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ΔΗΑΓΧΓΖ  
 

Σξεηο δεθαεηίεο κεηά απφ ην ηέινο ηνπ δεχηεξνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ ππήξμε 

κία νγθψδεο επέθηαζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εζληθνπνίεζεο ησλ νιφθιεξσλ βηνκεραληψλ, φπσο νη 

ζηδεξφδξνκνη, ν άλζξαθαο θαη ε ειεθηξηθή ελέξγεηα. Δληνχηνηο, απφ ηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ '70 έρεη ππάξμεη κηα αληηζηξνθή απηήο ηεο ηάζεο, νη βηνκεραλίεο 

πνπ εζληθνπνηήζεθαλ έρνπλ εθπνηεζεί θαη νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαλ 

πξνεγνπκέλσο απφ ην δεκφζην ηνκέα έρνπλ ηδησηηθνπνηεζεί (Megginson et al. 

1994) 

Οη πεξηζζφηεξνη ζπλδένπλ ηα ζχγρξνλα πξνγξάκκαηα ηδησηηθνπνίεζεο κε ηε 

ζπληεξεηηθή θπβέξλεζε ηεο Thatcher, ε νπνία ήξζε ζηελ εμνπζία ζηε Μεγάιε 

Βξεηαλία ην 1979. Δληνχηνηο, ε θπβέξλεζε Adenauer ηεο Οκνζπνλδηαθήο 

Γεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο ήηαλ απηή πνπ πξνψζεζε ην πξψην κεγάιεο 

θιίκαθαο πξφγξακκα ηδησηηθνπνίεζεο, φηαλ ην 1961 πνχιεζε έλα κεγάιν 

πνζνζηφ ηεο Volkswagen ζε κηα δεκφζηα πξνζθνξά πνπ έδσζε πξνηεξαηφηεηα 

θαηά θχξην ιφγν ζηνπο κηθξνεπελδπηέο. 

Δπίζεο ζηε κεηα-απνηθηαθή επνρή νη θπβεξλήζεηο ζηηο ρψξεο ηεο Αζίαο, ηεο 

Αθξηθήο, θαη ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο, γηα ιφγνπο νηθνλνκηθνχο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθνχο, έθξηλαλ αλαγθαία ηελ αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ θξαηηθνχ 

ηνκέα (ζπρλά κέζσ ησλ εζληθνπνηήζεσλ). πγθεθξηκέλα, απφ ηελ κηα επηδίσμαλ 

ηελ ηαρεία αλάπηπμε κέζσ κεγάισλ θξαηηθψλ επελδχζεσλ ζε θπζηθέο 

ππνδνκέο, θαη απφ ηελ άιιε, γηα ιφγνπο γνήηξνπ, ζέιεζαλ λα πάξνπλ πίζσ 

κεγάιεο επηρεηξήζεηο πνπ θαηά ηελ απνηθηαθή πεξίνδν βξίζθνληαλ ππφ ηελ 

ηδηνθηεζία ησλ επειχδσλ επελδπηψλ (Noll, 2000). 

Σν 1973 κεηά ηελ ελεξγεηαθή θξίζε εθδειψζεθαλ πληθωπιζηικέρ πιέζειρ κε 

απνηέιεζκα ηελ  άλνδν ησλ επηηνθίσλ θαη ηελ αχμεζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ 

ειιεηκκάησλ. ηα  ηέιε ηεο δεθαεηίαο ’70 ε επηθξάηεζε ηνπ Ρέηγθαλ ζηηο ΖΠΑ θαη 

ηεο Θάηζεξ ζηε Μ. Βξεηαλία νδήγεζε ζηελ ηδησηηθνπνίεζε ηνπ θιάδνπ πγείαο, 
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αζθάιηζεο, ηξαπεδψλ, ελέξγεηαο, ηειεπηθνηλσληψλ θαη κεηαθνξψλ. ηε  

ζπλέρεηα, ζηε δεθαεηία ’80 νη λενθηιειεχζεξεο πνιηηηθέο πηνζεηήζεθαλ ζηαδηαθά 

απφ φιεο ηηο δπηηθέο θπβεξλήζεηο, κε απνηέιεζκα ηε πλαίλεζε ηεο Οπάζηγθηνλ 

(Washington Consensus), έλα νηθνλνκηθφ κνληέιν ην νπνίν είρε σο βαζηθά 

ζεκεία ηα παξαθάησ: 

 δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε → δξαζηηθή πεξηθνπή δεκνζίσλ δαπαλψλ  

 αλαδηάξζξσζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ, απφ ηηο επηδνηήζεηο ζηελ 

παξνρή αλαπηπμηαθψλ θαη θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ (πγεία, παηδεία, 

ππνδνκέο)  

 θνξνινγηθή κεηαξξχζκηζε (δηεχξπλζε θνξνινγηθήο βάζεο θαη κείσζε 

νξηαθψλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ)   

 θαζνξηζκφο ησλ επηηνθίσλ απφ ηελ αγνξά   

 αγνξαία δηακφξθσζε ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο   

 θαηάξγεζε εκπνδίσλ ζην δηεζλέο εκπφξην   

 θαηάξγεζε εκπνδίσλ γηα άκεζεο μέλεο επελδχζεηο   

 ηδησηηθνπνηήζεηο   

 απειεπζέξσζε αγνξψλ (ελέξγεηα, ηειεπηθνηλσλίεο θιπ)   

Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη λα παξνπζηάζνπκε ηελ 

πνξεία ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ δεκνζίσλ κνλνπσιηαθψλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ 

θαηά ηα ηειεπηαία έηε, θαη λα αμηνινγήζνπκε ηα νθέιε θαη ηα θφζηε ελφο 

πξνγξάκκαηνο ηδησηηθνπνίεζεο.  

ηα νθέιε απφ ηελ εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο ηδησηηθνπνίεζεο ζα 

κπνξνχζακε λα ζπκπεξηιάβνπκε ηελ φπνηα βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ 

ηδησηηθνπνηεκέλσλ επηρεηξήζεσλ, ελψ ζηα θφζηε ηπρφλ πςειφηεξεο ηηκέο (εθ’ 

φζνλ ε ηδησηηθνπνίεζε κεηψζεη ηνλ αληαγσληζκφ), θαη απνιχζεηο (βιέπε La Porta 

and Lopez-de-Silanes, 1997). εκαληηθά εξσηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ ζε απηφ ην 

ζεκείν είλαη ηα εμήο: ε ηη έθηαζε ε αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ 

ηδησηηθνπνηεκέλσλ επηρεηξήζεσλ νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ 

πξντφλησλ ηνπο ή ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο πνπ ελέρεη ε, ελδερνκέλσο, 
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εληνλφηεξε εθκεηάιιεπζε (ρξεκαηηθή ή κε) ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο;  

Τπάξρνπλ αξθεηνί νξηζκνί γηα ηελ έλλνηα ηεο ηδησηηθνπνίεζεο. χκθσλα κε 

ηνλ Peacock (1984) ε ηδησηηθνπνίεζε είλαη ε πιήξεο κεηαθνξά ηεο ηδηνθηεζίαο 

απφ ην δεκφζην ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ελψ ζχκθσλα κε ηνπο Beesley θαη 

Littlechild (1983), ε ηδησηηθνπνίεζε πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ πσιείηαη θαη’ 

ειάρηζηνλ ην 50% ησλ κεηνρψλ κηαο δεκφζηαο επηρείξεζεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.  

χκθσλα κε ηνπο Vickers θαη Yarrow (1991) ππάξρνπλ ηξεηο ηχπνπ 

ηδησηηθνπνηήζεηο. Ο πξψηνο αθνξά ζηηο θξαηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ αλαπηχζζνπλ 

δξαζηεξηφηεηεο ζε αληαγσληζηηθέο αγνξέο πξντφλησλ (γηα παξάδεηγκα ε 

ηδησηηθνπνίεζε κηαο θξαηηθήο επηρείξεζεο αεξνζθαθψλ).  Ο δεχηεξνο αθνξά ηα 

δεκφζηα κνλνπψιηα (γηα παξάδεηγκα ηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο χδξεπζεο θαη 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο), θαη ν ηξίηνο ηελ εθρψξεζε νξηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

δεκφζηαο επηρείξεζεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (γηα παξάδεηγκα ε εθρψξεζε ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ελφο δεκφζηνπ νξγαληζκνχ ζε 

ηδηψηε). Μηα ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ δεχηεξνπ ηχπνπ 

ηδησηηθνπνηήζεσλ είλαη φηη, κε ην δεχηεξν ηχπν, νη θπβεξλήζεηο δηαηεξνχλ ζπρλά 

κεξηθά δηθαηψκαηα ηνπ ειέγρνπ, ππφ κνξθή θαλνληζκνχ. ηελ ηξίηε πεξίπησζε, 

θαηά ηελ νπνία πξνζρσξνχλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θάπνηεο ππεξεζίεο ηνπ 

δεκφζηνπ, επηηπγράλεηαη βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ (Vickers, and Yarrow, 1991). 

Καηά ηνλ Talbot (2001) ε ηδησηηθνπνίεζε πεξηιακβάλεη θαη ηελ εηζαγσγή ηνπ 

"κεραληζκνχ ηεο αγνξάο" ζην δεκφζην ηνκέα, δειαδή ηηο Γςνάμειρ ηηρ αγοπάρ 

(Εήηεζε θαη ζπκπεξηθνξά θαηαλαισηή, Πξνζθνξά θαη ζπκπεξηθνξά 

παξαγσγνχ),  ηελ Ιζοπποπία πποζθοπάρ - ζήηηζηρ (ζην ζεκείν ηζνξξνπίαο 

κεγηζηνπνηείηαη ην θαζαξφ φθεινο γηα ηελ θνηλσλία),  ηελ Σέλεια αγοπά (κεγάινο 

αξηζκφο επηρεηξήζεσλ πνπ πξνζθέξνπλ έλα αγαζφ, ην αγαζφ απηφ είλαη 

νκνηνγελέο, ππάξρεη πιήξεο πιεξνθφξεζε ζηνπο θαηαλαισηέο, ππάξρεη 

δπλαηφηεηα εηζφδνπ λέσλ επηρεηξήζεσλ πνπ παξάγνπλ ην ίδην αγαζφ),  θαη ηελ 

Αποδοηική καηανομή πόπων. 
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1 ΣΟ ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ  

Σν δήηεκα ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ νπζηαζηηθά έρεη λα θάλεη κε ην θαηά πφζν 

ζεσξείηαη ζθφπηκν έλα Κξάηνο λα αλαπηχζζεη κηα παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα, 

ηελ νπνία ζα κπνξνχζε λα αλαιάβεη ν ηδησηηθφο ηνκέαο. Με άιια ιφγηα, φηαλ 

θάπνηνο απνθαζίζεη λα θαηαπηαζηεί κε ην ζέκα ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ, ην πξψην 

εξψηεκα πνπ πξέπεη λα ζέζεη είλαη ην αθφινπζν: «πνηνο είλαη ν θαηάιιεινο 

ξφινο ηνπ θξάηνπο ζε κηα νηθνλνκία;»  

Τπάξρνπλ πέληε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπληζηνχλ ηηο νηθνλνκηθέο ιεηηνπξγίεο 

ελφο θξάηνπο  ζε κηα νηθνλνκία (Γηάγξακκα 1-1). Οη ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηεο 

είλαη νη εμήο (McConnell and Brue, 1991: 88-90) 

 

1. Παξνρή Ννκνζεηηθνχ Πιαηζίνπ  

2. Γηαηήξεζε ηνπ Δπηπέδνπ Αληαγσληζκνχ  

3. Αλαδηαλνκή ηνπ Δηζνδήκαηνο θαη ηνπ Πινχηνπ   

4. Αλαθαηαλνκή ησλ Παξαγσγηθψλ Πφξσλ  

5. ηαζεξνπνίεζε ηεο Οηθνλνκίαο 

 

Οη δχν πξψηεο, δειαδή ε παξνρή ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ θαη ε δηαηήξεζε 

ηνπ επηπέδνπ ηνπ αληαγσληζκνχ, ζπκβάινπλ ζηελ ελδπλάκσζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο αγνξάο, ελψ νη ππφινηπεο ηξεηο ζπκπιεξψλνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ελ ιφγσ ζπζηήκαηνο.  ε απηφ ην θεθάιαην ζα αλαθεξζνχκε ζε 

φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Κξάηνπο εθηφο ηεο πξψηεο θαη ηεο ηειεπηαίαο.  

 

χκθσλα κε ηνπο Alesina et al. (2001) νη δχν ζεκαληηθνί ξφινη ηνπ Κξάηνπο 

είλαη ε παξνρή δεκφζησλ αγαζψλ (δειαδή ε αλαθαηαλνκή ησλ παξαγσγηθψλ 

πφξσλ ηεο νηθνλνκίαο, φηαλ ν ηδησηηθφο ηνκέαο απνηπγράλεη λα αθηεξψζεη κία 

ζεκαληηθή πνζφηεηα  ζηελ παξαγσγή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ δεκηνπξγνχλ 

ζεκαληηθά νθέιε γηα ην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν) θαη ε αλαδηαλνκή ηνπ 
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εηζνδήκαηνο κεηαμχ αηφκσλ θαη πεξηνρψλ. Απηνί νη δχν ξφινη ινηπφλ κπνξεί λα  

ηαπηηζηνχλ φηαλ ην Κξάηνο απνθαζίδεη λα δεκηνπξγήζεη ζέζεηο απαζρφιεζεο γηα 

ιφγνπο αλαθαηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο.  

Γεληθά ζα ιέγακε φηη ν θαηάιιεινο ξφινο ελφο Κξάηνπο είλαη ε πξνψζεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

 

 

 

 

 

Α. ΔΝΓΤΝΑΜΧΖ ΣΖ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ  

ΣΟΤ ΑΓΟΡΑΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 

Β. ΤΜΠΛΖΡΧΖ ΣΖ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ  

ΣΟΤ ΑΓΟΡΑΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 

Α1. Παξνρή Ννκνζεηηθνχ 

Πιαηζίνπ 

Α2. Γηαηήξεζε ηνπ Δπηπέδνπ ηνπ 

Αληαγσληζκνχ 

Β1.Αλαδηαλνκή  ηνπ 

Δηζνδήκαηνο  

Β2.Αλαθαηαλνκή Παξαγσγηθψλ 

Πφξσλ  

Β2.ηαζεξνπνίεζε  ηεο 

 Οηθνλνκίαο 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ ΣΟΤ 

ΚΡΑΣΟΤ 

Γηάγξακκα 1-1: Οη Οηθνλνκηθέο Λεηηνπξγίεο ηνπ Κξάηνπο 
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1.1 Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΑΝΑΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΧΝ ΠΟΡΧΝ  

 

Σν Κξάηνο κπνξεί λα έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ παξαγσγηθνχο πφξνπο (νη νπνίνη 

θάιιηζηα ζα κπνξνχζαλ λα βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα), 

πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμεη παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ, δειαδή ηελ αλαθαηαλνκή απηψλ ησλ παξαγσγηθψλ πφξσλ. Ζ 

αλαθαηαλνκή απηή είλαη απαξαίηεηε φηαλ ε αγνξά είηε παξάγεη ην «ιαλζαζκέλν» 

αξηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, νπφηε ην Κξάηνο θαιείηαη λα 

δηνξζψζεη κε θάπνην ηξφπν απηή ηε «ιαλζαζκέλε» πνζφηεηα, είηε δελ παξάγεη 

θαζφινπ, νπφηε ην Κξάηνο θαιείηαη λα παξάγεη ην δεκφζην αγαζφ.  

Οη αγνξέο παξάγνπλ ιαλζαζκέλεο πνζφηεηεο φηαλ ε θαηαλάισζε (ή ε 

παξαγσγή) ελφο πξντφληνο απνθέξεη θάπνηα σθέιεηα (ρξεκαηηθή ή κε) ζε ηξίηα 

άηνκα (ηα νπνία δελ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ αγνξαζηή ή πσιεηή ηνπ πξντφληνο), 

ρσξίο ηελ ζπλεηζθνξά απηψλ ησλ αηφκσλ ζην θφζηνο παξαγσγήο ηνπ. ε απηή 

ηελ πεξίπησζε ιέκε φηη ε παξαγσγή ή θαηαλάισζε ελφο ηέηνηνπ πξντφληνο 

παξνπζηάδεη κηα ζεηηθή εμσηεξηθφηεηα (McConnell and Brue 1991: 92). Γηα 

παξάδεηγκα ε «θαηαλάισζε» ελφο εκβνιίνπ θαηά κηαο κεηαδνηηθήο αζζέλεηαο 

δελ απνθέξεη νθέιε κφλν ζηνλ εκβνιηαδφκελν (ρξεκαηηθά θαη κε νθέιε, π.ρ. ε 

θαιχηεξε πγεία) θαη ηνλ παξαγσγφ ησλ εκβνιίσλ (ρξεκαηηθά νθέιε), αιιά 

σθειεί θαη ην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν, κεηψλνληαο ηηο πηζαλέο εζηίεο γηα ηε 

κεηάδνζε κηαο κεηαδνηηθήο αζζέλεηαο.    

 

1.1.1  Ζ Αλάγθε γηα Γηφξζσζε ησλ Θεηηθψλ Δμσηεξηθνηήησλ  

 

Σν απνηέιεζκα κηαο ζεηηθήο εμσηεξηθφηεηαο είλαη φηη νη αγνξέο παξάγνπλ 

κηθξφηεξε πνζφηεηα ζε ζρέζε κε ηελ θνηλσληθά βέιηηζηε. ην Γηάγξακκα 1-2 

παξνπζηάδνπκε ηνλ ηξφπν κέζσ ηνπ νπνίνπ κηα ζεηηθή εμσηεξηθφηεηα ζηελ 

παξαγσγή ελφο πξντφληνο νδεγεί ζε ςποπαπαγωγή ηνπ.  Βιέπνπκε δειαδή φηη, 

κφλν κε βάζε ηα ηδησηηθά νθέιε (θακπχιε δήηεζεο D ) θαη ην ηδησηηθφ θφζηνο 
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παξαγσγήο (θακπχιε πξνζθνξάο S ), ην άξηζην επίπεδν παξαγσγήο, εάλ απηή 

ιάβεη ρψξα απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, είλαη ζην eQ . Χζηφζν εάλ ιάβνπκε ππ’ φςηλ 

ηα ζπλνιηθά νθέιε απφ ηελ θαηαλάισζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο 

(θακπχιε δήηεζεο OD ), ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ηφζν ηα ηδησηηθά νθέιε φζν 

θαη ηα νθέιε πνπ απνξξένπλ πξνο ηξίηνπο, ηφηε ην άξηζην επίπεδν παξαγσγήο 

βξίζθεηαη ζηα OQ . Ζ ιεηηνπξγία ινηπφλ ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο αγνξάο νδεγεί ζε κηα 

ππνπαξαγσγή ηεο ηάμεσο ηνπ O eQ Q . 

 

Γηάγξακκα 1-2: Θεηηθέο Δμσηεξηθφηεηεο Καη Τπνπαξαγσγή Αγαζψλ - Ζ Πιεπξά Σεο Εήηεζεο 

 

Σν θξάηνο ζε απηή ηελ πεξίπησζε έρεη ηξεηο επηινγέο πξνθεηκέλνπ λα ιχζεη ην 

πξφβιεκα ηεο ππνπαξαγσγήο ελφο πξντφληνο. Πξψηνλ, ην Κξάηνο κπνξεί, 

απμάλνληαο ηελ αγνξαζηηθή δχλακε ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο θαηαλαισηψλ, λα 

επηδνηήζεη ηε δήηεζε, νπφηε ε θακπχιε δήηεζεο D λα κεηαηνπηζηεί πξνο ηα 

πάλσ θαη λα ηαπηηζηεί κε ηελ θακπχιε δήηεζεο
 OD . Γεχηεξνλ κπνξεί λα 

επηδνηήζεη ηελ πιεπξά ηεο παξαγσγήο, νπφηε ε θακπχιε πξνζθνξάο S  λα 

κεηαηνπηζηεί πξνο ηα θάησ.  

Πνζφηεηα  

Σηκή 

D (ΗΓΗΧΣΗΚΑ ΟΦΔΛΖ) 

S (ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΚΟΣΟ) 

OD (ΤΝΟΛΗΚΑ ΟΦΔΛΖ=  

        ΗΓΗΧΣΗΚΑ ΟΦΔΛΖ + ΟΦΔΛΖ ΠΡΟ ΣΡΗΣΟΤ) 

eQ

 

OQ
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Σξίηνλ κπνξεί, ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη ζεηηθέο εμσηεξηθφηεηεο είλαη 

πνιχ κεγάιεο, ην ίδην ην Κξάηνο λα ζπκπιεξψζεη ηελ εγρψξηα πξνζθνξά 

αλαπηχζζνληαο ην ίδην παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα. Πξάγκαηη, νξηζκέλεο 

ππεξεζίεο, φπσο γηα παξάδεηγκα, ε αζηπλφκεπζε ή ε παξνρή πξνζηαζίαο απφ 

εμσηεξηθνχο ερζξνχο ελέρνπλ πνιχ κεγάιεο ζεηηθέο εμσηεξηθφηεηεο γηα ην 

θνηλσληθφ ζχλνιν. Δπεηδή απηέο νη ππεξεζίεο δελ ππφθεηληαη ζηελ αξρή ηεο 

απνθιεηζηηθφηεηαο, είλαη ζρεδφλ αδχλαηνλ λα απνθιεηζηνχλ απφ ηελ 

θαηαλάισζή ηνπο φζνη δελ έρνπλ ζπκβάιεη ρξεκαηηθά ζηελ παξαγσγή ηνπο. Γηα 

παξάδεηγκα, ην θξάηνο δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απαγνξεχζεη ζηνπο θαηνίθνπο 

ηεο Αηηηθήο, νη νπνίνη δελ έρνπλ ιάβεη θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα, ιφγσ ηεο κε 

εμππεξέηεζεο ησλ ρξεψλ ηνπο πξνο ην Γεκφζην, ην λα απνιαχζνπλ ηα νθέιε 

ηεο πην αζθαινχο αζηπλφκεπζεο ηεο Αηηηθήο.  

