποίηση µπορεί 

να αφορά ή να εφαρµοστεί µε τις παρακάτω µεθόδους: 

 

3.2 Μέθοδοι ιδιωτικοποίησης: ∆ιεθνής Εµπειρία 
 
3.2.1 Εργολαβική σχέση 

 

  Με το συγκεκριµένο τρόπο το δηµόσιο συµφωνεί να αγοράζει αγαθά ή/και 

υπηρεσίες από ιδιωτικές ή µη-κρατικές επιχειρήσεις. Οι συγκεκριµένες επιχειρήσεις 

παράγουν το συµφωνηµένο προϊόν ή υπηρεσία για το δηµόσιο και το διαθέτουν 

αποκλειστικά σε αυτό. Η κερδοφορία των επιχειρήσεων αυτών είναι επιθυµητή αλλά 

όχι δεδοµένη. Η συγκεκριµένη λύση είναι πολύ δηµοφιλής στα δηµόσια έργα, στις 

συγκοινωνίες, στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Σε πιο τοπικό επίπεδο είναι συχνό το 

φαινόµενο επιλογής εταιριών φύλαξης και ασφάλειας για δηµόσια κτήρια 

(πανεπιστήµια, δικαστήρια κλπ), εταιριών καθαριότητας και λοιπών υποστηρικτικών 

υπηρεσιών. 

Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει πλήθος µελετών που εξετάζει τα 

πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της εργολαβίας του δηµοσίου προς ιδιώτες. Τα 
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πλεονεκτήµατα της συγκεκριµένης µεθόδου θα µπορούσαν να συνοψιστούν στα 

παρακάτω: 

 

1. Αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα, λόγω της υποστήριξης του 

ανταγωνισµού. Θεωρητικώς οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις καταθέτουν 

ανταγωνιστικές προσφορές προκειµένου να τους ανατεθεί η δουλειά, γεγονός 

που οδηγεί σε µείωση του κόστους. 

2. Καλύτερο µάνατζµεντ. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι το µάνατζµεντ των 

ιδιωτικών επιχειρήσεων είναι καλύτερο από εκείνο του δηµοσίου. 

3. Μείωση του αριθµού των εργαζοµένων στο δηµόσιο τοµέα και αποφυγή 

προσλήψεων υπεράριθµων στελεχών. 

4. Μείωση εξαρτήσεων της οικονοµίας λόγω αποφυγής δηµόσιων µονοπωλίων. 

5. Εφαρµογή ποινών και ζήτηση ευθυνών σε περίπτωση χαµηλής ποιότητας 

προϊόντων ή υπηρεσιών. Η ανάγκη ανανέωσης των συµβάσεων εξασφαλίζει 

υψηλό επίπεδο υπηρεσιών εκ µέρους των ιδιωτικών επιχειρήσεων. 

6. Μεγαλύτερη ευελιξία και προσαρµοστικότητα στις ανάγκες των πολιτών και 

της αγοράς.  

 

Αντιθέτως, τα µειονεκτήµατα της εργολαβικής σχέση συνοψίζονται στα 

παρακάτω: 

 

1. ∆ιαφθορά στο σύστηµα επιλογής των µειοδοτών. 

2. Αδυναµία κυβερνητικής πολιτικής σε περίπτωση πτώχευσης ή χρεοκοπίας της 

ιδιωτικής επιχείρησης. 

3. Έξοδα διαχείρισης των διαδικασιών επιλογής µειοδοτών (µέσω των 

διαγωνισµών) καθώς και ελέγχου εφαρµογής των συµφωνηθέντων. 

4. Χαµηλό επίπεδο υπηρεσιών λόγω επιλογής ανειδίκευτου προσωπικού από τον 

ιδιώτη εργολάβο προκειµένου να µειώσει τα κόστη. 

 

Καθίσταται σαφές ότι η επιτυχία της συγκεκριµένης πολιτικής εξαρτάται σε 

µεγάλο βαθµό από το βαθµό ανάπτυξης και ωριµότητας των δοµών της εθνικής 

κοινωνίας. Ο συστηµατικός έλεγχος και η συνεργασία µε διαφορετικές επιχειρήσεις 

διαχρονικά µπορεί να οδηγήσει σε σηµαντικές οικονοµίες κλίµακας και σε υψηλής 

ποιότητας παρεχόµενες υπηρεσίες ή προϊόντα. Αντιστρόφως, η πολιτική διαφθορά, οι 
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επιχειρηµατικές συµφωνίες (που χειραγωγούν την αγορά) και η µη απόδοση ευθυνών 

όταν χρειάζεται, οδηγούν σε διασπάθιση του δηµοσίου χρήµατος, σπατάλη πόρων, 

αδυναµία ανάπτυξης και φυσικά παραπονεµένους πολίτες που δυσανασχετούν. 

 

3.2.2 Franchise 

 

  Το franchise (δικαιοχρησία) αποτελεί µια δηµοφιλή πολιτική ανάπτυξης στον 

ιδιωτικό τοµέα. Η εφαρµογή του σε επίπεδο δηµόσιας πολιτικής διαφέρει οριακά και 

ακολουθεί σε µακροοικονοµική εφαρµογή την ιδιωτική πρακτική. Στην ουσία, η 

κυβέρνηση παραχωρεί µια συγκεκριµένη υπηρεσία ή αγαθό σε µια µόνο επιχείρηση 

(αποκλειστικό franchise) ή σε περισσότερες (πολλαπλό franchise), και συνήθως 

ορίζει την τιµολογιακή πολιτική που πρέπει να ακολουθηθεί. Οι δηµόσιες αστικές και 

υπεραστικές συγκοινωνίες είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα τέτοιας πολιτικής. 

Το βασικό µειονέκτηµα της συγκεκριµένης επιλογής αποτελεί η δηµιουργία 

τεχνητών µονοπωλίων, καθώς ουδείς άλλος δύναται να παρέχει τη συγκεκριµένη 

υπηρεσία. Σαν αποτέλεσµα, ενώ αρχικώς επιτυγχάνονται οικονοµίες κλίµακας 

αργότερα ακολουθεί η κατάρρευση του συστήµατος και το µακροχρόνιο µέσο κόστος 

βαίνει συνεχώς αυξανόµενο δηµιουργώντας περαιτέρω προβληµατισµό. 

Η ύπαρξη οικονοµιών κλίµακας οδηγούν τελικώς σε φυσικά µονοπώλια. Η 

εµπειρία έχει δείξει ότι τέτοια χαρακτηριστικά εµφανίζουν οι κλάδοι του 

ηλεκτρισµού, του φυσικού αερίου, της ύδρευσης και αποχέτευσης, των 

σιδηροδρόµων ή ακόµη και των τηλεοπτικών καναλιών. Άλλωστε είναι γνωστό ότι τα 

περισσότερα από τα παραπάνω προϊόντα παρέχονταν (ή και παρέχονται ακόµη σε 

πολλές χώρες) στα πλαίσια της κοινωνική πολιτικής από δηµόσιες επιχειρήσεις-

µονοπώλια, που αδυνατούν όµως να λειτουργήσουν µε ανταγωνιστικούς όρους και 

συνεπώς τείνουν να αυξάνουν τις τιµές και να περιορίζουν την παραγωγή.  

 

3.2.3 ∆ιαρθρωτικές αλλαγές 

 

  Οι διαρθρωτικές αλλαγές που συχνά εκφράζονται µε τις έννοιες απο-ρύθµιση 

και απο-έλεγχος (deregulation and decontrol) αφορούν τις κυβερνητικές εκείνες 

πράξει που οδηγούν στην απελευθέρωση αγορών που µέχρι στιγµής λειτουργούσαν 
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υπό περιοριστικούς όρους. Η απο-ρύθµιση αφορά την κατάργηση κάθε είδους 

κρατικής παρέµβασης και κανονισµού µέσα σε συγκεκριµένο κλάδο (π.χ. ταξί, 

φαρµακοποιοί). Ο απο-έλεγχος αναφέρεται στην κατάργηση της κρατικής επιστασίας 

και ελέγχου σε ένα συγκεκριµένο κλάδο. Ο τρόπος µε τον οποίο το κράτος 

παρεµβαίνει και επηρεάζει την ελεύθερη λειτουργία κάποιων αγορών µπορεί να είναι 

διαφορετικός και να εκφράζεται µε διαφόρους τρόπους. 

Ο παρακάτω πίνακας περιλαµβάνει τις βασικότερες µορφές κρατικής 

ρύθµισης και ελέγχου µιας αγοράς, χωρίς να εξαντλεί τις πιθανές κρατικής 

δυνατότητες. 

Πίνακας 3.1: Τύποι κρατικής ρύθµισης ή ελέγχου 

Κρατική ρύθµιση Κρατικός έλεγχος 

Φορολογία Φορολογικοί έλεγχοι 

Νοµικοί περιορισµοί εισόδου σε µία 

αγορά 
Καθορισµός τιµών 

Νοµικοί περιορισµοί σε διεθνείς 

συναλλαγές 

Καθορισµός ελάχιστων µισθών και 

αµοιβών 

Κρατικές επιδοτήσεις Περιβαλλοντικοί έλεγχοι 

∆ιάσωση προβληµατικών επιχειρήσεων Συναλλαγµατικοί έλεγχοι 

 

3.2.4 Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις 

  Οι συγκεκριµένες επιλογές αποτελούν χρηµατικές ή σε είδος συνεισφορές 

στις ιδιωτικές επιχειρήσεις υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις. Πρόκειται για κρατική 

παρέµβαση στην οικονοµία η οποία ποικίλει από τόσο διαχρονικά όσο και 

γεωγραφικά µέσα στο ίδιο το κράτος, ανάλογα µε την κυβερνητική πολιτική που 

ακολουθείται. Για παράδειγµα, η υποστήριξη των ιδιωτικών επιχειρήσεων µπορεί να 

γίνει µέσω: 

 

1. Μέσω χρηµατικών ενισχύσεων. Πρόκειται για την κρατική συµµετοχή σε 

χρήµα σε µία ιδιωτική επένδυση, η οποία δεν επιστρέφεται στην κυβέρνηση 

ούτε υπολογίζεται κάποιος τόκος στο κεφάλαιο. 

2. Μέσω δανείων. Το κράτος παρέχει κεφάλαια µέσω δανεισµού, ο οποίος κατά 

κανόνα επιδοτείται, συνεπώς εφαρµόζονται ιδιαιτέρως χαµηλοί τόκοι στα 
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δάνεια. Ο δηµόσιος µηχανισµός διαθέτει αυτά τα κεφάλαια είτε µέσω της 

κεντρικής κυβέρνησης (π.χ. υπουργεία) είτε µέσω του ευρύτερου δηµόσιου 

τοµέα µε τους αρµόδιους οργανισµούς του. Σε αυτή την περίπτωση οι 

επιχειρήσεις υποστηρίζονται έµµεσα, καθώς έχουν πρόσβαση σε κεφάλαια µε 

κόστος που δεν θα µπορούσαν να επιτύχουν από τις τράπεζες. Η παρούσα 

λύση εφαρµόζεται τα τελευταία δύο έτη (2009-2011) στην Ελλάδα µέσω του 

προγράµµατος ΤΕΜΠΜΕ4, όπου οι εγχώριες ΜΜΕ έχουν τη δυνατότητα 

πρόσβαση σε δάνεια χαµηλού επιτοκίου µε στόχο την ενίσχυση της 

ρευστότητάς τους. 

3. Μέσω εγγυήσεων των δανείων. Σε αυτή την περίπτωση το κράτος λειτουργεί 

ως τριτεγγυητής για λογαριασµό των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Το κράτος µε 

αυτό τον τρόπο δεν χρειάζεται να παρέχει κεφάλαια στην αγορά. Παρόλα 

αυτά, οι εγγυήσεις αποτελούν έµµεσες υποχρεώσεις για το δηµόσιο, καθώς 

έχει την υποχρέωση να καλύψει οποιαδήποτε δάνεια δεν ικανοποιηθούν από 

τους ιδιώτες δανειοδοτούµενους.  

4. Μέσω φορολογικών κινήτρων. Σε αυτή την περίπτωση το δηµόσιο 

αναγνωρίζει τη σκοπιµότητα µιας επένδυσης και την απαλλάσσει πλήρως ή 

µερικώς από τις φορολογικές της υποχρεώσεις. Πρόκειται για έµµεση 

επιδότηση καθώς στην ουσία η ιδιωτική επιχείρηση δεν λαµβάνει κάποιου 

είδους επιχορήγηση, αντιθέτως απολαµβάνει το πλεονέκτηµα να 

εξοικονοµήσει κεφάλαια για το διάστηµα που ισχύει το καθεστώς της 

µειωµένης (ή και µηδενικής) φορολόγησης.  

5. Μέσω δωρεάν παροχών ή παραχωρήσεων. Αφορά τις περιπτώσεις που το 

δηµόσιο παραχωρεί το δικαίωµα χρήσης δηµοσίων κτιρίων, εγκαταστάσεων ή 

και εκτάσεων προκειµένου να υποστηρίξει την ιδιωτική πρωτοβουλία. 

Πρόκειται για ανέξοδη επιλογή για το δηµόσιο καθώς σε αυτή την περίπτωση 

δεν χρειάζεται να προβεί ούτε σε άµεση ούτε σε έµµεση εκροή κεφαλαίων. 

Να σηµειωθεί ότι η συγκεκριµένη λύση δεν αναφέρεται στην µακροχρόνια 

µίσθωση ή και πώληση δηµόσιας περιουσίας, αλλά στη δωρεάν παραχώρησή 

της. 

 

 
                                                 
4 ΤΕΜΠΜΕ: Ταµείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων 
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3.2.5 Σύστηµα κουπονιών 

 

  Η χρήση κουπονιών για συγκεκριµένες υπηρεσίες και προϊόντα αποτελεί 

δηµοφιλή πρακτική στο εξωτερικό, και ιδιαίτερα στις χώρες της κεντρικής και 

ανατολικής Ευρώπης. Τα κουπόνια µοιράζονται δωρεάν σε διάφορες κοινωνικές 

οµάδες βάση των ιδιαίτερων οικονοµικών, κοινωνικών και δηµογραφικών 

χαρακτηριστικών κάθε περιοχής. Το σύστηµα των κουπονιών µπορεί να αφορά την 

παροχή υπηρεσιών στέγασης, σίτισης, περίθαλψης ακόµη και αγοράς καταναλωτικών 

προϊόντων. Βασικό του µειονέκτηµα αποτελεί η δυσκολία στη σωστή εφαρµογή του. 

Συνήθως είναι δύσκολο να επιλεγούν τα άτοµα ή οι οµάδες που θα πρέπει να 

προτιµηθούν. Η διαφθορά παίζει επίσης καθοριστικό ρόλο στην προβληµατική 

εφαρµογή του µέτρου, τόσο από την πλευρά των ιδιωτών όσο και από την πλευρά του 

δηµοσίου. Οι ιδιώτες αφενός διότι δηλώνουν ψευδή στοιχεία (φοροδιαφυγή, 

εισφοροδιαφυγή) προκειµένου να ενταχθούν στο σύστηµα και οι δηµόσιοι λειτουργοί 

αφετέρου που εξυπηρετούν πολιτικές σκοπιµότητες. 

 

3.2.6 Joint venture 

 

Ο στόχος για µείωση του ρόλου του δηµοσίου τοµέα µπορεί να επιτευχθεί και 

µέσω συµφωνιών joint venture, δηλαδή επιχειρηµατικής συµφωνίας µεταξύ δηµοσίων 

και ιδιωτικών φορέων. Με την ευρεία του όρου έννοια πρόκειται στην ουσία για 

ιδιωτικοποίηση καθώς η ιδιωτική πρωτοβουλία αναλαµβάνει ρόλους που µέχρι 

πρότινος καλύπτονταν αποκλειστικά από το δηµόσιο. Η συγκεκριµένη λύση 

εφαρµόζεται τα τελευταία έτη και στην Ελλάδα µέσω των προγραµµάτων Σύµπραξης 

∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα, τα γνωστά Σ.∆.Ι.Τ. που αναπτύσσονται όµως µε 

αργούς ρυθµούς λόγω της γραφειοκρατικής οργάνωσης.  

Ο λόγος συνεργασίας ιδιωτικών και δηµοσίων φορέων είναι ο συνδυασµός 

των πλεονεκτηµάτων και των δύο µερών. Ο δηµόσιος εταίρος δηµιουργεί το 

απαραίτητο κανονιστικό πλαίσιο και επιτρέπει τον ιδιώτη να εµπλακεί σε 

δραστηριότητες που δεν του επιτρέπονταν µέχρι τούδε. Ο ιδιώτης εταίρος προσφέρει 

κατά κανόνα την απαραίτητη τεχνογνωσία, τα κεφάλαια και την επιχειρηµατική 
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αποτελεσµατικότητα που λείπουν από τους δηµόσιους φορείς. Με αυτό τον τρόπο 

επιτυγχάνονται περισσότερες επενδύσεις και ανάπτυξη µε κανόνες υγιούς 

ανταγωνισµού. Όπως προαναφέρθηκε, βασικό µειονέκτηµα αυτής της λύσης αποτελεί 

η γραφειοκρατική οργάνωση του δηµοσίου που συχνά αποτελεί τροχοπέδη εξελίξεων. 

 

3.2.7 Leasing 

 Μια ακόµη µέθοδος ιδιωτικοποίησης αποτελεί και η µακροχρόνια µίσθωση µε 

την έννοια ότι το µάνατζµεντ και η λειτουργία ενός οργανισµού µεταφέρονται στον 

ιδιώτη. Πρόκειται στην ουσία για συµφωνία συνεργασίας όπου το δηµόσιο αγοράζει 

την παροχή υπηρεσίας που του προσφέρει ένας ιδιώτης. Σε διεθνές επίπεδο η 

συγκεκριµένη λύση έχει εφαρµοστεί επιλεκτικά σε ειδικές περιπτώσεις όπως π.χ. τη 

συγκοµιδή και ανακύκλωση απορριµµάτων, όπου ο ιδιώτης χρησιµοποιεί δικά του 

µέσα και εργαζόµενους για να προσφέρει τη συγκεκριµένη υπηρεσία για λογαριασµό 

του δηµοσίου. 

 

3.3 Μέθοδοι και Μορφές Ιδιωτικοποιήσεων: Ελληνική Εµπειρία 

3.3.1 Γενικές παρατηρήσεις 

Στην Ελλάδα ως γνωστόν χρησιµοποιήθηκε κατά κόρον ο όρος 

«αποκρατικοποίηση». Ο συγκεκριµένο όρος προτιµήθηκε για κυρίως πολιτικούς 

λόγους, καθώς ο όρος «ιδιωτικοποίηση» δηµιούργησε ιδιαίτερα αρνητικούς 

συνειρµούς όταν εµφανίστηκε στις αρχές του 1990 και χαρακτηρίστηκε κατακριτέος 

από τις πολιτικές δυνάµεις της ευρύτερης αριστεράς. 

Στην Ελληνική πραγµατικότητα, οι ιδιωτικοποιήσεις ικανοποιούν ένα 

συνδυασµό από χρηµατοοικονοµικούς, δηµοσιονοµικούς και πολιτικούς στόχους. Οι 

χρηµατοοικονοµικοί στόχοι αναφέρονται στην ενίσχυση της οικονοµικής 

αποτελεσµατικότητας των επενδύσεων και της κεφαλαιαγοράς και στην ποιοτική 

βελτίωση των παραγόµενων αγαθών και υπηρεσιών. Οι δηµοσιονοµικοί στόχοι 

συνδέονται µε τη µείωση των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων, δηλαδή την αύξηση των 

εσόδων και τη µείωση των δηµοσίων δαπανών. Ιδιαίτερης σηµασίας είναι η µείωση 

των δηµοσίων δαπανών καθότι το Ελληνικό κράτος κάθε χρόνο αφιέρωνε µεγάλα 
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ποσά του προϋπολογισµού στην κάλυψη των αναγκών των δηµοσίων επιχειρήσεων. 

Με τις ιδιωτικοποιήσεις συνεπώς επιδιώκεται: αύξηση της αποτελεσµατικότητας, 

ενίσχυση του ανταγωνισµού, υπαγωγή των ∆ηµόσιων Επιχειρήσεων Κοινής 

Ωφέλειας στην πειθαρχία της αγοράς, ενθάρρυνση ξένων επενδυτών, διασπορά της 

ιδιοκτησίας, δηµοσιονοµική εξυγίανση και άντληση δηµοσίων εσόδων. 

Είναι φανερό, συνεπώς, ότι οι ιδιωτικοποιήσεις δεν πρέπει να αναλύονται 

µόνον από οικονοµικής πλευράς γιατί αποτελούν πολιτική και κοινωνική 

µεταρρύθµιση. Ουσιαστικά συνδέονται µε κάτι πολύ σηµαντικό το οποίο αναφέρεται 

στον κρατικό ή ιδιωτικό έλεγχο των διαθέσιµων παραγωγικών συντελεστών µιας 

οικονοµίας και είναι ένας κοινωνικοοικονοµικός µετασχηµατισµός µε πολλαπλές 

επιπτώσεις ιδίως στην αγορά εργασίας. 

Η ιδιωτικοποίηση στην Ελλάδα έχει ως πρόδροµο την οργανωµένη 

κεφαλαιαγορά και χρηµατιστηριακή αγορά, όπου η τελευταία χρησιµοποιείται ως 

αγωγός για την πώληση µετοχών (συνήθως µειοψηφικού πακέτου) των ∆.Ε.Κ.Ο. στο 

ευρύτερο κοινό. Έτσι το δηµόσιο εξασφαλίζει έσοδα, η κοινή γνώµη έχει την 

αίσθηση ότι συµµετέχει στον έλεγχο αυτών των επιχειρήσεων, αλλά η διοίκηση 

συνεχίζει να διορίζεται και να ελέγχεται από την κυβέρνηση (εκτός συγκεκριµένων 

περιπτώσεων που έχει παραχωρηθεί το µάνατζµεντ). 

Για την αποφυγή αρνητικών συνεπειών (πολιτικό κόστος, ξεπούληµα 

περιουσίας του δηµοσίου, απώλεια θέσεων εργασίας, δηµιουργία µονοπωλίων, 

ενίσχυση του ρόλου των διαπλεκόµενων συµφερόντων) η υλοποίηση ενός 

προγράµµατος αποκρατικοποιήσεων προϋποθέτει σοβαρότητα και προσεκτική 

προετοιµασία.  