ηαλ φκσο έλα πξντφλ δελ ππφθεηηαη ζηελ αξρή ηεο απνθιεηζηηθφηεηαο, ηφηε 

δελ κπνξεί λα παξαρζεί θαζφινπ απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. ε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο θξίλεηαη αλαγθαία ε παξαγσγή ηνπ αγαζνχ απηνχ απφ ην θξάηνο.  
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1.2  Ζ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ Ο ΔΛΔΓΥΟ ΜΗΑ ΜΟΝΟΠΧΛΗΑΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

ΜΔΧ ΣΖ ΡΤΘΜΗΖ ΣΖ   

 

Ζ ελδπλάκσζε ηνπ αληαγσληζκνχ απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν ηεο νηθνλνκίαο ηεο 

αγνξάο, δηφηη έηζη δηαζθαιίδνληαη γηα ηνπο θαηαλαισηέο αληαγσληζηηθέο ηηκέο, νη 

νπνίεο είλαη, σο επί ην πιείζηνλ, ρακειφηεξεο ησλ ηηκψλ πνπ ζα επηθξαηνχζαλ 

ζε κία αληίζηνηρε νηθνλνκία ηεο αγνξάο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ειιηπέο επίπεδν 

αληαγσληζκνχ ή, ζηε ρεηξφηεξε ησλ πεξηπηψζεσλ, απφ ηελ χπαξμε 

κνλνπσιίσλ. Βεβαίσο, ηα κνλνπψιηα δελ ξπζκίδνληαη απφ ηε ζέιεζε ηεο 

θνηλσλίαο, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε αληαγσληζηηθέο αγνξέο, αιιά απφ ηε δχλακή ηνπο ζε 

ζρέζε κε απηή ησλ θαηαλαισηψλ. Σν Κξάηνο ινηπφλ νθείιεη λα ειέγρεη ηελ 

ιεηηνπξγία ελφο κνλνπσιίνπ θαη λα ηε ξπζκίδεη πξνο φθεινο ηνπ θνηλσληθνχ 

ζπλφινπ.  

 

1.2.1  Ζ Ηζνξξνπία κηαο Μνλνπσιηαθήο Δπηρείξεζεο  

 

ινη νη κνλνπσιεηέο αληηκεησπίδνπλ κηα αληαιιαθηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο ηηκήο 

πνπ επηζπκνχλ λα ρξεψζνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο θαη ηεο πνζφηεηαο πνπ 

κπνξνχλ λα ηνπο πνπιήζνπλ (πξνθεηκέλνπ λα πνπιήζνπλ πεξηζζφηεξν ζα 

πξέπεη λα κεηψζνπλ ηελ ηηκή πνπ ρξεψλνπλ). Χζηφζν, ππάξρνπλ δχν 

πεξηπηψζεηο πνπ κπνξνχλ λα ηξνπνπνηήζνπλ κία ηέηνηα ζρέζε. Ζ πξψηε έρεη λα 

θάλεη κε ηε ρξέσζε κίαο θαη κνλαδηθήο ηηκήο ζε φινπο ηνπο πειάηεο θαη θάζε 

κνλάδα ηνπ πξντφληνο, θαη ε δεχηεξε έρεη λα θάλεη κε ηε ρξέσζε δηαθνξεηηθψλ 

ηηκψλ γηα θάζε επίπεδν θαηαλαισηηθήο δαπάλεο απφ κέξνπο ησλ θαηαλαισηψλ.   

ην Γηάγξακκα 1-3 παξνπζηάδνπκε ηε ζέζε ηζνξξνπίαο κηαο κνλνπσιηαθήο 

επηρείξεζεο, ε νπνία δελ πξνβαίλεη ζε δηαρσξηζκφ ηηκήο. Ζ παξαπάλσ ζέζε 

ηζνξξνπίαο εληνπίδεηαη ζην ζεκείν φπνπ ε θακπχιε ηεο οπιακήρ πποζόδος (MR) 

ηέκλεη ηελ θακπχιε ηνπ οπιακού κόζηοςρ (MC). Ζ πνζφηεηα θαη ε ηηκή 
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ηζνξξνπίαο είλαη 
mq  θαη 

mp , αληίζηνηρα, ελψ ηα νηθνλνκηθά θέξδε ηνπ 

κνλνπσιίνπ αλέξρνληαη ζε 
m m mp ac q . 

 

 

 

 
 

Πηηέιε, Υ. θαη Φεηξίδνπ, Α. (2006). Μικποοικονομική.  
Πάηξα : Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην, ζει.285-288 

 

ην παξαπάλσ ζρήκα παξαηεξνχκε φηη, γηα ην επίπεδν παξαγσγήο ηεο, ε ηηκή 

πνπ ρξεψλεη έλα αξξχζκηζην κνλνπψιην είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξε απφ ην 

κέζν ζπλνιηθφ θφζηνο παξαγσγήο (
mAC ac ), νπφηε απηή ε ηηκνιφγεζε ηνπ 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα γηα επίηεπμε νηθνλνκηθψλ θεξδψλ (ε πεξηνρή ABm mac p  ). 

Βεβαίσο αλ ππήξραλ νηθνλνκηθά θέξδε ζε έλαλ αληαγσληζηηθφ θιάδν, ηφηε απηφ 

ζα παξείρε θίλεηξα ζε λέεο επηρεηξήζεηο λα εηζέιζνπλ ζηνλ θιάδν. Αληίζεηα ζε 

έλα κνλνπσιηαθφ θιάδν θάηη ηέηνην δελ είλαη εθηθηφ, ιφγσ ηεο χπαξμεο 

εκπνδίσλ ζηελ είζνδν λέσλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ θιάδν. 

 

ΗΟΡΡΟΠΗΑ ΔΝΟ  ΑΡΡΤΘΜΗΣΟΤ 

ΜΟΝΟΠΧΛΗΟΤ 
Σηκή 

MC (θακπχιε νξηαθνχ θφζηνπο) 

AC (θακπχιε κέζνπ θφζηνπο παξαγσγήο)  

D (θακπχιε δήηεζεο)  

mq

 

MR (θακπχιε νξηαθήο  πξνζφδνπ)  

Πνζφηεηα 

mp

 

mac

 

Α 

Β 

Γηάγξακκα 1-3: Ζ Αξξχζκηζηε Θέζε Ηζνξξνπίαο κηαο Μνλνπσιηαθήο Δπηρείξεζεο θαη ε 

Δπίηεπμε Οηθνλνκηθψλ Κεξδψλ 
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Αξηζκεηηθφ Παξάδεηγκα: Ζ Ηζνξξνπία ελφο Αξξχζκηζηνπ Μνλνπσιίνπ   

Δάλ ε ζπλάξηεζε δήηεζεο (ε νπνία αθνξά ην ζχλνιν ηεο αγνξάο) πνπ 

αληηκεησπίδεη κηα κνλνπσιηαθή επηρείξεζε είλαη ηεο κνξθήο 220 4p q , ηφηε ε 

ζπλάξηεζε ζπλνιηθήο πξνζφδνπ ζα είλαη 2220 4TR p q q q , θαη ε 

ζπλάξηεζε νξηαθήο πξνζφδνπ 2220 4 220 8
dTR d

MR q q q
dq dq

. Καηφπηλ, 

ππνζέηνπκε φηη ε ζπλάξηεζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο είλαη ηεο κνξθήο 

210 20TC q q , νπφηε ε ζπλάξηεζε νξηαθνχ θφζηνπο ζα είλαη 

210 20 20 2
dTC d

MC q q q
dq dq

. 

ην ζεκείν ηζνξξνπίαο ζα πξέπεη λα έρνπκε MR MC , δειαδή 

220 8 20 2q q , ή 20mq . Με βάζε ινηπφλ ηελ αξρή ηεο κεγηζηνπνίεζεο ησλ 

θεξδψλ ην παξαπάλσ κνλνπψιην ζα παξαγάγεη πνζφηεηα 20 κνλάδσλ, 

ρξεψλνληαο ηελ ηηκή ησλ 220 4 20mp 140€, θαη έρνληαο κέζν θφζηνο 

παξαγσγήο ηεο ηάμεσο ησλ 40,5€ ζα δηαζθαιίζεη έλα νηθνλνκηθφ θέξδνο αλά 

κνλάδα ηεο ηάμεσο ηνπ 99,5€ ή 1.990€ ζπλνιηθά (Πίλαθαο 1-1).   

 
 

Πίλαθαο 1-1:  Ηζνξξνπία ε κηα Μνλνπσιηαθή Δπηρείξεζε 

 Σηκή Πεξηγξαθή 

Σηκή Ηζνξξνπίαο 140,0 € 220 4 20 140mp  

πλνιηθή Πξφζνδνο 2.800,0 € 
20 140 2.800m mTR q p

 

πλνιηθφ Κφζηνο 810,0 € 

210 20 20 20

810    

TC
 

Οξηαθφ Κφζηνο  
(ζην ζεκείν παξαγσγήο)   

60,0 € 
20 2 20

60

MC

     
 

Μέζν Κφζηνο 40,5 € 810 / 20 40,5AC  
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 Σηκή Πεξηγξαθή 

πλνιηθφ Κέξδνο 1.990,0 € 
2.800 810

1.990    

TR TC
 

Κέξδνο αλά Μνλάδα 99,5 €  

 

Καηφπηλ, ζην Γηάγξακκα 1-4 ζπγθξίλνπκε ηελ θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο ηνπ 

κνλνπσιίνπ κε απηή πνπ ζα επηηχγραλε ε νηθνλνκία, εάλ ν θιάδνο ιεηηνπξγνχζε 

πιήξσο αληαγσληζηηθά.  

Θα πξέπεη επνκέλσο λα εμεηάζνπκε ηηο ζπλζήθεο δήηεζεο θαη πξνζθνξάο 

αλαιφγσο κε ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηνπ θιάδνπ. Ζ θακπχιε δήηεζεο (D) ζα είλαη 

ε ίδηα, αλεμαξηήησο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ν θιάδνο είλαη νξγαλσκέλνο, 

δειαδή κνλνπσιηαθά ή αληαγσληζηηθά. ηνλ αληαγσληζηηθφ θιάδν ε θακπχιε 

πξνζθνξάο ηνπ θιάδνπ ηζνχηαη κε ην άζξνηζκα ησλ αηνκηθψλ θακππιψλ 

πξνζθνξάο θάζε αληαγσληζηηθήο επηρείξεζεο. Ζ δε αηνκηθή θακπχιε 

πξνζθνξάο θάζε επηρείξεζεο ηαπηίδεηαη κε ηελ θακπχιε ηνπ νξηαθνχ θφζηνπο 

ηεο ( iMC ). πλεπψο, ε θακπχιε πξνζθνξάο ελφο αληαγσληζηηθνχ θιάδνπ 

απαξηηδφκελνπ απφ N επηρεηξήζεηο ζα είλαη 
1

N

i

i

S MC . 

Ο αληαγσληζηηθφο θιάδνο βξίζθεηαη ζε ηζνξξνπία ζην εκείν Α, φπνπ ε ηηκή  

ηζνξξνπίαο είλαη 
cp  θαη ε πνζφηεηα ηζνξξνπίαο 

cq .  ην δε ζεκείν ηζνξξνπίαο 

Α, ην νξηαθφ θνηλσληθφ θφζηνο (ην νπνίν απεηθνλίδεη ε θακπχιε πξνζθνξάο) 

ηζνχηαη κε ην νξηαθφ θνηλσληθφ φθεινο (πνπ καο δείρλεη ε θακπχιε δήηεζεο). 

Αληίζεηα ν κνλνπσιεηήο ιεηηνπξγψληαο ζην ζεκείν Γ, φπνπ ε ηηκή  ηζνξξνπίαο 

είλαη 
mp  (κε 

c mp p ) θαη ε πνζφηεηα ηζνξξνπίαο 
mq  (κε qc*>qm*) δεκηνπξγεί κηα 

δηαθνξά κεηαμχ ηνπ νξηαθνχ θνηλσληθνχ νθέινπο (
mq ) θαη ηνπ νξηαθνχ 

θνηλσληθνχ θφζηνπο (
mq ). Δπνκέλσο, ε ιεηηνπξγία ηνπ κνλνπσιίνπ νδεγεί, ζε 

ζρέζε κε ηνλ πιήξε αληαγσληζκφ, θαη ζε πςειφηεξε ηηκή θαη ζε ρακειφηεξε 
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παξαγνκέλε πνζφηεηα, αιιά θαη ζε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ νξηαθνχ θνηλσληθνχ 

νθέινπο θαη ηνπ νξηαθνχ θνηλσληθνχ θφζηνπο.   

 

 

Γηάγξακκα 1-4: Οη Απψιεηεο Δπεκεξίαο ζε Έλα Μνλνπσιηαθφ Κιάδν ζε ζρέζε κε θάπνην 

αληαγσληζηηθφ θιάδν. 

 

ηε ζπλέρεηα, θαη βιέπνληαο ην ίδην ζρήκα, κπνξνχκε λα αμηνινγήζνπκε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κνλνπσιίνπ εμεηάδνληαο ηα 

απνηειέζκαηά ηνπ ζηελ νηθνλνκηθή επεκεξία. 

Ζ νηθνλνκηθή επεκεξία ζπλίζηαηαη ζην άζξνηζκα ηνπ πιενλάζκαηνο ηνπ 

θαηαλαισηή θαη ηνπ πιενλάζκαηνο ηνπ παξαγσγνχ. Σν πιεφλαζκα ηνπ 

θαηαλαισηή είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο πνπ ηειηθά ν θαηαλαισηήο 

θαηαβάιεη γηα αγνξά ηνπ πξντφληνο θαη ηνπ ηηκήκαηνο πνπ είλαη δηαηεζεηκέλνο λα 

πιεξψζεη. Σν πιεφλαζκα ηνπ παξαγσγνχ είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηηκήο πνπ 

εηζπξάηηεη ν παξαγσγφο θαη ηνπ θαηά κνλάδα κεηαβιεηνχ θφζηνπο παξαγσγήο.  

ΔΤΖΜΔΡΗΑ Δ ΔΝΑ 

ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟ ΚΛΑΓΟ 
Σηκή 

1

N

i

i

S MC

 

D
  

mq  Πνζφηεηα 

mp  

cp  

cq

 

Ζ ΔΤΖΜΔΡΗΑ Δ ΔΝΑ 

ΜΟΝΟΠΧΛΗΑΚΟ ΚΛΑΓΟ  

Πιεφλαζκα Καηαλαισηή 

A 

 

B 

 

Γ 

 

B 

 

Γ 

 
Γ 

 
Πιεφλαζκα Παξαγσγνχ  

Απψιεηα Δπεκεξίαο  

A 

 cp  

Δ 

 D  

S MC
 

Ζ 

 

MR 
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Ο ζπλδπαζκφο ινηπφλ πςειήο ηηκήο (πνπ ρξεψλεη ν κνλνπσιεηήο) θαη ηεο 

κηθξφηεξεο πνζφηεηαο (πνπ παξάγεη απηφο), αθ’ ελφο κελ κεηψλεη ην πιεφλαζκα 

ηνπ θαηαλαισηή απφ 
cp AB  ζε 

mp ΓB , αθ’ εηέξνπ δε απμάλεη ην πιεφλαζκα ηνπ 

παξαγσγνχ απφ 
cpΓΑ  ζε ΓΔΓ mp . Απφ ηελ πεξηνρή πιενλάζκαηνο πνπ ράλεη ν 

θαηαλαισηήο, δειαδή ηελ πεξηνρή ΑΓc mp p , ν παξαγσγφο ιακβάλεη κφλν έλα 

κέξνο, δειαδή ην
c mp pHΓ , ην νπνίν βεβαίσο απνηειεί έλα κέηξν εθκεηάιιεπζεο 

ηνπ θαηαλαισηή, θαζψο απηφ κεηαηξέπεηαη ζε νηθνλνκηθά θέξδε.  Απηή ε 

επηδίσμε, δειαδή ε επίηεπμε νηθνλνκηθψλ θεξδψλ κέζσ ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ 

πιενλάζκαηνο ηνπ θαηαλαισηή ζπληζηά ζπκπεξηθνξά Πξνζνδνζεξίαο (rent 

seeking).  

Σέινο, νη απψιεηεο επεκεξίαο είλαη ΔAΓ .   

πλνςίδνληαο ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη, ε ηζνξξνπία κηαο κνλνπσιηαθήο 

επηρείξεζεο αληηζηνηρεί ζε ηηκή πςειφηεξε εθείλεο ηνπ ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ, 

ελψ ζε πνζφηεηα θαηαλάισζεο κηθξφηεξε εθείλεο ηνπ ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ.  

Έηζη, ζηε κνλνπσιηαθή αγνξά νη θαηαλαισηέο απνιακβάλνπλ κηθξφηεξνπ 

πιενλάζκαηνο θαηαλαισηνχ ζπγθξηηηθά κε ηηο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ. 

Αμηνζεκείσην είλαη επίζεο φηη θαη ην άζξνηζκα ηνπ πιενλάζκαηνο θαηαλαισηή 

θαη πιενλάζκαηνο παξαγσγνχ είλαη κηθξφηεξν ζπγθξηηηθά κε ηηο ζπλζήθεο 

αληαγσληζκνχ. 

  

1.2.2  Σξφπνη Ρχζκηζεο κηαο Μνλνπσιηαθήο Δπηρείξεζεο  

 

Πξνεγνπκέλσο είδακε φηη ε ηηκή πνπ ρξεψλεη έλα αξξχζκηζην κνλνπψιην είλαη 

ζεκαληηθά πςειφηεξε απφ ην κέζν ζπλνιηθφ θφζηνο παξαγσγήο, νπφηε απηή ε 

ηηκνιφγεζε δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα επίηεπμε νηθνλνκηθψλ θεξδψλ. Μηα πηζαλή 

φκσο ξχζκηζε κεηψλεη απηή ηελ απψιεηα ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο πνπ 

πξναλαθέξακε. 

ε απηή ηελ ππνελφηεηα ζα αλαθεξζνχκε ζε ηξεηο ηξφπνπο ξχζκηζεο ελφο 

κνλνπσιίνπ. Καη’ αξράο νη πξψηνη δχν έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε ξχζκηζε ηεο ηηκήο 
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πνπ επηβάιιεη ην κνλνπψιην (βιέπε McConnell and Brue, 1991: 418 - 482). Ο 

πξψηνο έρεη λα θάλεη κε ηελ επηβνιή κηαο ηηκήο ίζεο κε ην νξηαθφ θφζηνο 

παξαγσγήο ( P MC ). Απηή ε ηηκή, ε νπνία θαη ζεσξείηαη σο απνηειεζκαηηθή, 

εληνπίδεηαη ζην ζεκείν ζπκβνιήο ηεο ζπλάξηεζεο δήηεζεο θαη ηεο ζπλάξηεζεο 

ηνπ νξηαθνχ θφζηνπο (Γηάγξακκα 1-5). 

 

Αξηζκεηηθφ Παξάδεηγκα: Ζ Ηζνξξνπία ελφο Ρπζκηζκέλνπ Μνλνπσιίνπ 

(P=MC)  

Δάλ ε ξπζκηζηηθή αξρή επηιέμεη λα επηβάιιεη ζηε κνλνπσιηαθή επηρείξεζε κία 

ηηκή ίζε κε ην νξηαθφ θφζηνο ηεο, ηφηε βάζεη ηεο ζπλάξηεζεο δήηεζεο 220 4p q  

θαη ηεο ζπλάξηεζεο νξηαθνχ θφζηνπο 20 2MC q , ε ηζφηεηα P MC  καο δίλεη 

33,33e

mq ε απηφ ην ζεκείν ην επίπεδν ηεο παξαγφκελεο πνζφηεηαο είλαη 

33,33e

mq  θαη ε ηηκή ηζνξξνπίαο 220 4 33,3e

mp 86,67€ (κηθξφηεξε δειαδή ηηκή 

ηεο αξρηθήο ηηκήο ηζνξξνπίαο ησλ 140€). 

 

Ο δεχηεξνο ηξφπνο πξνβιέπεη ηελ επηβνιή κίαο ηηκήο ίζεο κε ην κέζν θφζηνο 

παξαγσγήο ( P AC ). Γηαγξακκαηηθά, απηή ε ηηκή εληνπίδεηαη ζην ζεκείν 

ζπκβνιήο ηεο ζπλάξηεζεο δήηεζεο θαη ηεο ζπλάξηεζεο ηνπ κέζνπ θφζηνπο 

παξαγσγήο. ην παξαθάησ ζρήκα βιέπνπκε φηη ζηελ ηηκή 
mp  δελ ππάξρνπλ 

πιένλ νηθνλνκηθά θέξδε (θαζψο θαη ην κέζν θφζηνο παξαγσγήο είλαη ίζν κε ηελ 

παξαπάλσ ηηκή), ελψ ε παξαγφκελε πνζφηεηα 
mq  είλαη κεγαιχηεξε ηεο 

απνηειεζκαηηθήο πνζφηεηαο e

mq . Βεβαίσο ζα ήηαλ δπλαηφλ, αλάινγα κε ηελ 

κνξθή ησλ θακππιψλ κέζνπ θαη νξηαθνχ θφζηνπο, ε παξαγφκελε πνζφηεηα πνπ 

ζα πξνέθππηε απφ ηε ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε ηνπ κνλνπσιίνπ λα ήηαλ κηθξφηεξε 

ηεο απνηειεζκαηηθήο.   
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Γηάγξακκα 1-5: Ζ Ρχζκηζε ελφο Μνλνπσιίνπ κε ηελ Δπηβνιή Σηκήο ίζεο κε ην Οξηαθφ Κφζηνο  ή 

κε ην Μέζν Κφζηνο Παξαγσγήο 

 

Αξηζκεηηθφ Παξάδεηγκα: Ζ Ηζνξξνπία ελφο Ρπζκηζκέλνπ Μνλνπσιίνπ 

(P=ΑC)  

Δάλ ε ξπζκηζηηθή αξρή επηιέμεη λα επηβάιιεη ζηε κνλνπσιηαθή επηρείξεζε κία 

ηηκή ίζε κε ην κέζν θφζηνο, ηφηε βάζεη ηεο ζπλάξηεζεο ζπλνιηθνχ θφζηνπο 

210 20TC Q Q , ε ζπλάξηεζε ηνπ κέζνπ θφζηνπο ζα είλαη 10 / 20AC Q Q . 

Έηζη  ε ηζφηεηα P AC  καο δίλεη 39,95mq . ε απηφ ην ζεκείν ηνπ επηπέδνπ ηεο 

παξαγφκελεο πνζφηεηαο ε ηηκή ηζνξξνπίαο είλαη 
mp  =  220 – 4 (39,95) = 60,20€.  