Στη χώρα µας η µεταβίβαση µιας δηµόσιας επιχείρησης σε ιδιώτες έχει 

πραγµατοποιηθεί κυρίως µε τους εξής τρόπους: 

1. ∆ηµόσια προσφορά (µερική ή ολική) των µετοχών της ή πώληση των µετοχών 

της απ' ευθείας σε ιδιώτες (µετοχοποίηση) 

2. Ρευστοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων 

3. Αναδιάρθρωση της ή διάσπαση σε πολλά τµήµατα 

4. Σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης των περιουσιακών στοιχείων και της 

διοίκησης της (leasing), 

5. Ανάθεση έργων υποδοµής µε αυτοχρηµατοδότηση 
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3.3.2 Μετοχοποίηση 

 

  Η µετοχοποίηση θεωρείται ένα αρχικό βήµα για την ολική ιδιωτικοποίηση της 

δηµόσιας επιχείρησης. Αν δεν µεταβιβαστεί άνω του 51% των µετοχών της σε 

ιδιώτες, τότε το δηµόσιο συνεχίζει να έχει την ιδιοκτησία και τη διοίκηση της 

επιχείρησης που ουσιαστικά παραµένει στο δηµόσιο τοµέα ως µικτή πλέον 

επιχείρηση (joint venture). 

Κατά τη µετοχοποίηση µιας δηµόσιας επιχείρησης (π.χ. Ο.Τ.Ε.), το κράτος 

διαθέτει στο κοινό, µε δηµόσια εγγραφή, µετοχές τις οποίες κατέχει το δηµόσιο. 

Ανάλογα µε το ποσοστό του συνολικού αριθµού των µετοχών που διατίθενται στο 

κοινό κρίνεται και ο βαθµός της ουσιαστικής µεταβίβασης της επιχείρησης στον 

ιδιωτικό τοµέα. Εάν το ποσοστό αυτό είναι κάτω του 50%, τότε ο µόνος στόχος που 

επιτυγχάνεται είναι η ταµειακή ενίσχυση του κρατικού προϋπολογισµού, η µερική 

διασπορά των µετοχών και η άντληση κεφαλαιακών πόρων από το ταµιευτικό κοινό 

και τον ιδιωτικό τοµέα. 

Στα ίδια αποτελέσµατα οδηγεί και η απευθείας πώληση των µετοχών µιας 

δηµόσιας επιχείρησης σε ιδιώτες, των οποίων η φερεγγυότητα και η ικανότητα είναι 

γνωστή εκ των προτέρων. Η διαδικασία αυτή, η οποία χαρακτηρίζεται από ευελιξία 

και ταχύτητα, επιλέγεται όταν η επιχείρηση είναι χαµηλής απόδοσης, η 

κεφαλαιαγορά της χώρας δεν είναι αναπτυγµένη και η εξασφάλιση των εργαζοµένων 

είναι απαραίτητη.  

Παρόµοια διαδικασία ιδιωτικοποίησης είναι η πώληση µετοχών µιας 

δηµόσιας επιχείρησης αλλά µε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου. Ουσιαστικά είναι 

µια µορφή µερικής µετοχοποίησης και δηµιουργία µιας µικτής επιχείρησης δηµόσιας 

και ιδιωτικής ιδιοκτησίας. 

 

3.3.3 Ρευστοποίηση 

  Εάν δεν είναι εφικτή η πώληση των µετοχών µπορεί να επιλεγεί η πώληση 

µερική ή ολική των περιουσιακών στοιχείων (ρευστοποίηση) µιας δηµόσιας 
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επιχείρησης µε δηµοπρασία ή πλειοδοτικό διαγωνισµό ή άµεση διαπραγµάτευση µε 

συγκεκριµένους επενδυτές. 

3.3.4 Αναδιάρθρωση 

 

  Αν µια δηµόσια επιχείρηση εµπεριέχει ποικίλες δραστηριότητες και ως 

σύνολο δεν είναι εύκολο να βρεθεί ο κατάλληλος αγοραστής ή το δηµόσιο κρίνει ότι 

πρέπει να κατέχει εκείνο ορισµένες δραστηριότητες, ενδείκνυται η µεταβίβαση 

τµηµάτων αυτής της επιχείρησης σε ιδιώτες επενδυτές. Η διαδικασία αυτή 

διευκολύνει την πώληση (ολική ή µερική) της επιχείρησης και ενισχύει τον 

ανταγωνισµό για ορισµένες δραστηριότητες, ακόµη και µε το σχήµα των εταιρειών 

συµµετοχών (holding companies) µε τη δηµιουργία πολλών θυγατρικών εταιρειών. 

Για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της δηµόσιας επιχείρησης υπάρχει, 

επίσης, η δυνατότητα της παροχής δικαιωµάτων στην προσφορά ή διανοµή αγαθών 

και υπηρεσιών σε ένα παραγωγό ή διανοµέα για προκαθορισµένη χρονική περίοδο 

(franchising). 

Η µέθοδος της αναδιάρθρωσης επιλέγεται επίσης και στις περιπτώσεις εκείνες 

στις οποίες η χρηµατοοικονοµική κατάσταση της δηµόσιας επιχείρησης είναι τόσο 

κακή που καθιστά αδύνατη την προσέλκυση επενδυτικού ενδιαφέροντος. Σαν 

αποτέλεσµα, το κράτος επιχειρεί πρώτα την εξυγίανση και βελτίωση της κατάσταση 

της επιχείρησης µε διάφορα µέσα (διαχωρισµός εργασιών-θυγατρικών, αλλαγή 

εργασιακού καθεστώτος, µείωση-διαγραφή δανεισµού) και ύστερα επιχειρεί την 

ιδιωτικοποίησή της (όπως για παράδειγµα στην Ολυµπιακή ή στον ΟΣΕ).  

 

3.3.5. Leasing 

 

  Εάν δεν είναι εφικτή ή επιθυµητή η ολική ιδιωτικοποίηση µιας δηµόσιας 

επιχείρησης µπορεί να επιλεγεί η µέθοδος της χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

περιουσιακών στοιχείων ή και της διοίκησης, η οποία εξασφαλίζει για 

προκαθορισµένη χρονική περίοδο τεχνολογία (µηχανηµάτων και εργαλείων) και 

µεθόδους διοίκησης του ιδιωτικού τοµέα. 
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Η µέθοδος αυτή αποβλέπει στην υψηλότερη απόδοση των περιουσιακών 

στοιχείων και του εργατικού δυναµικού της δηµόσιας επιχείρησης και στην ενίσχυση 

της ανταγωνιστικότητάς της. Το κράτος συνεχίζει να διατηρεί την ιδιοκτησία, τον 

έλεγχο και την ευθύνη για τις υποχρεώσεις της επιχείρησης. 

 

 
3.3.6 Ανάθεση Έργων µε Αυτοχρηµατοδότηση 

 

  Η απελευθέρωση των αγορών των χρηµατοοικονοµικών προϊόντων 

(κεφαλαιαγοράς και χρηµατιστηριακής αγοράς) δίνει τη δυνατότητα σε µεγάλες 

πολυεθνικές εταιρίες να αναλάβουν την κατασκευή και εκµετάλλευση µεγάλων 

έργων υποδοµής µε δικά τους κεφάλαια (αυτοχρηµατοδότηση). Η χρονική διάρκεια 

εκµετάλλευσης και ο χρόνος παράδοσης και οι όροι εκµετάλλευσης αυτών των έργων 

καθορίζονται µε σαφήνεια στις συµφωνίες που υπογράφουν τα δυο µέρη: ιδιώτης και 

δηµόσιο (π.χ. αεροδρόµιο Σπάτων, κατασκευή εθνικών οδών). Είναι φανερό ότι η 

µέθοδος αυτή είναι αποτελεσµατική, διευκολύνει την ανάπτυξη αλλά απαιτεί πολύ 

προσοχή στην καταγραφή των όρων κατασκευής-εκµετάλλευσης-παράδοσης του 

έργου και την ευθύνη του κράτους ότι θα ανταποκριθεί στη λειτουργία του έργου 

όταν αποµακρυνθεί ο ανάδοχος. Χαρακτηριστικό είναι το πρόβληµα που έχει 

δηµιουργηθεί µε την παραχώρηση των εσόδων των διοδίων στις κατασκευάστριες 

εταιρίες των εθνικών δικτύων και οι τρέχουσες αντιδράσεις που βρίσκονται σε πλήρη 

εξέλιξη. 

Ουσιαστικά, η µέθοδος αυτή εξασφαλίζει την κατασκευή µεγάλων έργων 

υποδοµής, αλλά η ιδιωτικοποίηση είναι για συγκεκριµένα χρόνια γιατί µετά 

προβλέπεται κρατικοποίηση του έργου ή της εταιρίας που δηµιουργήθηκε µε 

αυτοχρηµατοδότηση ιδιωτικών εταιριών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α: 

Η ∆ΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1990 
 

4.1 Οι ιδιωτικοποιήσεις στις τρεις σηµαντικές υποπεριόδους της 
δεκαετίας: 1990-1993, 1994-1995, 1996-2000 
 

Όπως ήδη προαναφέρθηκε, ο όρος «ιδιωτικοποίηση» δηµοσίων επιχειρήσεων 

εµφανίστηκε στην πολιτική ατζέντα της Ελλάδας το 1990, από την κυβέρνηση 

Μητσοτάκη. Εκείνη την εποχή τέθηκε για πρώτη φορά επιτακτική η ανάγκη για 

βελτίωση της δηµοσιονοµικής κατάστασης της χώρας και η λύση της 

ιδιωτικοποίησης συγκεκριµένων δηµόσιων επιχειρήσεων προωθήθηκε βάση δύο 

κυρίως λόγων: αφενός η πώληση δηµόσιων στοιχείων θα συνείσφερε οικονοµικά στα 

ταµεία του δηµοσίου, και αφετέρου, θα ισοδυναµούσε µε µείωση των υπέρογκων 

δαπανών που απαιτούνταν λόγω αδυναµίας του κράτους να ελέγξει τα κόστη και να 

εφαρµόσει ορθολογικά κριτήρια λειτουργίας. 

Μια σύντοµη αναδροµή της δεκαετίας του 1990 θα µπορούσε να ξεχωρίσει 

τρεις βασικές περιόδους: την κυβέρνηση Ν.∆. 1990-1993 όπου έγιναν οι πρώτες 

προσπάθειες που γνώρισαν πρωτοφανείς αντιδράσεις, η πρώτη κυβέρνηση ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

υπό τον Α. Παπανδρέου όπου υπήρξε σχετική αδράνεια και ηρεµία, και οι 

κυβερνήσεις Σηµίτη όπου υπήρξε σαφής επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων και 

ελάττωση των πολιτικών και κοινωνικών αντιδράσεων. Η τελευταία εξέλιξη ήταν 

αποτέλεσµα δύο κυρίως παραγόντων: α) οι συνθήκες στην Ελληνική κοινωνία 

ωρίµασαν και δέχθηκαν τη σκοπιµότητα των ιδιωτικοποιήσεων, και β) αναπτύχθηκε 

η εγχώρια κεφαλαιαγορά αγορά διευκολύνοντας την πώληση συµµετοχών του 

δηµοσίου µέσω του Χ.Α. Ο πίνακας 4.1 συνοψίζει τις κυριότερες περιπτώσεις 

επιτυχών ιδιωτικοποιήσεων µέσα στη δεκαετία. Είναι προφανές ότι προς τα τέλη της 

δεκαετίας οι ρυθµοί επιταχύνθηκαν και έγινε εφικτό να ιδιωτικοποιηθούν εταιρίες 

που στο παρελθόν αποτέλεσαν αιτία έντονων πολιτικών αντιπαραθέσεων. 

 Στην περίοδο 1990-1993 η κυβέρνηση Μητσοτάκη εµφάνισε ένα πρωτοφανές 

για τα εγχώρια δεδοµένα της εποχής πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων. Η επιτυχία ήρθε 

αρχικώς µε την Τράπεζα Πειραιώς, µιας µικρής τότε τράπεζας της οποίας το 
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πλειοψηφικό πακέτο ανήκε στην πανίσχυρη Εµπορική Τράπεζα. Έκτοτε η Τράπεζα 

Πειραιώς αναπτύχθηκε σε έναν από τους κυριότερους επιχειρηµατικούς οµίλους στην 

ευρύτερη περιοχή υπό την καθοδήγηση του προέδρου της Μιχάλη Σάλλα. Αντιθέτως, 

Πίνακας 4.1: Μεγάλες ιδιωτικοποιήσεις τη δεκαετία του 1990 

Έτος Εταιρία Κλάδος 

1991 Τράπεζα Πειραιώς Τράπεζες 

1992 ΑΓΕΤ Ηρακλής Τσιµέντα 

 ΟΑΣΑ* Συγκοινωνίες 

 Ναυπηγεία Ελευσίνας  Ναυπηγεία 

1993 Τράπεζα Αθηνών Τράπεζες 

 ΕΒΖ Τρόφιµα-Βιοµηχανίες 

1994 Ναυπηγεία Νεωρίου Ναυπηγεία 

1996 ΟΤΕ** Τηλεπικοινωνίες 

1997 Τράπεζα Αττικής Τράπεζες 

1998 Τράπεζα Κρήτης Τράπεζες 

 Τράπεζα Κεντρικής Ελλάδος Τράπεζες 

 Τράπεζα Μακεδονίας-Θράκης Τράπεζες 

 Γενική Τράπεζα Τράπεζες 

1999 Ιονική και Λαϊκή Τράπεζα Τράπεζες 

 Olympic Catering Τρόφιµα-υπηρεσίες 

 ΕΥ∆ΑΠ Κοινωφελείς υπηρεσίες  

 ΕΥΑΘ Κοινωφελείς υπηρεσίες 

 ∆ιώρυγα Κορίνθου Υπηρεσίες-µεταφορές 

 ΟΛΠ Λιµάνια 

 ΟΛΘ Λιµάνια 

 ΚΑΕ Duty Free Λιανικό εµπόριο 

 Αγροτική Ασφαλιστική Ασφάλειες 

*Ο Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών κρατικοποιήθηκε ξανά το 1994 µετά την αλλαγή 

κυβέρνησης (κυβέρνηση Μητσοτάκη σε κυβέρνηση Α. Παπανδρέου). 

** Η πρώτη ολοκληρωµένη ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕ πραγµατοποιήθηκε το 1996. Από τότε έχουν 

ακολουθήσει πολλές διαθέσεις µετοχών του δηµοσίου. 

 
η ιδιωτικοποίηση της τσιµεντοβιοµηχανίας ΑΓΕΤ Ηρακλής στους Ιταλούς της 

Calzestruzzi5 δηµιούργησε τα πρώτα σύννεφα στην κυβέρνηση και στα µέλη της 

                                                 
5 Σήµερα η ΑΓΕΤ Ηρακλής ανήκει στο γαλλικό παγκόσµιο κολοσσό Lafarge. 



 49

διυπουργικής επιτροπής ιδιωτικοποιήσεων που είχαν το συντονιστικό ρόλο. Εκείνη 

την εποχή διαπραγµατεύτηκαν εκ µέρους του δηµοσίου οι δύο πρώτες άδειες κινητής 

τηλεφωνίας και αποδόθηκαν στην Panafon και στην Telestet. Τα προβλήµατα 

µεγάλωσαν σε υπερθετικό βαθµό όταν επιχειρήθηκε η ιδιωτικοποίηση του ΟΑΣΑ το 

1992. Η χώρα και ιδίως η Αττική γνώρισε τότε πρωτόγνωρες αντιδράσεις από τους 

οργανωµένους συνδικαλιστές του ΟΑΣΑ. Συνεχείς απεργίες, καταλήψεις 

αµαξοστασίων που µετατράπηκαν σε φρούρια, συµπλοκές και επεισόδια µεταξύ των 

ενδιαφεροµένων και των αστυνοµικών δυνάµεων ήταν στην καθηµερινή 

ειδησεογραφία. Το κόστος ήταν µεγάλο για την κυβέρνηση και η πολιτική φθορά είχε 

δηµιουργήσει διαφωνούντες µέσα στον κυβερνητικό µηχανισµό. Η οριστική ρήξη 

ήρθε το φθινόπωρο του 1993 όταν η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχασε την ψήφο 

εµπιστοσύνης στη Βουλή, την εποχή που προωθούνταν οι διαδικασίες 

ιδιωτικοποίησης του ΟΤΕ. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα να παγώσει πλήρως η πρώτη 

προσπάθεια διάθεσης από το Ελληνικό ∆ηµόσιο ενός µεριδίου του ΟΤΕ σε 

στρατηγικό εταίρο. 

 Εν συνεχεία ακολούθησε η επάνοδος του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία και η 

τελευταία διακυβέρνηση του Α. Παπανδρέου. Η έντονη κοινωνική και πολιτική 

αναταραχή που οδήγησε στην πτώση της προηγούµενης κυβέρνησης είχε σαν 

αποτέλεσµα να παύσουν τα οποιαδήποτε σχέδια ιδιωτικοποιήσεων. Η αντίθεση της 

νέας κυβέρνησης στα παραπάνω σχέδια είχε άλλωστε δηµοσίως εκφραστεί και η 

αλλαγή πλεύσης ήταν αναµενόµενη. Μάλιστα, η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ προχώρησε σε 

µια ενέργεια που είχε προαναγγείλει (ούσα στην αντιπολίτευση) και κρατικοποίησε 

ξανά τον ΟΑΣΑ. Έκτοτε ο ΟΑΣΑ παραµένει υπό δηµόσιο έλεγχο και είκοσι έτη µετά 

αποτελεί µια συνεχή πληγή στο δηµόσιο προϋπολογισµό και βρίσκεται στο επίκεντρο 

της συζήτησης ιδιωτικοποιήσεων σήµερα.  

 Η διακυβέρνηση παρέµεινε στο ΠΑΣΟΚ αλλά το 1996 ανέλαβε 

Πρωθυπουργός ο Κ. Σηµίτης. Η εγχώρια πολιτική απέναντι στις αποκρατικοποιήσεις 

άλλαξε σαν αποτέλεσµα της διαφορετικής πολιτικής άποψης των νέων κυβερνητικών 

στελεχών και προωθήθηκαν σηµαντικές αλλαγές. Ταυτόχρονα εµφανίστηκαν εκείνη 

την εποχή συνθήκες που λειτούργησαν επικουρικά στις παραπάνω αλλαγές. Πρώτον, 

η Ελλάδα βρισκόταν µπροστά σε ένα δίληµµα: να εξυγιάνει άµεσα τα δηµοσιονοµικά 

της και να προλάβει το άρµα του κοινού νοµίσµατος ΕΥΡΩ (ή να παρέµενε στη 

δραχµή). ∆εύτερον, το χρηµατιστήριο Αθηνών γνώρισε τροµακτική ανάπτυξη, ειδικά 

τη διετία 1998-1999, γεγονός που έφερε πλήθος εγχώριων επενδυτών (και τεράστιων 
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κεφαλαίων) ο οποίοι ήταν έτοιµοι να απορροφήσουν οποιαδήποτε διάθεση µετοχών 

πρώην δηµόσιων οργανισµών µέσω των δηµοσίων προσφορών. Υπενθυµίζεται ότι η 

ένταξη στον ενιαίο µηχανισµό κοινού νοµίσµατος, που τότε είχε ονοµαστεί 

Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση (European Economic and Monetary 

Union) είχε σαν βασικά απαιτούµενα την ικανοποίηση δύο αυστηρών προϋποθέσεων: 

α) Το δηµόσιο χρέος να είναι έως το 60% του ΑΕΠ, και β) Το δηµόσιο έλλειµµα να 

είναι έως το 3% του ΑΕΠ6. 

 Ο συνδυασµός των παραπάνω παραγόντων οδήγησε σε αποδοχή του 

προγράµµατος ιδιωτικοποιήσεων από ευρύτερες κοινωνικές οµάδες. Οι πολιτικές 

αντιπαραθέσεις του παρελθόντος, ειδικά µεταξύ των δύο «κυβερνητικών» κοµµάτων, 

ατόνησαν και οι φωνές αντίδρασης στις αποκρατικοποιήσεις-ιδιωτικοποιήσεις 

θεωρούνταν περιθωριακές. Σαν αποτέλεσµα, εκείνη την εποχή πραγµατοποιούνταν 

συνεχείς διαθέσεις µετοχών δηµόσιων οργανισµών στο Ελληνικό χρηµατιστήριο. 

Ξεχώρισαν οι δηµόσιες προσφορές των δύο µεγάλων λιµανιών της χώρας του 

Ο.Λ.Π.7 και του Ο.Λ.Θ. µε ένα ποσοστό που παραµένει σταθερό από την αρχική 

δηµόσια προσφορά. Επιπροσθέτως, το δηµόσιο διέθεσε ποσοστό των εταιριών 

ύδρευσης ΕΥ∆ΑΠ και ΕΥΑΘ και των Καταστηµάτων Αφορολογήτων Ειδών. Στον 

επενδυτικό πυρετό της εποχής εντάχθηκαν και πολλές εταιρικές εξαγορές ειδικά στον 

τραπεζικό κλάδο, όπου άλλαξαν ιδιοκτήτη µια σειρά από τράπεζες, και συγκεκριµένα 

η Ιονική, η Μακεδονίας-Θράκης, η Κεντρικής Ελλάδος, η Κρήτης, η Αττικής και η 

Γενική. Όλες οι παραπάνω ήταν εταιρίες στις οποίες το Ελληνικό ∆ηµόσιο κατείχε 

είτε άµεσα είτε έµµεσα (µέσω κρατικών τραπεζών ή του Οργανισµού 

Ανασυγκρότησης Προβληµατικών Επιχειρήσεων) πλειοψηφικό ποσοστό, γεγονός 

που σήµαινε σηµαντικές εισροές στα προβληµατικά δηµόσια ταµεία. 

Στο διάγραµµα 4.2 φαίνεται η εξέλιξη της σχέση χρέους προς Α.Ε.Π. κατά τη 

δεκαετία του 1990. Αφενός καθίσταται προφανές ότι η Ελλάδα είχε χρέος ίσο µε το 

Α.Ε.Π. (ο δείκτης κοντά στο 100%) καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου. Συνεπώς το 

πρόβληµα της υπερχρέωσης που συζητείται σήµερα (µε την είσοδο στο µνηµόνιο το 

2010) είναι ιστορικό και δεν εµφανίσθηκε ξαφνικά. Αφετέρου η πρόοδος στη 

διαδικασία των ιδιωτικοποιήσεων προς τα τέλη της δεκαετίας δεν κατάφερε να 

σηµειώσει ανάλογες βελτιώσεις στο δείκτη. Πρόκειται για µια ακόµη απόδειξη της 

                                                 
6 Αυτή τη στιγµή, το Μάρτιο 2011, τα αντίστοιχα νούµερα βρίσκονται περίπου στο 135% και στο 10%. 
7 Ο Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς προχώρησε σε µια ειδική συµφωνία µε την Κινεζική Cosco το 
2008-2009 χωρίς να διαθέσει δηµόσια µετοχές. Σύµφωνα µε αυτά που έχουν ήδη αναφερθεί πρόκειται 
για ιδιωτικοποίηση και για αυτό το λόγο θα συζητηθεί στο κεφάλαιο 5. 
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περίπτωσης που συζητήθηκε στην ανασκόπηση βιβλιογραφίας κατά την οποία 

παρατηρείται βελτίωση στις µικροοικονοµικές επιδόσεις των επιχειρήσεων όχι όµως 

και στα δηµοσιονοµικά δεδοµένα.  

 

∆ιάγραµµα 4.2: ∆είκτες χρέους προς ΑΕΠ, 1990-2000 

 
Πηγή: Ο.Ο.Σ.Α. (2005) 
 

Το ίδιο συµπέρασµα µε την προηγούµενη περίπτωση επιβεβαιώνεται και µε το 

διάγραµµα 4.3 το οποίο περιγράφει το δηµοσιονοµικό έλλειµµα των τεσσάρων χωρών 

του ευρωπαϊκού νότου. Η Ελλάδα και σε αυτή τη θεώρηση κατέχει µια ιδιαιτέρως 

αρνητική θέση καθώς έχει το µεγαλύτερο διαχρονικά έλλειµµα στον προϋπολογισµό 

της. Μια σχετική βελτίωση του ελλείµµατος παρατηρείται προς τα τέλη της 

δεκαετίας, την εποχή που γινόταν η τελική προσπάθεια για την εισδοχή της δραχµής  

 

∆ιάγραµµα 4.3: Το δηµοσιονοµικό έλλειµµα των τεσσάρων χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου 

 
Πηγή: Ο.Ο.Σ.Α.(2005)  
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στον ενιαίο νοµισµατικό µηχανισµό του Ευρώ. Η βελτίωση του δηµοσιονοµικού 

ελλείµµατος και η επίτευξη του στόχου του 3% πραγµατοποιήθηκε µε ιδιαίτερο κόπο 

στα τέλη της δεκαετίας και έτσι η Ελλάδα αποτέλεσε την τελευταία χώρα που ανήκε 

στο πρώτο γκρουπ του Ευρώ. Τα έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις ως ποσοστό του Α.Ε.Π. 

∆ιάγραµµα 4.4: Ιδιωτικοποιήσεις σαν ποσοστό του Α.Ε.Π. 

 
EU-4: Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία.  EU-11: Αυστρία, Βέλγιο, ∆ανία, Φινλανδία, Γαλλία, 

Γερµανία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Μ. Βρετανία και Σουηδία.  Non EU-OECD: Η.Π.Α., Ιαπωνία, 

Νορβηγία, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Καναδάς, Ισλανδία και Τουρκία  

Πηγή: Ο.Ο.Σ.Α. (2005) 

 

περιγράφονται στο διάγραµµα 4.4, όπου φαίνονται οι 4 χώρες του ευρωπαϊκού νότου 

να προηγούνται των υπολοίπων. Βέβαια θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι µερικές από 

τις υπόλοιπες χώρες (όπως η Μ. Βρετανία και η Γαλλία) είχαν προχωρήσει σε 

εκτεταµένα προγράµµατα ιδιωτικοποιήσεων τη δεκαετία του 1980 µε αποτέλεσµα να 

µην ηγούνται στο συγκεκριµένο διάγραµµα που αναφέρεται στη δεκαετία του 1990. 

Μια πολύ µεγάλη πηγή εσόδων από ιδιωτικοποιήσεις προήλθε από τον κλάδο 

των µεταφορών εν γένει  ο οποίος, λόγω του µεγέθους των επιχειρήσεων, αποτέλεσε 

ένα σηµαντικό µέρος των ιδιωτικοποιήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

αντιπροσωπεύοντας το 9% των εσόδων για τη δεκαετία του 1980. Η Μ. Βρετανία 

ήταν η πρωτοπόρος στον κλάδο αποτελώντας το 70% των συνολικών εσόδων ως το 

1993 οπότε και ακολούθησαν οι υπόλοιπες χώρες. Εκείνη την εποχή στην Ελλάδα 

ξεκίνησαν και οι πρώτες συζητήσεις για την τύχη της Ολυµπιακής και τις 

δυνατότητες ιδιωτικοποίησής της κυρίως µέσω εύρεσης στρατηγικού εταίρου. Σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο είχαν προηγηθεί και συνεχίστηκαν σε όλη τη δεκαετία οι 

αποκρατικοποιήσεις των περισσοτέρων κρατικών αεροποριών όπως της Alitalia 

(1985), KLM (1986), British Airways (1987), Austrian Airlines (1988), Lufthansa 
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(1989, 1994), Sabena (1990, 1995), Finnair (1995, Air France (1999) και Iberia 

(1999). Οι αντιδράσεις για την πώληση του εθνικού αεροµεταφορέα ήταν έντονες και 

η συζήτηση έκλεισε πριν καν ανοίξει. Ως γνωστόν, η Ολυµπιακή παρέµεινε για άλλα 

είκοσι έτη σχεδόν στο ελληνικό δηµόσιο, δηµιουργώντας πλήθος ελλειµµάτων και 

αντλώντας συνεχώς δηµόσια κεφάλαια προς υποστήριξη της λειτουργίας της.   

 

4.2 Ιδιωτικοποίηση Μεγάλων ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων κατά την 
δεκαετία του 1990 
 

 Το ιστορικό της ιδιωτικοποίησης συγκεκριµένων δηµοσίων επιχειρήσεων και 

οργανισµών  έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να αναφερθεί προκειµένου να καταδειχθούν οι 

ιδιαίτερες συνθήκες που αφορούν την κάθε περίσταση. Ακολούθως παρατίθενται εν 

συντοµία δέκα περιπτώσεις επιλεγµένων πρώην δηµοσίων επιχειρήσεων. 

 Ο Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος αποτέλεσε τη ναυαρχίδα των 

ιδιωτικοποιήσεων καθώς ήταν ο πρώτος µεγάλος δηµόσιος οργανισµός που εισήχθη 

στο ελληνικό χρηµατιστήριο. Αιτία συγκρούσεων για πολλά έτη, ο Ο.Τ.Ε. καθόρισε 

την εγχώρια πολιτική και οικονοµική πραγµατικότητα µέχρι το 1996 οπότε τελικά 

διατέθηκε σε δηµόσια προσφορά το πρώτο 8% του οργανισµού. Έκτοτε 

ακολούθησαν πλήθος διαθέσεις δηµοσίου µεριδίου και ο Ο.Τ.Ε. παρέµενε συνεχώς 

στην επικαιρότητα: το 1997 διατέθηκε το 12%, το 1998 το 10%, το 1999 το 14%, το 

2001 το 9% µέσω µετατρέψιµων οµολόγων και το 2002 το 8%. Σήµερα ο κύριος 

µέτοχος του Ο.Τ.Ε. είναι η γερµανική Deutsche Telekom που κατέχει το 30% των 

µετοχών, εξαγοράζοντας το µερίδιο που είχε συγκεντρώσει από την αγορά η Marfin 

Investment Group8. Το ελληνικό δηµόσιο κατέχει πια το 20%, έχοντας διαθέσει 

απευθείας ένα µερίδιό του στην D.T., αφού συµφώνησε σε ένα µνηµόνιο 

παραχώρησης του µάνατζµεντ στους γερµανούς της D.T.  

 Η Ανώνυµη Γενική Εταιρία Τσιµέντου Ηρακλής ιδρύθηκε το 1911 και στην 

ουσία διασώθηκε και επανιδρύθηκε το 1917 από τον Χατζηκυριάκο, έναν εκ των συν-

ιδρυτών της ΤΙΤΑΝ το 1902. Το 1983 η ΑΓΕΤ ο έλεγχος περνάει στο ελληνικό 

δηµόσιο, αποµακρύνεται η οικογένεια Τσάτσου και εντάσσεται στον Οργανισµό 

Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων. Το 1992 η ΑΓΕΤ εξακολουθεί να έχει το 

                                                 
8 Η περίπτωση του Ο.Τ.Ε. και η εξαγορά από την Deutsche Telekom αναλύεται περαιτέρω στο 
κεφάλαιο 5. 
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µεγαλύτερο µερίδιο στην εγχώρια αγορά τσιµέντου και πωλείται µε απευθείας 

διάθεση ποσοστού στην ιταλική Calcestruzzi, η οποία εξαγόρασε και τα 

χρεοκοπηµένα Τσιµέντα Χαλκίδος. Αργότερα, το 1999 η γαλλική Lafarge 

εµφανίζεται στο προσκήνιο να αναλαµβάνει τον οριστικό έλεγχο της εταιρίας µέχρι 

και σήµερα.  

Η Ελληνική Βιοµηχανία Οχηµάτων  ιδρύθηκε το 1972 ως Steyer Hellas και 

µετονοµάστηκε σε ΕΛΒΟ το 1987 οπότε και κρατικοποιήθηκε. Το 1999 το Ελληνικό 

δηµόσιο πώλησε το 43% των µετοχών στον όµιλο Μυτιληναίου, ο οποίος ανέλαβε 

και το µάνατζµεντ της επιχείρησης. Η πώληση έγινε εκτός χρηµατιστηρίου µε 

απευθείας πώληση του πακέτου στον ιδιώτη επενδυτή. Σήµερα η ΕΛΒΟ εξακολουθεί 

και λειτουργεί, έχοντας αφενός επιβιώσει σε ένα ιδιαιτέρως ανταγωνιστικό 

περιβάλλον, αντιµετωπίζοντας όµως ιδιαίτερες προκλήσεις και δυσοίωνες 

προοπτικές. 

 Η Olympic Catering ιδρύθηκε το 1970 και εισήχθη στο Χ.Α. σε δύο φάσεις, 

το 1999 και το 2000, οπότε και ιδιωτικοποιήθηκε. Η Olympic Catering αποτελεί 

περίπτωση αποτυχίας καθώς η εταιρία δεν κατάφερε να γυρίσει στην κερδοφορία 

καθώς εµφάνιζε συνεχώς αρνητικά αποτελέσµατα. Από το 2002 ο όµιλος Everest 

ανέλαβε την επιχείρηση δίνοντας νέα πνοή και βελτιώνοντας σταδιακά τα οικονοµικά 

αποτελέσµατα ως και σήµερα. 

 Τα Καταστήµατα Αφορολογήτων Ειδών ιδρύθηκαν το 1979 και εισήχθησαν 

στο Χ.Α. το 1998. Το επόµενο έτος µεταβιβάστηκε ένα ποσοστό τους στην Αγροτική 

Τράπεζα και το 2003 εξαγοράστηκαν από τις εταιρίες Γερµανός και Folli Follie. 

Τελικά το 2006 τα Κ.Α.Ε. περιήλθαν στο σύνολό τους στον όµιλο Folli, όπου 

µάλιστα το 2010 έλαβε χώρα η απορρόφηση όλων των θυγατρικών εταιριών από τα 

Κ.Α.Ε. (απορροφώσα εταιρία). Η ηγετική όµως θέση των Κ.Α.Ε. στο χώρο λόγω της 

προφανούς µονοπωλιακή τους θέσης δέχθηκε σοβαρό πλήγµα από την κατάργηση 

των συνόρων και των δασµών στις ενδοκοινοτικές µεταφορές. 

 Τα Ελληνικά Πετρέλαια αποτέλεσαν µια ακόµη µεγάλη δηµόσια επιχείρηση 

που εισήχθη στο ελληνικό χρηµατιστήριο το 1998 διαθέτοντας αρχικά το 23% των 

µετοχών τους.  Σήµερα το µάνατζµεντ στα ΕΛΠΕ ασκείται από τον όµιλο Petrola, ο 

οποίος κατέχει περίπου το 41%, ποσοστό που αποκτήθηκε τόσο µέσω του 

χρηµατιστηρίου όσο και µε απευθείας αγορά από το ελληνικό δηµόσιο, το οποίο 

ακόµη κατέχει το 27,5% της επιχείρησης.   
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Η ∆ηµόσια Επιχείρηση Αερίου ιδρύθηκε το 1988 ως θυγατρική των 

Ελληνικών Πετρελαίων. Η ∆ΕΠΑ σήµερα ανήκει κατά 35% στα ΕΛΠΕ και κατά 

65% στο ελληνικό δηµόσιο, µε απευθείας µεταβίβαση των ποσοστών, καθότι η 

εταιρία δεν εισήχθη ποτέ στο χρηµατιστήριο και διέθεσε ποτέ µερίδιά της σε ιδιώτες 

επενδυτές. Η περίπτωσή της είναι ιδιαίτερη καθώς αποτελεί µια έµµεση 

ιδιωτικοποίηση: τα ΕΛΠΕ µέσω του 35% που κατέχουν, ουσιαστικά συνδιοικούν την 

εταιρία, και εφόσον το µάνατζµεντ και ο έλεγχος των ΕΛΠΕ ανήκει στην Petrola, 

τότε γίνεται προφανές ότι ο ιδιώτης ελέγχει έµµεσα τη ∆ΕΠΑ. 

Η Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης ιδρύθηκε το 1962 και αποτέλεσε το 

µονοπωλιακό παραγωγό ζάχαρης στην εγχώρια αγορά µέχρις ότου καταργήσει η Ε.Ε. 

τα εθνικά µονοπώλια ζάχαρης στη δεκαετία του 2000. Η Ε.Β.Ζ. εισήχθη στο ελληνικό 

χρηµατιστήριο το 1993, σε µια εποχή που η ωριµότητα της κεφαλαιαγοράς ήταν 

χαµηλή και το ενδιαφέρον του ευρέως επενδυτικού κοινού πρακτικά ανύπαρκτο. Η 

Ε.Β.Ζ. αποτελεί περίπτωση εταιρίας που δεν κατάφερε να εξελιχθεί και να 

προσελκύσει αγοραστικό ενδιαφέρον, κυρίως λόγω των διαρκών αρνητικών 

αποτελεσµάτων που εµφανίζει. Σήµερα το ελληνικό δηµόσιο µέσω της Αγροτικής 

Τράπεζας εξακολουθεί κατέχει το 82% των µετοχών και το υπόλοιπο βρίσκεται σε 

ελεύθερη διακύµανση χωρίς κανένα σηµαντικό ιδιωτικό ενδιαφέρον. Αντιθέτως, η 

τρέχουσα κρίση έχει οδηγήσει την Ε.Β.Ζ. σε οριακή κατάσταση και σε κλείσιµο των 

περισσοτέρων των εργοστασίων παραγωγής που διαθέτει. 

Η Cosmote ιδρύθηκε ως θυγατρική του Ο.Τ.Ε. το 1996 καθώς πήρε τότε την 

τρίτη άδεια κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα. Η εταιρία αποτελεί µοναδικό 

παράδειγµα καθώς εισήχθη στο ελληνικό χρηµατιστήριο το 2000 αλλά το 2008 µετά 

από δηµόσια πρόταση και αγορά µετοχών διεγράφη από το Χ.Α. Η Cosmote είναι 

ίσως από τις λίγες εταιρίες του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα που ανταγωνίστηκε µε 

ίσους όρους και πέτυχε σηµαντική ανάπτυξη του µεριδίου και της κερδοφορίας όλα 

αυτά τα έτη. Σαφώς θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι λειτουργεί σε µια ρυθµιζόµενη 

ολιγοπωλιακή αγορά (όπως όλες οι αγορές κινητές τηλεφωνίας παγκοσµίως) αλλά 

κατάφερε να ξεπεράσει τους ανταγωνιστές της και να αποτελέσει παράδειγµα προς 

µίµηση διεθνώς. Σήµερα, ως θυγατρική του Ο.Τ.Ε. λειτουργεί υπό τον έλεγχο και το 

µάνατζµεντ της γερµανικής Deutsche Telekom. 

Τέλος, ιδιαιτέρως επιτυχής περίπτωση είναι εκείνη της ιδιωτικοποίησης του 

Οργανισµού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου. Ο Ο.Π.Α.Π. ιδρύθηκε το 1958, 

το 2000 µετατράπηκε σε ανώνυµη εταιρία, και το 2001 εισήχθη στο ελληνικό 
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χρηµατιστήριο. Τα ισχυρά οικονοµικά του στοιχεία και η ισχυρή θέση του στην 

αγορά έχουν κρατήσει τον Ο.Π.Α.Π. στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος 

και αποτελεί µία από τις µεγαλύτερες εταιρίες σε κεφαλαιοποίηση στην εγχώρια 

κεφαλαιαγορά. Σήµερα το ελληνικό δηµόσιο κατέχει το 35% περίπου και ασκεί το 

µάνατζµεντ, αλλά δύο επιχειρηµατικοί όµιλοι έχουν σταδιακά αποκτήσει σηµαντικά 

µερίδια, το 15% (Capital Research and Management Company) και το 5% (Fidelity 

Investments). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α: 

Η ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΩΡΙΜΌΤΗΤΑΣ 2000-2010 

 

5.1 Η Ωρίµανση των Εγχώριων Συνθηκών για ιδιωτικοποιήσεις την 
δεκαετία του 2000-2010 
 

Η αρχή της νέας δεκαετίας βρήκε την Ελλάδα µπροστά σε σηµαντικές 

προοπτικές: αφενός η χώρας µας γίνεται δεκτή στην πρώτη φάση του Ευρώ και 

αφετέρου προετοιµάζεται για τη διεξαγωγή των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004. Στις 

αρχές της δεκαετίας του 2000 η Ελλάδα βιώνει υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης τους 

Α.Ε.Π. και αισθάνεται ισχυρή λόγω της συµµετοχής της στο κλειστό club του Ευρώ, 

του νέου ισχυρού και πολλά υποσχόµενου νοµίσµατος. Στη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε. 

στη Φέιρα αποφασίστηκε ότι η Ελλάδα θα γίνει το 12ο µέλος της Οικονοµικής και 

Νοµισµατικής Ενωσης. Η χώρα µας ήταν η µόνη από τους “15” που το 1998 δεν είχε 

καταφέρει να εκπληρώσει τα κριτήρια. 

Η αισιοδοξία και οι προσδοκίες για ευηµερία µετέφεραν το επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος από τις συζητήσεις για τις αποκρατικοποιήσεις. Το έργο των 

κυβερνήσεων έγινε ευκολότερο και πέραν των συντεχνιακών αντιδράσεων που άµεσα 

θίγονταν η κοινωνία αποδέχθηκε τις αποκρατικοποιήσεις σαν µια ενδεδειγµένη λύση 

απαλλαγής από το προβληµατικό δηµόσιο τοµέα. Τόσο η κυβέρνηση Σηµίτη όσο και 

οι κυβερνήσεις Καραµανλή προχώρησαν σε µια σειρά διαθέσεων µεγαλύτερων 

κρατικών ποσοστών των ήδη εισηγµένων επιχειρήσεων αλλά και στην 

ιδιωτικοποίηση λοιπών επιχειρήσεων. Ενώ όµως οι άµεσες διαδικασίες 

προχωρούσαν, οι έµµεσα υποστηρικτικές (δηλαδή οι διαρθρωτικές αλλαγές) 

πραγµατοποιούνταν µε πολύ αργούς ρυθµούς. Η σηµασία των συνοδευτικών 

µεταρρυθµίσεων και οι διαρθρωτικές αλλαγές, που θα βελτίωναν τους όρους 

ανταγωνισµού και θα άνοιγαν τα λεγόµενα κλειστά επαγγέλµατα, σηµειώθηκε στα 

προηγούµενα κεφάλαια της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας. Η διεθνής εµπειρία είχε 

ήδη αποδείξει ότι οι αποκρατικοποιήσεις από µόνες τους δεν επαρκούν αν δεν 

συνοδεύονται από τα ευρύτερα υποστηρικτικά µέτρα.   
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Οι πολιτικές δυνάµεις της χώρας επιβεβαίωσαν όλες εκείνες τις µελέτες που 

παρουσίασαν το πελατειακό πολιτικό σύστηµα ως µια από τις κυριότερες αιτίες 

αποτυχίας των ιδιωτικοποιήσεων. Η χώρας µας δεν αποτέλεσε εξαίρεση και 

δυστυχώς η συσσώρευση των προβληµάτων οδήγησε στην κατάρρευση του 2009 και 

στην είσοδο της χώρας στο µνηµόνιο του 2010, το οποίο θα συζητηθεί στο επόµενο 

κεφάλαιο. Στο διάγραµµα 5.1 παρουσιάζεται µια ιστορική αναδροµή των εγχώριων 

ιδιωτικοποιήσεων τις τελευταίες 3 δεκαετίας, καθώς και η εξέλιξη του τρόπου που 

πραγµατοποιήθηκαν αφού τα τελευταία έτη προτιµήθηκε οι κατ’ ευθείαν εύρεση 

στρατηγικού επενδυτή. 

∆ιάγραµµα 5.1: Ελληνικές Ιδιωτικοποιήσεις, 1977-2009 

 
Πηγή: Ο.Ο.Σ.Α. 2011 
 

5.2 Ιδιωτικοποιήσεις Μεγάλων ∆ηµόσιων Επιχειρήσεων κατά την     
∆εκαετία 2000-2010 

 
Στον πίνακα 5.1 παρουσιάζονται οι κυριότερες αποκρατικοποιήσεις που 

πραγµατοποιήθηκαν µέσω του χρηµατιστηρίου Αθηνών, την τριετία 2004-2006. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εξελίξεις στον Ο.Τ.Ε. ο οποίος αποτελούσε 

κάποτε έναν από τους µεγαλύτερους δηµόσιους οργανισµούς. Η κυβέρνηση της Ν.∆. 

 

Πίνακας 5.2: Έσοδα αποκρατικοποιήσεων την τριετία 2004-2006 

 
Εταιρία Ηµεροµηνία Ποσοστό διάθεσης Μέθοδος Συνολικά Έσοδα 
ΕΛΠΕ Αυγ. 2004 8.21% Πώληση πακέτου* 192 εκ. € 
ΕΤΕ Νοε. 2004 7,46% ΑΜΚ-διάθεση 562 εκ. € 
ΟΠΑΠ Ιουλ. 2005 16,44% ∆εύτερη διάθεση 1266 εκ. € 
ΟΤΕ Σεπ. 2005 10,00% ΑΜΚ-διάθεση 835 εκ. € 
ΑΤΕ Μαϊ. 2006 7,18% ΑΜΚ-διάθεση 328 εκ. € 
ΤΤ Μαϊ. 2006 10,00% Πώληση στα ΕΛΤΑ 15 εκ. € 
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ΕΛΤΑ Μαϊ. 2006 10,00% Πώληση στο ΤΤ 21 εκ. € 
ΤΤ Μαϊ. 2006 34,84% IPO είσοδος ΧΑ 612 εκ. € 
Εµπορική Τρ. Αυγ. 2006 11,01% Πώληση πακέτου** 364 εκ. € 
* πώληση πακέτου στην Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A, συµφερόντων οµίλου Petrola 
** πώληση πακέτου στο γαλλικό όµιλο Crédit Agricole. Η συγκεκριµένη αποτελεί τη µεγαλύτερη 
επένδυση ξένου οµίλου στην Ελλάδα 
 

προχώρησε σε δύο Α.Μ.Κ. του Ο.Τ.Ε. µε ταυτόχρονη διάθεση δηµοσίων ποσοστών: 

το Σεπτέµβριο του 2007 διατέθηκε το 10% και τον Ιούνιο του 2007 το 10,7%. Οι 

συγκεκριµένες κινήσεις πέρασαν σχεδόν απαρατήρητες και δεν δέχθηκαν ιδιαίτερες 

αντιδράσεις καθώς οι εγχώριες πολιτικές και κοινωνικές δυνάµεις είχαν δεχθεί το 

ιδιοκτησιακό καθεστώς του Ο.Τ.Ε. Το φθινόπωρο του 2007 η εταιρία συµµετοχών 

Marfin Investment Group ανακοίνωσε ότι κατέχει ποσοστό σχεδόν 20% και 

διατίθεται να το πωλήσει σε οποιοδήποτε ενδιαφερόµενο. Οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες: 

η κυβέρνηση το ∆εκέµβριο του 2007 πέρασε νόµο σύµφωνα µε τον οποίο δεν 

επιτρεπόταν σε κανένα ιδιώτη να κατέχει ποσοστό µεγαλύτερο  του 20% του Ο.Τ.Ε. 