 

ηνλ Πίλαθα 1-2 πνπ αθνινπζεί βιέπνπκε ζπγθεληξσηηθά ηα απνηειέζκαηα 
απηψλ ησλ δχν ηξφπσλ ξπζκηζκέλεο ιεηηνπξγίαο κηαο κνλνπσιηαθήο 
επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηελ αληαγσληζηηθή ιεηηνπξγία:  
 
 

 

 

 

ΗΟΡΡΟΠΗΑ ΔΝΟ  ΡΤΘΜΗΜΔΝΟΤ 

ΜΟΝΟΠΧΛΗΟΤ 

1νο ηξφπνο (P=MC)      2νο  ηξφπνο (P=AC) 

Σηκή 

MC 

AC 

D (θακπχιε δήηεζεο)  

e

mq

 

MR 

Πνζφηεηα 

mp

 

mq

 

e

mp

 



 
 ε ι ί δ α  | 21 

ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΕ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: ΚΡΑΣΙΜΟ Ή 
ΙΔΙΩΣΙΚΟΠΟΙΗΗ; 
 

 

Πίλαθαο 1-2: Αληαγσληζηηθή θαη Ρπζκηζκέλε Λεηηνπξγία Μνλνπσιηαθήο Δπηρείξεζεο 

 
Αληαγσληζηηθή 

Λεηηνπξγία  

Ρπζκηζκέλε 

Λεηηνπξγία  

(P=MC) 

Ρπζκηζκέλε 

Λεηηνπξγία  

(P=AC) 

Πνζφηεηα Ηζνξξνπίαο 20,0 33,33 39,95 

Σηκή Ηζνξξνπίαο 140,0 € 86,67 € 60,20 € 

πλνιηθή Πξφζνδνο 2.800,0 € 2.888,89 € 2.405,00 € 

πλνιηθφ Κφζηνο 810,0 € 1.787,8 € 2.405,0 € 

πλνιηθφ Κέξδνο 1.990,0 € 1.101,1 € 0,0 € 

Μέζν Έζνδν 140,00 € 86,67 € 60,20 € 

Μέζν Κφζηνο 40,50 € 53,63 € 60,20 € 

Κέξδνο αλά Μνλάδα 99,5 € 33,0 € 0,0 € 

Οξηαθφ Κφζηνο 60,0 € 86,67 € 99,90 € 

 

Σα απνηειέζκαηα απηά καο νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη, ζηε ξχζκηζε κε 

p=AC έρνπκε κεγαιχηεξε θαηαλαισηηθή επεκεξία, αιιά ιηγφηεξε ζπλνιηθή 

θνηλσληθή επεκεξία ζε ζρέζε κε ηελ πεξίπησζε ηεο ξχζκηζεο φπνπ p=MC. 

 

Δθηφο απφ ηηο νξνθέο ησλ ηηκψλ, ν ηξίηνο ηξφπνο ξχζκηζεο ελφο Μνλνπσιίνπ 

πνπ ζπλεζίδεηαη θπξίσο ζηελ Ακεξηθή θαη ηνλ Καλαδά, είλαη ην rate of return 

regulation, ν νπνίνο ζπλίζηαηαη ζηελ επηβνιή ελφο νξίνπ (φρη ζηελ ηηκή πνπ 

ρξεψλεη έλαο κνλνπσιεηήο αιιά) ζηελ απφδνζε πνπ κπνξνχλ λα πεηχρνπλ ηα 

απαζρνινχκελα (ή επελδπκέλα) θεθάιαηα κηαο δεκφζηαο επηρείξεζεο.  

πγθεθξηκέλα ε ελ ιφγσ απφδνζε k  ζηα επελδπκέλα θεθάιαηα ηεο εηαηξείαο ζα 

έρεη σο εμήο:  

Πσιεζεηο Λεηηνπξγηθα Δμνδα

Δπελδεδπκελν Κεθαιαην
k  

 

Δάλ ζπκβνιίζνπκε κε W ηελ ακνηβή ηεο εξγαζίαο  ( L ) θαη κε r  ηελ ακνηβή ηνπ 

θεθαιαίνπ ( K ) θαη ζεσξήζνπκε κία γξακκηθή ζπλάξηεζε δήηεζεο p a bq , 

1.1 
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ηφηε ηα ζπλνιηθά έζνδα ζα είλαη 2TR p q a bq q aq bq , θαη ζπλεπψο ε 

απφδνζε ( k ) ζην επελδπκέλν θεθάιαην ηεο δεκφζηαο επηρείξεζεο ζα είλαη:  

 

2pq WL aq q b WL
k

rK rK
 

 

Απφ ηελ παξαπάλσ ζρέζε βιέπνπκε πσο εάλ νη ξπζκηζηηθέο αξρέο 

επηβάιινπλ έλα αλψηαην επίπεδν απφδνζεο, αο πνχκε k , ηφηε έλαο ηξφπνο 

πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε απνδνηηθφηεηα ησλ απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ 

εληφο απηνχ ηνπ νξίνπ είλαη απηά λα απμεζνχλ (δειαδή λα απμεζεί ην K ). Με 

άιια ιφγηα απηνχ ηνπ είδνπο ε ξχζκηζε δίλεη θίλεηξα ζηελ επηρείξεζε λα επηιέμεη 

πην εληάζεσο θεθαιαίνπ παξαγσγηθέο ηερληθέο.  

Σα παξαπάλσ κπνξνχκε λα ηα δηαπηζηψζνπκε ζην Γηάγξακκα 1-6. Σν πάλσ 

κέξνο ηνπ ζρήκαηνο καο δείρλεη φηη ε κνλνπσιηαθή επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην 

θφζηνο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν παξαγσγήο 
mq . Γειαδή, γηα ην επίπεδν 

παξαγσγήο 100mq ν θζελφηεξνο ζπλδπαζκφο εξγαζίαο θαη θεθαιαίνπ πνπ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ε επηρείξεζε είλαη 6L θαη 2K , αληίζηνηρα. Δάλ 

ζπκβνιίζνπκε ηελ ακνηβή ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ θεθαιαίνπ κε W θαη r , αληίζηνηρα 

θαη ζεσξήζνπκε κία γξακκηθή ζπλάξηεζε δήηεζεο p a bq , ηφηε ηα θέξδε ηεο 

επηρείξεζεο (δειαδή ε δηαθνξά αλάκεζα ζηα ζπλνιηθά έζνδα (TR ) θαη ζηα 

ζπλνιηθά θφζηε (TC )), φηαλ απηή απαζρνιεί έμη κνλάδεο εξγαζίαο ( 6L ), δχν 

κνλάδεο θεθαιαίνπ ( 2K ) θαη παξάγεη 100 κνλάδεο ( 100mq ), ζα έρνπλ σο 

εμήο :  

1.2 
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Σειηθά ινηπφλ ηα θέξδε ζα είλαη  

2
100 100 6 2m a b W r  

Δθηφο ηνπ ζπλδπαζκνχ 6L  θαη 2K , θάζε άιινο ζπλδπαζκφο εξγαζίαο 

θαη θεθαιαίνπ, γηα ην παξαπάλσ επίπεδν παξαγσγήο, ζα έρεη κεγαιχηεξν 

θφζηνο θαη ζα νδεγήζεη ζε ρακειφηεξν θέξδνο ζε ζρέζε κε ην 
m

.  Δάλ φκσο, 

ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκνχ αλαθνξηθά κε ηελ αλψηαηε απνδνηηθφηεηα ησλ 

απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ ( k ), αλαγθαζηεί ε δεκφζηα επηρείξεζε, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζεη λα παξάγεη 100mq , λα απμήζεη ηελ απαζρφιεζε ηνπ 

θεθαιαίνπ απφ 2K ζε 4K , θαη βάζεη ηεο θακπχιεο ηνπ ίζνπ πξντφληνο λα 

κεηψζεη ηελ απαζρφιεζε ηεο εξγαζίαο απφ 6L  ζε 4L (δειαδή  αλαγθαζηεί 

λα βξεζεί ζην ζεκείν Α ηνπ Γηαγξάκκαηνο 1-6), ηφηε ζα έρνπκε έλα πςειφηεξν 

ζπλνιηθφ θφζηνο θαη θαη’ επέθηαζε ρακειφηεξν θέξδνο.  

1.3 
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Γηάγξακκα 1-6: Ζ Ρχζκηζε ελφο Μνλνπσιίνπ κε ηε Μέζνδν ηνπ Πξνζδηνξηζκνχ ηεο 

Απνδνηηθφηεηαο ησλ Δπελδπκέλσλ Κεθαιαίσλ 

 

1.2.3  Σν Φαηλφκελν ηεο Ρπζκηζηηθήο Οκεξίαο  

 

Ζ ξχζκηζε κηαο λέαο αγνξάο ζεσξείηαη επξέσο σο ην θιεηδί γηα ηελ επηηπρή 

έθβαζε ηνπ απνηειέζκαηνο κηαο δηαδηθαζίαο ηδησηηθνπνίεζεο ή κεηαξξχζκηζεο 

ελφο δεκφζηνπ κνλνπσιίνπ.  

Χζηφζν, ην θαηλφκελν ηεο ξπζκηζηηθήο νκεξίαο (regulatory capture) είλαη 

δπλαηφλ λα ππνλνκεχζεη ηε δηαδηθαζία ησλ κεηαξξπζκίζεσλ. Σν ελ ιφγσ 

θαηλφκελν αλαθέξεηαη ζην ελδερφκελν, δεκφζηνη θνξείο πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνη 

κε ηελ επνπηεία ζπγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ λα θαηαιήμνπλ λα 

ΗΟΡΡΟΠΗΑ ΔΝΟ  ΡΤΘΜΗΜΔΝΟΤ 

ΜΟΝΟΠΧΛΗΟΤ (rate of return regulation) 

Δξγαζία 

Κακπχιε Ίζνπ Πξντφληνο 

100mq  

2K  Κεθάιαην 

6L  

560m

 

4K  

4L  

520m
 

Ζ δεκφζηα επηρείξεζε ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκνχ 
ζηελ απφδνζε ησλ επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ 
αλαγθάδεηαη λα παξάγεη 100 κνλάδεο 
απαζρνιψληαο έλα κε απνηειεζκαηηθφ 
ζπλδπαζκφ θεθαιαίνπ (Κ=4) θαη εξγαζίαο (L=2) 

 
Α

θά
ια
ην 
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εμππεξεηνχλ ηα ζπκθέξνληα ησλ επνπηεπφκελσλ, αληί ηα ζπκθέξνληα ηνπ 

επξχηεξνπ δεκνζίνπ (Levine, 1998: 270). Κιαζζηθά παξαδείγκαηα ηέηνηαο 

ζπκπεξηθνξάο απνηεινχλ νη πεξηπηψζεηο δεκνζίσλ κνλνπσιίσλ πνπ πηέδνπλ 

γηα πςειφηεξεο ηηκέο, βηνκεραληψλ πνπ πηέδνπλ γηα πςειφηεξα φξηα ζηηο 

εθπνκπέο αεξίσλ (δειαδή γηα πεξηζζφηεξα «δηθαηψκαηα» ζηε κφιπλζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο), ή ελφο κνλνπσιεηή πνπ πηέδεη γηα ηε δηαηήξεζε ησλ εκπνδίσλ 

εηζφδνπ λέσλ αληαγσληζηψλ ζηελ αγνξά φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη.  

Σελ ηδέα ηεο ξπζκηζηηθήο νκεξίαο επαλεηζήγαγε ζηε ζχγρξνλε νηθνλνκηθή 

αλάιπζε ν Stigler (1971). χκθσλα κε ηνλ Stigler, θαηά θαλφλα ν ξπζκηδφκελνο 

θιάδνο ή ε ξπζκηδφκελε επηρείξεζε θαηνξζψλεη ηειηθά λα «αηρκαισηίζεη» ηε 

ξπζκηζηηθή αξρή, ε νπνία, ζε ηειηθή αλάιπζε ζρεδηάδεηαη θαη ιεηηνπξγεί βάζεη 

ησλ ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ ηνπ επνπηεπφκελνπ. Οη επνπηεπφκελεο επηρεηξήζεηο 

κπνξεί λα αζθήζνπλ πίεζε είηε ζε πνιηηηθφ είηε ζε ξπζκηζηηθφ επίπεδν. Γηα 

παξάδεηγκα, ελδέρεηαη κέζσ ζπλεηζθνξψλ ζε πνιηηηθέο εθζηξαηείεο κία 

επνπηεπφκελε επηρείξεζε λα ππνζηεξίμεη πνιηηηθνχο πνπ ζπκκεξίδνληαη ηηο 

ζέζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηηο θαηάιιειεο ξπζκίζεηο (Laffont and Tirole 1991). Δπίζεο, 

νη επνπηεπφκελεο επηρεηξήζεηο κπνξεί λα αζθήζνπλ πίεζε ζην επίπεδν ηεο 

ξπζκηζηηθήο αξρήο, πξνζθέξνληαο γηα παξάδεηγκα ζην πξνζσπηθφ ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ αξρψλ επθαηξίεο απαζρφιεζεο, κε αληάιιαγκα βεβαίσο ηε 

δηαζθάιηζε κηαο θηιηθφηεξεο ζηάζεο απηψλ έλαληη ησλ άιισλ επνπηεπφκελσλ 

επηρεηξήζεσλ (Laffont and Tirole 1991).  

Πξνθεηκέλνπ λα ηεθκεξησζεί εκπεηξηθά ε παξαπάλσ ζέζε, νη Stigler θαη 

Friedland (1962) εμέηαζαλ ηελ επίδξαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ 

επί ησλ ηηκψλ ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο πεξηφδνπ 1917-1932. Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο έδεημαλ φηη δελ ππήξρε 

θάπνηα ζεκαληηθή ζηαηηζηηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ ξπζκηζκέλσλ θαη κε-

ξπζκηζκέλσλ δεκνζίσλ κνλνπσιίσλ. Απηφ ινηπφλ ην εκπεηξηθφ εχξεκα νδήγεζε 

ηνπο ζπληάθηεο ηεο κειέηεο λα ππνζέζνπλ, φηη ζηφρνο ησλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ 

δελ απνηειεί ε βειηηζηνπνίεζε ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο, αιιά ε εμππεξέηεζε 
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ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ παξαγσγψλ.  

Με άιια ιφγηα, ην λέν ζεζκηθφ πεξηβάιινλ πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ πεξάησζε 

κίαο δηαδηθαζίαο ηδησηηθνπνίεζεο είλαη δπλαηφλ λα δηέπεηαη απφ αζαθείο 

θαλφλεο, λένπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο πνπ πηζαλψο λα έρνπλ ζπγθξνπφκελα 

ζπκθέξνληα ζε άιιεο δεκφζηεο ππεξεζίεο, θαη κία ελ γέλεη έιιεηςε εκπεηξίαο 

ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ θαλφλσλ. ε αξθεηέο δε πεξηπηψζεηο, 

νη κεηαξξπζκίζεηο δεκνζίσλ νξγαληζκψλ έιαβαλ ρψξα ζε έλα πεξηβάιινλ 

ραξαθηεξηδφκελν απφ ειιηπέο ξπζκηζηηθφ πιαίζην (World Bank, Inter-American 

Development Bank, 2005:31-32). Έηζη πξνεηνηκάδεηαη ην έδαθνο γηα ηελ 

αλάπηπμε θαηξνζθνπηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ ξπζκηδφκελσλ 

επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο κπνξεί λα «αηρκαισηίζνπλ» ηε κεηαξξχζκηζε πξνο ίδηνλ 

φθειφο ηνπο, θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ πνιηηηθψλ (ή ηεο πνιηηηθήο ειίη), νη νπνίνη 

κπνξεί λα θάλνπλ θαθή ρξήζε ησλ δπλάκεσλ ηεο ξπζκηζηηθήο αξρήο, 

πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζνπλ δηθνχο ηνπο ζθνπνχο.  

Χζηφζν, δελ είλαη κφλν νη επηρεηξήζεηο πνπ ελδερνκέλσο λα «αηρκαισηίζνπλ» 

ηηο ξπζκηζηηθέο αξρέο (ε ζέζε δειαδή ηνπ Stigler (1971)), αιιά ππάξρνπλ θαη 

άιιεο θνηλσληθέο νκάδεο πνπ κπνξεί θαη απηέο λα πηνζεηήζνπλ κία ηέηνηα 

ζπκπεξηθνξά. Γηα παξάδεηγκα, είλαη πηζαλφλ ηα εξγαηηθά ζπλδηθάηα πνπ 

σθεινχληαη απφ δηαηψληζε ηνπ παιαηνχ θαζεζηψηνο ιεηηνπξγίαο κηαο δεκφζηαο 

επηρείξεζεο, λα αζθήζνπλ πίεζε ζηηο ξπζκηζηηθέο αξρέο, φηαλ απηέο ζειήζνπλ 

λα εηζαγάγνπλ κεηαξξπζκίζεηο, νη νπνίεο απφ ηε κία ζα ζίγνπλ ηα εδξαησκέλα 

ζπκθέξνληα ζπληερληψλ, απφ ηελ άιιε φκσο ζα σθειήζνπλ ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηεο θνηλσλίαο. Απηφ εμεγεί θαη ην θχκα θαηά ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ πνπ 

επηθξαηεί ζε φιν ηνλ θφζκν.  

Έλα εμίζνπ ζεκαληηθφ ζέκα (ζρεηηθά κε ηε ξπζκηζηηθή νκεξία) είλαη ε 

νκνηνγέλεηα ησλ παξαπάλσ νκάδσλ ελδηαθέξνληνο. ηελ πεξίπησζε ξχζκηζεο 

δεκνζίσλ κνλνπσιίσλ απηέο νη νκάδεο πίεζεο είλαη πνιχ εηεξνγελείο. Απφ ηε 

κία, ζηνπο θιάδνπο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο δελ 

ππάξρνπλ πνιινί αληαγσληζηέο, αθφκε θαη ζε δηεζλέο επίπεδν, θαη σο εθ ηνχηνπ,  
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είλαη ινγηθφ νη θαηά ηηο πξναλαθεξζείζεο ζπλζήθεο επνπηεπφκελεο επηρεηξήζεηο 

λα έρνπλ έλα ηδηαίηεξν θίλεηξν, πξνθεηκέλνπ λα επεξεάζνπλ ηηο επνπηεχνπζεο 

ξπζκηζηηθέο αξρέο. Απφ ηελ άιιε, νη θαηαλαισηέο αληηκεησπίδνπλ ζπλήζσο 

ζεκαληηθά πξνβιήκαηα νξγάλσζεο ζε κηα εληαία νκάδα ελδηαθέξνληνο. Δλ 

κέξεη, απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη ίδηνη νη θαηαλαισηέο δελ απνηεινχλ κία 

νκνηνγελή νκάδα, αιιά πνιιέο. Γηα παξάδεηγκα θαηαλαισηέο πνπ είλαη θησρνί 

θαη πινχζηνη, θάηνηθνη αζηηθψλ ή παξακεζνξίσλ πεξηνρψλ θηι κε απνηέιεζκα, 

φπσο είλαη αλακελφκελν, δηαθνξεηηθά, θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα.  

πκπεξαζκαηηθά, ζα ιέγακε ινηπφλ φηη ε πςθμιζηική ομηπία θαη ε ζρεηηδφκελε 

κε ηε ξχζκηζε κηαο λέαο αγνξάο πνιηηηθή θαηξνζθνπία απνηεινχλ ην θφζηνο κηαο 

δηαδηθαζίαο ηδησηηθνπνίεζεο ελφο δεκφζηνπ νξγαληζκνχ, θαη ππνλνκεχνπλ 

βέβαηα ηελ επηηπρία ηεο (Estache and Martimort (1999).  Οη ξπζκηζηηθέο αξρέο ζα 

πξέπεη λα ιεηηνπξγήζνπλ εμηζνξξνπψληαο ηα ζπκθέξνληα πνιιψλ νκάδσλ 

ελδηαθέξνληνο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα, νη θαηαλαισηέο, ηα εξγαηηθά 

ζπλδηθάηα, ε πνιηηηθή εγεζία, νη ηξάπεδεο, πηζαλνί εγρψξηνη αληαγσληζηέο, νη 

μέλεο θπβεξλήζεηο θ.α., θαη κε πξψηε βέβαηα νκάδα ελδηαθέξνληνο ηελ 

επνπηεπφκελε επηρείξεζε.  

 

1.3  ΣΟ ΚΡΑΣΟ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΖΝ ΑΝΑΓΗΑΝΟΜΖ ΣΟΤ 

ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ  

 

Έλα Κξάηνο έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ δηάθνξα κέζα πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε κία, 

δεηνχκελε απφ κεγάιν κέξνο ηεο θνηλσλίαο, αλαδηαλνκή εηζνδήκαηνο. Σέηνηα 

παξαδνζηαθά κέζα είλαη βεβαίσο νη δηάθνξεο κεηαβηβαζηηθέο πιεξσκέο (γηα 

παξάδεηγκα ηα επηδφκαηα αλεξγίαο, θαη ην ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο), ν 

θαζνξηζκφο ησλ ηηκψλ (γηα παξάδεηγκα ηηκέο ζηήξημεο γηα ηνπο παξαγσγνχο 

ζπγθεθξηκέλσλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ), θαη νη θφξνη.  

Χζηφζν ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ππάξρνπλ θαη «κε παξαδνζηαθά» κέζα 

αλαδηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο. Πξάγκαηη, φπσο επηζεκαίλνπλ νη Alesina et al.  
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(2001), ην Κξάηνο κπνξεί λα εμαζθαιίζεη, ή λα εληζρχζεη, ην εηζφδεκα γηα 

ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο αηφκσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο, νη νπνίεο 

ελδερνκέλσο λα πιήηηνληαη απφ πςειά πνζνζηά αλεξγίαο (ή λα απνηεινχλ 

ζεκαίλνλ θνκκάηη ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο), κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ζέζεσλ 

απαζρφιεζεο ζην δεκφζην ηνκέα. Με άιια ιφγηα, ην Κξάηνο παξάγεη, κέζσ ησλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγεί, «δεκφζηα αγαζά θαη ππεξεζίεο», ηα νπνία 

βεβαίσο δελ ηα έρεη αλάγθε ην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο, αιιά ζπγθεθξηκέλεο 

θνηλσληθέο νκάδεο. Γειαδή ην Κξάηνο επηιέγεη λα θάλεη, θαηά πάζα πηζαλφηεηα 

παξά ηε βνχιεζε ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηεο θνηλσλίαο, επηιεθηηθή αλαδηαλνκή 

εηζνδήκαηνο ππέξ ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ.   

Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν κηα Κπβέξλεζε ελδέρεηαη λα επηιέμεη ην ζπγθεθξηκέλν 

ηξφπν αλαδηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο, έρεη λα θάλεη κε ην γεγνλφο φηη φια ηα 

δεκφζηα έξγα (ζε απηά βεβαίσο πεξηιακβάλνληαη φιεο νη επηρεηξεκαηηθέο 

πξσηνβνπιίεο ηνπ Κξάηνπο, απφ ηελ απιή ζχζηαζε ελφο εξεπλεηηθνχ ηδξχκαηνο 

κέρξη ηα πξνγξάκκαηα δεκνζίσλ επελδχζεσλ), ιφγσ ηεο αζχκκεηξεο 

πιεξνθφξεζεο (ην εθινγηθφ ζψκα δελ έρεη επαξθή πιεξνθφξεζε αλαθνξηθά κε 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ππφ εθηέιεζε δεκνζίσλ έξγσλ), απνηεινχλ έλα 

θεθαιπκκέλν ηξφπν κεηαθνξάο πφξσλ (ζηελ θαιχηεξε ησλ πεξηπηψζεσλ απφ 

ηηο πςειέο ή κεζαίεο εηζνδεκαηηθέο ηάμεηο πξνο ηηο ρακειφηεξεο), ζηνλ νπνίν 

ζπλήζσο δελ αληηηίζεηαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο θνηλσλίαο, ελ αληηζέζεη βέβαηα 

πξνο έλα ξεηφ ζρέδην αλαδηαλνκήο εηζνδήκαηνο κέζσ ηεο θνξνινγηθήο 

πνιηηηθήο. Με άιια ιφγηα, ην Κξάηνο δηα ηεο δηνγθσκέλεο γξαθεηνθξαηίαο πνπ 

δεκηνπξγεί, ιακβάλεη ηελ πνιηηηθή ππνζηήξημε πξνθεηκέλνπ λα αλαδηαλείκεη 

εηζφδεκα θαη πξνο ηηο (σο νθείιεη) θνηλσληθέο νκάδεο πνπ έρνπλ πξαγκαηηθά 

αλάγθε, αιιά θαη (ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο) πξνο επηιεγκέλεο θνηλσληθέο 

νκάδεο πνπ απνθέξνπλ (κεγηζηνπνηνχλ δειαδή) πνιηηηθά νθέιε. 