χωρίς την άδεια του Ελληνικού Κράτους. Όµως κάθε σκέψη για νέα διάθεση 

ποσοστού του ∆ηµοσίου αποκλειόταν υπό το φόβο επιθετικής εξαγοράς. Ο όµιλος 

MIG στις αρχές του 2008 ήρθε σε συµφωνία πώλησης του µεριδίου του στη 

γερµανική Deutsche Telekom και εξανάγκασε το ελληνικό δηµόσιο να πάρει άµεσες 

αποφάσεις. Τελικά, επιτεύχθηκε συµφωνία µε την D.T. να αγοράζει ταυτόχρονα το 

20% της MIG, 3% από το κράτος και 2% από τη χρηµατιστηριακή αγορά. Με 

σταδιακή αγορά και άλλων µετοχών από το χρηµατιστήριο, η D.T. αυτή τη στιγµή 

κατέχει 30% και ασκεί το µάνατζµεντ και το ελληνικό δηµόσιο παραµένει σταθερά 

στο 20%. 

Μια µεγάλη αλλά διαφορετική περίπτωση ιδιωτικοποίησης είναι εκείνη της 

διάθεσης του σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων Σ.ΕΜΠΟ. του Ο.Λ.Π. Όπως ήδη έχει 

προαναφερθεί, τα δύο µεγάλα λιµάνια της χώρας Ο.Λ.Π. και Ο.Λ.Θ. είχαν εισαχθεί 

στο ελληνικό χρηµατιστήριο το 1999 µε διάθεση ποσοστού του ελληνικού δηµοσίου. 

Η εκµετάλλευση του Σ.ΕΜΠΟ. του Ο.Λ.Π. παραχωρήθηκε σε ιδιώτες το ίδιο έτος, 

βάση του µοντέλου “landlord port” που εφαρµόζεται στα περισσότερα µεγάλα 

λιµάνια διεθνώς, χωρίς τη µεσολάβηση των αγορών κεφαλαίου. Σύµφωνα µε το 

παραπάνω µοντέλο, τα λιµάνια λειτουργούν µε ένα αποκεντρωµένο τρόπο, όπου 

υπάρχουν αυτόνοµα επιχειρηµατικά τµήµατα. Με αυτό τον τρόπο τα πλεονεκτήµατα 

της ιδιωτικής λειτουργίας συνδυάζονται µε αυτά του δηµοσίου. Το 2008 το ελληνικό 

δηµόσιο προκήρυξε δηµόσιο πλειοδοτικό οργανισµό για την παραχώρηση του 
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Σ.ΕΜΠΟ στο Ικόνιο και δέχτηκε δύο προσφορές: από την Cosco και την Hutchison. 

Επίσηµα στοιχεία ανακοινώθηκαν µόνο για την κινεζική Cosco η οποία πρόσφερε 4,3 

δισεκατοµµύρια € για 35 χρόνια, αποκτώντας τελικά τη διαχείριση του σταθµού. Στα 

τέλη του 2009 η νέα κυβέρνηση Παπανδρέου όρισε νέα διοίκηση στον Ο.Λ.Π. και 

προχώρησε σε νέες διαπραγµατεύσεις µε την κινεζική εταιρία προκειµένου να 

ικανοποιήσει συγκεκριµένα αιτήµατα των εργαζοµένων, επιτυγχάνοντας οριακές 

αλλαγές του υφιστάµενου καθεστώτος. 

Η Εµπορική Τράπεζα αποτελεί µια ιδιάζουσα περίπτωση καθώς δεν έχει 

καταφέρει να αποδώσει µέχρι στιγµής τα αναµενόµενα οφέλη στους Γάλλους 

επενδυτές της. Ως γνωστόν το 1999 η Εµπορική πώλησε την Ιονική Τράπεζα στην 

Alpha Bank και τον επόµενο χρόνο εισήλθε η Crédit Agricole στο µετοχικό κεφάλαιο 

της Εµπορικής µε ποσοστό 6,7%. Το 2002 αυξάνει το ποσοστό της στο µετοχικό 

κεφάλαιο της Εµπορικής Τράπεζας σε 8,74%  και το 2004 απορροφώνται συνολικά 

δέκα θυγατρικές σα πλαίσια ανασυγκρότησης του Οµίλου. Το 2006 η Η Crédit 

Agricole S.A. αυξάνει το ποσοστό συµµετοχής της στο µετοχικό κεφάλαιο της 

Τράπεζας σε 71,97% και το 2008 στο 82,47%. Τέλος το 2010 το ποσοστό των 

Γάλλων στο µετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας ανέρχεται στο 91,00%, µε την εταιρία 

SACAM να κατέχει το 5% και µόνο ένα 4% να κατέχεται αυτή τη στιγµή από το 

επενδυτικό κοινό.  

Η µάχη στον τραπεζικό χώρο ήταν ιδιαίτερα έντονη καθ’όλη τη διάρκεια της 

δεκαετίας. Η Alpha Bank, βρισκόταν ακόµη στη φάση ολοκλήρωσης της ενοποίησης 

µε την Ιονική Τράπεζα. Αµέσως µετά την εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου της 

Ιονικής Τράπεζας από την Εµπορική, το Μάρτιο του 1999, η διοίκηση της Alpha 

Τράπεζας Πίστεως µε επικεφαλής τον Γιάννη Κωστόπουλο είχε ξεκινήσει τις 

εργασίες πλήρους συγχώνευσης των δύο τραπεζικών οµίλων οι είχαν 

προγραµµατισθεί να ολοκληρωθούν τον Μάρτιο του 2000. H νέα Αlpha Τράπεζα 

Πίστεως, όπως ήταν τότε η επωνυµία της, θα είχε δίκτυο 450 καταστηµάτων και 

µερίδιο αγοράς όσον αφορά το Ενεργητικό που θα προσέγγιζε το 20% και θα κατείχε 

τη δεύτερη θέση µετά την Εθνική Τράπεζα. 

Από την  άλλη πλευρά η Eurobank αλλά και ο προσωπικά ο διευθύνων 

σύµβουλος της τράπεζας Νικόλαος Νανόπουλος, είχαν θέσει το στοίχηµα της 

επιτυχούς ολοκλήρωσης της συγχώνευσης µε την Τράπεζα Εργασίας, τον έλεγχο της 

οποίας απέκτησε το 1999. Υπήρχε άλλωστε η σχετική εµπειρία καθώς είχαν 

προηγηθεί τα προηγούµενα χρόνια η συγχώνευση µε την Interbank, την Τράπεζα 
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Αθηνών και την Τράπεζα Κρήτης που είχαν δώσει στα ανώτατα στελέχη της 

τράπεζας την απαραίτητη εµπειρία για την επιτυχή ολοκλήρωση της νέας, τότε, 

συγχώνευσης. Η τράπεζα του Οµίλου Λάτση πάντως µε την ολοκλήρωση της 

συγχώνευσης της µε την Εργασίας θα επιτύγχανε κάτι σηµαντικό: από µια µικρή 

τράπεζα που ιδρύθηκε το 1991 - το 1996 είχε δίκτυο µικρότερο των δέκα 

καταστηµάτων - θα µετεξελισσόταν στον τρίτο ισχυρότερο τραπεζικό όµιλο µε 

περίπου 330 καταστήµατα και µερίδιο αγοράς όσον αφορά το ενεργητικό περίπου 

11%, έχοντας τότε στρατηγικό σύµµαχο έναν από τους µεγαλύτερους τραπεζικούς 

οµίλους σε παγκόσµιο επίπεδο, την Deutshe Bank. Σήµερα η Eurobank σιωπηλά 

κατέχει επίσης ένα µειοψηφικό πακέτο ύψους 6% στο εισηγµένο Ταχυδροµικό 

Ταµιευτήριο, στο οποίο το δηµόσιο ελέγχει ακόµη την πλειοψηφία των µετοχών 

(δηµόσιο 35%, ΕΛ.ΤΑ. 10% και Ε.Τ.Ε. 6%). 

Ο Όµιλος της Τράπεζας Πειραιώς, µε επικεφαλής τον Μιχάλη Σάλλα, 

βρισκόταν εκείνη την εποχή µπροστά στο δύσκολο αλλά φιλόδοξο σχέδιο της 

ταυτόχρονης σχεδόν συγχώνευσης τριών τραπεζικών ιδρυµάτων: της Τράπεζας 

Πειραιώς, της Μακεδονίας Θράκης, που είχε εξαγοράσει το 1998 και της Xiosbank, 

τον έλεγχο της οποίας απέκτησε το 1999. Οι τρεις τράπεζες είχαν ήδη προχωρήσει µε 

σταδιακά βήµατα στη λειτουργική τους ενοποίηση. Οι διαδικασίες για την πλήρη 

συγχώνευση βρισκόντουσαν σε πλήρη εξέλιξη µε στόχο να ολοκληρωθούν το 

καλοκαίρι του 2000. Το δίκτυο της ενιαίας πλέον τράπεζας ξεπερνούσε τα 170 

καταστήµατα, µε µερίδιο αγοράς, βάσει του συνολικού ενεργητικού, που θα άγγιζε το 

7%, αποτελώντας τότε τον πέµπτο µεγαλύτερο ελληνικό τραπεζικό Όµιλο και την 

τρίτη σε µέγεθος ιδιωτική τράπεζα στην Ελλάδα. 

Όταν η Ε.Τ.Β.Α. αποκτήθηκε από την τράπεζα Πειραιώς (συγκεκριµένα 

µεταβιβάστηκε το 57,8%) η Πειραιώς ήλεγχε το 10% της εγχώριας αγοράς. Με την 

απόκτηση της Ε.Τ.Β.Α. η Τράπεζα Πειραιώς ισχυροποίησε την κεφαλαιακή της βάση 

και απέκτησε τρεις σηµαντικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης και διαχείρισης περιουσίας (Αµοιβαία Κεφάλαια και 

Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου), διευρύνοντας σηµαντικά τα µερίδια αγοράς του οµίλου 

της Πειραιώς και σε αυτές τις αγορές (23% στην αγορά leasing και 21% στις 

επενδύσεις χαρτοφυλακίου).  

Η µεταβίβαση της Ε.Τ.Β.Α. οδήγησε και σε αλλαγή ιδιοκτήτη και στις 

βιοµηχανικές περιοχές, τις γνωστές ΒΙΠΕ. Εκείνη την εποχή η αξία τους είχε 

αποτιµηθεί στα 67 δισ. δρχ. Ταυτόχρονα δηµιουργήθηκε και το θέµα των 
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ναυπηγείων: αρχικώς, αποσυνδέθηκε η πώληση της Ε.Τ.Β.Α. από την υπόθεση 

πώλησης των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά. Τα Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά ήταν 

οι µεγαλύτερες και παλαιότερες σύγχρονες ναυπηγικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα. 

Παλαιότερα ήταν ιδιόκτητα και αργότερα περιήλθαν στο δηµόσιο, ενώ σήµερα 

ελέγχονται από την κρατική ναυπηγική βιοµηχανία του Eµιράτου Aµπού Nτάµπι Abu 

Dhabi Mar η οποία κατέχει το 75,1% του µετοχικού κεφαλαίου, και τη γερµανική 

Thyssen Krupp η οποία κατέχει το 24,9%. Βρίσκονται στην περιοχή Σκαραµαγκά στα 

δυτικά του νοµού Αττικής, στον όρµο του Σκαραµαγκά. Η εταιρία αρχικώς 

ιδιωτικοποιήθηκε κατά 50%, µε µορφή συνεταιρισµού: το υπόλοιπο 50% περνάει 

στην αγγλική Brown & Root, από την οποία αγοράζονται από την γερµανική HDW 

και όταν η τελευταία γίνει ιδιοκτησία του οµίλου χάλυβα Thyssen Krupp (2005) τα 

ναυπηγεία θα ακολουθήσουν. Η δύσκολη κατάσταση στην ευρωπαϊκή ναυπηγική 

όµως είχε εγείρει από το 2006 φήµες για πώληση των ναυπηγείων σε ασιατικό όµιλο 

βαριάς βιοµηχανίας. Στις 13 Οκτώβρη 2009 ανακοινώθηκε απόφαση αποχώρησης της 

Thyssen Krupp από τα ναυπηγεία. 

Στα τέλη του 2009, η ιδιοκτήτρια εταιρεία ανακοίνωσε την πρόθεσή της να 

πουλήσει τα ναυπηγεία, εξ' αιτίας της µειωµένης κερδοφορίας τους. Πέντε εταιρείες, 

µεταξύ των οποίων και µια ελληνική, εκδήλωσαν ενδιαφέρον, µε τα ναυπηγεία τελικά 

να καταλήγουν στην Abu Dhabi Mar από τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα. Η 

συµφωνία για τη µεταβίβαση των Ναυπηγείων στην Abu Dhabi Mar υπογράφτηκε 

στις 18 Mαρτίου 2010 και ολοκληρώθηκε το Σεπτέµβρη του ίδιου έτους µε την 

αναγνώριση της οφειλής περί τα 1,3 δισ. ευρώ του ελληνικού δηµοσίου προς τα 

ναυπηγεία. 

Παρεµφερής ήταν και η ιστορία των ναυπηγείων Ελευσίνας. Αρχικώς ανήκαν 

στον όµιλο Περατικού (Astir Management) και το 1992 είχαν περάσει στον έλεγχο 

της Εµπορικής Τράπεζας, η οποία µε τη σειρά της το 1995 τα επέστρεψε στο 

δηµόσιο. Το 1997 αγοράζονται από την εταιρία Νεώριον Σύρου, από µια οµάδα 

επενδυτών που ηγούταν ο Ν. Ταβουλάρης, µε τίµηµα 30 δισ. δρχ. (85 εκατ. ευρώ) και 

περίοδο αποπληρωµής τα 15 χρόνια συν δύο χρόνια περίοδο χάριτος. Μαζί, η τότε 

κυβέρνηση είχε εξασφαλίσει 25 δισ. δραχµές εξασφαλισµένες προµήθειες από 

παραγγελίες του Πολεµικού Ναυτικού. ∆υστυχώς οι πρόσφατε εξελίξεις είναι 

ιδιαιτέρως αρνητικές καθότι τα ναυπηγεία Ελευσίνας κατέθεσαν αίτηση πτώχευσης 

(το Μάρτιο του 2011, για υπαγωγή στο άρθρο 99).  
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5.3 Τα Λάθη και οι Αστοχίες των Ιδιωτικοποιήσεων της ∆εκαετίας 2000-
2010 
 

 Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι παρά τις επιτυχηµένες προσπάθειες του 

παρελθόντος η χώρα µας δεν εκµεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες που της δόθηκαν από τις 

διαδικασίες ιδιωτικοποίησης. Επιπροσθέτως, µια σειρά ενεργειών που δεν είναι 

γνωστή στο ευρύ κοινό έχει βάλει στην ουσία σε υποθήκη τη µελλοντική πρόοδο και 

εξέλιξη των δηµόσιων οικονοµικών και των αποκρατικοποιηµένων επιχειρήσεων.  

 Το ελληνικό δηµόσιο τα προηγούµενα δέκα έτη εισέπραξε µόνο από τις  

αποκρατικοποιήσεις τραπεζών περίπου 5 δισ. € (Εθνική: 1,6 δισ., Εµπορική: 1,6 δισ., 

Αγροτική: 550 εκατ., Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο: 1,1 δισ., Γενική: 110 εκατ.). Πλην 

όµως, οι επενδυτές «επιχορηγήθηκαν» το 2005 µε τη δηµιουργία του Επικουρικού 

Ταµείου των Τραπεζών Ε.ΤΑ.Τ. και τη µεταβίβαση των ασφαλισµένων στο Ι.Κ.Α. µε 

το νόµο Πετραλιά του 2008. Έτσι, οι τράπεζες απαλλάχθηκαν από την καταβολή των 

υψηλών εισφορών που θα απαιτούνταν για την κάλυψη των ελλειµµάτων, και 

παρατηρείται το παράδοξο να υπάρχει επικουρικό ταµείο το οποίο έχει 

συνταξιούχους αλλά στερείται εν ενεργεία εργαζόµενους. Σύµφωνα, µάλιστα, µε 

εκτιµήσεις του υπουργείου Εργασίας, τα ποσά που απέφυγαν να καταβάλουν οι 

τράπεζες που µεταβίβασαν τους εργαζοµένους τους στο Ι.Κ.Α. ξεπερνούν το 1,1δισ.€. 

Οι τρεις µετοχοποιήσεις της ∆.Ε.Η. απέφεραν περί τα 1,06 δισ.€. 

Συγκεκριµένα, το 2001 το ∆ηµόσιο διέθεσε το 15% της εταιρείας και εισέπραξε 290 

εκατ., το 2002 το 13,2% µε έσοδα 240 εκατ. και το 2003 το 15,7% µε έσοδα 530 

εκατ. Ωστόσο, το κόστος της µετοχοποίησης στον προϋπολογισµό είναι 

πολλαπλάσιο, αφού για να συναινέσουν οι εργαζόµενοι συµφωνήθηκε η κρατική 

επιδότηση του ταµείου της ∆.Ε.Η., σε αντιστάθµισµα των εισφορών που οι ίδιοι είχαν 

προσφέρει µέχρι τα χρόνια εκείνα στο κεφάλαιο της εταιρείας. Μελέτη της Wyatt και 

της Prudential  υπολόγιζε το ποσό από τις ασφαλιστικές εισφορές που είχαν 

ενσωµατωθεί στην περιουσία της σε 1,54 τρισ. δραχµές (4,5 δισ.€) το 1999. Το ποσό 

ξεπερνάει κατά πολύ τη σηµερινή χρηµατιστηριακή αξία της εταιρείας (Απρίλιος 

2011: 2,8 δισ. €) αλλά και την ανώτατη αξία στην οποία έφτασε ποτέ (8 δισ.€  το 

2007). Επειδή το ποσό αυτό ήταν υπέρογκο, ο τότε υπουργός Ανάπτυξης Βενιζέλος 

προώθησε το Ν. 2773, που αναφέρει ρητά ότι το κράτος αναλαµβάνει να επιδοτεί το 

ταµείο της ∆.Ε.Η. από τον προϋπολογισµό έναντι του χρέους της προς τους 

ασφαλισµένους. Μπορεί οι προϋπολογισµοί των ετών 2000-2010 να µην αναγράφουν 
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το ποσό µε το οποίο επιδοτούνταν το ταµείο κάθε χρόνο, στοιχεία, ωστόσο, από τα 

έσοδα των ιδιωτικοποιήσεων δείχνουν ότι το 2000 το ταµείο επιδοτήθηκε µε ποσό 

ύψους περίπου 350 εκατ.€, ενώ το 2010 µε περίπου 640 εκατ.€. Μια γραµµική 

προβολή αυτών των δύο ποσών στα ενδιάµεσα έτη δείχνει, ότι η συνολική επιδότηση 

του ταµείου από τον προϋπολογισµό στο διάστηµα 2000-2010 ανέρχεται στα 5,5 

δισ.€. Αν αυτός ο υπολογισµός είναι σωστός, τότε το χρέος προς τους 

ασφαλισµένους, όπως αυτό υπολογίστηκε στην αναλογιστική µελέτη, έχει ήδη 

εξοφληθεί µε το παραπάνω. 

Ανάλογο διαχειριστικό ζήτηµα τίθεται και µε τη µετοχοποίηση του Ο.Τ.Ε. Τη 

δειλή προσπάθεια µετοχοποίησης του οργανισµού το 1996 (µε τη διάθεση του 7% 

των µετοχών του και την είσπραξη 219 εκατ.€) ακολούθησαν άλλες επτά  που έχουν 

αποφέρει µέχρι σήµερα περί τα 5,2 δισ.€. Και εδώ εφαρµόστηκε ένα πλουσιοπάροχο 

πρόγραµµα εθελουσίας εξόδου (αποφασίστηκε το 2004 και υλοποιήθηκε το 2005) για 

να επιτευχθεί η συµφωνία των εργαζοµένων, µε πλασµατικά χρόνια ασφάλισης που 

επιβάρυναν δυσβάσταχτα το ασφαλιστικό σύστηµα. Είναι χαρακτηριστικό ότι χρήση 

του προγράµµατος έκαναν 5.000 εργαζόµενοι, εκτινάσσοντας το κόστος της 

εθελουσίας εξόδου στα 1,1 δισ.€. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα σηµείωνε ότι το κόστος 

του προγράµµατος εθελουσίας εξόδου είναι κατά πολύ υψηλότερο από αντίστοιχα 

προγράµµατα που είχαν εφαρµόσει στο παρελθόν άλλες εταιρείες. Το κόστος της 

εθελουσίας ήταν περίπου 200.000€ για κάθε αποχωρούντα, καθώς περιλάµβανε 

αποζηµίωση ίση µε τις αποδοχές µέχρι την ηµεροµηνία κανονικής αποχώρησης και 

πλήρη κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών εργαζοµένου και εργοδότη. Για τον Ο.Τ.Ε. η 

δαπάνη ήταν δικαιολογηµένη µε χρηµατοοικονοµικά κριτήρια. Με µέσο όρο ετήσιου 

κόστους ανά εργαζόµενο περίπου 60.000€, η απόσβεση της δαπάνης έγινε σε 

λιγότερο από 4 χρόνια. Σηµειώνεται ότι το 85% του κόστους καλύφθηκε από την 

επιχείρηση και το 15% από τη µεταβίβαση του 4% των µετοχών του ΟΤΕ από το 

υπουργείο Οικονοµίας στο ΤΑΠ-ΟΤΕ (σήµερα Ι.Κ.Α.). 

Αξιοσηµείωτο ήταν ωστόσο το µέγεθος της ουράς του προγράµµατος, µε τον 

υπουργό Εργασίας Λοβέρδο (προτού αναλάβει το Υγείας) να κληρονοµεί έκπληκτος 

τον Ιανουάριο του 2010 αιτήµατα για τη συνταξιοδότηση εκατοντάδων εργαζοµένων. 

Οι εργαζόµενοι αυτοί, ενώ είχαν φύγει από τον οργανισµό, ανέµεναν τη ρύθµιση για 

την κάλυψη των πλασµατικών ετών της στρατιωτικής υπηρεσίας όσων 

προσλήφθηκαν την περίοδο 1976-1977, πριν από τη στρατιωτική τους θητεία, ώστε 

να θεωρείται ο χρόνος απασχόλησης συνεχής και αδιάλειπτος. Το 2010 προέκυψε 
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επιπλέον επιβάρυνση 130 εκατ.€ για τον Ο.Τ.Ε., για την αποπληρωµή των 

ασφαλιστικών ταµείων, που φέρεται να επιβαρύνθηκαν επιπλέον, µε βάση 

µεταγενέστερες εκπονηθείσες αναλογιστικές µελέτες. Έτσι, το συνολικό κόστος της 

εθελουσίας εξόδου ανήλθε στα 1,230 δισ.€. 

Η Ολυµπιακή Αεροπορία αποτέλεσε και αυτή µε τη σειρά της µια 

προβληµατική περίπτωση. Το πακέτο κάλυψης της εθελουσίας εξόδου των 2.800 

εργαζοµένων έφτασε τα 1,26 δισ.€, ποσό που αντιπροσωπεύει τα ελλείµµατα της 

Ολυµπιακής για τρία χρόνια, και θα καλυφθεί σε βάθος 25ετίας. Το συσσωρευµένο 

κόστος της µη λύσης για την ίδια περίοδο θα ήταν 10 δισ.€. Εκείνο πάντως που 

προβληµατίζει είναι η επιβάρυνση των ασφαλιστικών ταµείων από την εθελούσια 

«αποχώρηση» 2.800 εργαζοµένων από την Ολυµπιακή Αεροπορία σε ηλικία 48 ετών 

κατά µέσο όρο, δηλαδή δεκαεπτά χρόνια νωρίτερα από το όριο συνταξιοδότησης των 

νέων ασφαλισµένων. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα εκτιµάται ότι θα δηµιουργήσει 

στο Ι.Κ.Α. µια  µαύρη τρύπα 900 εκατ.€. 

Τα παραπάνω παραδείγµατα αποτελούν αποδείξεις της προβληµατικής 

ελληνικής πολιτικής πραγµατικότητας: το ευρύ κοινωνικό σύνολο δεν γνωρίζει 

ακόµη και σήµερα τα «ψιλά» γράµµατα των ιδιωτικοποιήσεων µεταξύ κυβέρνησης 

και συνδικάτων εργαζοµένων. Το χρηµατοοικονοµικό βάρος που µένει σαν 

κληρονοµιά στα ασφαλιστικά ταµεία της χώρας είναι δυσβάσταχτο και δηµιουργεί 

βάσιµα ερωτηµατικά επιβίωσης στο µέλλον. Στο κεφάλαιο που ακολουθεί γίνεται 

αναφορά στην τρέχουσα χρηµατοοικονοµική κρίση και στα µέτρα (εφαρµοζόµενα ή 

αναµενόµενα) που αφορούν στη χώρα µας προκειµένου να καταφέρουµε να 

αντεπεξέλθουµε της πρόκλησης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α: 

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ 

 

6.1 Η Ελληνική ∆ηµοσιονοµική Κρίση και η Αναγκαιότητα των 

Ιδιωτικοποιήσεων 

 

Η παρούσα χρηµατοοικονοµική κρίση ξεκίνησε ως γνωστόν από το τραπεζικό 

σύστηµα των Η.Π.Α. και µε τη µορφή ιού εξαπλώθηκε στο παγκόσµιο τραπεζικό και 

οικονοµικό σύστηµα. Καθότι δεν είναι σκοπός της παρούσας µελέτης η διεθνής κρίση 

και οι παράµετροί της, προσβλέπουµε σε αυτήν µόνο από τη σκοπιά της εγχώριας 

οικονοµίας: η Ελλάδα από το Μάιο του 2010 εισήλθε στο µηχανισµό στήριξης και 

υπέγραψε τη συµφωνία µε την τρόικα (Ε.Ε., Ε.Κ.Τ. και ∆.Ν.Τ.).  

Το έντονο δηµοσιονοµικό πρόβληµα της Ελλάδας έχει δύο παραµέτρους: α) 

υψηλό συνολικό χρέος, περίπου 140% του Α.Ε.Π. τη στιγµή που οι περισσότερες 

χώρες της Ε.Ε. έχουν τον αντίστοιχο δείκτη κοντά στο 80%, και β) υψηλό 

δηµοσιονοµικό έλλειµµα, περίπου 10% του Α.Ε.Π. Για την ακρίβεια σύµφωνα µε τα 

επίσηµα στοιχεία της Eurostat (ανακοίνωση της 26/4/11) το χρέος της χώρας 

βρίσκεται στο 142% του Α.Ε.Π. ενώ το έλλειµµα στο 10,5%.  

Οι διαφορές της χώρας µας µε τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. στη δηµιουργία 

των παραπάνω προβληµάτων, εντοπίζεται σε δύο σηµεία: 

1. Τα τραπεζικά συστήµατα των υπολοίπων χωρών κατέρρευσαν λόγω της 

διεθνούς κρίσης και οι εθνικές κυβερνήσεις έσπευσαν να στηρίξουν τις 

τράπεζές τους ξοδεύοντας δισεκατοµµύρια Ευρώ. Συνεπώς χρέωσαν τους 

δηµοσιονοµικούς προϋπολογισµούς τους προκειµένου να αποφύγουν πιθανή 

κατάρρευση του συστήµατος. Στην Ελλάδα συνέβη το αντίθετο: ήταν το 

∆ηµόσιο που κατέρρευσε από τα χρόνια συσσωρευµένα ελλείµµατα και οι 

ελληνικές τράπεζες οι οποίες ήταν χρεωµένες µε τα ελληνικά οµόλογα 

βρέθηκαν προ άµεσου κινδύνου. 
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2. Η διεθνής κρίση δεν ήταν η αιτία δηµιουργίας του ελληνικού προβλήµατος 

αλλά απλά συνέτεινε στην επιδείνωσή του. Τα διπλά ελλείµµατα9 και το 

υπέρογκο εθνικό χρέος δεν γεννήθηκαν ξαφνικά τα τελευταία δύο χρόνια από 

το 2008 και µετά που η κρίση απλώθηκε σε παγκόσµιο επίπεδο. 

 

∆υστυχώς οι επιτυχίες του παρελθόντος δεν στάθηκαν ικανές να βελτιώσουν την 

κατάσταση. Οι επιτυχηµένες αποκρατικοποιήσεις και ιδιωτικοποιήσεις δεν είχαν την 

αναµενόµενη ελάφρυνση στα δηµοσιονοµικά δεδοµένα καθώς τα σύνθετα πολιτικά 

δεδοµένα δεν επέτρεψαν την ορθολογική λειτουργία των επιχειρήσεων. Τα αναγκαία 

συνοδευτικά διαρθρωτικά µέτρα δεν εφαρµόστηκαν ποτέ και χάθηκε πολύτιµος 

χρόνος από όλες τις κυβερνήσεις των τελευταίων 20 ετών. Η είσοδός µας στην ενιαία 

νοµισµατική ζώνη από την αρχή και η ευηµερία των µεγάλων ρυθµών αύξησης του 

Α.Ε.Π. δεν µεταφράστηκε και σε βαθύτερες διορθώσεις στην οικονοµική δοµή της 

χώρας. Σαν αποτέλεσµα η Ελλάδα και οι πολίτες της καλούνται σήµερα υπό την 

απειλή άµεσης πτώχευσης (και προφανώς διεθνούς διασυρµού) να εφαρµόσουν µέτρα 

και αποφάσεις σε περιορισµένο χρόνο, αντί να υπήρχε µια περίοδος µακροχρόνιας 

σταδιακής προσαρµογής στις νέες απαιτήσεις.  

 

6.2 Η Τρόικα και η Πίεση για Νέα Μέτρα 
 

 

Το επικαιροποιήµενο µνηµόνιο, στο πλαίσιο του ελέγχου της οικονοµίας από 

την τρόικα για την εκταµίευσης της 4ης δόσης του δανείου, προβλέπει 

σταθεροποίηση της ελληνικής οικονοµίας στο δεύτερο µισό του 2011 και θετικούς 

ρυθµούς ανάπτυξης από το 2012, από ύφεση 3% για το σύνολο του 2011. Τα 

αποτελέσµατα του πρώτου τριµήνου του 2011 είναι απογοητευτικά:  το έλλειµµα 

εξακολουθεί να είναι πάνω από 10%, η ανεργία κυµαίνεται πάνω του 15% και η 

ύφεση στην οικονοµία εκτιµάται στο τροµακτικό -7% (σύµφωνα µε τα επίσηµα 

στοιχεία της ελληνικής στατιστικής αρχής τον Απρίλιο του 2011). 

Παράλληλα, προβλέπεται η χορήγηση επιπλέον 30 δισ.€, µε τη µορφή των 

εγγυήσεων του ∆ηµοσίου, προς τις τράπεζες, ώστε να συνεισφέρουν στη 

                                                 
9 ∆ιπλά ελλείµµατα (twin deficits) όπως έχει ήδη αναφερθεί είναι το έλλειµµα του ισοζυγίου 
τρεχουσών συναλλαγών (current account balance) και το έλλειµµα του δηµοσιονοµικού 
προϋπολογισµού (budget deficit). 
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χρηµατοδότηση της οικονοµίας, ενώ οι τράπεζες πρέπει να εκπονήσουν δράσεις για 

τη µείωση του λειτουργικού και του µισθολογικού κόστους. Σύµφωνα µε το 

επικαιροποιηµένο µνηµόνιο από τις αποκρατικοποιήσεις, η κυβέρνηση στοχεύει να 

εισπράξει έσοδα τουλάχιστον 50 δισ.€ την περίοδο 2011- 2015, εκ των οποίων τα 15 

δισ.€ έως το 2012. Ο προβληµατισµός είναι προφανής: η εµπειρία του παρελθόντος 

έχει δείξει ότι η εγχώρια πολιτική και οικονοµική σκηνή δεν µπορεί να κινηθεί µε 

τέτοιους ρυθµούς, καθιστώντας αµφίβολη τη δυνατότητα επίτευξης του στόχου. 

Σε επίπεδο διαρθρωτικών αλλαγών ζητείται να ψηφιστεί το νοµοσχέδιο για το 

άνοιγµα των κλειστών επαγγελµάτων, να γίνουν παρεµβάσεις στον τουρισµό και το 

λιανικό εµπόριο (κλάδοι που χαρακτηρίζονται ως σηµαντικοί για την ανάπτυξη), να 

προχωρήσει η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, να δηµιουργηθεί η ενιαία αρχή 

προµηθειών και να απλοποιηθεί η διαδικασία έναρξης νέων επιχειρήσεων.  

Άµεσα έσοδα για το ∆ηµόσιο θα ήταν δυνατό να προέλθουν από το Ελληνικό 

αλλά και από κάποιες πιλοτικές κινήσεις, όπως η έκταση Αφάντου Ρόδου και οι 

Αλυκές Αναβύσσου. Από την άλλη πλευρά είναι παγωµένες οι προσδοκίες της 

αγοράς για µεγάλες κινήσεις µε πωλήσεις ποσοστών που κατέχει το ∆ηµόσιο σε 

«φιλέτα» όπως η ∆ΕΗ, ο ΟΠΑΠ, το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, χωρίς όµως να 

αποκλείονται εξελίξεις στο «µέτωπο» του ΟΤΕ, στο πλαίσιο της συµφωνίας που ήδη 

«τρέχει» µε τη Deutsche Telekom. Οι αρνητικές εξελίξεις στην οικονοµία 

αντικατοπτρίζονται στο χρηµατιστηριακό ταµπλό όπου οι χαµηλές αποτιµήσεις των 

εισηγµένων δηµόσιων επιχειρήσεων καθιστούν ασύµφορες τις διαθέσεις 

µεγαλύτερων ποσοστών του ∆ηµοσίου. Συνεπώς, δεν αναµένονται µεγάλες κινήσεις 

σε αυτή τη χρονική περίοδο εκτός και εάν υπάρξει θεαµατική βελτίωση στην αγορά, 

κάτι που µε τα σηµερινά δεδοµένα θεωρείται πολύ δύσκολο αν όχι αδύνατο. 

∆ιάγραµµα 6.1: Ο χάρτης των αποκρατικοποιήσεων σήµερα 
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Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Reuters το Μάρτιο του 2011, ο επικεφαλής 

της Κοµισιόν στην Ελλάδα Deroose είπε πως τα 35 δισ.€ θα προέλθουν από εµπορικά 

ακίνητα, τα 10 δισ.€ από εισηγµένες και µη ∆.Ε.Κ.Ο. και περίπου 5 δισ.€ από την 

αξιοποίηση του πρώην αεροδροµίου στο Ελληνικό. Στο επόµενο διάστηµα 

αναµένεται να οριστούν οι σύµβουλοι για µια σειρά κινήσεων που δροµολογούνται, 

και οι οποίες εκτιµάται πως είναι εύκολο να υλοποιηθούν, όπως η επέκταση των 

αδειών στον ΟΠΑΠ, το project της αξιοποίησης των µικρών λιµανιών και 

αεροδροµίων µεταξύ άλλων µε συµβάσεις παραχώρησης, η πώληση του ποσοστού 

του ∆ηµοσίου στη ΛΑΡΚΟ, η πώληση του 49% της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και η εκχώρηση του 

µάνατζµεντ και η αξιοποίηση των κρατικών λαχείων. 

Παράλληλα προχωρά ο διαχωρισµός των δραστηριοτήτων του Ταµείου 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων και διερευνάται η δυνατότητα αξιοποίησης της 

εµπορικής του δραστηριότητας, µια σκέψη που υπάρχει στα οικονοµικά επιτελεία 

των κυβερνήσεων τα τελευταία 10 έτη. Υπό σκέψη επίσης είναι και η δυνατότητα 

πώλησης του 20%, από το 55% που κατέχει σήµερα το ∆ηµόσιο στο ∆ιεθνή 

Αερολιµένα Αθηνών και τη χρονική επέκταση της σύµβασης µε τη γερµανική 

Hochtief. 

Η τύχη της Αγροτικής Τράπεζας αποτελεί ακόµη ένα στοίχηµα για την 

κυβέρνηση. Το καλοκαίρι του 2010 ο όµιλος τραπέζης Πειραιώς κατέθεσε 

συνδυαστική πρόταση εξαγοράς της Α.Τ.Ε. και του Τ.Τ. την οποία απέσυρε προς το 

τέλος του έτους λόγω της κωλυσιεργίας της κυβέρνησης και των αρνητικών 

οικονοµικών εξελίξεων. Όµως η αντίστροφη για την ιδιωτικοποίηση της Α.Τ.Ε. έχει 

αρχίσει.  Στην περίπτωση που ολοκληρωθεί, ο ιδιώτης που θα την πάρει, θα έχει 

δικαιώµατα στο 70% της αγροτικής γης, η οποία σήµερα είναι υποθηκευµένη στην 

Α.Τ.Ε., καθώς οι περισσότεροι αγρότες και συνεταιρισµοί έχουν πάρει δάνεια από 

αυτή την τράπεζα. Από το περασµένο καλοκαίρι συζητά το υπουργείο Οικονοµικών 

µε την τρόικα το σχέδιο εξυγίανσης και αποκρατικοποίησης της Α.Τ.Ε., ενώ το 

∆.Ν.Τ. πιέζει για τη µείωση της συµµετοχής του ∆ηµοσίου στις τράπεζες. Ειδικά 

όµως µέσω της Α.Τ.Ε. ασκείται για χρόνια ένα µέρος της αγροτικής κοινωνικής και 

οικονοµικής πολιτικής: για παράδειγµα, µε το νόµο για τα πανωτόκια διαγράφηκαν 

χρέη αξίας µεγαλύτερης του 1 δισ.€ σε 56.000 αγρότες, και η τράπεζα απέφευγε 

εσκεµµένα να προβεί σε πλειστηριασµούς. Βέβαια, υπάρχει το επιχείρηµα ότι η 
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συγκεκριµένη πολιτική κόστιζε και κοστίζει στον δηµόσιο προϋπολογισµό, γεγονός 

που δεν µπορεί να συνεχισθεί πλέον υπό τις παρούσες συνθήκες. 

Στον πίνακα 6.2 παρουσιάζονται περιληπτικά ορισµένα χρήσιµα στοιχεία για 

την αξία συγκεκριµένων δηµοσίων επιχειρήσεων και τις τρέχουσες εξελίξεις που 

γίνονται δηµοσίως γνωστές στην αγορά.  

Πίνακας 6.2: Εκτίµηση αξίας των εισηγµένων δηµοσίων επιχειρήσεων  

 

Εταιρία 
Συµµετοχή 
∆ηµοσίου 

Κεφαλαιοποίηση (δισ.€) – 
Αξία δηµόσιας συµ/χής 

Εξελίξεις 

∆.Ε.Η. 51,49% 2,8 – 1,5  
Επίσηµο ενδιαφέρον από τη 

γερµανική RWE για υδροηλεκτρικά 

Ο.Τ.Ε. 20,00% 3.8 – 0,8 
Η D.T. ελέγχει ήδη το 30% και ασκεί 
το µάνατζµεντ. Θεωρείται δεδοµένη η 

απόκτηση 10% επιπλέον 

Ο.Π.Α.Π 34,37% 5,0 – 1,7 
Αναµένεται χορήγηση αδειών 
στοιχηµατισµού, αξίας 700εκ.€ 

Ε.Υ.∆.Α.Π 
61,03% + 

10% Α.Τ.Ε. 
0,6 – 0,35 

Έντονο ενδιαφέρον εγχώριων και 
ξένων οµίλων. Αναµένεται το 2012 
εκχώρηση δικτύων, όχι το µάνατζµεντ 

Ε.Υ.Α.Θ. 74,55% 0,18 – 0,13 

∆ηµοσίως γνωστό το ενδιαφέρον της 
γαλλικής Suez, που κατέχει 5%. 
Πιθανολογείται ότι έµµεσα κατέχει 

µεγαλύτερο ποσοστό 

Ο.Λ.Π. 74,50% 0,4 – 0,3 
Ολοκληρώθηκε η εκχώρηση του 
προβλήτα 2 στην κινεζική Cosco 

Ο.Λ.Θ. 75,00% 0,16 – 0,12 
Έντονο ενδιαφέρον εγχώριων και 

ξένων οµίλων 

Τ.Τ. 34,43% 0,96 – 0,33 
Συµµετοχή Ε.Τ.Ε. και Eurobank στο 
µετοχικό. ∆εν αναµένεται άµεσα 
διάθεση ποσοστού δηµοσίου 

Αεροδρόµιο 
Βενιζέλος 

55,00%  –  
Εξετάζεται το ενδεχόµενο διάθεσης 

20% έναντι 200-300εκ.€ 
Πηγή: Χρηµατιστήριο Αθηνών, Απρίλιος 2011 
 

 

6.3 Προβληµατισµός για την Ιδιωτικοποίηση της Περίπτωσης των 
∆.Ε.Κ.Ο. 
 
 

Το ιδιαίτερο πρόβληµα των δηµοσίων επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας (∆.Ε.Η., 

Ε.Υ.∆.Α.Π., Ε.Υ.Α.Θ., φυσικό αέριο κλπ) αναµένεται να πυροδοτήσει αντιδράσεις 

καθώς πρόκειται για ευαίσθητους τοµείς της οικονοµίας και τίθεται το επιχείρηµα του 

δηµόσιο ελέγχου στα µεγάλα δίκτυα. 

Όσον αφορά τη ∆.Ε.Η. το σχέδιο νόµου της υπουργού Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Μπιρµπίλη, για την απελευθέρωση των αγορών 

ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, ύστερα από µαραθώνιες διαπραγµατεύσεις 
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στην Αθήνα και στις Βρυξέλλες πήρε την τελική του µορφή και, και θα κριθεί 

οριστικά το τρέχον διάστηµα, µε το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα δηµοσιονοµικής 

στρατηγικής που θα παρουσιάσει η κυβέρνηση στην τρόικα. Η εκκρεµότητα της 

ενσωµάτωσης της ευρωπαϊκής οδηγίας για την απελευθέρωση (το 3ο ενεργειακό 

πακέτο της Ε.Ε.) λειτούργησε ανασταλτικά. Ωστόσο, το χρονικό περιθώριο που είχε η 

κυβέρνηση, έληξε στα τέλη Μαρτίου 2011. Υπάρχει όµως έντονη η αµφιβολία στο 

κατά πόσον το νοµοσχέδιο µε το οποίο ενσωµατώνεται η ευρωπαϊκή οδηγία για την 

απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας θα περάσει επιτυχώς το νέο τεστ της τρόικας ή 

θα ζητηθούν επιπλέον δεσµεύσεις για αποκρατικοποίηση της ∆.Ε.Η.  

Το σχέδιο Μπιρµπίλη για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπει τον 

διαχωρισµό της παραγωγής από τη µεταφορά, η οποία θα µεταβιβαστεί σε έναν νέο 

φορέα, τον Α.∆.Ε.Σ.Μ.Η.Ε., που θα ιδρυθεί από τη ∆.Ε.Η.. Η ∆.Ε.Η. θα έχει την 

πλειοψηφία των µετοχών ενώ µειοψηφικά πακέτα θα µπορούν να διατεθούν σε 

τρίτους, µε την προϋπόθεση ότι δεν συµµετέχουν σε δραστηριότητες παραγωγής και 

διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας. Ο νυν διαχειριστής ∆.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. µετεξελίσσεται σε 

λειτουργό της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας υπό τον έλεγχο του ∆ηµοσίου, ενώ 

δηµιουργείται και άλλη µία θυγατρική της ∆.Ε.Η., η Α.∆.∆.Η.Ε., που θα έχει τη 

λειτουργία και συντήρηση του δικτύου διανοµής. Το ίδιο µοντέλο, το µοντέλο των 

Ανεξάρτητων ∆ιαχειριστών Μεταφοράς (Independent Transmission Organization) 

προβλέπεται και για την αγορά φυσικού αερίου µε διαχειριστή τη ∆.Ε.Σ.Φ.Α. Η 

εποπτεία και των δύο τοµέων ανήκει στην Ρ.Α.Ε., που αναβαθµίζεται και θα είναι ο 

ρυθµιστικός παράγων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Στους 

βασικούς του άξονες το σχέδιο φάνηκε να ικανοποιεί τους επιτρόπους για την 

Ενέργεια και τον Ανταγωνισµό, ωστόσο σε επιµέρους θέµατα του σχεδίου δεν έχουν 

αρθεί ακόµα οι επιφυλάξεις από την Κοµισιόν. 