ε κία κειέηε γηα ηελ Ακεξηθή, νη Alesina et al. (2000) δηαπίζησζαλ φηη ζηηο 

ακεξηθαληθέο πφιεηο ην Κξάηνο δεκηνπξγεί ζέζεηο εξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα 

εθπιεξψζεη αλαδηαλεκεηηθνχο ζθνπνχο, κεηαθέξνληαο εηζφδεκα θαη πξνο 
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πξνβιεκαηηθέο θνηλσληθέο νκάδεο, αιιά θαη πνιηηηθά πξνλνκηνχρεο θνηλσληθέο 

νκάδεο. 

ηε κειέηε ηνπο νη Alesina et al. (2001) δηαπίζησζαλ φηη, πεξίπνπ ην κηζφ ηεο 

δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ Ηηαιηθνχ θξάηνπο γηα κηζζνχο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ 

ηεο Νφηηαο Ηηαιίαο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλαο είδνο «επηρνξήγεζεο» (ή 

κεηαβηβαζηηθήο πιεξσκήο) ρνξεγνπκέλεο απφ ηνλ Ηηαιηθφ Βνξξά. Καηά ηνπο 

ζπγγξαθείο, ην θαηλφκελν απηφ νθείιεηαη ζε έλα ζπλδπαζκφ ηνπ κεγέζνπο 

δεκφζηαο απαζρφιεζεο θαη πξφζζεηεο ακνηβήο γηα ηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο 

ζε ζρέζε κε άιινπο εξγαδφκελνπο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Απηή ε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

Ηηαιηθνχ Κξάηνπο έρεη φρη κφλν νηθνλνκηθέο, αιιά θαη θνηλσληθέο επηπηψζεηο, 

θαζψο παξαηεξείηαη ζηε Νφηην Ηηαιία, ιφγσ ηεο ειθπζηηθφηεηαο πνπ έρνπλ νη 

ζέζεηο εξγαζίαο ζην δεκφζην, κία ηάζε ησλ αηφκσλ λα πξνζαξκφδνπλ ηηο 

εθπαηδεπηηθέο ηνπο επηινγέο θαη ηελ ελ γέλεη ζπκπεξηθνξά ηνπο, πξνο ηα 

απαηηνχκελα γηα εχξεζε εξγαζίαο ζην δεκφζην ηνκέα.  Δπίζεο, θαλείο απφ 

απηνχο δελ επηζπκεί, εθηφο θαη αλαγθαζηεί, λα αλαδεηήζεη εξγαζία ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί κηα ζρεηηθή αθακςία ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

εξγαδφκελσλ.  

Απηφο δε ν ηξφπνο κεηαθνξάο εηζνδήκαηνο απαληά ζε πεξηνρέο κε πςειή 

εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα. Γηα παξάδεηγκα, νη Alesina et al. (2000) αλαθέξνπλ φηη 

ην 1992 ζηελ, ηδηαίηεξα ραξαθηεξηδφκελε απφ εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα, 

Οπάζηγθηνλ 1 ζηνπο 13 θαηνίθνπο ηεο ήηαλ δεκφζηνο ππάιιεινο. Σν ίδην θαη ζηελ 

Κέλπα, ζηε δεθαεηία ηνπ '90 νη δεκφζηνη ππάιιεινη, πνπ απαζρνινχληαλ ζηα 21 

Τπνπξγεία θαη ζηηο ηνπιάρηζηνλ 93 δηαθνξεηηθέο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, 

απνηεινχζαλ ην ήκηζπ ηεο ζπλνιηθήο κηζζσηήο απαζρφιεζεο ζηε ρψξα. Αιιά 

θαη ζηε κειέηε ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζπγγξαθέσλ γηα ηηο Ακεξηθαληθέο πφιεηο, 

ηεθκεξηψζεθε κηα ζρέζε κεηαμχ ηνπ επηπέδνπ ηεο εηζνδεκαηηθήο αληζφηεηαο 

(αλεμαξηήησο ηνπ κέηξνπ θαηαγξαθήο ηεο, δειαδή είηε απφ ηνλ ζπληειεζηή Gini, 

είηε απφ ην ιφγν ηνπ κέζνπ πξνο ην δηάκεζν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα) θαη ηνπ 

κεγέζνπο ηεο απαζρφιεζεο ζην δεκφζην ηνκέα. Δπίζεο, νη ζπγγξαθείο 
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δηαπίζησζαλ φηη φζν ιηγφηεξν εζληθά νκνηνγελήο είλαη κία πφιε (δειαδή φζεο 

πεξηζζφηεξεο εζλνηηθέο νκάδεο θαηνηθνχλ ζε απηή), ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε 

δεκφζηα απαζρφιεζε, ε νπνία, θαηά ηνπο πξναλαθεξζέληεο κειεηεηέο, 

ελδερνκέλσο λα απνηειεί έλα είδνο «κεηαβηβαζηηθήο πιεξσκήο» πξνο ηηο 

δηάθνξεο εζλνηηθέο νκάδεο ελδηαθέξνληνο.  
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2 ΣΟ ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΧΝ ΗΓΗΧΣΗΚΟΠΟΗΖΔΧΝ  

ην πξνεγνχκελν θεθάιαην είδακε φηη ε εκπινθή ηνπ Κξάηνπο ζηελ νηθνλνκία 

κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί φηαλ νη αγνξέο απνηπγράλνπλ, κε θάπνην ηξφπν, λα 

αθηεξψζνπλ ηνλ απαξαίηεην αξηζκφ παξαγσγηθψλ πφξσλ γηα ηελ παξαγσγή 

ελφο πξντφληνο, ην νπνίν ε θνηλσλία ζεσξεί ζεκαληηθφ. Πξάγκαηη κεξηθνί 

ππνζηεξίδνπλ (βιέπε Briggs (1961)) φηη ην Κξάηνο νθείιεη λα ελεξγεί σο 

«Κξάηνο Πξφλνηαο» παξεκβαίλνληαο ζηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο, πξνθεηκέλνπ 

λα ηξνπνπνηήζεη ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηά ηεο. Με άιια ιφγηα, ε απνηπρία 

ησλ αγνξψλ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο δηθαηνινγεί ηε δεκφζηα ηδηνθηεζία 

παξαγσγηθψλ πφξσλ.  

Καηφπηλ, ε ηδησηηθνπνίεζε (δειαδή ε κεηαθίλεζε ησλ παξαγσγηθψλ πφξσλ 

απφ ηελ θαηνρή ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα πξνο ηελ θαηνρή ηνπ ηδησηηθνχ) 

δηθαηνινγείηαη φηαλ έρνπκε «απνηπρίεο» ηεο θξαηηθήο ηδηνθηεζίαο. ε κηα ινηπφλ 

ζεσξεηηθή ζπδήηεζε γηα ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο, ζα πξέπεη λα δνχκε θαηά πφζνλ 

είλαη απνηειεζκαηηθή ε δεκφζηα ηδηνθηεζία παξαγσγηθψλ πφξσλ, θαη 

ζεκαληηθφηεξν, θαηά πφζνλ ε αιιαγή ηδηνθηεζίαο απηψλ, απφ ην δεκφζην ηνκέα 

πξνο ηνλ ηδησηηθφ απμάλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα.  

 

2.1  ΘΔΧΡΖΣΗΚΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΑ ΤΠΔΡ ΣΖ ΗΓΗΧΣΗΚΟΠΟΗΖΖ  

 

Καηά ηνλ Shleifer (1999) ηα δεκφζηα κνλνπψιηα δελ απνηεινχλ ηελ θαηάιιειε 

ιχζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ απνηπρηψλ ηεο αγνξάο. Απηφ ηζρχεη γηα αξθεηνχο 

ιφγνπο.   

Καη’ αξράο, ε δεκφζηα ηδηνθηεζία παξαγσγηθψλ κνλάδσλ δεκηνπξγεί 

πξνβιήκαηα ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο. Γειαδή, ελψ ζηηο 

ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο θαη μεθάζαξνπο ζηφρνπο είλαη 

απηφο ηεο κεγηζηνπνίεζεο ηνπ πινχηνπ ησλ κεηφρσλ, ζηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο 

- θπβεξλήζεηο νη ζηφρνη κπνξεί λα δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηελ επίηεπμε ηνπ 
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θέξδνπο ή ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ πινχηνπ ησλ κεηφρσλ. Δίλαη δε ζπρλφ ην 

θαηλφκελν νη ζηφρνη ησλ δεκνζίσλ νξγαληζκψλ λα αιιάδνπλ, αλάινγα κε ηελ 

πνιηηηθή πξνέιεπζε θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο εθάζηνηε Κπβέξλεζεο. Απηή 

ινηπφλ ε έιιεηςε αμηφπηζηεο δέζκεπζεο απφ πιεπξάο ηνπ Κξάηνπο γηα ηνπο 

ζηφρνπο ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ κπνξεί λα κεηψζεη ζεκαληηθά ηελ 

απνδνηηθφηεηά ηνπο.  

Αιιά αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έλα Κξάηνο ζέζεη σο ζηφρν 

ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο, είλαη δχζθνιν, ιφγσ 

ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο δηαζπνξάο ηνπο, γηα ηνπο κεηφρνπο ηνπο, δειαδή γηα ηνπο 

θνξνινγνχκελνπο πνιίηεο, λα ζπληάμνπλ γηα ηε δηνίθεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

νξγαληζκψλ έλα πιέγκα θηλήηξσλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν παξαπάλσ 

ζηφρνο (Shleifer (1999)). Με άιια ιφγηα, ιφγσ ηεο αδπλακίαο απφ πιεπξάο ησλ 

κεηφρσλ ελφο δεκνζίνπ νξγαληζκνχ λα ζέζνπλ ηνπο θαηάιιεινπο επνπηηθνχο 

κεραληζκνχο γηα ηνλ έιεγρν ηεο δηνίθεζεο  ηνπ, θαη ιφγσ ηεο δπλαηφηεηαο ησλ 

κεηφρσλ κηαο κε-δεκφζηαο επηρείξεζεο λα πξάμνπλ ην παξαπάλσ, 

δηθαηνινγείηαη ε ηδησηηθνπνίεζε ηνπ δεκφζηνπ νξγαληζκνχ.  

Έλαο αθφκε ιφγνο πνπ νδεγεί κία δεκφζηα επηρείξεζε ζε αλαπνηειεζκαηηθή 

ιεηηνπξγία, απνηειεί ην γεγνλφο φηη ν βαζηθφο ρξεκαηνδφηεο ηεο, δειαδή ην 

Κξάηνο, είλαη απίζαλν λα αθήζεη κηα κεγάιε δεκφζηα επηρείξεζε λα 

ρξενθνπήζεη. Καηά ζπλέπεηα, έλαο δεκφζηνο νξγαληζκφο δελ ρξεηάδεηαη ηελ 

πεηζαξρία πνπ επηβάιιεηαη ζηηο εηαηξίεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα απφ ηηο 

θεθαιαηαγνξέο. Αιιά αθφκε θαη εάλ κία Κπβέξλεζε πξνζπαζήζεη λα επηβάιιεη 

ηελ πεηζαξρία πνπ επηβάιινπλ νη θεθαιαηαγνξέο, ηφηε είλαη πνιχ πηζαλφλ ην 

εγρείξεκά ηεο λα κελ έρεη επηηπρή έθβαζε.  

 

2.2  ΟΗ ΟΜΑΓΔ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ Δ ΜΗΑ ΗΓΗΧΣΗΚΟΠΟΗΖΖ  

 

Ζ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία ζα ηδησηηθνπνηεζεί κία δεκφζηα επηρείξεζε  ζρεηίδεηαη 

άκεζα κε ηα νθέιε ησλ πνιηηηθψλ ή ησλ ζπγγελψλ, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα 

απνθνκίζνπλ απφ απηή ηελ ηδησηηθνπνίεζε, πξνθεηκέλνπ λα αληηζηαζκηζηνχλ νη 
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απψιεηεο ηνπο, δειαδή ηα πξνλφκηα πνπ απνιάκβαλαλ φηαλ ε επηρείξεζε 

ιεηηνπξγνχζε ππφ θξαηηθφ έιεγρν. Οκνίσο θαη νη δηάθνξεο νκάδεο ελδηαθέξνληνο 

ή νη εθινγηθέο πεξηθέξεηεο, αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο πνιηηηθήο επηξξνήο πνπ 

είλαη ζε ζέζε λα αζθήζνπλ, κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο εμειίμεηο κίαο 

ηδησηηθνπνίεζεο.  

 

Πίλαθαο 2-1: Οη Οκάδεο Δλδηαθέξνληνο ζε κηα Ηδησηηθνπνίεζε 

ΟΜΑΓΑ 

ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ 
ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΔ ΑΠΔΗΛΔ / ΟΦΔΛΖ 

Πνιηηηθφ χζηεκα Απψιεηα εθπξνζψπεζεο ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο εηαηξίαο 

Δξγαδφκελνη θαη 

Γηνίθεζε ΓΔΚΟ 

Κίλδπλνο απψιεηαο ζέζεο εξγαζίαο θαη κείσζεο ηνπ εηζνδήκαηνο κεηά 

ηελ αλαδηάξζξσζε θαη ηδησηηθνπνίεζε ηεο επηρείξεζεο  

Δξγαηηθά πλδηθάηα, 

Θξεζθεπηηθνί Ζγέηεο   

πλήζσο απηέο νη νκάδεο είλαη αληίζεηεο κε ηελ ηδέα ηεο 

ηδησηηθνπνίεζεο  

Πεγή: Kayizzi-Mugerwa (2002) 

 

 

2.3  ΣΟ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΖ ΗΓΗΧΣΗΚΟΠΟΗΖΖ   

 

ε απηή ηελ ελφηεηα ζα παξαζέζνπκε ηε ζεσξεηηθή αλάιπζε ησλ Boycko et al. 

(1996) αλαθνξηθά κε ηελ επηινγή ή κε ηεο ιχζεο ηεο ηδησηηθνπνίεζεο.  

Θεσξνχκε φηη κία επηρείξεζε (είηε δεκφζηα είηε ηδησηηθή), κεηαμχ άιισλ, 

επηιέγεη ηνλ αξηζκφ ( E ) ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ επηζπκεί λα απαζρνιήζεη, θαζψο 

θαη ην χςνο ηεο κηζζνινγηθήο δαπάλεο ηεο, δειαδή ην γηλφκελν ησλ απνδνρψλ (

W ) ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο θαη ηνπ κεγέζνπο απηνχ ( E ). Ζ ελ ιφγσ δαπάλε 

κπνξεί λα είλαη L , δειαδή δηακνξθσκέλε ζε έλα επίπεδν πνπ ζεσξείηαη 

ηθαλνπνηεηηθφ απφ πιεπξάο εηαηξηθήο θεξδνθνξίαο, ή κπνξεί λα είλαη πςειφηεξε 

H L , αληαλαθιψληαο είηε έλα ππεξάξηζκν πξνζσπηθφ είηε ππέξ ην δένλ 

πςειέο απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ.  

Ζ ηδηνθηεζία ηεο επηρείξεζεο αλήθεη ζε δχν νκάδεο. Πξψηνλ ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα, δειαδή ζηνπο κεηφρνπο ηεο επηρείξεζεο, νη νπνίνη θαηέρνπλ έλα πνζνζηφ 
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, θαη δεχηεξνλ ζην Κξάηνο, ην νπνίν δηαηεξεί ζηελ θαηνρή ηνπ ην ππφινηπν 

1  ηεο επηρείξεζεο. Βεβαίσο ζε κηα δεκφζηα επηρείξεζε ην πνζνζηφ ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα είλαη θνληά ζην κεδέλ, ελψ αληίζεηα ζε κηα ηδησηηθή επηρείξεζε ην 

παξαπάλσ πνζνζηφ βξίζθεηαη πιεζίνλ ηεο κνλάδαο.  

Ακθφηεξνη ν ηδησηηθφο ηνκέαο (κέηνρνη) θαη ην Κξάηνο έρνπλ εθπξνζψπνπο. Οη 

κελ κέηνρνη αληηπξνζσπεχνληαη απφ ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο, ην δε Κξάηνο απφ 

ην πνιηηηθφ ζχζηεκα.  Ζ απφθαζε γηα ην χςνο ηεο κηζζνινγηθήο δαπάλεο κπνξεί 

λα ιεθζεί είηε απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα είηε απφ ην πνιηηηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν 

επηζπκεί απηή ε δαπάλε λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πςειφηεξε, πξνθαλψο γηα 

ςεθνζεξηθνχο ιφγνπο.  πγθεθξηκέλα, ην πνιηηηθφ ζχζηεκα επηζπκεί ην χςνο ηεο 

κηζζνινγηθήο δαπάλεο λα είλαη H , θαζψο ζε απηφ ην επίπεδν ην νξηαθφ φθεινο  

( q ) είλαη κεγαιχηεξν απφ ην νξηαθφ θφζηνο 1m , φπνπ m  ε νξηαθή 

κεηαβνιή ησλ εηαηξηθψλ θεξδψλ πνπ επηθέξεη κία  (ππέξ ην δένλ)  αχμεζε ηεο 

κηζζνινγηθήο δαπάλεο. 

 

Γηα παξάδεηγκα αο ππνζέζνπκε, φπσο  δείρλεη ν Πίλαθαο 2-2, φηη νη πσιήζεηο 

κηαο επηρείξεζεο αλέξρνληαη ζε 1.000 € θαη ην χςνο ηεο κηζζνινγηθήο δαπάλεο 

κπνξεί λα είλαη είηε 500 € (απηφ δειαδή πνπ επηζπκεί ν ηδησηηθφο ηνκέαο), είηε 

700 € (ην χςνο πνπ επηζπκεί ην πνιηηηθφ ζχζηεκα). Δάλ ηειηθά ην πνιηηηθφ 

ζχζηεκα επηβάιεη ην χςνο ησλ 700€ σο κηζζνινγηθή δαπάλε, δειαδή θαηαθέξεη 

λα απμήζεη ηε κηζζνινγηθή δαπάλε (ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ ραξηζηηθψλ 

πξνζιήςεσλ) θαηά 200€ (=700€ -500 €), ηφηε ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο ζα 

κεησζνχλ θαηά 200€, απφ 500€ ζε 300€ (δειαδή 200 / 200 1m ). Γνζέληνο 

φηη ην δεκφζην ειέγρεη ην 90% ηεο επηρείξεζεο, απηφ ζεκαίλεη φηη ε πνιηηηθή ησλ 

πξνζιήςεσλ ζα νδεγήζεη ζε κείσζε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ θαηά 180€ (=200€

0,9). Οπφηε ην νξηαθφ θφζηνο ηεο απφθαζεο γηα αχμεζε ησλ κηζζνινγηθψλ 

δαπαλψλ ζα είλαη -0,9€  (=-180/200). 
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Πίλαθαο 2-2: Σν Κφζηνο ησλ Υαξηζηηθψλ Πξνζιήςεσλ γηα ηα Γεκφζηα Έζνδα 

 

ΔΝΑΡΗΑ  

Μεηαβνιή 
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟ 

(Δπηιέγεηαη απφ ην 

Γεκφζην Σνκέα) 

ΜΖ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟ 

(Δπηιέγεηαη απφ ην 

Γεκφζην Σνκέα) 

ΠΧΛΖΔΗ 1.000,00 1.000,00  

Μηζζνινγηθή 

Γαπάλε 
500,00 700,00 200 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΔΡΓΖ 500,00 300,00 -200 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΔΡΓΖ 

ΗΓΧΣΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ 
50,00 30,00 -20 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΔΡΓΖ 

ΓΖΜΟΗΟΤ  

ΣΟΜΔΑ 

450,00 270,00 -180 

 

Σν δεηνχκελν είλαη πνηνο ειέγρεη ην χςνο ησλ πξνζιήςεσλ ( E ) ζηελ 

επηρείξεζε. Ηδησηηθνπνίεζε ζεκαίλεη είηε φηη ν έιεγρνο ησλ πξνζιήςεσλ 

πξνζσπηθνχ (δειαδή ε επηινγή ηνπ χςνπο ηεο  απαζρφιεζεο) πεξλάεη ζηε 

δηθαηνδνζία ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα είηε φηη ην Κξάηνο πνπιάεη έλα κέξνο ηνπ 

πνζνζηνχ πνπ ειέγρεη ζηελ επηρείξεζε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (Boycko et al., 

1996).  

ηελ πξψηε πεξίπησζε, ν ηδησηηθφο ηνκέαο ζα επηιέμεη ην επίπεδν ηεο 

κηζζνινγηθήο δαπάλεο λα είλαη L (θαη φρη H φπσο ήηαλ πξηλ ηελ ηδησηηθνπνίεζε). 

Σν πνιηηηθφ ζχζηεκα φκσο, ην νπνίν δελ επηζπκεί κείσζε ηεο κηζζνινγηθήο 

δαπάλεο, απνθαζίδεη λα παξάζρεη ζηελ επηρείξεζε κία επηδφηεζε t  

πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζεη ηε κηζζνινγηθή δαπάλε ζηαζεξή ζηα πξνεγνχκελα 

επίπεδα. Χζηφζν, ιφγσ ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηνπ θξάηνπο ζηελ 

επηρείξεζε, ζα ιάβεη πίζσ ην 1
 

ηεο επηδφηεζεο, δειαδή ε θαζαξή 

επηδφηεζε είλαη t .  
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ηνλ Πίλαθα 2-3 βιέπνπκε φηη ε επηδφηεζε ησλ 200€ πνπ δίλεη ην θξάηνο γηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο κηζζνινγηθήο δαπάλεο ζηα €700, έρεη σο απνηέιεζκα ηα θέξδε 

ηνπ λα απμεζνχλ θαηά 180€, νπφηε ην πξαγκαηηθφ θφζηνο ηεο επηδφηεζεο είλαη 

20€ θαη φρη 200€ 

 

Πίλαθαο 2-3: Σν Κφζηνο Γηαηήξεζεο Πξνβιεκαηηθψλ Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ 

 ΓΖΜΟΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ  

ΗΓΗΧΣΗΚΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΜΔ 

ΔΠΗΓΟΣΖΖ 

Μεηαβνιή 

ΠΧΛΖΔΗ 1.000,00€ 1.000,00€  

- Μηζζνινγηθή 

Γαπάλε 
700,00 700,00  

+ Δπηδνηήζεηο   200,00 200 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΔΡΓΖ 300,00€ 500,00€  

ΚΑΘΑΡΑ ΚΔΡΓΖ 

ΗΓΧΣΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ 

30,00€ 

(=10% 300€) 

50,00€ 

(=10% 500€) 
20 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΔΡΓΖ 

ΓΖΜΟΗΟΤ  

ΣΟΜΔΑ 

270,00€ 

(=90% 300€) 

450,00€ 

(=90% 500€) 
180 

 

Βεβαίσο, νη επηδνηήζεηο ζα πξέπεη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ είηε κέζσ ηεο αχμεζεο 

ηεο θνξνιφγεζεο είηε κέζσ ηεο αλφδνπ ηνπ πιεζσξηζκνχ.  

Απφ ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη φηη ε ζπλάξηεζε ρξεζηκφηεηαο ηνπ πνιηηηθνχ 

ζπζηήκαηνο 
pU  ζα έρεη σο εμήο:   

1pU qE m E k t  2.1  

 

Δλψ ε ζπλάξηεζε ρξεζηκφηεηαο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζα είλαη: 

mU t qE  2.2  
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φπνπ  

E : Σν χςνο ηεο απαζρφιεζεο ζηε Γεκφζηα Δπηρείξεζε  

1 : Σν πνζνζηφ ηεο δεκφζηαο επηρείξεζεο πνπ ειέγρεη ην Γεκφζην  

: Σν πνζνζηφ ηεο δεκφζηαο επηρείξεζεο πνπ ειέγρνπλ νη ηδηψηεο  

m : Ζ νξηαθή κεηαβνιή ησλ θεξδψλ ηεο δεκφζηαο επηρείξεζεο πνπ επηθέξεη 

κία  αχμεζε ηεο κηζζνινγηθήο δαπάλεο ηνπ δεκφζηνπ νξγαληζκνχ. 

1m : Σν νξηαθφ θφζηνο (σο πξνο ηελ κείσζε ησλ εζφδσλ ηνπ 

Γεκνζίνπ πνπ αληιεί απφ ηα θέξδε ηεο  δεκφζηαο επηρείξεζεο) ηεο 

αχμεζεο ηεο κηζζνινγηθήο δαπάλεο ηνπ δεκφζηνπ νξγαληζκνχ    

q : Σν νξηαθφ φθεινο ηεο αχμεζεο ηεο κηζζνινγηθήο δαπάλεο ηνπ δεκφζηνπ 

νξγαληζκνχ    

t : Σν χςνο ηεο επηδφηεζεο πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε κηζζνινγηθή 

δαπάλε ζηαζεξή ζηα πξνεγνχκελα επίπεδα.  
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3 ΟΗ ΗΓΗΧΣΗΚΟΠΟΗΖΔΗ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ  

3.1  ΟΗ ΓΖΜΟΗΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ  

Οη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα παξνπζηάδνπλ πνιχ αξλεηηθά 

νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα, επηβαξχλνληαο ηνπο θνξνινγνχκελνπο πνιίηεο.  

πσο βιέπνπκε απφ ηνλ Πίλαθα 3-1, ην 2006 ην έιιεηκκα ησλ ζαξάληα νθηψ 

δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ (ΓΔΚΟ) αλήιζε ζε €1.141,5 εθαη., δειαδή ζην 0,53% 

ηνπ ΑΔΠ, ελψ 2 έηε αξγφηεξα ην έιιεηκκα ησλ, πελήληα δχν, απηή ηε θνξά, 

δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ απμήζεθε ζηα €1.678,70 εθαη., δειαδή ζην 0,70% ηνπ 

ΑΔΠ, θαηαγξάθνληαο άλνδν ηεο ηάμεσο ηνπ 47,06%. Οη επελδχζεηο ησλ ΓΔΚΟ 

γηα ην έηνο 2006 αλήιζαλ ζηα €1.003 εθαη., θαη αθνξνχζαλ θπξίσο 

πξνγξάκκαηα ζηνπο ηνκείο ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ θαη ησλ αζηηθψλ 

ζπγθνηλσληψλ, ελψ ην 2008 νη επελδχζεηο αλήιζαλ ζηα €1.111,91 εθαη.  Οη 

ζπλνιηθέο δαλεηθέο αλάγθεο ησλ ΓΔΚΟ (δειαδή ην έιιεηκκα, νη επελδχζεηο θαη 

θάπνηεο ινηπέο αλάγθεο) γηα ην έηνο 2006 δηακνξθψζεθαλ ζε €2.323,1 εθαη., 

ελψ ην 2008 απμήζεθαλ θαηά 29,95% ζηα €3.018,84 εθαη.   

 

Πίλαθαο 3-1: Σα Απνηειέζκαηα ησλ Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ Κνηλήο Χθέιεηαο ην 2006 θαη 2008 

Πνζά ζε €εθαη. 2006 2008 

Οηθνλνκηθφ Απνηέιεζκα ΓΔΚΟ 
-1.141,5  

(0,53% ΑΔΠ) 

-1.678,7  

(0,70% ΑΔΠ) 

Δπελδχζεηο  ΓΔΚΟ 1.003,83 1.111,91 

πλνιηθέο Γαλεηαθέο Αλάγθεο  2.323,11 3.018,84 

Πεγή: Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ (2008 θαη 2010) θαη επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ απφ ηε 

ζπγγξαθέα 

 

 
Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη πεξίπνπ ην 60% απηψλ ησλ ηεξαζηίσλ ειιεηκκάησλ 

νθείιεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηνλ ΟΔ. Πξάγκαηη, ην 2006 ην έιιεηκκα ηνπ 

ΟΔ χςνπο €690,49 εθαη. αληηζηνηρνχζε ζην 60,49% ησλ ζπλνιηθψλ 
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ειιεηκκάησλ ησλ 48 ΓΔΚΟ ηε ρξνληά εθείλε, ελψ ην 2008 ην έιιεηκκα ηνπ ΟΔ 

(€601,09 εθαη.), ηεο ΣΡΑΗΝΟΔ (€229,86εθαη.) θαη ηνπ ΔΓΗΤ (€176,57εθαη) 

αληηζηνηρνχζαλ ζην 60% ησλ ζπλνιηθψλ ειιεηκκάησλ ησλ ΓΔΚΟ εθείλν ην έηνο 

(Πίλαθαο 3-2) .(Ο Δζληθφο Γηαρεηξηζηήο ηδεξνδξνκηθψλ Τπνδνκψλ (ΔΓΗΤ) ΑΔ 

απνηειεί, απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2009,  ζπγαηξηθή ηνπ ΟΔ κε ζηφρν ηε 

κεραλνγξάθεζε ηνπ ζπζηήκαηνο εληνιψλ θαη πξνκεζεηψλ πιηθνχ ηεο 

δηεχζπλζεο ηνπ Γξαθείνπ Παγίαο).  

   

Πίλαθαο 3-2: Οη 5 πην Εεκηνγφλεο Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο Κνηλήο Χθέιεηαο ην 2006 θαη 2008 

2006 2008 

Γεκφζηα 

Δπηρείξεζε 

Οηθνλνκηθφ 

Απνηέιεζκα 

(ζε εθαη. 

επξψ) Πνζνζηφ  

Γεκφζηα 

Δπηρείξεζε 

Οηθνλνκηθφ 

Απνηέιεζκα 

(ζε εθαη. 

επξψ) Πνζνζηφ  

ΟΔ -690,49 60,49% ΟΔ -601,09 35,81% 

ΔΘΔΛ -215,68 18,89% ΔΘΔΛ -286,32 17,06% 

ΔΑ -105,7 9,26% ΣΡΑΗΝΟΔ -229,86 13,69% 

ΖΑΠ -72,68 6,37% ΔΓΗΤ -176,57 10,52% 

ΖΛΠΑΠ -55,75 4,88% ΔΑ -125,32 7,47% 

χλνιν  -1.141,54  χλνιν  -1.678,70  

Πεγή: Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ (2008 θαη 2010) θαη επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ απφ ηε 

ζπγγξαθέα 

 

Καίηνη, φπσο είδακε νη πεξηζζφηεξεο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα είλαη 

πξνβιεκαηηθέο θαη ηδηαίηεξα αλαπνηειεζκαηηθέο, νη απνθξαηηθνπνηήζεηο - 

ηδησηηθνπνηήζεηο φρη κφλν δελ είραλ εληαηηθνπνηεζεί ηνπιάρηζηνλ κέρξη πξφηηλνο, 

αιιά αληίζεηα ην 2008 είρακε 4 δεκφζηεο επηρεηξήζεηο πεξηζζφηεξεο ζε ζρέζε κε 

ην 2006.   
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3.2  ΣΑ ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΗΓΗΧΣΗΚΟΠΟΗΖΔΗ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ  

Μεηαμχ ηνπ 1991 θαη 2009, ζηελ Διιάδα έιαβαλ ρψξα 68 ηδησηηθνπνηήζεηο 

ζπλνιηθήο αμίαο US$29,2 δηζ. (Γηάγξακκα 3-1). Χζηφζν, ην κεγάιν θχκα 

ηδησηηθνπνηήζεσλ παξνπζηάζηεθε απφ ην 1996 θαη εληεχζελ, νπφηε θαη 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ, ζχκθσλα πάληνηε κε ζηνηρεία ηεο Privatization Barometer 

(2010), νη 57 απφ ηηο ζπλνιηθά 68 ηδησηηθνπνηήζεηο ηεο πεξηφδνπ 1991-2009.  

 

Γηάγξακκα 3-1: Οη Ηδησηηθνπνηήζεηο ζηελ Διιάδα, 1990-2009 

Πεγή: Privatization Barometer  

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 1991-2007 ζε ζχλνιν 63 ζπλαιιαγψλ, εθ ησλ 

νπνίσλ νη 37, δειαδή πνζνζηφ 58,7%, αθνξνχζαλ δεκφζηα πξνζθνξά ζην 

ρξεκαηηζηήξην, ηα έζνδα ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ  απμήζεθαλ απφ $44,77 εθαη. ην 

1991 ζηα $2,18 δηζ. ην 2007. Απφ ην 1997, κε κφλε εμαίξεζε ηα έηε 2000 θαη 

2004, ηα έζνδα ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ σο πνζνζηφ ησλ εζφδσλ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ, ήηαλ κεγαιχηεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδνο ζε ζρέζε κε 

ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ρσξψλ-κειψλ ηεο ΔΔ-12. 

Οη ηηλεπικοινωνίερ απνηέιεζαλ ηνλ πην πξνζνδνθφξν θιάδν, αθνχ ζ’ απηφλ 

αληηζηνηρνχζε ην 31,32% ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ απφ ηδησηηθνπνηήζεηο.  Σν 

κεξίδην απηφ είλαη κεγαιχηεξν απηνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ΔΔ-12, αθνχ ν ΟΣΔ 
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ππήξμε κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο πνπ ηδησηηθνπνηήζεθαλ 

ζηελ Διιάδα. Δπίζεο, έλα ζεκαληηθφ  πνζνζηφ εζφδσλ απφ ηδησηηθνπνηήζεηο - 

ην δεχηεξν κεγαιχηεξν- πξνήιζε απφ ηνπο ηνκείο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ππεξεζηψλ. Μάιηζηα ην κεξίδην ησλ εζφδσλ απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο 

γηα ηελ Διιάδα είλαη θαηά επηά πνζνζηηαίεο κνλάδεο κεγαιχηεξν απ’ φηη ζηελ 

Δπξσδψλε.  

 

Ζ δηαδηθαζία ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ μεθίλεζε ζηελ Διιάδα ηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1990 κε ηελ εθινγή δεμηάο θπβέξλεζεο, κεηά ηελ παξέιεπζε κίαο 

δεθαεηίαο ζνζηαιηζηηθήο δηαθπβέξλεζεο.  

Οη πξψηεο ηδησηηθνπνηήζεηο ρξνλνινγνχληαη απφ ην 1991 θαη ην 1992, φηαλ θαη 

είρακε ηελ πιήξε ηδησηηθνπνίεζε, Olympic Marine, ηεο Σξάπεδαο Υίνπ, θαη ηεο 

Elvim (ζηνλ Πίλαθα Α-1 ηνπ Παξαξηήκαηνο Α παξνπζηάδνπκε αλαιπηηθά ην 

ρξνληθφ ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν απφ ην 1991 κέρξη θαη ην 

2009). Χζηφζν, ε πινπνίεζε απηνχ ηνπ πξψηνπ θχκαηνο ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ 

βξήθε εκπφδηα απφ ηα πνιηηηθά θφκκαηα θαη ηα Δξγαηηθά πλδηθάηα.  

πσο παξαηεξνχκε απφ ην παξαπάλσ ζρήκα, ε πνξεία ησλ Διιεληθψλ 

ηδησηηθνπνηήζεσλ ήηαλ ηδηαηηέξσο αλνδηθή ηελ πεξίνδν 1996-1999.  Απηφ 

νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη, κεηά απφ ην 1995, φηαλ ε ππνςεθηφηεηα ηεο Διιάδνο 

ζηελ Δπξσπατθή Ννκηζκαηηθή Έλσζε έγηλε δεθηή, ππήξμε πίεζε ζηελ Διιεληθή 

θπβέξλεζε λα εθαξκφζεη ηηο απαξαίηεηεο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο, πξνθεηκέλνπ λα 

εληζρπζεί ε πνιηηηθή αμηνπηζηία.  

Μέρξη ην 1999, έγηλαλ ηξία δηαδνρηθά θχκαηα ηδησηηθνπνηήζεσλ, θαη απφ απηά 

απμήζεθε θαηά 5,5% ην ΑΔΠ (Stournaras, 1999).  

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ θχκαηνο, ηδησηηθνπνηήζεθαλ νη ηξάπεδεο, ηα duty 

free shops, ν ΟΣΔ θαη Σν Διιεληθφ Υξεκαηηζηήξην ηεο Αζήλαο.  Σν δεχηεξν θχκα 

πεξηέιαβε ην θνξηλζηαθφ θαλάιη, ηελ ΔΤΓΑΠ θαη ηελ Διιεληθή Βηνκεραλία 

Ορεκάησλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξίηνπ θχκαηνο, πνπ άξρηζε ην 1999, 
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ηδησηηθνπνηήζεθε ε Αγξνηηθή ηξάπεδα, ε Δκπνξηθή ηξάπεδα, ε Διιεληθή 

Αεξνπνξηθή Βηνκεραλία θαη ε ΓΔΖ. 

 

Σα επφκελα δχν έηε, δειαδή ην 2000 θαη 2001 παξαηεξήζεθε κεγάιε πηψζε 

ζηε δξαζηεξηφηεηα ησλ κεηνρνπνηήζεσλ,  ελψ ην ελδηαθέξνλ γηα απηέο ηηο 

ηδησηηθνπνηήζεηο επαλήιζε ην 2002, κε εμαίξεζε ην 2004, ελψ ην 2008 

θαηαγξάθεθε ε πςειφηεξε αμία ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ ($4,3 δηζ.).  

Χο πξνο ηνλ ηξφπν ηδησηηθνπνίεζεο, νη κεηνρνπνηήζεηο παξνπζηάδνπλ 

ζεκαληηθή κεηαβιεηφηεηα ζε ζρέζε κε ηηο ηδησηηθέο πσιήζεηο, ε ζπλνιηθή αμία 

ησλ νπνίσλ παξνπζίαζε ζεκαληηθή αχμεζε κεηά ην 2005, ελψ ην 2006 έθηαζαλ 

ζηε κέγηζηε ζπλνιηθή αμία ($2,2 δηζ.) (Γηάγξακκα 3-2). 

 

Γηάγξακκα 3-2: Ζ Γηάξζξσζε ησλ Ηδησηηθνπνηήζεσλ ζηελ Διιάδα, 1990-2009 

Πεγή: Privatization Barometer  

 

Γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο αμίδεη λα κειεηήζνπκε ηελ πνξεία ησλ Δπξσπατθψλ 

ηδησηηθνπνηήζεσλ. πσο θαίλεηαη απφ ην Γηάγξακκα 3-3, θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 

’90, ε πνξεία ησλ Δπξσπατθψλ ηδησηηθνπνηήζεσλ ήηαλ αλνδηθή, ελψ κεηά ην 

2000 παξνπζηάζηεθε κεγάιε πηψζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηδησηηθνπνίεζεο.  
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Γηάγξακκα 3-3: Έζνδα απφ ηηο Ηδησηηθνπνηήζεηο ζηελ Δπξψπε (ζε εθαη. δνιάξηα) 

Πεγή: Kantor Capital (2005) 

 

Σν ελδηαθέξνλ ζηηο ηδησηηθνπνηήζεηο επαλήιζε ην 2004, αλ θαη φρη ζην επίπεδν-

ξεθφξ πνπ είρε παξαηεξεζεί ην 2000. πσο θαίλεηαη θαη απφ ηα δχν 

πξνεγνχκελα ζρήκαηα, ε Διιάδα δελ αθνινχζεζε ηελ ηάζε πνπ παξαηεξήζεθε 

ζηελ Δπξψπε. Γηα παξάδεηγκα απφ ην 1977 κέρξη ην 2004, ζην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην, ζηελ Ηηαιία, ζηε Γεξκαλία, θαη ζηε Γαιιία νη ηδησηηθνπνηήζεηο 

ζπλεηζέθεξαλ πνζά άλσ ησλ $80 δηζ. ζηα δεκφζηα ηακεία (Γηάγξακκα 3-4). Απηφ 

νθείιεηαη κεξηθά ζην κέγεζνο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζηηο ρψξεο απηέο, αιιά θαη ζην 

γεγνλφο φηη ήηαλ απφ ηηο πξψηεο πνπ πξνρψξεζαλ ζηηο ηδησηηθνπνηήζεηο 

δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ.  
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Γηάγξακκα 3-4: Ηδησηηθνπνηήζεηο ζηελ Δπξψπε αλά Υψξα (ζε δηζ. δνιάξηα) 

Πεγή: Kantor Capital (2005) 

 

Έλα άιιν ελδηαθέξνλ ζπγθξηηηθφ ζηνηρείν αλάκεζα ζηηο Δπξσπατθέο 

ηδησηηθνπνηήζεηο θαη ζηηο αληίζηνηρεο ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν, απνηεινχλ ηα έζνδα 

απφ ηδησηηθνπνηήζεηο σο πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

ην Γηάγξακκα 3-5 πνπ αθνινπζεί, βιέπνπκε ην πνζνζηφ απηφ απφ ηηο αξρέο 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90 γηα ηελ Διιάδα θαη ηελ ΔΔ-12.  
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Γηάγξακκα 3-5: Έζνδα απφ Ηδησηηθνπνηήζεηο σο Πνζνζηφ ησλ πλνιηθψλ Δζφδσλ ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ 

Πεγή: ηκηληδή (2006)  

 

Έηζη ινηπφλ απφ ην 1997, κε κφλε εμαίξεζε ηα έηε 2000 θαη 2004, ηα έζνδα 

ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ σο πνζνζηφ ησλ εζφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ήηαλ 

κεγαιχηεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, ζε ζρέζε κε ηηο πεξηπηψζεηο ησλ 

ρσξψλ-κειψλ ηεο ΔΔ-12. 

 

ην επφκελν ζρήκα (Γηάγξακκα 3–6)  παξνπζηάδεηαη ην κεξίδην ησλ ζπλνιηθψλ 

εζφδσλ απφ ηδησηηθνπνηήζεηο αλά θιάδν, απφ ην 1985 κέρξη θαη ην δεχηεξν 

ηξίκελν ηνπ 2006, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηφζν ζηελ ΔΔ-12 φζν θαη ζηελ 

Διιάδα.  
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Γηάγξακκα 3-6: Μεξίδην πλνιηθψλ Δζφδσλ απφ Ηδησηηθνπνηήζεηο αλά Κιάδν,1985-2006:Q2 

Πεγή: ηκηληδή (2006)  

 

Απφ ην παξαπάλσ ζρήκα είλαη ζαθέο φηη νη ηηλεπικοινωνίερ, δειαδή ε 

ηδησηηθνπνίεζε ηνπ ΟΣΔ, απνηεινχλ ηνλ πην πξνζνδνθφξν θιάδν, αθνχ ζ’ 

απηφλ αληηζηνηρεί ην 31,32% ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ απφ ηδησηηθνπνηήζεηο.  Σν 

κεξίδην απηφ είλαη κεγαιχηεξν απηνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ΔΔ-12, αθνχ ν ΟΣΔ 

απνηεινχζε κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο πνπ 

ηδησηηθνπνηήζεθαλ ζηελ Διιάδα.  

Δπίζεο, βιέπνπκε φηη ζηελ Διιάδα έλα ζεκαληηθφ  πνζνζηφ εζφδσλ απφ 

ηδησηηθνπνηήζεηο - ην δεχηεξν κεγαιχηεξν- πξνήιζε απφ ηνπο ηνκείο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ. Μάιηζηα ην κεξίδην ησλ εζφδσλ απφ 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ Διιάδα είλαη θαηά επηά πνζνζηηαίεο 

κνλάδεο κεγαιχηεξν απ’ φηη ζηελ Δπξσδψλε. πλεπψο, νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

ππεξεζίεο θαη ηδηαίηεξα νη ηξάπεδεο απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο πην 

αληαγσληζηηθνχο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ, ν νπνίνο 

απφ πνιχ λσξίο άξρηζε λα μεθεχγεη απφ ηνλ θξαηηθφ έιεγρν.  

 

Μεηά ινηπφλ ην θχκα ηδησηηθνπνηήζεσλ ζηελ Διιάδα, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

εζφδσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηα θέξδε επηρεηξήζεσλ 
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θαη νξγαληζκψλ πξνέξρεηαη απφ ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, θαη 

απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (Γηάγξακκα 3-7).   

 

 

 

Γηάγξακκα 3-7: Ζ πκκεηνρή ηνπ Γεκνζίνπ ζηα Κέξδε Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ, 2008 (ζε 

εθαη. επξψ) 

Πεγή: Ρνχπαο (2008)  
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3.3  ΟΗ ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΔΡΔ ΗΓΗΧΣΗΚΟΠΟΗΖΔΗ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ  

 

ε απηή ηελ ελφηεηα ζα αλαθεξζνχκε ζηηο ζεκαληηθφηεξεο ηδησηηθνπνηήζεηο πνπ 

έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηνλ Διιεληθφ ρψξν απφ ην 1990 κέρξη ζήκεξα.  

ηνλ Πίλαθα 3-3 βιέπνπκε νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο παξαγσγηθψλ θιάδσλ, νη 

νπνίεο κέζα ζηελ πεξίνδν 1993 έσο 2003 ηδησηηθνπνηήζεθαλ εμ’ νινθιήξνπ. Οη 

πεξηζζφηεξεο απφ απηέο αλήθνληαο ζηελ θαηεγνξία ησλ ιεγφκελσλ 

«πξνβιεκαηηθψλ», θαη έρνληαο πεξηέιζεη ζηνλ Οξγαληζκφ Αλαζπγθξφηεζεο 

Δπηρεηξήζεσλ (ΟΑΔ),  εθπνηήζεθαλ κεηαμχ 1993-1997.  