Τα βασικότερα τρία είναι, σύµφωνα µε πληροφορίες, τα µεγαλύτερα αγκάθια: 

α) αν διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του Α.∆.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. , β) η συµµετοχή ιδιωτών 

στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος από λιγνίτη σε ποσοστό 40% έως το 2020 και η 

εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων εκποµπής ρύπων της ∆ΕΗ., και γ) το θέµα του 

εργασιακού πλαισίου στους νέους φορείς που θα δηµιουργηθούν από τη ∆ΕΗ και το 

∆ηµόσιο µε την απελευθέρωση της αγοράς.  

Η έκβαση του εγχειρήµατος, όµως, θα κριθεί στη διαπραγµάτευση της 

κυβέρνησης µε την τρόικα γύρω από το µεσοπρόθεσµο σχέδιο δηµοσιονοµικής 

στρατηγικής. Η ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος επιµένει ότι δεν µπορεί να 
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ανοίξει θέµα αποκρατικοποίησης της ∆ΕΗ µε τη διάθεση πακέτου µετοχών, αφ' ενός 

γιατί είναι χαµηλή αυτή την περίοδο η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας (περίπου 2,8 

δισ. ευρώ) και τα οφέλη για το ∆ηµόσιο θα είναι µικρά και αφ' ετέρου γιατί θα 

τιναχθεί στον αέρα το σχέδιο για τον Ανεξάρτητο ∆ιαχειριστή. Ποιες εναλλακτικές 

δυνατότητες έχει η κυβέρνηση στην περίπτωση που η τρόικα πιέσει να 

συµπεριληφθεί η ∆ΕΗ στη λίστα των περιουσιακών στοιχείων του ∆ηµοσίου; Η 

πώληση µονάδων παραγωγής σε ιδιώτες, σενάριο που εξετάζεται από το υπουργείο 

Οικονοµικών. Και αυτό, όµως, εκτιµάται ότι θα συναντήσει µεγάλες αντιδράσεις 

τόσο στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόµµατος όσο και από την πλευρά της 

πανίσχυρης  Γ.Ε.Ν.Ο.Π., αναµένοντας καθυστερήσεις στην εφαρµογή λύσεων. 

Παρόµοιος είναι ο προβληµατισµός για την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση των 

οργανισµών ύδρευσης, ειδικά λόγω της χαµηλής αποτίµησής τους. Αν για 

παράδειγµα αυτή την περίοδο διατεθεί στην αγορά ένα επιπλέον 10% της Ε.Υ.∆.Α.Π. 

τα δηµόσια ταµεία θα εξασφαλίσουν έσοδα της τάξης των 50 εκ.€, όταν σύµφωνα µε 

τον διευθύνοντα σύµβουλο της επιχείρησης η πραγµατική αξία της Ε.Υ.∆.Α.Π. µε τα 

δίκτυα και τις εγκαταστάσεις της ξεπερνά το 1,5 δισ. €.  

Από την άλλη πλευρά υπάρχει η περίπτωση του Ο.Τ.Ε.: το ενδεχόµενο να 

ασκήσει το δικαίωµα που της παρέχει η συµφωνία µε την Deutsche Telekom (D.Τ.) 

για να πουλήσει το 10% των µετοχών του Ο.Τ.Ε. εξετάζει η κυβέρνηση. Η µείωση 

της συµµετοχής του ∆ηµοσίου στον τηλεπικοινωνιακό οργανισµό εµφανίζεται αυτή 

τη στιγµή ως ένα από τα ευκολότερα εγχειρήµατα που µπορούν να υλοποιηθούν στο 

πλαίσιο υλοποίησης του εκτεταµένου προγράµµατος αποκρατικοποιήσεων. Εύκολο 

βέβαια σε τεχνοκρατικό επίπεδο, καθώς η κυβέρνηση σε περίπτωση που αποφασίσει 

να ενεργοποιήσει τη ρήτρα της συµφωνίας µε την D.Τ. θα βρεθεί αντιµέτωπη µε τις 

δικές της αντίθετες προεκλογικές εξαγγελίες περί «ανάκτησης του δηµόσιου 

χαρακτήρα του Ο.Τ.Ε.». Οι αποφάσεις πρέπει να ληφθούν άµεσα, καθώς στο τέλος 

του χρόνου το ελληνικό ∆ηµόσιο απεµπολεί το δικαίωµα να πουλήσει στην D.Τ. µε 

τιµή προσαυξηµένη έναντι της τρέχουσας χρηµατιστηριακής.  

Η πώληση του 10% των µετοχών του Ο.Τ.Ε. θα µπορούσε να εξασφαλίσει 

στο ∆ηµόσιο ποσό περίπου 450 εκ.€, υπό την προϋπόθεση ότι η τιµή της µετοχής θα 

παρέµενε κοντά στα τρέχοντα επίπεδα του Απριλίου 2011,  µε τη χρηµατιστηριακή 

αξία του Ο.Τ.Ε. ανέρχεται στα 3,8 δισ.€ (κάτι που σηµαίνει ότι µε το premium του 

15% ανεβαίνει στα 4,45 δισ.€). Μεταβιβάζοντας το 10%, η συµµετοχή του ∆ηµοσίου 

στον Ο.Τ.Ε. θα περιοριστεί στο 10% από 20% σήµερα, ενώ αντίθετα της D.T. θα 
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αυξηθεί από 30% σε 40%. Προκύπτει λοιπόν ένα θέµα που έχει να κάνει µε το αν η 

D.Τ. θα υποχρεωθεί να καταθέσει δηµόσια προσφορά για να αγοράσει και τις µετοχές 

των µικροµετόχων. Με ποσοστό 10% το ∆ηµόσιο δεν χάνει το δικαίωµα άσκησης 

βέτο, το οποίο έχει να κάνει µε σειρά θεµάτων όπως: τη διανοµή µερισµάτων και 

προµερισµάτων, τη σύναψη δανείων, την εισαγωγή της εταιρείας σε άλλο 

χρηµατιστήριο, την αλλαγή αρµοδιοτήτων του διευθύνοντος συµβούλου, το σήµα της 

εταιρείας και τις ενδοοµιλικές συναλλαγές µε άλλες θυγατρικές του οµίλου της 

Deutsche Telekom. 

Νεώτερες εξελίξεις υπήρξαν το δίµηνο Μαρτίου-Απριλίου 2011 σχετικά µε 

την πρόσληψη συµβούλων για τις υποψήφιες διαδικασίες ιδιωτικοποιήσεων. Πιο 

συγκεκριµένα, η αρµόδια διυπουργική επιτροπή αποφάσισε:  

1. Την πρόσληψη της BNP Paribas και της Εθνικής Τράπεζας και της 

δικηγορικής εταιρείας Μπερνίτσα  ωςσυµβούλων για την επέκταση της 

διάρκειας σύµβασης παραχώρησης, καθώς του "Ελευθέριος Βενιζέλος", 

καθώς και για τη διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης της συµµετοχής 

του ∆ηµοσίου στο αεροδρόµιο. 

2. Την πρόσληψη των Citi Group και Τράπεζα Πειραιώς, της "ΛΑΜ∆Α 

Χρηµατοοικονοµικοί Σύµβουλοι", της δικηγορικής εταιρείας "Ζεµπέρης, 

Μαρκεζίνης, Λάµπρου και Συνεργάτες" και της Barcelona Strategical Urban 

Systems AIE ως συµβούλων για την αξιοποίηση της έκτασης του πρώην 

αεροδροµίου στο Ελληνικό. Στο προσεχές διάστηµα θα προσληφθεί και 

διεθνής νοµικός σύµβουλος. 

3. Την πρόσληψη της Lazard & Co Ltd και της δικηγορικής εταιρείας 

"Καλλιµόπουλος, Λουκόπουλος, Χιωτέλλης" για το διαχωρισµό των 

δραστηριοτήτων του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων καθώς και για 

την διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης της εµπορικής του 

δραστηριότητας. 

 

6.4 Ελληνική ∆ηµοσιονοµική Κρίση και Η Αξιοποίηση των Ακινήτων 
του ∆ηµοσίου 
 

Η συζήτηση για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ∆ηµοσίου έχει 

ενταθεί µέσα στο 2011 λόγω της κρισιµότητας της κατάστασης, παρά του γεγονότος 

ότι έχει και στο παρελθόν αναφερθεί σαν επιλογή δηµοσίων εσόδων. Η Κτηµατική 
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Εταιρία του ∆ηµοσίου (Κ.Ε.∆.) είναι ο κατεξοχήν φορέας ελέγχου και διαχείρισης 

της δηµόσιας γης και εξετάζει ζητήµατα που αφορούν το Μητρώο καταγραφής 

ακινήτων, όπως το νοµικό καθεστώς και η συνολική αξία της δηµόσιας ακίνητης 

περιουσίας.  

Σε µια προσπάθεια εκµετάλλευσης ακίνητης περιουσίας τίθεται το πρόβληµα 

του προσδιορισµού της αξίας περιουσίας: ειδικά στην περίπτωση του ∆ηµοσίου 

υποστηρίζεται ότι στις εκτιµήσεις που έχουν δηµοσιοποιηθεί τον τελευταίο χρόνο 

σχετικά µε το ύψος της δεν έχουν ληφθεί υπόψη θεµελιώδεις παράµετροι που 

µειώνουν σηµαντικά και την αξία και τη δυνητικά πρόσφορη εκµετάλλευσή της. 

Εξίσου σηµαντικό ρόλο θα παίξουν και οι µέθοδοι αξιοποίησης, όπως οι 

διαγωνισµοί πρόσληψης συµβούλων αξιοποίησης και η µέθοδος συνεκµετάλλευσης 

ακινήτων ειδικών χαρακτηριστικών σε συνεργασία µε τους Ο.Τ.Α. Η πρώτη µέθοδος 

χαρακτηρίζεται ως η πλέον πρόσφορη, καθώς ενεργοποιεί το δηµιουργικό στοιχείο 

της ελληνικής οικονοµίας, την ελεύθερη αγορά και αυξάνει σηµαντικά τις 

δυνατότητες παράλληλης ανάπτυξης πολλαπλών σχεδίων αξιοποίησης. Η δεύτερη 

µέθοδος ενέχει σηµαντικούς κινδύνους που σχετίζονται µε την εµπλοκή πολιτικών 

φορέων, όπως των αυτοδιοικητικών αρχών, στα σχέδια αξιοποίησης, ωστόσο, 

προτείνεται ως η πλέον πρόσφορη µέθοδος για ειδικές περιπτώσεις ακινήτων 

χαµηλού ενδιαφέροντος ή ειδικών χαρακτηριστικών.  

Η αξιοποίηση της δηµόσιας ακίνητης περιουσίας σηµαίνει ταυτοχρόνως και 

την εφαρµογή µέτρων που έχουν από καιρού κριθεί ως αναγκαία: α) η δηµιουργία 

Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας Περιουσίας και Στέγασης των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών, 

στην οποία θα συγκεντρωθούν τα επιµέρους χαρτοφυλάκια ακινήτων του δηµοσίου 

και η ίδρυση µιας κυρίαρχης εταιρείας αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του 

δηµοσίου, β) ο εκσυγχρονισµός και η ποιοτική αναβάθµιση του Μητρώου ακινήτων, 

γ) η οριστική διευθέτηση, µε νοµοθετική ρύθµιση, του προβλήµατος των 

καταπατήσεων και των εκκρεµών νοµικών προβληµάτων, δ) η κατάτµηση ακινήτων, 

ε) η άµεση συγκρότηση ευρείας λίστας ακινήτων υψηλού ενδιαφέροντος, ώστε να 

τεθούν οι προτεραιότητες στην αξιοποίηση των δηµοσίων ακινήτων και στ) η 

απλοποίηση µέσω νοµοθετικής ρύθµισης των κανονισµών λειτουργίας των Εταιρειών 

αξιοποίησης, καθώς και του νοµοθετικού πλαισίου επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία 

του δηµοσίου, ώστε να καθίστανται απολύτως διαφανείς και ασφαλείς οι επενδύσεις, 

τόσο για τους επενδυτές όσο και για τους χειριστές των επενδύσεων για λογαριασµό 

των φορέων του δηµοσίου. 
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Υπάρχουν όµως και άλλα προβλήµατα που αφορούν στην εκµετάλλευση της 

ακίνητης περιουσίας. Τα σηµαντικότερα προβλήµατα είναι τα παρακάτω: 

1. Ιδιοκτησία: Μεγάλος αριθµός φορέων όπως Υπουργεία, ∆ΕΚΟ, Ταµεία, 

διαχειρίζονται τµήµατα της δηµόσιας ακίνητης περιουσίας. Συνεπώς δεν 

υπάρχει ενιαία καταγραφή και κεντρικά σχεδιασµένη πολιτική αξιοποίησης. 

2.  ∆ιαχείριση: Οι αρµοδιότητες διαχείρισης είναι διασπαρµένες σε πολλές 

δηµόσιες εταιρείες όπως την Κ.Ε.∆., την Ε.Τ.Α., τη ∆.Ε.ΠΟ.Σ., τα 

Ολυµπιακά Ακίνητα, το Τ.Ε.Θ.Α., µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει σήµερα µια 

εδραιωµένη και ισχυρή δηµόσια εταιρεία που να ασκεί το real estate του 

Ελληνικού ∆ηµοσίου. 

3. Καταγραφή: Το ελληνικό ∆ηµόσιο σήµερα δεν γνωρίζει, καθώς δεν υφίσταται 

ενιαίο µητρώο καταγραφής στο οποίο να αποτυπώνεται η δηµόσια ακίνητη 

περιουσία συνολικά του Κράτους (Ο.Τ.Α., Υπουργεία, Ν.Π.∆.∆. κ.τ.λ.). 

Μάλιστα, στις υπάρχουσες βάσεις δεδοµένων, όπου αυτές υφίστανται, τα 

διαφορετικά µοντέλα καταγραφής δεν επιτρέπουν την ενοποίηση των 

δεδοµένων. Το πρόβληµα επιτείνεται από την έλλειψη σαφών και 

επικαιροποιηµένων γεωγραφικών δεδοµένων (τοπογραφικών χαρτών) για 

σηµαντικό µέρος της ακίνητης περιουσίας και από την πολυδιάσπαση του 

Μητρώου Ακινήτων σε δεκάδες φορείς και Υπουργεία, µε αποτέλεσµα να µην 

γνωρίζουµε σήµερα το πραγµατικό µέγεθος της ακίνητης περιουσίας του 

δηµοσίου. Ως εκ τούτου δεν υπάρχει κεντρικός έλεγχος της δηµόσιας 

ακίνητης περιουσίας και καταπατώνται χιλιάδες στρέµµατα γης κάθε χρόνο. 

Πίνακας 6.1: Κατανοµές νοµικών καθεστώτων δηµόσιας γης βάση αντικειµενικής αξίας  

Χαρακτηρισµός Αξία € Ποσοστό 
Προσκυρωτέο 411.882 0.00% 

Ρυµοτοµούµενο 6.335.367 0,00% 

∆ιαγραµµένο 19.967.654 0,01% 

∆ιεκδικούµενο 181.498.944 0,07% 

Μισθωµένο 2.264.403.033 0,83% 

Ειδικής φύσεως 4.541.804.654 1,66% 

Αµφίβολο 9.449.671.366 3,46% 

Μερικώς Ελεύθερο 12.963.233.947 4,75% 

Ελεύθερο 49.431.007.703 18,11% 

Άγνωστο 59.110.234.433 21,66% 

Κατεχόµενο 59.577.525.825 21,83% 

Παραχωρηµένο 75.344.585.811 27,61% 

Σύνολο 272.887.700.616 100,00% 
Πηγή: Μητρώο Ακινήτων Κ.Ε.∆. (2010)  
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Η Κ.Ε.∆. διαθέτει σήµερα προς διαχείριση στο χαρτοφυλάκιό της περίπου 598 

νησιά πλήρους κυριότητας, ποικίλων µεγεθών, από λίγα στρέµµατα έως εκατοντάδες 

στρέµµατα. Πέραν από ένα µικρό αριθµό αυτών που είναι ήδη παραχωρηµένα και 

αξιοποιούνται για εθνικούς σκοπούς, η υπολειπόµενη µεγάλη πλειοψηφία των εν 

λόγω νήσων δύναται να αξιοποιηθεί τουριστικά ή επενδυτικά. Από τις αρχές της 

δεκαετίας του 1990 έχουν γίνει αρκετές απόπειρες από το ελληνικό δηµόσιο να 

ξεκινήσει η εκµετάλλευση αυτής της ακίνητης περιουσίας, αποσπασµατικά, χωρίς 

επιχειρησιακό σχέδιο και συνεπώς χωρίς αποτέλεσµα.  

Την  περίοδο 1990 – 1992 προωθήθηκε ο θεσµός των Κτηµατικών Οµολόγων, 

η έκδοση των οποίων υποστηρίζονταν από ολοκληρωµένες µελέτες αξιοποίησης 

ακινήτων µεγάλης αξίας. Η διαδικασία αυτή δεν ολοκληρώθηκε λόγω των 

πολλαπλών πολιτικών αντιδράσεων που υπήρξαν και της ανωριµότητας της αγοράς, 

που επέβαλαν τελικά την αλλαγή πολιτικής στο ΥΠ.ΟΙΚ. Την ίδια περίοδο 

επιχειρήθηκε η διάθεση ορισµένων άγονων νήσων για µακροχρόνια µίσθωση µε 

διαγωνισµό σε επενδυτές, για την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων, µε σκοπό 

την ποιοτική αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος και την αύξηση των εσόδων από 

τη διαχείριση των δηµοσίων ακινήτων. Το σχέδιο αυτό δεν ολοκληρώθηκε λόγω 

πολιτικών αντιδράσεων. 

Το 2002 προκηρύχθηκε διαγωνισµός για τη µακροχρόνια µίσθωση των νήσων 

Νέων Στύρων – απέναντι από τα Νέα Στύρα στην Εύβοια – για την ανάπτυξη 

σύγχρονων τουριστικών και αθλητικών εγκαταστάσεων που θα βελτίωναν το 

τουριστικό προϊόν και τα έσοδα του Ελληνικού ∆ηµοσίου, ενόψει µάλιστα της 

Ολυµπιάδας 2004. Ο διαγωνισµός απέβη άγονος.  

Τα Ολυµπιακά Ακίνητα αποτελούν ακόµη ένα παράδειγµα κακής 

εκµετάλλευση δηµόσιας περιουσίας, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των 

εγκαταστάσεων παραµένει αναξιοποίητη. Η ανώνυµη εταιρία Ολυµπιακά Ακίνητα 

διαχειρίζεται συνολικά 16 εγκαταστάσεις µε 24 κτήρια. Από αυτά, τα µισά είναι 

αµιγώς αθλητικά και δεν µπορούν να αλλάξουν χρήση µε κάποια περιφερειακά 

στάδια στο Ηράκλειο, την Πάτρα και το Βόλο  να γίνεται εντατική αξιοποίηση. Για 

τις υπόλοιπες 12 εγκαταστάσεις που  είναι εµπορικά αξιοποιήσιµες έγιναν 6 

διαγωνισµοί, η διαδικασία ολοκληρώθηκε όµως µόνο για δύο, το Golden Hall στο 

Μαρούσι και το θέατρο Badminton στο Γουδή. Τα υπόλοιπα 4 είναι τα γνωστά 

εγκαταλειµµένα ακίνητα που γίνονται συχνά αντικείµενο συζήτησης: το Γαλάτσι, το 
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Beach Volley στο Φάληρο, το Κέντρο Ιστιοπλοΐας στον Άγιο Κοσµά  (λειτουργεί η 

µαρίνα, αλλά δεν προχώρησε η αξιοποίηση της γης) και το κανόε-καγιάκ στο 

Ελληνικό.  

 

6.5 Μια Πρώτη Λίστα Αποκρατικοποιήσεων στο Πλαίσιο Εφαρµογής 
του Μνηµονίου 
 

Πρώτοι στόχοι των αποκρατικοποιήσεων, όπως δήλωσε ο υπουργός 

Οικονοµικών Παπακωνσταντίνου στο πρακτορείο Reuters το Μάρτιο του 2011, θα 

είναι η ∆.Ε.Π.Α., τα κρατικά λαχεία (όπου αποφασίστηκε η µετοχοποίηση τους ή η 

είσοδος στρατηγικού επενδυτή) και ο ∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών., Η πρώτη λίστα 

αποκρατικοποιήσεων περιλαµβάνει τα παρακάτω περιουσιακά στοιχεία: 

1. Πρώην Αεροδρόµιο του Ελληνικού, έκτασης 5.500 στρεµµάτων. Υποψήφιοι 

επενδυτές είναι το Κατάρ, ωστόσο δεν έχει διευκρινιστεί ο τρόπος µε τον 

οποίο θα επιλεγεί ο ανάδοχος. Υπάρχουν ήδη ολυµπιακές εγκαταστάσεις, ενώ 

ενδεικτικές χρήσεις θα µπορούσαν να είναι: διοικητικό και εµπορικό κέντρο, 

θεµατικό πάρκο, τεχνολογικό κέντρο, αθλητικό κέντρο, πολιτιστικό κέντρο, 

κατοικία, αστικό πράσινο. 

2. Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης, πρώην οχυρό ΓΕΝ, έκτασης 328 

στρεµµάτων. Στο χώρο αναµένεται ότι θα δηµιουργηθεί ∆ιεθνές 

Πανεπιστήµιο και πάρκο, ενώ το σχέδιο περιλαµβάνει την πολεοδόµηση 

ακινήτων. 

3. Νέα παραλία πόλης Θεσσαλονίκης, έκτασης 1.000 στρεµµάτων. Πάρκο 

αναψυχής, αναψυκτήρια, εστιατόρια, χώροι άθλησης µε συµβάσεις 

µακροχρόνιας παραχώρησης. 

4. Πρώην εργοτάξιο γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου έκτασης 270 στρεµµάτων. 

Εξεύρεση επενδυτή µε µακροχρόνια µίσθωση, για την δηµιουργία µαρίνας 

µεγάλων σκαφών αναψυχής, δύο ξενοδοχείων πέντε αστέρων και 

πολεοδόµησης κατοικίας υψηλού επιπέδου. Η επιφάνεια του πρώην 

εργοταξίου της Γέφυρας είναι 223 στρέµµατα. Παραθαλάσσια έκταση στις 

παρυφές της γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου. Η ευρύτερη περιοχή του ακινήτου 

παρουσιάζει σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης µετά την ολοκλήρωση της 

γέφυρας, οι οποίες αναµένεται να ενισχυθούν περαιτέρω µε την κατασκευή 
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της Ιονίας Οδού. Οι προτεινόµενες χρήσεις του ΣΧΟΟΑΠ του δήµου 

Αντιρρίου προσανατολίζονται στην ανάπτυξη µικτής επιχειρηµατικής ζώνης, 

η οποία θα συνδυάζει τις χρήσεις πολεοδοµικού κέντρου επιπέδου πόλης και 

της ζώνης τουρισµού - αναψυχής. 