    

Πίλαθαο 3-3: Δμ νινθιήξνπ Ηδησηηθνπνηεκέλεο Δπηρεηξήζεηο 

(Πνζνζηφ % ΜΚ πνπ Ηδησηηθνπνηήζεθε 100) 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ  

ΠΔΡΗΟΓΟ 

 1993-1997 

ΠΔΡΗΟΓΟ 

 1998-2000 

ΔΣΟ 2003 

Έζνδα  

(ζε €εθαη.) 

Έζνδα  

(ζε €εθαη.) 

Έζνδα  

(ζε €εθαη.) 

ΔΞΟΡΤΞΔΗ ΚΑΛΗΣΗΡΖ  5,87   

ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ  

ΥΑΡΣΟΤ 
 

5,87  

ΝΑΤΠΖΓΔΗΑ ΔΛΔΤΗΝΑ  88,04   

ΝΑΤΠΖΓΔΗΑ ΝΔΧΡΔΗΟΤ  5,87   

ΠΔΗΡΑΨΚΖ-ΠΑΣΡΑΨΚΖ  8,80   

ΣΗΜΔΝΣΑ ΥΑΛΚΗΓΟ  105,65   

ΦΗΞ 5,87   

ΥΑΛΗΠΠΖ 

ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΗΚΖ  
11,74 

  

ΥΡΤΧΡΤΥΔΗΑ 

ΚΑΑΝΓΡΑ  
32,28 

  

ΑΓΝΟ   12 

 

Πεγή: Μπαιθνχζηαο (2006) 
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ηνλ Πίλαθα Α-2 ηνπ Παξαξηήκαηνο  Α παξνπζηάδνπκε ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο (% 

ΜΚ πνπ ηδησηηθνπνηήζεθε θαη έζνδα πνπ απέθεξε ε ηδησηηθνπνίεζε) ζηηο νπνίεο 

ην Γεκφζην θαηείρε ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, θαη πνπ 

εθπνίεζε ζηαδηαθά απφ ην 1990 έσο ην 2004, θηάλνληαο ζήκεξα λα κελ έρεη 

θαζφινπ κεξίδην ζην κεηνρηθφ ηνπο θεθάιαην. Σέηνηεο εηαηξίεο είλαη ε ΑΓΔΣ-

ΖΡΑΚΛΖ, ε ΓΔΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ, ε ΓΗΧΡΤΓΑ ΚΟΡΗΝΘΟΤ, ηα ΔΛΛΖΝΗΚΑ 

ΝΑΤΠΖΓΔΗΑ θαη ηα ΝΑΤΠΖΓΔΗΑ ΚΑΡΑΜΑΓΚΑ, ε OLYMPIC CATERING, νη 

Σξάπεδεο ΗΟΝΗΚΖ, ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΛΛΑΓΟ, ΚΡΖΣΖ, ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ, 

ην ΚΑΕΗΝΟ ΠΑΡΝΖΘΑ θαζψο θαη ην ΥΑΑ.  

 

ηνλ Πίλαθα Α-3 ηνπ Παξαξηήκαηνο Α παξνπζηάδνπκε ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο ηεο 

πεξηφδνπ 1990 έσο 2005 επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ, φπνπ ην θξάηνο θαηέρεη 

αθφκα κεξίδην ηνπ κεηνρηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ. ε απηή ινηπφλ ηελ πεξίνδν 

ηδησηηθνπνηήζεθαλ κεξηθά νη : ΓΔΖ, ΓΔΠΑ, ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ, ΔΜΠΟΡΗΚΖ 

ΣΡΑΠΔΕΑ, ΔΛΒΟ, ΔΣΒΑ, ΔΣΔ, ΔΤΓΑΘ, ΔΤΓΑΠ, ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ 

ΑΦΟΡΟΛΟΓΖΣΧΝ ΔΗΓΧΝ, ΟΠΑΠ, ΟΛΠ, ΟΛΘ θαη ΟΣΔ. Καηά θχξην ιφγν απηέο 

νη επηρεηξήζεηο αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ επηρεηξήζεσλ θνηλήο σθειείαο.   

 

Σέινο, ζηνλ Πίλαθα 3-4 πνπ αθνινπζεί  βιέπνπκε ζπγθεληξσηηθά ηε ζπκκεηνρή 

ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζηηο ζεκαληηθφηεξεο ΓΔΚΟ κε ζηνηρεία κέρξη θαη γηα ην 

2007. Δίλαη θαλεξφ φηη ην Γεκφζην έρεη έλα κεγάιν αξηζκφ ζπκκεηνρψλ θαη 

βεβαίσο ηδηνθηεζηψλ, κε απφιπηε πιεηνςεθία 51% κέρξη 100%, κε δεζκεπηηθή ή 

ηζρπξή κεηνςεθία ηνπ 34% θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κε πνζνζηφ κηθξφηεξν 

ηνπ 34% κε ζπκθσλία κεηφρσλ. εκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα απνηειεί ε ηδησηηθνπνίεζε ηεο Οιπκπηαθήο Αεξνπνξίαο ηνλ Μάξηην ηνπ 

2009, φπνπ ε εηαηξία πεξλά ππφ ηνλ έιεγρν ηεο MIG.  
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Πίλαθαο 3-4: Μεηνρνιφγην Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζηηο εκαληηθφηεξεο ΓΔΚΟ, 2007 

ΔΗΖΓΜΔΝΔ ΣΟ ΥΑΑ ΜΖ ΔΗΖΓΜΔΝΔ ΣΟ ΥΑΑ 

Δηαηξία 
Πνζνζηφ επί 

ΜΚ (%) 
Δηαηξία 

Πνζνζηφ επί 

ΜΚ (%) 

ΑΣΔ 77,31 ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 100,00 

ΟΛΘ 74,27 
ΟΛΤΜΠΙΑΚΗ 

ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ 
100,00 

ΟΛΠ 74,14 ΟΑΑ 100,00 

ΔΤΑΘ 74,02 ΟΔ 100,00 

ΔΤΓΑΠ 61,33 ΔΑΒ 99,58 

ΓΔΖ 51,12 ΓΔΠΑ 65,00 

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ 35,49 
ΓΗΔΘΝΖ ΑΔΡΟΛΗΜΖΝ 

ΑΘΖΝΧΝ  
55,00 

ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ 

ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ  
34,43   

ΟΠΑΠ 34,00   

ΟΣΔ 28,03   

Πεγή: ΗΝΔ/ΓΔΔΔ-ΑΓΔΓΤ (2008) 
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3.4    ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΗΓΗΧΣΗΚΟΠΟΗΖΔΧΝ  

   

3.4.1  Ζ Ηδησηηθνπνίεζε ηεο ΓΔΖ 

 

Πξνο ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90, ε ειιεληθή θπβέξλεζε άξρηζε ηε 

δηαδηθαζία ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ηεο ΓΔΖ. Ζ ηδησηηθνπνίεζε επεξεάζηεθε απφ κία 

αιιαγή ηνπ πνιηηηθνχ θιίκαηνο κέζα ζηελ Διιάδα, θαη νδεγήζεθε εμσηεξηθά απφ 

ηνπο θαλφλεο γηα ηνλ αληαγσληζκφ νη νπνίνη θαζνξίζηεθαλ απφ ηελ ΔΔ. 

πγθεθξηκέλα, κε ηε δεκηνπξγία ηεο εληαίαο αγνξάο ηεο ΔΔ ην 1992, ε 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή έγηλε αξκφδηα γηα ηελ ελαξκφληζε θαη ηε 

θηιειεπζεξνπνίεζε ησλ αγνξψλ ζε νιφθιεξε ηελ ΔΔ, γηα ηελ παξαγσγή θαη ηε 

δηαλνκή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.  

Σα θχξηα ζηάδηα ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ήηαλ ηα αθφινπζα: Σν Ννέκβξην ηνπ 2000, 

ε ειιεληθή θπβέξλεζε αλήγγεηιε φηη ε ΓΔΖ επξφθεηην λα ηδησηηθνπνηεζεί.  Σελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 2001, ε ΓΔΖ κεηαζρεκαηίζηεθε ζε Δ.Π.Δ. (δει. ζε εηαηξία 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο) αλ θαη ε θπβέξλεζε θαηείρε θαηά 100% ηα κεξίδηα ηνπ 

θεθαιαίνπ ηεο επηρείξεζεο.  Σν Γεθέκβξην ηνπ 2001, ε ΓΔΖ απαξηζκήζεθε, θαη 

ζηηο αληαιιαγέο απνζεκάησλ ηεο Αζήλαο θαη ηνπ Λνλδίλνπ.  Σνλ Ηνχλην θαη ηνλ 

Ηνχιην ηνπ 2002  ην 15% ησλ κεηνρψλ ηεο ΓΔΖ πσιήζεθαλ. Απηέο νη αιιαγέο 

πξνθάιεζαλ κεγάιε αληίζεζε. Τπήξμε ηδηαίηεξε αληίζηαζε απφ ην εξγαηηθφ 

δπλακηθφ ηεο ΓΔΖ, ην νπνίν αληηζηάζεθε θνβνχκελν φηη ε ηδησηηθνπνίεζε ζα 

νδεγήζεη ζε απνιχζεηο θαη ζε ρεηξφηεξνπο φξνπο θαη γηα ηνπο ππφινηπνπο 

εξγαδφκελνπο. ήκεξα ην Διιεληθφ Γεκφζην θαηέρεη πεξίπνπ ην 51% ηεο 

Γεκφζηαο Δπηρείξεζεο Ζιεθηξηζκνχ.    

   

3.4.2  Ζ Ηδησηηθνπνίεζε ηνπ ΟΣΔ 

 

Τπήξμαλ ηέζζεξεηο θάζεηο ζηε δηαδηθαζία ηδησηηθνπνίεζεο ηνπ ΟΣΔ.  Σν 

πξψην βήκα έγηλε ηνλ Ηνχιην ηνπ 1992 κε ην λφκν Ν. 2065/1992 γηα ηελ 
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"Απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ηειεπηθνηλσληψλ" (νπκέιε, 2000).  Σν δεχηεξν 

βήκα έγηλε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1993 κε ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ  Ν. 2167/1993 γηα 

ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηνπ ΟΣΔ, κέζσ ηεο εθρψξεζεο ηεο δηνίθεζεο θαη παθέηνπ 

κεηνρψλ 35% ζε ηδηψηε ζηξαηεγηθφ επελδπηή, θαζψο θαη κε ηε δηαθίλεζε ηνπ 

14% ησλ κεηνρψλ κέζσ ρξεκαηηζηεξίνπ (νπκέιε, 2000). Χζηφζν, απηφο ν 

λφκνο (Ν. 2167/1993) θαηαξγήζεθε ρσξίο λα εθαξκνζηεί ζηελ πξάμε κεηά απφ 

ηελ αληίδξαζε ησλ ζπλδηθάησλ.  

Σν ηξίην βήκα γηα ηε κεηνρνπνίεζε ηνπ ΟΣΔ έγηλε ην 1996  κε ην λφκν Ν. 

2257/1994, κε ηνλ νπνίν πξνβιεπφηαλ ε κεηνρνπνίεζε ηνπ 25% ηνπ ΟΣΔ  ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ. ην πιαίζην ηνπ πξναλαθεξζέληνο λφκνπ έγηλε ην 1996 ε 

δηάζεζε ηνπ 8% ησλ κεηνρψλ ηνπ ΟΣΔ, ελψ ην επφκελν έηνο έγηλε δηάζεζε ηνπ 

12% ησλ κεηνρψλ.  

Έπεηηα, κε ηξνπνπνίεζε ηνπ Ν. 2167/1993 έγηλε πξφβιεςε γηα ην 49% ησλ 

κεηνρψλ αληί ηνπ 25% θαη αξγφηεξα έγηλαλ δχν αθφκε κεηνρνπνηήζεηο, ην 1998 

15% θαη ε δεχηεξε ην 1999, φπνπ κεηνρνπνηήζεθε ην 14%.  

Σν 2006 ςεθίζηεθε ηξνπνινγία κε ηελ νπνία πξνζαξκφζηεθε ν θαλνληζκφο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ΟΣΔ ζηνλ θαλνληζκφ ηεο Cosmote.  Ο ηειεπηαίνο δηέπεηαη απφ 

ζαθή ηδησηηθννηθνλνκηθά θξηηήξηα, ελψ θαηαξγήζεθε θαη ην θαηψηεξν πνζνζηφ 

ηνπ 33,3% πνπ ζα έπξεπε λα θαηέρεη ην δεκφζην ζηνλ ΟΣΔ. Έηζη, έσο ην 

Ννέκβξην ηνπ 2007 ν φκηινο MIG θαηέρνληαο ην 15% ησλ κεηνρψλ ηνπ 

Οξγαληζκνχ Σειεπηθνηλσληψλ Διιάδνο είρε γίλεη ν δεχηεξνο βαζηθφο κέηνρνο 

ηνπ ΟΣΔ κεηά ην Γεκφζην  ην νπνίν θαηέρεη ην 28% (Σν Βήκα, 2007)  

   

3.4.3  Ζ Ηδησηηθνπνίεζε ηνπ Σαρπδξνκηθνχ Σακηεπηεξίνπ  

 

Ζ Διιεληθή Κπβέξλεζε ζηηο 10 Ηνπιίνπ 2007 δηέζεζε ην 20% ηνπ Σαρπδξνκηθνχ 

Σακηεπηεξίνπ, κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο επηηαρπλφκελεο εγγξαθήο ζην βηβιίν 

πξνζθνξψλ (Alpha Bank, 2007). ην πιαίζην ηεο έθδνζεο, ε νπνία  

ππεξθαιχθζεθε ηξεηο θνξέο, πνπιήζεθαλ 28,2 εθαη. κεηνρέο έλαληη €18,10 αλά 

κεηνρή (0,56% πςειφηεξα απφ ηελ ηηκή θιεηζίκαηνο ηεο 9.7.2007), απνθέξνληαο 
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ζην Διιεληθφ Γεκφζην ην πνζφ ησλ € 510,43 εθαη. ήκεξα ην Διιεληθφ Γεκφζην 

θαηέρεη ην 34% ηνπ Σαρπδξνκηθνχ Σακηεπηεξίνπ. Σν ηειεπηαίν δηάζηεκα εγρψξηνη 

ηξαπεδίηεο έρνπλ εθθξάζεη ηελ πξφζεζή ηνπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζε κία 

ελδερφκελε δηεθδίθεζε ηνπ ειέγρνπ ηνπ Σαρπδξνκηθνχ Σακηεπηεξίνπ, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ε θπβέξλεζε απνθάζηδε ηελ πψιεζή ηνπ. ίγνπξν είλαη φηη  

αλακέλνληαη ζεκαληηθέο εμειίμεηο ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα, νη νπνίεο ζα 

ππξνδνηήζνπλ θχκα εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ.  

   

3.4.4  Ζ Ηδησηηθνπνίεζε ηνπ ΟΛΠ 

 

Ζ πξψηε ηδησηηθνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Πεηξαηψο 

πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2001, κε απνηέιεζκα ην 2007, ην ειιεληθφ δεκφζην λα 

θαηέρεη ην 74,27% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ ελ ιφγσ Οξγαληζκνχ 

(ΗΝΔ/ΓΔΔΔ-ΑΓΔΓΤ, 2008).  

ηηο 16 Οθησβξίνπ 2008 εγθξίζεθε απφ ην Γ ηεο εηαηξίαο, ελψ ζηηο 25 

Ννεκβξίνπ 2008 ππνγξάθεθε, ε ζχκβαζε παξαρψξεζεο ηνπ ΔΜΠΟ Νένπ 

Ηθνλίνπ ζηελ θηλεδηθή Cosco Pacific, ηνλ πέκπην κεγαιχηεξν δηαρεηξηζηή 

εκπνξηθψλ ιηκέλσλ ζηνλ θφζκν, ε νπνία είρε πιεηνδνηήζεη ζην δηεζλή 

δηαγσληζκφ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ ηαζκνχ Δκπνξεπκαηνθηβσηίνπ ηνπ ΟΛΠ. 

Ζ ζχκβαζε παξαρψξεζεο ζα επηθέξεη ζην Γεκφζην νθέιε ηεο ηάμεσο ησλ €4,3 

δηζ. γηα ηελ 35ρξνλε εθκεηάιιεπζε. 

Μεηαμχ άιισλ ζηα ζπκθσλεζέληα αλάκεζα ζηε δηνίθεζε ηνπ Οξγαληζκνχ 

Ληκέλνο Πεηξαηψο θαη ηεο θηλεδηθήο εηαηξίαο, ηα νπνία εκπεξηέρνληαη ζηελ 

ππνγξαθείζα ζχκβαζε είλαη ηα αθφινπζα:   

 Ζ ππνρξέσζε ηεο Cosco γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ επελδχζεσλ, χςνπο 

€350εθαη., ζηελ πξνβιήηα ΗΗΗ θαη πξνβιήηα ΗΗ  εληφο ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ην νπνίν  έρεη ηεζεί απφ ηε δηαθήξπμε. ε 

δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα επηβιεζνχλ ξήηξεο. Οη ελ ιφγσ επελδχζεηο 

ζα παξάζρνπλ ηε δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο εμππεξέηεζεο 6 πινίσλ ησλ 

10.000 containers.  
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 Ζ ηηκνιφγεζε γηα ηε δηαθίλεζε θνξηίσλ ζα γίλεηαη απφ ηελ Cosco, αιιά 

ζηηο ίδηεο ηηκέο πνπ έρεη θαζνξίζεη ν ΟΛΠ. Δπίζεο, ε Cosco ζην 

δηάζηεκα ηεο ζπγθαηνίθεζεο ζα νξίζεη γεληθφ δηεπζπληή, ελψ ζα 

πξνρσξήζεη ζηε δεκηνπξγία 600 - 650 λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, νη 150 

ησλ νπνίσλ εθηηκάηαη φηη ζα θαιπθζνχλ απφ πξνζσπηθφ ηνπ ΟΛΠ.  

 

3.4.5  Ζ Ηδησηηθνπνίεζε ηεο Οιπκπηαθήο Αεξνπνξίαο 

Ζ Οιπκπηαθή Αεξνπνξία πεξηέξρεηαη ζην Διιεληθφ Γεκφζην ην 1973 απφ ηνλ 

Αξηζηνηέιε Χλάζε. Χζηφζν κε ηνλ πξψην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηεο μεθηλνχλ θαη ηα 

πξψηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. Σα ρξέε ηεο εηαηξίαο, απμάλνληαη ζπλερψο θαη ε 

Κπβέξλεζε, ζε κία πξνζπάζεηα λα ηελ επαλαθέξεη ζηελ θεξδνθνξία, εθαξκφδεη 

ην 1996 ζρέδην εμπγίαλζεο κε παξαγξαθή ησλ ρξεψλ ηεο, χςνπο πνιιψλ 

δηζεθαηνκκπξίσλ δξαρκψλ, ην νπνίν απνηπγράλεη, φπσο θαη φια ηα επφκελα. Σν 

Γεθέκβξην ηνπ 2003 ην έιιεηκκα ηεο Ο.Α. είρε ήδε μεπεξάζεη θαηά πνιχ ηηο 

πξνβιέςεηο θαη ε θπβέξλεζε πξνψζεζε ζρέδην αλαδηάξζξσζεο ηνπ Οκίινπ 

Οιπκπηαθήο Αεξνπνξίαο κε ηε κεηνλνκαζία ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξίαο 

«Μαθεδνληθέο Αεξνγξακκέο» ζε «Οιπκπηαθέο Αεξνγξακκέο» θαη ηελ αλάιεςε 

ηνπ πηεηηθνχ έξγνπ ηεο Ο.Α. απφ απηήλ, κε παξαγξαθή ησλ ρξεψλ ηεο. Έλα 

ρξφλν αξγφηεξα ε Διιεληθή Κπβέξλεζε αλαθνίλσζε ηελ πξνθήξπμε δηεζλνχο 

δηαγσληζκνχ γηα ηελ πψιεζε ησλ Ο.Α. ζε ηδηψηε, ν νπνίνο θαηέιεμε άγνλνο. 

Παξάιιεια, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή εξεχλεζε ηηο θαηαγγειίεο αεξνπνξηθψλ 

εηαηξεηψλ, ζρεηηθά κε θξαηηθέο εληζρχζεηο πνπ δφζεθαλ παξάλνκα ζηελ Ο.Α. θαη 

ζηηο Ο.Α. ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1994-2004. Ζ απφθαζε ήηαλ θαηαδηθαζηηθή, θαη 

αλαγθάδεη ην ειιεληθφ θξάηνο λα αλαδεηήζεη απφ ηελ Ο.Α. 111 εθαη. επξψ κέζα 

ζηνπο επφκελνπο κήλεο. Γηα λα ην πεηχρεη φκσο απηφ, ζα πξέπεη λα θεξχμεη 

πηψρεπζε θαη λα πνπιήζεη φια ηεο ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Δλφςεη απηψλ ησλ 

πξνβιεκάησλ, ην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ αλαθνίλσζε ην επηέκβξην ηνπ 2008 

έλα ζρέδην γηα ηε δεκηνπξγία κίαο λέαο εηαηξείαο, πνπ ζα εμαγνξάζεη ην φλνκα 

θαη ην ζήκα ησλ Ο.Α., αιιά δελ ζα έρεη θακία απνιχησο ζρέζε καδί ηεο. Σν 
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ζρέδην απηφ έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Πξνβιέπεη ζπξξίθλσζε 

ηνπ πηεηηθνχ έξγνπ ηεο εηαηξίαο ζην 65% ηνπ ζεκεξηλνχ θαη ηδησηηθνπνίεζε ηεο 

λέαο εηαηξίαο. 

Ζ εηαηξία ρσξίζζεθε ζε ηξία επηκέξνπο ηκήκαηα (πηεηηθφ έξγν, επίγεηα 

εμππεξέηεζε θαη ηερληθή βάζε) θαη πξνθεξχρζεθε δηαγσληζκφο γηα ην θάζε 

ηκήκα. Ο δηαγσληζκφο θεξχρζεθε άγνλνο θαη ε θπβέξλεζε έθαλε έθθιεζε ζε 

Έιιελεο επηρεηξεκαηίεο. Ζ πξψηε πνπ αληαπνθξίζεθε ζε απηή ηελ έθθιεζε ήηαλ 

ε MIG ηνπ Αλδξέα Βγελφπνπινπ. Γηα ηξεηο εβδνκάδεο πξνρψξεζε ζε 

απνθιεηζηηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ην ειιεληθφ δεκφζην. Μία εκέξα πξηλ απφ ηε 

ιήμε ηεο πεξηφδνπ ησλ 3 εβδνκάδσλ, ε Aegean Airlines θαη ε Chrysler Aviation 

θαηαζέηνπλ λέεο πξνζθνξέο. Απηέο απνξξίπηνληαη ε πξψηε γηα ιφγνπο 

αληαγσληζκνχ θαη ε δεχηεξε γηα δήηεκα θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηεο εηαηξίαο. 

Σειηθά, ηνλ Μάξηην ηνπ 2009 ε εηαηξία πεξλά ππφ ηνλ έιεγρν ηεο MIG. Ζ νξηζηηθή 

ζπκθσλία γηα ηελ εμαγνξά ηεο Ο.Α. απφ ηελ MIG ππνγξάθεθε ζηηο 23 Μαξηίνπ 

2009, ελψ θαλνλίζηεθε λα αλαιάβεη ηνλ πιήξε έιεγρν ηεο Οιπκπηαθήο ηελ 1ε 

Οθησβξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο. Σν φλνκα ηεο εηαηξίαο ζα αιιάμεη ηελ ίδηα κέξα ζε 

Olympic Air, φπσο ζα αιιάμεη ν ινγφηππνο, αιιά θαη νη ζηνιέο, κε ηα δχν 

ηειεπηαία λα πξνθχπηνπλ απφ ςεθνθνξία ηνπ θνηλνχ. Ζ εηαηξία  κπήθε πιένλ ζε 

κία λέα θάζε κε ηελ είζνδν ηνπ εθθαζαξηζηή ζηελ παιηά Ο.Α. θαη ηνπ ηδηψηε 

επελδπηή ζηε λέα Οιπκπηαθή κε λέα νλνκαζία Olympic Air. 

 

 

 

 



 
 ε ι ί δ α  | 56 

ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΕ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: ΚΡΑΣΙΜΟ Ή 
ΙΔΙΩΣΙΚΟΠΟΙΗΗ; 
 
4 ΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΧΝ ΗΓΗΧΣΗΚΟΠΟΗΖΔΧΝ  

4.1  Ζ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΗΓΗΧΣΗΚΟΠΟΗΖΔΧΝ  

 

Αξρηθά ζα αλαθεξζνχκε ζηα απνηειέζκαηα νξηζκέλσλ κειεηψλ αλαθνξηθά κε 

ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο κηαο επηρείξεζεο, δειαδή εάλ 

ειέγρεηαη απφ ην θξάηνο ή απφ ηδηψηεο κεηφρνπο, ζηελ νηθνλνκηθή ηεο επίδνζε, 

θαη ζηε ζπλέρεηα ζα παξαζέζνπκε ηα απνηειέζκαηα θάπνησλ κειεηψλ ζρεηηθά κε 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ηδησηηθνπνίεζεο.  

 

4.1.1  πγθξηηηθή Απφδνζε ηεο Ηδησηηθήο θαη ηεο Αλάινγα κε ην 

Ηδηνθηεζηαθφ Καζεζηψο Δπηρείξεζεο  

  

Οη Boardman θαη Vining (1989) εμέηαζαλ ηελ νηθνλνκηθή επίδνζε ησλ 500 

κεγαιχηεξσλ κε Ακεξηθαληθψλ επηρεηξήζεσλ ην 1983, ηηο νπνίεο ηαμηλφκεζαλ 

βάζεη ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ ηνπο θαζεζηψηνο ζε δεκφζηεο, ηδησηηθέο, ή επηρεηξήζεηο 

κηθηνχ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο (EΜΗΚ). Γηα ηελ αμηνιφγεζε απηψλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ, νη ζπγγξαθείο ρξεζηκνπνίεζαλ ηέζζεξεηο δείθηεο απνδνηηθφηεηαο 

θαη δχν κεηξηθέο γηα ηε κέηξεζε ηεο Υ-απνδνηηθφηεηαο. Απφ ηα εκπεηξηθά 

απνηειέζκαηα δηαπίζησζαλ φηη νη θξαηηθέο θαη νη κηθηήο ηδηνθηεζίαο επηρεηξήζεηο 

είραλ ζεκαληηθά ρακειφηεξε απνδνηηθφηεηα θαη παξαγσγηθφηεηα απφ ηηο 

ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο. Δπίζεο βξήθαλ φηη νη ΔΜΗΚ δελ ήηαλ πεξηζζφηεξν 

απνδνηηθέο ζε ζρέζε κε ηηο ακηγψο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο. Καηά ζπκπέξαζκα, ε 

πιήξεο ηδησηηθνπνίεζε απνηειεί ην απαηηνχκελν γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο.  

Σξία ρξφληα αξγφηεξα, νη ίδηνη ζπγγξαθείο, νη Vining and Boardman (1992), 

ζέιεζαλ λα εμεηάζνπλ θαηά πφζνλ είλαη ν βαζκφο αληαγσληζκνχ ηεο αγνξάο 

ζηελ νπνία ιεηηνπξγεί κηα επηρείξεζε θαη φρη ην ηδηνθηεζηαθφ ηεο θαζεζηψο πνπ 

επεξεάδεη ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο. Υξεζηκνπνηψληαο δεδνκέλα ηνπ 1986 

πξνεξρφκελα απφ ηηο 500 κεγαιχηεξεο Καλαδηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ κε-
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ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 12 δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ 

θαη 93 κηθηνχ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο), νη πξναλαθεξζέληεο ζπγγξαθείο 

δηαπίζησζαλ φηη, ιακβάλνληαο ππφςε ην κέγεζνο, ην κεξίδην αγνξάο, θαη άιινπο 

παξάγνληεο, νη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο ήηαλ ζεκαληηθά πην απνδνηηθέο θαη 

απνηειεζκαηηθέο απφ ηηο δεκφζηεο θαη ηηο κηθηνχ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο. Καηά 

ζπλέπεηα, νη ζπγγξαθείο ζπκπέξαλαλ φηη ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο έρεη κηα 

μερσξηζηή επίδξαζε ζηελ απνδνηηθφηεηα απ’ φηη ν αληαγσληζκφο.  

Οη La Porta et al. (2000) ρξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεία απφ 92 ρψξεο, εμέηαζαλ 

θαηά πφζνλ ην δεκφζην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα κίαο 

ρψξαο επεξεάδεη ην βαζκφ αλάπηπμεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηεο ζπζηήκαηνο, 

ηελ νηθνλνκηθή ηεο κεγέζπλζε θαη ηνλ ξπζκφ αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Οη 

παξαπάλσ ζπγγξαθείο δηαπίζησζαλ φηη ε παξνπζία ηνπ δεκνζίνπ ζηε κεηνρηθή 

ζχλζεζε ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ, ε νπνία ήηαλ εθηελήο ζηηο θησρφηεξεο ρψξεο, 

ήηαλ ππεχζπλε γηα ηελ πζηέξεζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο.   

 

4.1.2  Μειέηεο γηα Απνδνηηθφηεηα ηεο Ηδησηηθνπνίεζεο  

 

Οη Megginson et al. (1994) ζπλέθξηλαλ ηελ επίδνζε πξηλ θαη κεηά ηελ 

ηδησηηθνπνίεζε 61 επηρεηξήζεσλ πξνεξρνκέλσλ απφ 18 ρψξεο θαη 32 

δηαθνξεηηθέο βηνκεραλίεο, θαηά ηελ πεξίνδν απφ ην 1961-1989. Γηα ηελ 

απνηίκεζε ηεο εηαηξηθήο επίδνζεο, νη παξαπάλσ ζπγγξαθείο ρξεζηκνπνίεζαλ ην 

κέζν φξν ηξηεηίαο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ πξηλ θαη κεηά ηελ ηδησηηθνπνίεζε 

ησλ επηρεηξήζεσλ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη κεηά ηελ ηδησηηθνπνίεζε ππήξμε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αχμεζε ηεο παξαγσγήο ησλ επηρεηξήζεσλ (φπσο απηή 

θαηαγξάθεηαη απφ ην χςνο ησλ πξαγκαηηθψλ πσιήζεσλ), ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο απνδνηηθφηεηαο, ησλ θεθαιαηαθψλ επελδχζεσλ, ησλ 

δηαλεκφκελσλ κεξηζκάησλ, θαζψο επίζεο θαη κείσζε ηεο κφριεπζεο. Δπίζεο, 

ζηε κειέηε δελ ηεθκεξηψζεθε κείσζε ηεο απαζρφιεζεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

ησλ επηρεηξήζεσλ κεηά ηελ ηδησηηθνπνίεζε, αιιά σζηφζν δηαπηζηψζεθαλ 
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ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

ηδησηηθνπνηήζεθαλ.  

Οη Petrazzini θαη Clark (1996) εμέηαζαλ εάλ ε απνξξχζκηζε θαη ε 

ηδησηηθνπνίεζε ηνπ θιάδνπ ησλ ηειεπηθνηλσληψλ ζε 26 αλαπηπζζφκελεο ρψξεο 

είραλ θάπνηα επίδξαζε ζε νξηζκέλεο κεηαβιεηέο ελδηαθέξνληνο, φπσο ε 

ηειεθσληθή ππθλφηεηα (δειαδή ν αξηζκφο ησλ ηειεθσληθψλ γξακκψλ αλά 100 

ζπλδξνκεηέο), νη ηηκέο, θαη ε πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη, ακθφηεξεο ε άξζε ησλ ξπζκίζεσλ θαη ε 

ηδησηηθνπνίεζε επέθεξαλ βειηηψζεηο ζην επίπεδν θαη ηελ αχμεζε ηεο 

ηειεθσληθήο ππθλφηεηαο, αιιά δελ είραλ θάπνηα ζπλεπή επίδξαζε ζηελ 

πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. Δπίζεο, βξέζεθε φηη ε απνξξχζκηζε 

νδήγεζε ζε ρακειφηεξεο ηηκέο θαη αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο, ελψ ε 

ηδησηηθνπνίεζε είρε ηα αληίζεηα απνηειέζκαηα.  

Οη Boubakri θαη Cosset (1998), ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ίδηεο κεζφδνπο αλάιπζεο 

κε απηέο ησλ Megginson et al. (1994), ζπλέθξηλαλ ηελ επίδνζε 79 επηρεηξήζεσλ 

απφ 21 αλαπηπζζφκελεο ρψξεο θαη 32 βηνκεραλίεο πξηλ θαη κεηά ηελ 

ηδησηηθνπνίεζε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 1980-1992. Οη θαηαγξακκέλεο 

βειηηψζεηο ζηελ επίδνζε ησλ επηρεηξήζεσλ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο θαη 

πςειφηεξεο απφ απηέο πνπ βξέζεθαλ απφ ηνπο Megginson et al. (1994) 

Οη Verbrugge et al. (1998) κειέηεζαλ ηηο πεξηπηψζεηο 37 ηξαπεδψλ, 32 απφ ηηο 

ρψξεο ηνπ ΟΟΑ θαη 5 απφ ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, νη νπνίεο 

ηδησηηθνπνηήζεθαλ, πιήξσο ή ελ κέξεη, κεηαμχ ησλ εηψλ 1981 θαη 1996, πξηλ θαη 

κεηά ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηνπο. Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο θαηέδεημαλ 

ζεκαληηθή αχμεζε ησλ δεηθηψλ απνδνηηθφηεηαο, ηνπ εηζνδήκαηνο απφ 

πξνκήζεηεο, (δειαδή ηνπ εηζνδήκαηνο απφ πξνκήζεηεο σο πνζνζηφ ηνπ 

ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο), θαη ηνπ δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, θαη ζεκαληηθή 

κείσζε ηνπ επηπέδνπ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο κφριεπζεο.  

Οη D' Souza θαη Megginson (2000) εμέηαζαλ ηελ πνξεία 17 θξαηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, πξηλ θαη κεηά ηελ ηδησηηθνπνίεζή 
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ηνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 1981-1994. Οη εξεπλεηέο δηαπίζησζαλ κεηά 

ηελ ηδησηηθνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζεκαληηθή αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο, 

ηεο παξαγσγήο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηνπ χςνπο ησλ θεθαιαηνπρηθψλ 

δαπαλψλ ησλ επηρεηξήζεσλ, ηνπ αξηζκνχ ησλ ηειεθσληθψλ γξακκψλ, θαη ησλ 

κέζσλ απνδνρψλ ησλ ππαιιήισλ. Δπίζεο, ζηελ παξαπάλσ κειέηε 

ηεθκεξηψζεθε ζεκαληηθή κείσζε ηεο κφριεπζεο, θαη αζήκαληε κείσζε ηεο 

απαζρφιεζεο.  

Οη Dewenter θαη Malatesta (2000) ζπλέθξηλαλ ηελ εηαηξηθή επίδνζε πξηλ θαη 

κεηά ηελ ηδησηηθνπνίεζε 63 κεγάισλ επηρεηξήζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πεξηφδνπ 1981-1994. Οη εξεπλεηέο εζηίαζαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο αλαθνξηθά κε 

ηελ επίδξαζε ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ζηελ επίδνζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζην 

βξαρππξφζεζκν, αιιά θαη ζην καθξνπξφζεζκν δηάζηεκα. (Βξαρππξφζεζκν 

ζεσξείηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα - 3 έσο -1 έηε πξηλ ηελ ρξνληθή ζηηγκή ηεο 

ηδησηηθνπνίεζεο (ρξνληθή ζηηγκή 0), θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα +1 έσο +3 έηε κεηά 

ηελ ηδησηηθνπνίεζε. Μαθξνπξφζεζκν ζεσξείηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα - 10 έσο -1 

έηε πξηλ ηελ ρξνληθή ζηηγκή ηεο ηδησηηθνπνίεζεο, θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα +1 έσο 

+5 έηε κεηά ηελ ηδησηηθνπνίεζε). 

 Δπίζεο ζην πιαίζην απηήο ηεο κειέηεο εμεηάζηεθε ε καθξνπξφζεζκε απφδνζε 

ηεο κεηνρήο ησλ ηδησηηθνπνηεκέλσλ επηρεηξήζεσλ θαη ζπγθξίζεθε κε ηελ 

απφδνζε ηεο κεηνρήο ελφο κεγάινπ δείγκαηνο 1.500 παξαηεξήζεσλ, πνπ 

πξνέξρνληαλ απφ ζπλδπαζκφ δηαζηξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ (επηρεηξήζεηο δεκφζηεο 

θαη ηδησηηθέο) θαη δηαρξνληθψλ ζηνηρείσλ (ηα έηε 1975, 1985, θαη 1995).  

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηεθκεξίσζαλ, θαη ζην βξαρπρξφλην θαη ζην 

καθξνρξφλην δηάζηεκα, αχμεζε ηεο εηαηξηθήο θεξδνθνξίαο (βάζεη ησλ θαζαξψλ 

θεξδψλ), κείσζε ηεο κφριεπζεο, θαη πηψζε ηνπ δείθηε εξγαδφκελνη πξνο 

πσιήζεηο. Δπίζεο, γηα πεξίνδν 1-5 εηψλ, βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ππεξβάιινπζα απφδνζε ηεο κεηνρήο ηδησηηθνπνηεκέλσλ επηρεηξήζεσλ, θπξίσο 

απφ ηελ Οπγγαξία, ηελ Πνισλία, θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην.  
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4.2  ΜΔΛΔΣΔ ΠΔΡΗΠΣΧΖ  

 

4.2.1  Αλαπηπζζφκελεο Υψξεο  

 

Οη Claessens et al. (1997) βαζηδφκελνη ζε έλα δείγκα 706 ηζερηθψλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ ηδησηηθνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 1992-1995, 

εμέηαζαλ ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιαλ ζηε βειηίσζε ηεο επίδνζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ απηψλ. Υξεζηκνπνηψληαο ην δείθηε q ηνπ Tobin, νη 

πξναλαθεξζέληεο εξεπλεηέο έιεγμαλ θαηά πφζν ε αιιαγή ζην ηδηνθηεζηαθφ 

θαζεζηψο ηεο επηρείξεζεο βειηίσζε ηνλ παξαπάλσ δείθηε. Ζ κειέηε ηεθκεξίσζε 

φηη ε ηδησηηθνπνίεζε σθέιεζε ηηο επηρεηξήζεηο, πξσηίζησο ιφγσ ηνπ 

ζπγθεληξσκέλνπ πνζνζηνχ ηδηνθηεζίαο ζην νπνίν απηή νδήγεζε. πγθεθξηκέλα, 

(ε έξεπλα θαηέδεημε φηη) φζν πην ζπγθεληξσκέλε (θαηέιεγε λα είλαη) ε 

ηδηνθηεζηαθή δνκή ηεο επηρείξεζεο ηφζν πςειφηεξε ε απνδνηηθφηεηα θαη ε 

αγνξαία απνηίκεζή ηεο.  

Οη Frydman et al. (1999) ζπλέθξηλαλ ηελ απφδνζε ησλ ηδησηηθνπνηεκέλσλ θαη 

δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ ζηηο νηθνλνκίεο ηεο Κεληξηθήο Δπξψπεο πνπ βξίζθνληαλ 

ππφ κεηάβαζε. πγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηψληαο έλα δείγκα 90 δεκνζίσλ θαη 128 

ηδησηηθνπνηεκέλσλ επηρεηξήζεσλ πξνεξρνκέλσλ απφ ηε Γεκνθξαηία ηεο 

Σζερίαο, ηελ Οπγγαξία θαη ηελ Πνισλία, νη παξαπάλσ εξεπλεηέο δηαπίζησζαλ 

ην εμήο: Ζ ηδησηηθνπνίεζε απμάλεη πάλσ απφ 18 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ην εηήζην 

πνζνζηφ αλάπηπμεο κηαο δεκφζηαο επηρείξεζεο, φηαλ απηή πσιείηαη ζε ηδησηηθή 

επηρείξεζε ηνπ εγρψξηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ θιάδνπ, θαη θαηά 12 πνζνζηηαίεο 

κνλάδεο φηαλ πνπιεζεί ζε θάπνηνλ μέλν αγνξαζηή. Δπίζεο, ε πψιεζε κηαο 

δεκφζηαο επηρείξεζεο ζε κεηφρνπο πνπ δελ είραλ ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο πξηλ ηελ ηδησηηθνπνίεζε, βξέζεθε φηη απμάλεη θαηά 9 πνζνζηηαίεο 

κνλάδεο ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο, ρσξίο απηή ε αχμεζε λα 

ζπλνδεχεηαη απφ πςειφηεξε αλεξγία.  Αληίζεηα, εάλ ε πψιεζε γηλφηαλ ζε 

κεηφρνπο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο πξηλ ηελ 
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ηδησηηθνπνίεζε (γηα παξάδεηγκα ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο επηρείξεζεο), ηφηε ν 

ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο εηαηξίαο ζα ήηαλ ρακειφηεξνο, ελψ ζα ήηαλ ιηγφηεξν 

πηζαλή ε αλαδηάξζξσζή ηεο. Απηφ δειαδή ζεκαίλεη φηη απαηηείηαη ε παξνπζία 

ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πλεχκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα απμεζνχλ ζεκαληηθά νη 

πσιήζεηο κηαο πξψελ δεκφζηαο επηρείξεζεο.  

Οη Barberis et al. (1996) παξαθνινχζεζαλ 452 ξσζηθά θαηαζηήκαηα ζηηο αξρέο 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90, πξνθεηκέλνπ λα κεηξήζνπλ ηε ζεκαζία ησλ ελαιιαθηηθψλ 

θαλαιηψλ κέζσ ησλ νπνίσλ ε ηδησηηθνπνίεζε πξνσζεί ηελ αλαδηάξζξσζε κηαο 

επηρείξεζεο. Οη κειεηεηέο απηνί δηαπίζησζαλ φηη, ε παξνπζία λέαο ηδηνθηεζίαο 

θαη δηνίθεζεο απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα κηαο αλαδηάξζξσζεο πνπ ζα απμήζεη ηελ 

αμία ηνπ θαηαζηήκαηνο, ελψ βξήθαλ φηη ηα φπνηα θίλεηξα πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ 

ζπληδηνθηεζία δελ βειηηψλνπλ ηελ απφδνζε ηνπ θαηαζηήκαηνο.   

Ο Djankov (1999) δηεξεχλεζε ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο δνκήο ηδηνθηεζίαο θαη 

αλαδηάξζξσζεο ηεο επηρείξεζεο ζε 960 εηαηξίεο πνπ ηδησηηθνπνηεζήθαλ, ηελ 

πεξίνδν 1995-1997, ζηηο εμήο ρψξεο: Γεσξγία, Καδαθζηάλ, Κπξγθηζηάλ, 

Μνιδαβία, Ρσζία, θαη Οπθξαλία. ηελ κειέηε απηή δηαπηζηψζεθε φηη ε πψιεζε 

κηαο δεκφζηαο επηρείξεζεο ζε μέλνπο κεηφρνπο ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηελ 

αλαδηάξζξσζή ηεο, ζηελ πεξίπησζε ησλ επηρεηξήζεσλ κε πςειά πνζνζηά 

ηδηνθηεζίαο (> 30%), ελψ κηα αληίζηνηρε πψιεζε ζε πξψελ δηνηθεηηθά ζηειέρε 

ηεο εηαηξίαο ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ αλαδηάξζξσζε γηα επηρεηξήζεηο κε 

ρακειφ πνζνζηφ ηδηνθηεζίαο (κηθξφηεξν ηνπ 10%). 

 

4.2.2  Ζ Πεξίπησζε ηεο Βξεηαλίαο  

 

Οη Martin θαη Parker (1995) εμέηαζαλ θαηά πφζνλ 11 βξεηαληθέο επηρεηξήζεηο 

πνπ ηδησηηθνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 1981-1988 βειηίσζαλ ηελ 

απφδνζε ηνπο. Υξεζηκνπνηψληαο δχν κέηξα εηαηξηθήο απφδνζεο (ηελ 

απνδνηηθφηεηα ησλ απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ θαη ηελ εηήζηα αχμεζε ηεο θαηά 

εξγαηνψξα πξνζηηζέκελεο αμίαο) θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ επίδξαζε ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ θχθινπ ηεο νηθνλνκίαο, νη παξαπάλσ εξεπλεηέο δηαπίζησζαλ 
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άκεζεο βειηηψζεηο ηεο απφδνζεο κεηά ηελ ηδησηηθνπνίεζε ζε ιηγφηεξν απφ ηα 

κηζά κέηξα απφδνζεο πνπ κειέηεζαλ. ε αξθεηέο δε πεξηπηψζεηο ε βειηίσζε 

ηεο απφδνζεο επήιζε πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο ηδησηηθνπνίεζεο, γεγνλφο πνπ 

ππνδειψλεη κηα ηζρπξή επίδξαζε ηεο αλαθνίλσζεο ηεο ηδησηηθνπνίεζεο. 

 

4.2.3  Ζ Πεξίπησζε ηνπ Μεμηθνχ  

 

Πξηλ απφ ηελ θξίζε ρξένπο ηνπ 1982 ζην Μεμηθφ, ην θξάηνο ζπκκεηείρε, κε 

1.155 δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, ελεξγά ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο ρψξαο 

πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζεη ηηο ππάξρνπζεο ππνδνκέο ηεο, λα εληζρχζεη ηελ 

πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, θαη λα δεκηνπξγήζεη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. Απηέο νη 

δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, απαζρνιψληαο ην 4,4% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, 

παξήγαγαλ ην 14% ηνπ Μεμηθαληθνχ ΑΔΠ, ελψ θφζηηδαλ ζηε Μεμηθαληθή 

θνηλσλία, φζνλ αθνξά ην χςνο ησλ επηρνξεγήζεσλ θαη ησλ κεηαβηβαζηηθψλ 

πιεξσκψλ πνπ ειάκβαλαλ, ην 12,7% ηνπ ΑΔΠ. Δπίζεο, νη δεκφζηεο 

επηρεηξήζεηο ηνπ Μεμηθνχ δηελεξγνχζαλ ην 38% ησλ αθαζάξηζησλ επελδχζεσλ 

(La Porta and Lopez-de-Silanes, 1999).  