5. Παρόχθια έκταση ποταµού Αράχθου Άρτας έκτασης 887 στρεµµάτων. 

∆ηµιουργία πάρκου αναψυχής και οικιστικής ζώνης υψηλής προστασίας σε 

συνεργασία µε το ∆ήµο Άρτας. 

6. Πρασονήσι Νότιας Ρόδου 80.000 στρέµµατα. Τουριστική αξιοποίηση µεγάλης 

έκτασης µε ξενοδοχεία, θεµατικά πάρκα, µαρίνα σκαφών και Παγκόσµιο 

Κέντρο wind surfing. Η συνολική έκταση των κρατικών ακινήτων στον δήµο 

Νότιας Ρόδου είναι 80.000 στρέµµατα. Το ακίνητο περιλαµβάνει εκτεταµένη 

περιοχή του νότιου τµήµατος του νησιού, όπως και τη νησίδα Πρασονήσι. Για 

το ακίνητο έχουν εξεταστεί προτάσεις αξιοποίησης βασιζόµενες στα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της περιοχής, µε επίκεντρο τη δηµιουργία ενός σύγχρονου 

κέντρου ιστιοσανίδας, συναφών υποδοµών και µε δυνατότητα ανάπτυξης 

τουριστικών εγκαταστάσεων, εναλλακτικών µορφών τουρισµού (ιαµατικό, 

αθλητικό, οικοτουριστικό), γηπέδων γκολφ, νέου αεροδροµίου, µαρίνας κλπ. 

7. Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης, πρώην Αµερικανική βάση έκτασης 738 

στρεµµάτων. ∆ηµιουργία µεγάλων τουριστικών µονάδων, ζώνη υψηλής 

οικιστικής ανάπτυξης και ακόµη ίδρυση του Καζίνο Κρήτης για το οποίο ήδη 

υπάρχει Ισραηλινό ενδιαφέρον. Ο χώρος της πρώην αµερικανικής βάσης 

Γουρνών, συνολικής έκτασης 738 στρεµµάτων, βρίσκεται περίπου 16 χλµ. 

ανατολικά της πόλης του Ηρακλείου, στις ακτές της βόρειας Κρήτης. Η ΚΕ∆ 

έχει παραχωρήσει για χρήση και στέγαση διοικητικών, εκπαιδευτικών, 

ερευνητικών και αναπτυξιακών φορέων του νοµού Ηρακλείου τµήµατα του 

ακινήτου, συνολικής έκτασης περίπου 150 στρεµµάτων. Στην έκταση έχουν 

αναπτυχθεί και λειτουργούν ενυδρείο και το ∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο 

Κρήτης. Η προς αξιοποίηση έκταση είναι εµβαδού περίπου 450 στρεµµάτων, 

µε εν δυνάµει χρήσεις τουριστικές, αναψυχής, εµπορικές κ.ά. : 

8. Μίκρα Θεσσαλονίκης 600 στρέµµατα. Συνεργασία µε τον ∆ήµο για οικιστική 

και τουριστική αξιοποίηση της έκτασης. 

9. ∆ήµος Λαυρεωτικής Αττικής 310 στρέµµατα. Έχει ζητηθεί η έκταση από 

Ελληνοαµερικανό επιχειρηµατία για την ίδρυση θεµατικού πάρκου που θα 

παρουσιάζει το ∆ωδεκάθεο του Ολύµπου και την Ελληνική Μυθολογία. 
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10. ∆ήµος Ξάνθης, πρώην Αµερικανική βάση «Φωνή της Αµερικής» 175 

στρέµµατα. Οικιστική και τουριστική αξιοποίηση. Παραθαλάσσια έκταση 

7.990 στρεµµάτων στo ∆έλτα του ποταµού Νέστου, στην οποία 

λειτουργούσαν στο παρελθόν οι εγκαταστάσεις της πρώην «Φωνή της 

Αµερικής». Η θέση και τα φυσικά χαρακτηριστικά του ακινήτου είναι 

ιδιαίτερα ελκυστικά, οποιαδήποτε όµως προσπάθεια αξιοποίησης και 

ανάπτυξης πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη ότι αυτό ανήκει στο δίκτυο 

NATURA 2000 και προστατεύεται από τη διεθνή σύµβαση RAMSAR για 

υγροτόπους παγκόσµιας σηµασίας. Την υπεράσπιση του δηµόσιου χώρου της 

πρώην Αµερικανικής Βάσης Γουρνών στο Ηράκλειο, έναντι της 

εκφρασθείσας πρόθεσης της κυβέρνησης να πωληθεί σε ιδιώτες, εκφράζουν 

φορείς της περιοχής. Ο εν λόγω χώρος, έκτασης περίπου 700 στρεµµάτων, 

αποτελεί το σηµαντικότερο «φιλέτο» της βόρειας Κρήτης, στο κέντρο της 

καρδιάς του τουρισµού, αλλά µπορεί να γίνει εφαλτήριο ανάπλασης µε 

κοινωνικό και πολιτιστικό πρόσωπο που να εξυπηρετεί θεµελιώδεις 

ανθρώπινες ανάγκες σε πολλά επίπεδα και να αναβαθµίσει όλο το βόρειο 

µέτωπο της Κρήτης. 

11. ∆ήµος Αφάντου Ρόδου, 1.500 στρέµµατα. Τουριστική αξιοποίηση µε δύο 

ξενοδοχειακές µονάδες πέντε αστέρων. Πρόκειται για δύο ακίνητα, και 

συγκεκριµένα για παραθαλάσσια έκταση 175 στρεµµάτων 20 χιλιόµετρα από 

τη Ρόδο. Θεωρείται κατάλληλο για τουριστική ανάπτυξη σηµαντικού 

µεγέθους. Επίσης, υπάρχει το ακίνητο "Γκολφ Αφάντου Ρόδου", ιδιοκτησίας 

της Ε.Τ.Α., επιφάνειας 1.315 στρεµµάτων, το οποίο περιλαµβάνει γήπεδο 

γκολφ 18 οπών καθώς και ηµιτελείς ξενοδοχειακές και λοιπές υποστηρικτικές 

εγκαταστάσεις. Η Κ.Ε.∆. επισηµαίνει ότι η συνδυασµένη αξιοποίηση των δύο 

δηµόσιων ακινήτων, της Ε.Τ.Α. και της Κ.Ε.∆., θα µπορούσε να ενισχύσει το 

επενδυτικό ενδιαφέρον.  

12. ∆ήµος Αιγάλεω Αττικής 380 στρέµµατα, πρώην «Μπαρουτάδικο». 

Αξιοποίηση ακινήτου µε πάρκο αναψυχής, αναψυκτήρια και εστιατόρια. 

13. Χιονοδροµικό κέντρο «Βόρρας» Νοµού Πέλλας, 18.000 στρέµµατα. 

Μακρόχρονη σύµβαση παραχώρησης µε σειρά επενδύσεων. Η συνολική 

έκταση των ακινήτων στον νοµό Πέλλας είναι περίπου 18.400 στρέµµατα. Σε 

ένα τµήµα του υπάρχει και λειτουργεί το χιονοδροµικό κέντρο Βόρρας, στο 

όρος Καϊµακτσαλάν. Το ακίνητο βρίσκεται στις όχθες της λίµνης Βεγορίτιδας 
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και προσφέρεται για ναυταθλητικές δραστηριότητες αναψυχής. Τα δύο 

δηµόσια ακίνητα, συνδυαστικά και βάσει των ιδιαίτερων φυσικών πόρων και 

των δυνατοτήτων της περιοχής, προσφέρονται για µακροχρόνια µίσθωση. 

Στόχος η προσέλκυση τουριστών µε υψηλά εισοδήµατα. Πληροφορίες 

αναφέρουν ότι έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από Έλληνες και ξένους. 

14. Παραλία Μύρτου Κεφαλονιάς 9.500 στρέµµατα. Αξιοποίηση και ανάδειξη 

του χώρου µε υψηλή περιβαλλοντική προστασία. 

15. Γλυφάδα Αττικής 176 στρέµµατα. Ανάπλαση παραλίας Γλυφάδας µε 

κατασκευή αναψυκτηρίων – εστιατορίων. 

16. Ζαχάρω Νοµού Ηλίας 2.500 στρέµµατα. Ανάδειξη και αξιοποίηση της 

παραλίας Ζαχάρως σε συνεργασία µε τον ∆ήµο και µε συµβάσεις 

µακροχρόνιας παραχώρησης. 

17. Καλαµαριά Θεσσαλονίκης 300 στρέµµατα. Πρώην στρατόπεδο «Κόδρα» µε 

οικιστική ανάπτυξη και πάρκο αναψυχής. 

18. Αρτέµιδα (Λούτσα) Αττικής 226 στρέµµατα. Μακροχρόνια διαχείριση 

παραλιακού ακινήτου υψηλής προστασίας. 

19. ∆ήµος Ναυπάκτου Αιτωλοακαρνανίας. Αξιοποίηση διάσπαρτων παραλιακών 

εκτάσεων συνολικής έκτασης 400 στρεµµάτων. 

20. Ιεράπετρα Λασιθίου Κρήτης 40 στρέµµατα. Μακροχρόνια εκχώρηση για 

τουριστική µονάδα. 

 

Προς πώληση αναµένεται να διατεθούν τα λιµάνια, οι µαρίνες, τα 

περιφερειακά αεροδρόµια, η ∆ΕΣΦΑ, η ΛΑΡΚΟ, και γίνεται αναφορά στην είσοδο 

στρατηγικών επενδυτών σε περιφερειακά αεροδρόµια της χώρας, όπως το Καστέλι 

και το αεροδρόµιο «Ν. Καζαντζάκης. Επίσης προετοιµάζεται το έδαφος για την 

πώληση της συµµετοχής του ∆ηµοσίου στο Καζίνο της Πάρνηθας, ενώ αναζητούνται 

στρατηγικοί εταίροι στα ΕΛ.ΤΑ. και στα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα. 

Επεκτείνονται οι συµβάσεις παραχώρησης στην Αττική και στην Εγνατία Οδό, 

αξιοποιείται το φάσµα συχνοτήτων και Ψηφιακού Μερίσµατος, και η συµµετοχή του 

∆ηµοσίου στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΠΕΡΑ 

∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

 

7.1 Η Σηµασία των Θεωριών στην Πράξη 
 

Η παρούσα µελέτη επιχείρησε να καλύψει τις µορφές των ιδιωτικοποιήσεων 

τόσο από θεωρητική όσο και από πρακτική σκοπιά. Σε θεωρητικό επίπεδο 

καταγράφεται ένα ιστορικό άνω των 60 ετών, µε το ενδιαφέρον των ερευνητών να 

εστιάζεται στις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες. Τα θεωρητικά υποδείγµατα καλύπτουν 

ένα ευρύ φάσµα πολιτικών και κοινωνικών δεδοµένων. Όπως προαναφέρθηκε, 

υπάρχουν θεωρίες που επικεντρώνονται στα αυστηρώς οικονοµικά δεδοµένα και 

θεωρίες που δίνουν µεγαλύτερο βάρος σε ποιοτικά κριτήρια. 

Πέρα από την ακαδηµαϊκή θεώρηση, η κατά περίπτωση επιτυχία ή αποτυχία 

των διαδικασιών ιδιωτικοποίησης οδήγησε στη διεξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων 

για τις απαραίτητες προϋποθέσεις που εγγυώνται την επιτυχία των διαδικασιών. Οι 

ίδιες µέθοδοι και λύσεις είχαν διαφορετικά αποτελέσµατα όταν εφαρµόστηκαν σε 

διαφορετικές χώρες ή και ακόµη και διαφορετικές χρονικές στιγµές µέσα στην ίδια 

χώρα. Αυτό προβληµάτισε τόσο τους κυβερνώντες όσο και την ακαδηµαϊκή 

κοινότητα και οδήγησε σε παραλλαγές και βελτιώσεις στον αρχικό πυρήνα των 

θεωριών ιδιωτικοποίησης.  

Αποτελεί ασφαλές συµπέρασµα ότι οι εµπειρικές µελέτες βοήθησαν στη 

βελτίωση των θεωρητικών υποδειγµάτων ιδιωτικοποιήσεων. Η µελέτη των ιδιαίτερων 

πολιτικών, κοινωνικών, οικονοµικών και γεωγραφικών χαρακτηριστικών ήταν 

καθοριστικής σηµασίας στην εξέλιξη των θεωριών. Οι µη οικονοµικοί παράγοντες 

ήταν πολλές φορές εκείνοι που έκαναν τη διαφορά µεταξύ επιτυχίας και αποτυχίας, 

τη στιγµή που στις αρχικές θεωρίες δεν δινόταν ιδιαίτερη βαρύτητα στη σηµασία 

τους. Ειδικά για χώρες όπως η Ελλάδα, µε την ιδιαίτερη πολιτικο-οικονοµική της 

διάρθρωση, η εµπειρία απέδειξε ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες που πρέπει να 

ληφθούν υπόψη πριν την υλοποίηση ενός προγράµµατος ιδιωτικοποίησης. 
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7.2 Το Παρόν και το Μέλλον των Ιδιωτικοποιήσεων στην Ελλάδα 

 

Η ελληνική οικονοµία βρίσκεται αυτή τη στιγµή σε ένα ιδιαιτέρως κρίσιµο 

σταυροδρόµι. Το τρέχον πρόγραµµα του µνηµονίου στοχεύει στην εξυγίανση των 

δηµοσιονοµικών δεδοµένων της χώρας, όµως τα αποτελέσµατα µέχρι στιγµής είναι 

απογοητευτικά. Τόσο τα στοιχεία της εθνικής στατιστικής αρχής όσο και της Eurostat 

καταδεικνύουν µια τροµερή επιδείνωση στην ανάπτυξη και στην ανεργία. Το Α.Ε.Π. 

κινείται σε αρνητικά επίπεδα ρεκόρ (στο πρώτο τρίµηνο του 2011 βρίσκεται στο 

πρωτοφανές -5%), η ανεργία βρίσκεται στο τροµακτικό 16%, το δηµόσιο χρέος 

βρίσκεται πέραν του 142% και το έλλειµµα κινείται ακόµη πάνω από το 10%.  

Η πίεση για βελτίωση των δηµοσιονοµικών στοιχείων και η αδυναµία λήψης 

περαιτέρω κυβερνητικών µέτρων επιβάρυνσης των οικονοµικών φορέων (ιδιωτών και 

επιχειρήσεων) δείχνουν το δρόµο των ιδιωτικοποιήσεων για την επίτευξη των 

στόχων. Στα προηγούµενα κεφάλαια αναλύθηκαν οι δυνατότητες που έχει η 

κυβέρνηση προκειµένου να εισπράξει τα απαραίτητα κεφάλαια, είτε πουλώντας 

µερίδια των δηµόσιων οργανισµών είτε διαθέτοντας δηµόσια ακίνητη περιουσία. 

Ιστορικώς οι εγχώριες κυβερνήσεις προτίµησαν τη λύση της µετοχοποίησης 

των δηµοσίων οργανισµών: οι περισσότερες επιχειρήσεις εισήχθησαν αρχικώς στο 

Χ.Α. µε τη διάθεση ενός µειοψηφικού πακέτου και εν συνεχεία διατέθηκαν στο 

επενδυτικό κοινό µεγαλύτερα µερίδια. ∆υστυχώς η τρέχουσα οικονοµική συγκυρία 

είναι απαγορευτική για µια τέτοια λύση: οι αποτιµήσεις των εταιριών είναι πολύ 

χαµηλές στο χρηµατιστήριο που συνεπάγεται και χαµηλές προοπτικές εσόδων σε 

περίπτωση διαθέσεων νέων ποσοστών των δηµοσίων επιχειρήσεων. Κατά γενική 

παραδοχή δεν θα συνέφερε το Ελληνικό δηµόσιο να διαθέσει τώρα µερίδια των 

συµµετοχών του. Η πίεση για ιδιωτικοποιήσεις όµως είναι ασφυκτική, ιδιαιτέρως από 

τους διεθνείς εταίρους της τρόικα που προσβλέπουν σε άµεσα οικονοµικά 

αποτελέσµατα. 

Μια εφικτή εναλλακτική λύση ενάντια στην τρέχουσα χρηµατιστηριακή κρίση 

αποτελεί η διερεύνηση στρατηγικών εταίρων για τις δηµόσιες επιχειρήσεις. 

Προκειµένου το Ελληνικό δηµόσιο να αποφύγει µια ‘άδικη’ πώληση µεριδίων σε 

χαµηλές τιµές θα µπορούσε να προβεί σε διαπραγµατεύσεις µε εγχώριους και διεθνείς 

ενδιαφερόµενους για κάθε εταιρία. Ήδη υπάρχουν ανεπίσηµες πληροφορίες για 

ενδιαφερόµενα επιχειρηµατικά σχήµατα στους κλάδους της ενέργειας, της ύδρευσης, 
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των µεταφορών και των κοινοχρήστων. Με τη συγκεκριµένη µέθοδο η κυβέρνηση θα 

αποφύγει την εισαγωγή των µετοχών στο Χ.Α. µε δηµόσια εγγραφή και θα επιτύχει 

µια λύση-πακέτο µε απευθείας πώληση ποσοστού στον στρατηγικό εταίρο. 

Στο ευρύτερο πλαίσιο των αποκρατικοποιήσεων-ιδιωτικοποιήσεων ανήκουν 

και τα απαραίτητα διαρθρωτικά µέτρα που πρέπει να εφαρµοστούν. Η σηµασία και η 

αναγκαιότητα των διαρθρωτικών συνοδευτικών µέτρων έχει υπογραµµιστεί τόσο από 

τις εµπειρικές µελέτες διεθνώς όσο και από την εγχώρια πραγµατικότητα. Στην 

παρούσα οικονοµική συγκυρία ασκούνται ασφυκτικές πιέσεις στην κυβέρνηση τόσο 

από εγχώριους οικονοµικούς παράγοντες (επαγγελµατικές και επιχειρηµατικές 

ενώσεις) όσο και από τους εκπροσώπους της τρόικας να προχωρήσει στις 

απαραίτητες διαρθρωτικές παρεµβάσεις προκειµένου να απελευθερωθούν οι αγορές 

και να λειτουργήσει ο ανταγωνισµός. Η συζήτηση για την απελευθέρωση των 

αγορών, ενίσχυση του ανταγωνισµού, άνοιγµα των λεγόµενων κλειστών 

επαγγελµάτων και την κατάργηση των προνοµίων συγκεκριµένων οµάδων έχει 

ξεκινήσει από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 χωρίς ουσιαστική πρόοδο. Οι όποιες 

αλλαγές έλαβαν χώρα τα τελευταία 20 έτη έγιναν µε πολύ αργό ρυθµό, µετά κόπων 

και βασάνων, και συνεχώς αναβάλλονταν εν όψη του πολιτικού κόστους. 

Η εµπειρία της Ελλάδας στις ιδιωτικοποιήσεις έχει πολλαπλές πτυχές και 

προσφέρει πλήθος διδαγµάτων. Καθίσταται σαφές ότι η πολιτική και οικονοµική 

θεώρηση των πραγµάτων επηρεάζει και την αξιολόγηση των διαδικασιών: τόσο η 

αναγκαιότητα όσο και η αποτελεσµατικότητα των ιδιωτικοποιήσεων αντιµετωπίζεται 

µε διαφορετικό τρόπο από τις εγχώριες πολιτικές δυνάµεις. Ισχυρή είναι στη χώρα 

µας και η διαπραγµατευτική ισχύ των συνδικαλιστικών σωµατείων τα οποία (όπως 

προαναφέρθηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο) κατάφεραν να πετύχουν ιδιαίτερους 

όρους προκειµένου να συµφωνήσουν στις ιδιωτικοποιήσεις των δηµοσίων 

επιχειρήσεων.  

Ο συνδυασµός των παραπάνω δεδοµένων σχηµατίζει ένα πολύπλοκο 

σταυρόλεξο για κάθε κυβέρνηση. Η επιτυχία και µάλιστα η ‘εδώ και τώρα’ επιτυχία 

των αναµενόµενων ιδιωτικοποιήσεων θα κρίνουν σε µεγάλο βαθµό τις εξελίξεις στην 

ελληνική κοινωνία και οικονοµία.  Η συνεργασία των πολιτικών δυνάµεων αλλά και 

η ενεργή συµµετοχή των πολιτών κρίνεται καθοριστική στον κοινό αυτό σκοπό. 
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7.3 Θέµατα προς Μελλοντική ∆ιερεύνηση 
 

Η πολυπλοκότητα του Ελληνικού ζητήµατος καθώς και η διαφαινόµενη µέχρι 

στιγµής αποτυχία των µέτρων που έχουν ληφθεί δηµιουργεί την ανάγκη για 

περαιτέρω διερεύνηση των ειδικών συνθηκών που ευθύνονται για την υφιστάµενη 

κατάσταση. Το ενδιαφέρον του ερευνητή θα πρέπει να χωριστεί σε δύο βασικούς 

άξονες: αφενός την ορθότητα της οικονοµικής πολιτική και των µέτρων που 

επιλέχθηκαν και αφετέρου την κοινωνικοπολιτική δοµή της χώρας που δηµιουργεί 

ακαµψίες και αµύνεται σε οποιαδήποτε αλλαγή. 

Η οικονοµική πολιτική που εφαρµόζεται έχει προφανώς οδηγήσει σε βαθειά 

ύφεση την Ελληνική οικονοµία, αναβάλλοντας συνεχώς την πιθανότητα επιστροφής 

στην ανάπτυξη. Η αρχική προσδοκία για επιστροφή σε θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης 

στο τέλος του 2011 έχει µετατεθεί για το 2013-2014 υπό προϋποθέσεις όµως. Οι 

οποιεσδήποτε ιδιωτικοποιήσεις δεν έχουν πραγµατοποιηθεί µε την εξαίρεση της 

πώλησης ενός επιπλέον πακέτου του ΟΤΕ. Ο συγκεκριµένος τρόπος ιδιωτικοποίησης 

(δηλαδή µέσω πώλησης επιπλέον ποσοστών ήδη εισηγµένων) αποτελεί τη χειρότερη 

λύση σήµερα καθώς οι χρηµατιστηριακές αξίες των εταιριών έχουν καταποντιστεί. 

Σαν αποτέλεσµα θα πρέπει να διερευνηθούν εναλλακτικοί τρόποι πώλησης δηµόσιας 

περιουσίας προκειµένου να εξασφαλιστεί το καλύτερο δυνατόν τίµηµα. Ταυτόχρονα 

θα πρέπει οι διαδικασίες που θα επιλεγούν να είναι εύκολα εφαρµόσιµες, άµεσες, 

ξεκάθαρες και σύντοµες, καθώς ο χρόνος µας πιέζει και τα περιθώρια στενεύουν. Η 

περαιτέρω διερεύνηση του θέµατος θα πρέπει να οδηγήσει στη δηµιουργία ενός 

υβριδικού µοντέλου προσαρµοσµένου στην Ελληνική πραγµατικότητα. Η απευθείας 

εισαγωγή ενός ξένου µοντέλου κατά πάσα πιθανότητα θα αποτύχει, όπως δείχνει και 

η διεθνής εµπειρία. Ενδιαφέρον θα είχε να εξεταστεί και ο τρόπος µε τον οποίο έγινε 

η αποκρατικοποίηση της δηµόσιας συµµετοχής στις επιχειρήσεις της πρώην 

Ανατολικής Γερµανίας όταν συνενώθηκε µε τη ∆υτική Γερµανία. Η µέθοδος 

αφορούσε τη δηµιουργία ενός υπερ-οργανισµού στον οποίο αποδόθηκαν µε 

αυτόµατες διαδικασίες όλες οι αξίες και οι εξουσίες και µέσω του οποίου 

ιδιωτικοποιήθηκαν σε λιγότερο από δύο χρόνια σχεδόν όλες οι δηµόσιες και κρατικές 

επιχειρήσεις.  

Η προαναφερθείσα µέθοδος είναι ταχύτατη και φέρνει άµεσα αποτελέσµατα 

υπό την αίρεση ότι εφαρµόζεται απρόσκοπτα, δηλαδή ότι το πολιτικό-κοµµατικό 

σύστηµα δεν στρεβλώνει τις διαδικασίες. Το συγκεκριµένο ζήτηµα µας οδηγεί στο 
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δεύτερο άξονα που θα πρέπει να διερευνηθεί εις βάθος, ήτοι το κοινωνικοπολιτικό 

σύστηµα της χώρας. Στο κεφάλαιο µε τις θεωρίες ιδιωτικοποίησης αναφέρθηκε ήδη ο 

παράγοντας του κοµµατισµού και η σηµασία του στην επιτυχή έκβαση των 

προσπαθειών ιδιωτικοποίησης διεθνώς. Η Ελλάδα είναι µια χώρα µε πολλές 

ιδιαιτερότητες οι οποίες συνθέτουν την παρούσα κατάσταση. Στη χώρα µας 

εµφανίζεται σε υπερθετικό βαθµό το κοµµατικό κράτος σε σχέση µε άλλες χώρες του 

εξωτερικού και ειδικώς τις χώρες της Ευρώπης µε τις οποίες συγκρινόµαστε: η 

αντίσταση των εργατικών συνδικάτων, των επαγγελµατικών συντεχνιών, των 

κοινωνικών οµάδων και η συνολική τους επίδραση στο πολιτικό και κοµµατικό 

σύστηµα συµπληρώνει τον κύκλο και αντιστέκεται στις όποιες προσπάθειες. Όπου οι 

ιδιωτικοποιήσεις εφαρµόζονται µε εναλλακτικούς τρόπους (όπως αναφέρθηκε σε 

προηγούµενο κεφάλαιο, µε την ευρεία του όρου έννοια) αντιµετωπίζουν ισχυρή 

αντίσταση: το άνοιγµα των κλειστών επαγγελµάτων, ειδικότερα των συναφών µε τις 

µεταφορές (όπως φορτηγά, βυτιοφόρα και ταξί) που βρίσκεται σε εξέλιξη και 

εκτιµάται ότι θα δηµιουργήσει προϋποθέσεις ανάπτυξης αποτελεί χαρακτηριστικό 

παράδειγµα οργανωµένης αντίστασης. Η αντίσταση των εργατικών συνδικάτων, 

ιδιαίτερα του στενού και ευρύτερου δηµοσίου κλιµακώνεται συνεχώς µε αποτέλεσµα 

οι όποιες σκέψεις αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης του δηµόσιου τοµέα να 

αναβάλλονται συνεχώς ή να προτιµούνται αποσπασµατικές λύσεις. 

Η περαιτέρω και εις βάθος µελέτη των παραπάνω ιδιαίτερων Ελληνικών 

χαρακτηριστικών µε στόχο την εύρεση µιας συνολικής λύσης που θα µπορεί να 

εφαρµοσθεί και να αποδώσει αποτελέσµατα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα κρίνεται 

σκόπιµη. Ο παράγοντας χρόνος όµως είναι εις βάρος της χώρας και της κυβέρνησης 

καθώς οι πιέσεις από τους δανειστές του εξωτερικού είναι ασφυκτικές και η πολιτική 

υποµονή των ξένων εταίρων δείχνει να εξαντλείται. Είναι προφανές ότι η Ελλάδα 

βρίσκεται στο κρισιµότερο σηµείο της νεώτερης Ιστορίας της και οι σηµερινές µας 

αποφάσεις και πράξεις θα επηρεάσουν σε µέγιστο βαθµό το µέλλον της χώρας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Προϋπολογισµός Κεντρικής Κυβέρνησης:  Πλεόνασµα(+) ή έλλειµµα (-) ως ποσοστό του Α.Ε.Π. (Στοιχεία Ο.Ο.Σ.Α.) 
  

1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   
  

Αυστραλία -4,2  -4,2  -3,4  -2,0  -0,5  1,3  1,5  0,5  -0,5  0,7  1,4  1,1  1,4  1,5  1,7  0,4  -4,0  -3,3  -1,7  -0,4  
Αυστρία -4,4  -4,9  -5,9  -4,1  -2,0  -2,5  -2,4  -1,9  -0,2  -0,9  -1,6  -4,5  -1,8  -1,6  -0,6  -0,5  -3,5  -4,4  -3,4  -3,0  

Βέλγιο -7,5  -5,2  -4,5  -4,0  -2,3  -1,0  -0,7  -0,1  0,4  -0,2  -0,2  -0,4  -2,9  0,1  -0,4  -1,4  -6,1  -4,9  -4,5  -3,6  
Καναδάς -8,7  -6,7  -5,3  -2,8  0,2  0,1  1,6  2,9  0,7  -0,1  -0,1  0,9  1,5  1,6  1,4  0,0  -5,5  -4,9  -3,4  -2,1  
Τσεχία        ..        .. -13,4  -3,3  -3,8  -5,0  -3,7  -3,7  -5,6  -6,8  -6,6  -2,9  -3,6  -2,6  -0,7  -2,7  -5,8  -5,2  -4,2  -3,4  

∆ανία -3,9  -3,4  -2,9  -2,0  -0,6  -0,1  1,3  2,2  1,2  0,3  -0,1  1,9  5,0  5,0  4,8  3,4  -2,8  -4,6  -3,9  -2,8  
Φινλανδία -8,3  -6,7  -6,2  -3,5  -1,4  1,5  1,6  6,8  5,0  4,0  2,3  2,1  2,5  3,9  5,2  4,2  -2,7  -3,3  -1,7  -0,7  
Γαλλία -6,4  -5,5  -5,5  -4,0  -3,3  -2,6  -1,8  -1,5  -1,6  -3,2  -4,1  -3,6  -3,0  -2,3  -2,7  -3,3  -7,6  -7,4  -6,1  -4,8  
Γερµανία -3,0  -2,3  -9,7  -3,3  -2,6  -2,2  -1,5  1,3  -2,8  -3,6  -4,0  -3,8  -3,3  -1,6  0,3  0,1  -3,0  -4,0  -2,9  -2,1  
Ελλάς -11,9  -8,3  -9,1  -6,6  -5,9  -3,8  -3,1  -3,7  -4,4  -4,8  -5,7  -7,4  -5,3  -3,9  -5,4  -7,8  -13,7  -8,3  -7,6  -6,5  

Ουγγαρία        ..        .. -8,7  -4,6  -6,1  -7,9  -5,4  -3,0  -4,1  -8,9  -7,2  -6,4  -7,9  -9,4  -5,0  -3,7  -4,4  -4,2  -3,1  -2,9  
Ισλανδία -4,5  -4,7  -3,0  -1,6  0,0  -0,4  1,1  1,7  -0,7  -2,6  -2,8  0,0  4,9  6,3  5,4  -13,5  -9,9  -6,3  -2,7  0,6  
Ιρλανδία -2,7  -2,0  -2,1  -0,1  1,4  2,3  2,6  4,8  1,0  -0,3  0,4  1,4  1,7  2,9  0,0  -7,3  -14,2  -32,3  -9,5  -7,4  
Ισραήλ        ..        .. -4,2  -5,9  -4,6  -8,0  -6,3  -4,1  -6,5  -7,9  -8,2  -6,1  -4,7  -2,0  -1,5  -3,1  -5,8  -4,8  -3,8  -2,7  
Ιταλία    -10,1  -9,1  -7,4  -7,0  -2,7  -3,1  -1,8  -0,9  -3,1  -3,0  -3,5  -3,6  -4,4  -3,3  -1,5  -2,7  -5,2  -5,0  -3,9  -3,1  

Ιαπωνία -2,5  -3,8  -4,7  -5,1  -4,0  -11,2  -7,4  -7,6  -6,3  -8,0  -7,9  -6,2  -6,7  -1,6  -2,4  -2,1  -7,1  -7,7  -7,5  -7,3  
Κορέα 1,7  2,3  3,5  3,2  3,0  1,3  2,4  5,4  4,3  5,1  0,5  2,7  3,4  3,9  4,7  3,0  0,0  1,6  2,1  3,0  
Λουξεµβούργο 1,5  2,5  2,4  1,2  3,7  3,4  3,4  6,0  6,1  2,1  0,5  -1,1  0,0  1,4  3,7  3,0  -0,7  -2,2  -1,2  -0,3  
Ολλανδία -2,8  -3,5  -9,2  -1,9  -1,2  -0,9  0,4  2,0  -0,3  -2,1  -3,2  -1,8  -0,3  0,5  0,2  0,5  -5,4  -5,8  -4,0  -3,1  
Νέα Ζηλανδία -0,3  2,9  2,7  2,7  1,4  0,3  0,0  1,9  1,7  3,6  3,8  3,9  4,5  5,1  4,0  0,4  -3,7  -5,3  -4,5  -3,4  

Νορβηγία  -1,4  0,3  3,2  6,3  7,6  3,3  6,0  15,4  13,3  9,2  7,3  11,1  15,1  18,5  17,7  19,3  9,9  9,5  8,7  8,8  
Πολωνία        ..  -4,4  -4,9  -4,6  -4,3  -2,3  -3,0  -5,3  -5,0  -6,2  -5,4  -4,1  -3,6  -1,9  -3,7  -6,8  -7,9  -6,7  -4,8  
Πορτογαλία -7,5  -7,1  -5,0  -4,5  -3,4  -3,5  -2,7  -2,9  -4,3  -2,9  -3,1  -3,4  -5,9  -4,1  -2,8  -3,0  -9,4  -7,3  -5,0  -4,4  
Σλοβακία        ..        .. -3,4  -9,9  -6,3  -5,3  -7,4  -12,3  -6,5  -8,2  -2,8  -2,4  -2,8  -3,2  -1,8  -2,1  -7,9  -8,0  -5,2  -4,0  
Σλοβενία        ..        .. -8,4  -1,1  -2,4  -2,4  -3,0  -3,7  -4,0  -2,5  -2,7  -2,2  -1,4  -1,3  0,0  -1,8  -5,8  -5,7  -4,7  -3,9  

Ισπανία -7,3  -6,8  -6,5  -4,9  -3,4  -3,2  -1,4  -1,0  -0,7  -0,5  -0,2  -0,4  1,0  2,0  1,9  -4,2  -11,1  -9,2  -6,3  -4,4  
Σουηδία -11,2  -9,1  -7,3  -3,3  -1,6  0,9  0,8  3,6  1,6  -1,5  -1,3  0,4  1,9  2,2  3,5  2,2  -1,2  -1,2  -0,6  0,6  
Ελβετία -3,5  -2,8  -2,0  -1,8  -2,8  -1,9  -0,5  0,1  -0,1  -1,2  -1,7  -1,8  -0,7  0,8  1,7  2,3  1,2  -0,7  -0,4  0,0  
Μ. Βρετανία -8,0  -6,8  -5,8  -4,2  -2,2  -0,1  0,9  3,7  0,6  -2,0  -3,7  -3,6  -3,3  -2,7  -2,8  -4,8  -11,0  -9,6  -8,1  -6,5  
Η.Π.Α. -5,1  -3,7  -3,3  -2,3  -0,9  0,3  0,7  1,5  -0,6  -4,0  -5,0  -4,4  -3,3  -2,2  -2,9  -6,3  -11,3  -10,5  -8,8  -6,8  

Ευρωζώνη -5,8  -5,0  -7,5  -4,3  -2,7  -2,3  -1,4  -0,1  -1,9  -2,6  -3,1  -3,0  -2,6  -1,3  -0,6  -2,0  -6,2  -6,3  -4,6  -3,5  
Ο.Ο.Σ.Α. -5,1  -4,3  -4,8  -3,2  -1,8  -2,1  -1,0  0,1  -1,4  -3,3  -4,1  -3,4  -2,7  -1,2  -1,3  -3,3  -7,9  -7,6  -6,1  -4,7  
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Πραγµατική Ετήσια Μεταβολή του Α.Ε.Π. (Στοιχεία Ο.Ο.Σ.Α.) 

 

 
 

Μ.Ο.  
1986-96 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 4ο Τρίµηνο 

   2010 2011 2012 

Αυστραλία  3,3    3,9   5,1   4,3   3,3   2,6   3,8   3,5   3,2   3,5   2,4   5,0   2,1   1,2   3,3   3,6   4,0   3,5   3,7   4,2   
Αυστρία 2,4    2,2   3,8   3,7   3,3   0,5   1,6   0,7   2,6   2,8   3,5   3,7   1,9   -3,8   2,0   2,0   2,0   2,7   1,3   2,3   
Βέλγιο 2,3    3,9   1,9   3,5   3,8   0,7   1,4   0,8   3,1   2,0   2,7   2,8   0,8   -2,7   2,1   1,8   1,8   2,1   1,6   1,9   
Καναδάς 2,2    4,2   4,1   5,5   5,2   1,8   2,9   1,9   3,1   3,0   2,8   2,2   0,5   -2,5   3,0   2,3   3,0   2,8   2,6   3,2   
Χιλή  ..    6,7   3,3   -0,8   4,6   3,4   2,1   3,8   5,9   5,6   4,8   4,7   3,4   -1,4   5,2   6,2   5,4   6,4   4,9   5,7   
Χιλή  ..    -0,7   -0,7   1,2   3,9   2,4   1,8   3,6   4,3   6,4   7,0   6,1   2,3   -4,0   2,4   2,8   3,2   3,2   2,3   3,9   

∆ανία 1,7    3,2   2,2   2,6   3,5   0,7   0,5   0,4   2,3   2,4   3,4   1,7   -0,9   -4,7   2,2   1,6   2,1   2,8   1,6   2,2   
Φινλανδία 1,4    6,1   5,1   4,0   5,3   2,2   1,7   2,1   4,1   3,0   4,4   5,3   1,0   -8,1   2,7   3,0   3,0   3,4   3,0   2,9   
Γαλλία  2,1    2,2   3,5   3,2   4,1   1,8   1,1   1,1   2,3   2,0   2,4   2,3   0,1   -2,5   1,6   1,6   2,0   1,7   1,7   2,1   
Γερµανία 2,6    1,8   1,8   1,9   3,5   1,4   0,0   -0,2   0,7   0,9   3,6   2,8   0,7   -4,7   3,5   2,5   2,2   4,1   2,1   2,3   
Ελλάδα 1,4    3,6   3,4   3,4   4,5   4,2   3,4   5,9   4,4   2,3   4,5   4,3   1,3   -2,3   -3,9   -2,7   0,5   -4,3   -1,3   1,4   

Ουγγαρία  ..    3,9   4,8   4,1   4,9   3,8   4,1   4,0   4,5   3,2   3,6   0,8   0,8   -6,7   1,1   2,5   3,1   2,8   2,5   3,6   
Ισλανδία 1,6    4,9   6,3   4,1   4,3   3,9   0,1   2,4   7,7   7,5   4,6   6,0   1,0   -6,8   -3,6   1,5   2,6   0,6   0,4   3,5   
Ιρλανδία 5,5    11,5   8,4   10,7   9,4   5,7   6,6   4,4   4,6   6,0   5,3   5,6   -3,6   -7,6   -0,3   1,5   2,5   2,3   1,9   2,7   
Ισραήλ  ..    3,5   4,1   3,3   9,2   0,0   -0,4   1,5   5,0   4,9   5,7   5,4   4,2   0,8   3,9   4,0   4,3   3,9   4,2   4,3   
Ιταλία  2,0    1,9   1,3   1,4   3,9   1,7   0,5   0,1   1,4   0,8   2,1   1,4   -1,3   -5,1   1,0   1,3   1,6   1,3   1,5   1,7   
Ιαπωνία  3,2    1,6   -2,0   -0,1   2,9   0,2   0,3   1,4   2,7   1,9   2,0   2,4   -1,2   -5,2   3,7   1,7   1,3   3,3   1,3   1,6   

Κορέα 8,6    5,8   -5,7   10,7   8,8   4,0   7,2   2,8   4,6   4,0   5,2   5,1   2,3   0,2   6,2   4,3   4,8   5,3   4,7   4,9   
Λουξεµβούργο 4,9    5,9   6,5   8,4   8,4   2,5   4,1   1,5   4,4   5,4   5,0   6,6   1,4   -3,7   3,3   3,3   3,2   2,3   3,4   3,4   
Μεξικό  2,6    7,2   5,0   3,6   6,0   -0,9   0,1   1,4   4,0   3,2   4,9   3,3   1,5   -6,6   5,0   3,5   4,2   2,9   4,1   4,3   
Ολλανδία 2,8    4,3   3,9   4,7   3,9   1,9   0,1   0,3   2,2   2,0   3,4   3,9   1,9   -3,9   1,7   1,7   1,8   1,8   1,8   1,9   
Νέα Ζηλανδία 2,2    2,9   0,7   4,6   3,8   2,4   4,6   4,4   4,0   3,1   2,3   3,1   -0,5   -0,4   2,2   2,7   2,5   1,6   3,4   2,2   

Νορβηγία 2,8    5,4   2,7   2,0   3,3   2,0   1,5   1,0   3,9   2,7   2,3   2,7   0,8   -1,4   0,5   1,8   2,3   0,9   2,3   2,3   
Πολωνία  ..    7,0   4,9   4,4   4,5   1,3   1,4   4,0   5,2   3,6   6,2   6,8   5,0   1,7   3,5   4,0   4,3   3,5   4,1   4,5   
Πορτογαλία 3,6    4,4   5,0   4,1   3,9   2,0   0,7   -0,9   1,6   0,8   1,4   2,4   0,0   -2,5   1,5   -0,2   1,8   1,2   0,2   2,6   
Σλοβακία  ..    5,7   4,4   0,0   1,4   3,5   4,6   4,8   5,0   6,7   8,5   10,6   6,2   -4,7   4,1   3,5   4,4   2,8   4,4   4,5   
Σλοβενία  ..    4,9   3,6   5,4   4,4   2,8   4,0   2,8   4,3   4,5   5,9   6,9   3,7   -8,1   1,1   2,0   2,7   1,5   2,3   3,0   
Ισπανία 2,9    3,9   4,5   4,7   5,0   3,6   2,7   3,1   3,3   3,6   4,0   3,6   0,9   -3,7   -0,2   0,9   1,8   0,5   1,2   2,1   
Ελβετία 1,4    2,1   2,6   1,3   3,6   1,2   0,4   -0,2   2,5   2,6   3,6   3,6   1,9   -1,9   2,7   2,2   2,5   2,5   2,5   2,3   
Τουρκία  4,4    7,5   3,1   -3,3   6,8   -5,7   5,9   5,6   8,8   8,7   6,8   4,9   0,5   -4,8   8,2   5,3   5,4    ..    ..    ..   
Μ. Βρετανία 2,4    3,3   3,6   3,5   3,9   2,5   2,1   2,8   3,0   2,2   2,8   2,7   -0,1   -5,0   1,8   1,7   2,0   2,9   1,3   2,3   
Η.Π.Α. 2,9    4,5   4,4   4,8   4,1   1,1   1,8   2,5   3,6   3,1   2,7   1,9   0,0   -2,6   2,7   2,2   3,1   2,3   2,6   3,4   

Ευρωζώνη  ..    2,6   2,8   2,9   4,0   1,9   0,9   0,8   1,9   1,8   3,1   2,8   0,3   -4,1   1,7   1,7   2,0   2,1   1,7   2,1   

Ο.Ο.Σ.Α. 2,9    3,7   2,7   3,4   4,2   1,2   1,7   2,0   3,2   2,8   3,1   2,7   0,3   -3,4   2,8   2,3   2,8   2,7   2,4   3,0   
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Οι Μεγαλύτερες Ιδιωτικοποιήσεις 1980-2000 

 Χρονολογία Εταιρία Χώρα Ποσό (εκατ. $) 
Νοε 87 Nippon Telegraph & Telephone Ιαπωνία 40.260 
Οκτ 88 Nippon Telegraph & Telephone Ιαπωνία 22.460 
Νοε 99 ENEL Ιταλία 18.900 
Οκτ 98 NTT DoCoMo Ιαπωνία 19.000 
Οκτ 97 Telecom Italia Ιταλία 15.500 
Φεβ 87 Nippon Telegraph & Telephone Ιαπωνία 15.100 

Νοε 99 Nippon Telegraph & Telephone Ιαπωνία 15.000 
Ιουν 00 Deutsche Telekom Γερµανία 14.800 
Νοε 96 Deutsche Telekom Γερµανία 13.300 
Οκτ 87 ΒΡ Μ. Βρετανία 12.500 
Απρ 00 ΑΤΤ Η.Π.Α. 10.800 
Νοε 98 France Telecom Γαλλία 10.500 
Νοε 97 Telstra Αυστραλία 10.500 
Οκτ 99 Telstra Αυστραλία 10.400 
Ιουν 99 Deutsche Telekom Γερµανία  10.200 
∆εκ 90 Regional Electricity Companies Μ. Βρετανία 10.000 
∆εκ 91 British Telecom Μ. Βρετανία 9.950 
Ιουν 00 Telia Σουδηία 9.000 
∆εκ 89 UK Water Authorities Μ. Βρετανία 8.700 
∆εκ 86 British Gas Μ. Βρετανία 8.100 
Ιουν 98 Endessa Ισπανία 8.000 
Ιουλ 97 ΕΝΙ Ιταλία 7.800 
Απρ 00 Oracle Japan Ιαπωνία 7.500 
Ιουλ 93 British Telecom Μ. Βρετανία 7.400 
Οκτ 93 Japan Railroad East Ιαπωνία 7.300 
∆εκ 98 Nippon Telegraph & Telephone Ιαπωνία 7.300 
Οκτ 97 France Telecom Γαλλία  7.100 
Ιουλ 99 Credit Lyonnais Γαλλία 7.000 
Φεβ 94 ELF Γαλλία 6.900 
Ιουν 97 Halifax Building Society Μ. Βρετανία 6.800 