Ζ Μεμηθαληθή θπβέξλεζε άξρηζε ηελ απεκπινθή ηνπ δεκνζίνπ απφ ηα ηεο 

νηθνλνκίαο ην 1983, κεηψλνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ, κέζσ 

ζπγρσλεχζεσλ θαη εθθαζαξίζεσλ, ελψ ζπλέρηζε ην 1985 κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηδησηηθνπνίεζεο, ην νπνίν νπζηαζηηθά νινθιεξψζεθε ηελ πεξίνδν 

1988-1992 φηαλ θαη είραλ πνπιεζεί ην 96% ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Μέρξη 

ηνλ Ηνχλην ηνπ 1992, 361 δεκφζηεο επηρεηξήζεηο είραλ ηδησηηθνπνηεζεί, ελψ 225 

παξέκελαλ ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ δεκνζίνπ, ην νπνίν αζθνχζε ηνλ έιεγρν ζην 

πεηξέιαην, ην αέξην, ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα, ηελ χδξεπζε, ηνπο ζηδεξνδξφκνπο, 

θαη ηα ιηκάληα.    

Οη La Porta and Lopez-de-Silanes (1999) έρνληαο ζηνηρεία γηα 218 

ηδησηηθνπνηεκέλεο επηρεηξήζεηο, πξνεξρφκελεο απφ ην κε-ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ηνκέα, θαηά ηελ πεξίνδν 1983-1991,  εθηίκεζαλ ηε κεηαβνιή ζε νξηζκέλεο 

κεηαβιεηέο, φπσο ε απνδνηηθφηεηα, ε απνηειεζκαηηθφηεηα, ε απαζρφιεζε, νη 
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ακνηβέο, νη επελδχζεηο, ε παξαγσγή, νη ηηκέο, θαη νη θαηαβεβιεκέλνη θφξνη. Ζ 

κεηαβνιή αθνξά ζηε δηαθνξά ηεο ηηκήο κηαο εθ ησλ παξαπάλσ κεηαβιεηψλ ην 

1993 θαη ηελ αληίζηνηρεο κέζεο ηηκήο ηέζζεξα έηε πξηλ ηελ ηδησηηθνπνίεζε. Σν 

δείγκα ησλ 218 πξψελ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ πεξηιάκβαλε εηζεγκέλεο ή κε 

εηαηξείεο, ζε δηάθνξνπο ηνκείο, απφ ηνλ ηνκέα ηνπ ράιπβα κέρξη απηφλ ησλ 

αεξνκεηαθνξψλ. ηελ αλάιπζή ηνπο νη ζπγγξαθείο έιαβαλ ππφςε 

καθξννηθνλνκηθνχο θαη θιαδηθνχο παξάγνληεο πνπ ελδερνκέλσο λα επεξέαζαλ 

ηελ πνξεία κηαο πξψελ δεκφζηαο επηρείξεζεο κεηά ηελ ηδησηηθνπνίεζή ηεο.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ ζπγγξαθέσλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 4-1).   

 

Πίλαθαο 4-1: Σα Απνηειέζκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Ηδησηηθνπνίεζεο ηνπ Μεμηθνχ 

Γείθηεο Μέζε Μεηαβνιή (%) 

Απνδνηηθφηεηα 40 

Μέζν Κφζηνο -18 

Παξαγσγή 42 

Απαζρφιεζε -20 

Ακνηβέο Blue Collar 120 

Ακνηβέο White Collar 78 

Πεγή: La Porta and Lopez-de-Silanes (1999) 

 

 

πσο βιέπνπκε ην πξφγξακκα ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ ζην Μεμηθφ ππήξμε 

αξθεηά επηηπρεκέλν, ηφζν φζνλ αθνξά ζηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο αιιά 

θαη ζε φηη αθνξά ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο.  
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4.3  ΗΓΗΧΣΗΚΟΠΟΗΖΔΗ ΚΑΗ ΣΡΑΠΔΕΔ  

 

Οη ηδησηηθνπνηήζεηο ηξαπεδψλ μεθίλεζαλ ζηηο ρψξεο – κέιε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ ’80, θαη ζπλερίζηεθαλ κε κεγαιχηεξε έληαζε 

θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ’90. Μεηά ην 2000, νη ηδησηηθνπνηήζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ-12 ήηαλ πνιχ ιηγφηεξεο, εμ αηηίαο ηεο 

νινθιήξσζεο ζε κεγάιν βαζκφ ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα απφ 

πνιχ λσξίο.  

ηελ Διιάδα νη ηδησηηθνπνηήζεηο ηξαπεδψλ αθνινπζνχλ κε ρξνληθή 

πζηέξεζε κίαο πεξίπνπ δεθαεηίαο. κσο, ν ηξαπεδηθφο θιάδνο είλαη θαη ζηελ 

Διιάδα απφ ηνπο πξψηνπο θιάδνπο πνπ ηδησηηθνπνηνχληαη. Ήδε απφ ην 1991 

έρνπκε ηελ πιήξε ηδησηηθνπνίεζε ηεο ηξάπεδαο Υίνπ, πνπ απνηέιεζε ηελ 

απαξρή κίαο ζεηξάο ηδησηηθνπνηήζεσλ ηα επφκελα ρξφληα. Ζ δηάζεζε κεηνρψλ 

ηεο Αγξνηηθήο ηξάπεδαο ζηηο 12/5/2006, κείσζε ην πνζνζηφ πνπ θαηέρεη ην 

Γεκφζην (άκεζε θαη έκκεζε ζπκκεηνρή) θαηά 7,179% ζην 77,312%, ε εηζαγσγή 

ηνπ Σαρπδξνκηθνχ Σακηεπηεξίνπ ζην ΥΑ ζηηο 5/6/2006 είρε σο απνηέιεζκα ηε 

κείσζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ Γεκνζίνπ θαηά 34,84%, ε αχμεζε κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο είρε σο απνηέιεζκα ηε κείσζε 

ηεο έκκεζεο ζπκκεηνρήο ησλ ηακείσλ ζην κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην (απφ 21,4% 

πξηλ ηελ αχμεζε ζην 19% κεηά ηελ αχμεζε), αιιά θαη ε πψιεζε ηνπ πνζνζηνχ 

ηνπ Γεκνζίνπ ζηελ Δκπνξηθή (πνπ ήηαλ 11,01%) κε απνηέιεζκα  λα θαηέρεη  πηα 

ε Credit Agricole ην 71,96%, είλαη ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ είραλ απαζρνιήζεη 

ηελ νηθνλνκηθή επηθαηξφηεηα. Ο ηξαπεδηθφο θιάδνο κεηαβιήζεθε ζεκαληηθά κε  

θηλεηήξην κνριφ ηεο αιιαγήο απηήο, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, ηε δηάζεζε ηνπ 

πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηε κεξηθή ή πιήξε ηδησηηθνπνίεζε 

ηξαπεδψλ. Σν πξφγξακκα ηδησηηθνπνηήζεσλ ηξαπεδψλ δελ έρεη φκσο 

νινθιεξσζεί, αθνχ πεξαηηέξσ ηδησηηθνπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηξαπεδηθφ 

θιάδν αλακέλεηαη λα επηρεηξεζνχλ ζην άκεζν κέιινλ. 
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4.3.1  Ζ Δπίδξαζε ησλ Ηδησηηθνπνηήζεσλ ησλ Σξαπεδψλ  

 

ε απηή ηελ ελφηεηα ζα παξνπζηάζνπκε ηα ζπγθξηηηθά απνηειέζκαηα απφ ηελ 

κειέηε ηεο ηκηληδή (2006) αλαθνξηθά κε ηελ επίδνζε ησλ ειιεληθψλ θξαηηθψλ 

ηξαπεδψλ θαη ησλ επξσπατθψλ θξαηηθψλ ηξαπεδψλ, πξηλ θαη κεηά ηελ 

ηδησηηθνπνίεζή ηνπο.  

Σν βαζηθφ ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ απηή ηε ζχγθξηζε είλαη φηη νη 

ηδησηηθνπνηήζεηο είλαη επεξγεηηθέο γηα ηηο ηξάπεδεο, θαζψο βειηηψλεη ζεκαληηθά 

ηελ εηθφλα ηνπο, φπσο απηή απνηππψλεηαη απφ νξηζκέλνπο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο (αμηνιφγεζεο). Πξάγκαηη ε θεξδνθνξία ηνπο, ε 

θεθαιαηαθή ηνπο επάξθεηα, ε πνηφηεηα ησλ ραξηνθπιαθίσλ ηνπο βειηηψλεηαη θαη 

ε απνδνηηθφηεηά ηνπο απμάλεηαη. Απηφ ηζρχεη  ηφζν γηα ηηο ειιεληθέο φζν θαη γηα 

ηηο επξσπατθέο ηξάπεδεο.  

Απφ ηα ζηνηρεία πνπ παξαηίζεληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα (Πίλαθαο 4-2), νη 

εμειίμεηο ζε φινπο ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο αμηνιφγεζεο κεηά ηελ 

ηδησηηθνπνίεζε ησλ Διιεληθψλ θαη Δπξσπατθψλ θξαηηθψλ ηξαπεδψλ ήηαλ πξνο 

ηελ απηή θαηεχζπλζε, κε κφλε εμαίξεζε ην δείθηε απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

ηξαπεδψλ.  

πγθεθξηκέλα, ν κέζνο φξνο ηνπ δείθηε πξνβιέςεηο επηζθαιψλ δαλείσλ πξνο 

δάλεηα ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ κεηψζεθε πεξηζζφηεξν κεηά ηελ ηδησηηθνπνίεζε 

ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν δείθηε γηα ηηο ππφινηπεο επξσπατθέο ηξάπεδεο. 

εκαληηθφηεξε βειηίσζε κεηά ηελ ηδησηηθνπνίεζε εκθαλίδεη επίζεο θαη η 

κεθαλαιακή επάπκεια θαη ε πεςζηόηηηα ησλ ειιεληθψλ θξαηηθψλ ηξαπεδψλ.   

Οη επξσπατθέο ηξάπεδεο φκσο εκθαλίδνπλ κεγάιε αχμεζε ζηελ απνδνηηθφηεηά 

ηνπο κεηά ηελ ηδησηηθνπνίεζή ηνπο, ελψ ε αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ 

ειιεληθψλ θξαηηθψλ ηξαπεδψλ κεηά ηελ ηδησηηθνπνίεζή ηνπο ήηαλ ζαθψο 

ρακειφηεξε.  
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Πίλαθαο 4-2: Ζ Δπίδνζε ησλ Ηδησηηθνπνηήζεσλ ησλ Σξαπεδψλ ζε Διιάδα θαη Δπξσδψλε 

Υξεκαηννηθνλνκηθνί 

Γείθηεο  

Μέζε Σηκή Γείθηε πξηλ ηελ 

Ηδησηηθνπνίεζε  

Μέζε Σηκή Γείθηε κεηά ηελ 

Ηδησηηθνπνίεζε  

Διιάδα 

Δπξσδψλε 

(εθηφο 

Διιάδνο) 

Διιάδα 

Δπξσδψλε 

(εθηφο 

Διιάδνο) 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΓΑΝΔΗΑΚΟΤ 

ΥΑΡΣΟΦΤΛΑΚΗΟΤ  

(Πξνβιέςεηο Δπηζθαιψλ 

Γαλείσλ / Γάλεηα)  

1,81 0,90 0,74 0,49 

ΚΔΦΑΛΑΗΑΚΖ ΔΠΑΡΚΔΗΑ 

(Ίδηα Κεθάιαηα / 

Δλεξγεηηθφ)  

5,05 3,90 6,94 4,44 

ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ 

(Καζαξά Κέξδε / Μέζν 

Δπίπεδν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ)  

16,85 1,29 17,07 9,07 

ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ 

(Γάλεηα / Καηαζέζεηο)  
47,51 82,55 52,71 84,14 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ  

(Κφζηνο / Έζνδα)  
75,03 72,63 66,57 80,20 

Πεγή: ηκηληδή (2006) 

 

Ζ κφλε δηαθνξνπνίεζε εληνπίδεηαη ζηε κέζε ηηκή ηνπ δείθηε θφζηνο πξνο 

έζνδα, ν νπνίνο απμήζεθε ζηελ πεξίπησζε ησλ επξσπατθψλ ηξαπεδψλ, ελψ 

κεηψζεθε γηα ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο. Ζ αχμεζε ηνπ δείθηε γηα ηηο επξσπατθέο 

ηξάπεδεο νθείιεηαη ζην θφζηνο αλαδηάξζξσζεο ησλ ηξαπεδψλ κεηά ηελ 

ηδησηηθνπνίεζε. Ζ αχμεζε απηή δελ θξίλεηαη απαξαίηεηα αξλεηηθή, αθνχ ε 

αχμεζε ηνπ θφζηνπο ηνπο βξαρππξφζεζκα ζπληειεί ζηελ εμπγίαλζε θαη 

αλαδφκεζή ηνπο θαη ζπλεπψο ππφζρεηαη κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπο καθξνπξφζεζκα. 
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Ζ  εηθφλα φκσο δελ είλαη πάληα ζεηηθή. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ε επίδνζε 

ελφο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο δελ βειηηψλεηαη κεηά ηελ ηδησηηθνπνίεζή ηνπ. Πξέπεη 

λα ζεκεησζεί εδψ φηη ε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ιακβάλεη ρψξα ε ηδησηηθνπνίεζε, 

θαζψο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο 

απνηεινχλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ επίζεο ζεηηθή ή 

αξλεηηθή επίδξαζε.  

ην παξαθάησ δηάγξακκα (Γηάγξακκα 4-1) παξνπζηάδεηαη ην πνζνζηφ ησλ 

ειιεληθψλ θαη επξσπατθψλ ηξαπεδψλ, νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ βειηίσζε 

ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ δείθηε πνπ εμεηάζηεθε. Αμηνζεκείσην παξακέλεη φκσο 

ην γεγνλφο φηη γηα θάζε ηνκέα, ε επίδνζε ησλ ηξαπεδψλ βειηηψζεθε γηα ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο.  

 

 

Γηάγξακκα 4-1: Πνζνζηφ ησλ Σξαπεδψλ ηνπ Γείγκαηνο πνπ Παξνπζίαζαλ Βειηίσζε ηνπ 

Υξεκαηννηθνλνκηθνχ Γείθηε κεηά ηελ Ηδησηηθνπνίεζε 

Πεγή: ηκηληδή (2006)  

 

Σέινο, πξνθεηκέλνπ λα δνχκε θαηά πφζν νη ηξάπεδεο πνπ ηδησηηθνπνηήζεθαλ 

ζηηο ρψξεο κέιε ηεο Δπξσδψλεο είραλ πςειφ ηίκεκα, ππνινγίδεηαη ε κέζε ηηκή 

ηνπ δείθηε ηιμή ππορ λογιζηική αξία κεηνρήο. ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί  
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(Γηάγξακκα 4-2) θαίλεηαη φηη απφ πςειφηεξε ηηκή ηνπ δείθηε ραξαθηεξίδνληαη ε 

Φηλιαλδία θαη ε Γαιιία, ε δε Διιάδα αθνινπζεί ζηελ ηξίηε ζέζε. Οη 

ηδησηηθνπνηήζεηο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ζηνίρηζαλ θαηά κέζν φξν 2,2 θνξέο ηε 

ινγηζηηθή ηνπο αμία, δειαδή ζηνίρηζαλ αθξηβφηεξα απ’ φηη ζηηο ππφινηπεο επηά 

ρψξεο. Έλαο ζεκαληηθφο βέβαηα ιφγνο πνπ δηθαηνινγεί ηε δηαπίζησζε απηή, 

έγθεηηαη ζην γεγνλφο πσο ε πιεηνλφηεηα ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ ειιεληθψλ 

ηξαπεδψλ πξαγκαηνπνηήζεθε πην πξφζθαηα ζε ζρέζε κε ηηο επξσπατθέο, ζε κηα 

επνρή πνπ ε εγρψξηα αγνξά είρε σξηκάζεη. 

 

 

 

Γηάγξακκα 4-2: Μέζε Σηκή Γείθηε Αμίαο πλαιιαγψλ πξνο Λνγηζηηθή Αμία 

Πεγή: ηκηληδή (2006) 
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5 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ   

 

5.1  ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

 

Οη ηδησηηθνπνηήζεηο απνηέιεζαλ θεληξηθφ εξγαιείν ζηε κεηάβαζε απφ θεληξηθά 

ειεγρφκελεο νηθνλνκίεο ζε πξνο πην ειεχζεξεο αγνξέο. Δλψ ζηε δεθαεηία ηνπ 

1970 νη θξαηηθέο επηρεηξήζεηο ζπλέβαιιαλ ζην ΑΔΠ θαηά πνζνζηφ κεγαιχηεξν 

ηνπ 10% ζηηο πεξηζζφηεξεο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο ηνπ ΟΟΑ, ζήκεξα ην 

κεξίδην απηφ έρεη κεησζεί δξαζηηθά θαη ζε νξηζκέλεο ρψξεο βξίζθεηαη θάησ ηνπ 

2% (Μπαιθνχζηαο, 2006). Ο ιφγνο έρεη λα θάλεη κε ηελ αδπλακία ηνπ θξάηνπο 

ζηε δηαρείξηζε ησλ επηρεηξήζεσλ ή ησλ νξγαληζκψλ πνπ ειέγρνληαη απφ απηφ, 

άκεζα ή έκκεζα, ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο πεηζαξρίαο πνπ επηδείθλπαλ νη 

δηνηθνχληεο δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ ζηνπο θαλφλεο ηεο αγνξάο. 

ε ζεσξεηηθφ πιαίζην είδακε πψο ε νξγάλσζε ελφο κνλνπσιηαθνχ θιάδνπ 

επεξεάδεη ηελ θνηλσληθή επεκεξία. Δίδακε φηη ε κεηάβαζε απφ έλα θαζεζηψο 

κνλνπσιίνπ ζε έλα πην αληαγσληζηηθφ θαζεζηψο νδεγεί ζε αχμεζε ηνπ 

πιενλάζκαηνο ηνπ θαηαλαισηή. ηαλ ινηπφλ κηα ηδησηηθνπνίεζε ελφο θιάδνπ 

νδεγεί ζε θζελφηεξεο, ή/ θαη ζε θαιχηεξεο, ππεξεζίεο πξνο ηνπο θαηαλαισηέο, 

ηφηε θξίλεηαη αλαγθαία αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ απνηειεί κηα θαηά 

Pareto  βειηίσζε, ιφγσ ηνπ φηη βεβαίσο ζίγνληαη ηα θεθηεκέλα δηθαηψκαηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο.  

πλήζσο, νη κηθξέο νκάδεο πνπ απαζρνινχληαη εληφο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα νξγαλψλνληαη θαιχηεξα απφ ηηο «δηάρπηεο» νκάδεο ησλ θνξνινγνχκελσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεχζνπλ ηα πξνλνκηαθά εξγαζηαθά ηνπο δηθαηψκαηα. 

Έηζη, νη επηρεηξήζεηο είηε κεκνλσκέλα, είηε κέζσ νξγαλψζεσλ δηακεζνιάβεζεο 

ή δηθηχσλ επηξξνήο ή πνιηηηθνχ ρξήκαηνο, αληηζηέθνληαη ζε θάζε απφπεηξα 

ειέγρνπ αλεμέιεγθησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζε βάξνο ηξίησλ ή εηζαγσγήο δη-

αθαλψλ θαλφλσλ αληαγσληζκνχ. Δίλαη πηζαλφλ δε απηέο νη νκάδεο πίεζεο λα 
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«αηρκαισηίζνπλ» ηηο ξπζκηζηηθέο αξρέο (ή ηελ πνιηηηθή εγεζία) ζηελ πξνζπάζεηα 

ηνπο λα εμπγηάλνπλ ηελ φπνηα δεκφζηα επηρείξεζε επνπηεχνπλ.  

 

Απφ ηηο αλαθεξζείζεο ζηελ εξγαζία κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ πξνθχπηεη έλα βαζηθφ ζπκπέξαζκα: νη ηδησηηθνπνηήζεηο 

βειηηψλνπλ πνιιέο πηπρέο ηεο ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο.  

Γηα παξάδεηγκα, αλαθνξηθά κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ ησλ 

ηξαπεδψλ ην βαζηθφ ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ απηή ηελ ζχγθξηζε ηεο 

εηαηξηθήο επίδνζεο πξν θαη κεηά ηελ ηδησηηθνπνίεζε είλαη φηη νη ηδησηηθνπνηήζεηο 

ππήξμαλ επεξγεηηθέο γηα ηηο ηξάπεδεο θαη ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ελ γέλεη, θαζψο 

κεηά ηελ ηδησηηθνπνίεζε βειηίσζαλ ζεκαληηθά ηελ εηθφλα ηνπο, φπσο απηή 

απνηππψλεηαη απφ νξηζκέλνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο (αμηνιφγεζεο). Σα 

κελχκαηα πνπ ζηέιλεη ε κειέηε ηεο επξσπατθήο εκπεηξίαο θαη ε ζχγθξηζε ηεο 

επίδνζεο ησλ ειιεληθψλ θξαηηθψλ ηξαπεδψλ κε απηή ησλ επξσπατθψλ θξαηηθψλ 

ηξαπεδψλ είλαη ελζαξξπληηθά. Φαίλεηαη φηη νη ηδησηηθνπνηήζεηο ζπληεινχλ ζηε 

βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη απνηεινχλ πεγή 

εμπγίαλζεο, αλαδηάξζξσζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ. Ζ 

δηαπίζησζε απηή είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζήκεξα, ζε κηα ζπγθπξία φπνπ νη 

ηδησηηθνπνηήζεηο ηξαπεδψλ βξίζθνληαη ζηελ επηθαηξφηεηα. εκαίλεη φηη νη 

ηξέρνπζεο εμειίμεηο ζηνλ ηξαπεδηθφ ρψξν αιιάδνπλ ην ηνπίν πξνο ην θαιχηεξν 

θαη ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ελφο πην απνηειεζκαηηθνχ, απνδνηηθνχ θαη 

αληαγσληζηηθνχ ηξαπεδηθνχ ηνκέα. 

 

πσο είδακε απφ ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάζακε αλαθνξηθά κε ηελ πνξεία 

ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ ζηελ Διιάδα, θαηά ηελ πεξίνδν 1990-2005, ε δηαδηθαζία 

κεηαβίβαζεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα παξαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ειέγρνληαλ 

απφ ην Γεκφζην ππήξμε ηδηαίηεξα βξαδεία, ελψ νη νινθιεξσκέλεο 

ηδησηηθνπνηήζεηο, εθηφο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ΟΑΔ, ήηαλ πνιχ ιίγεο. Τπήξμαλ, 

βέβαηα, θαη νξηζκέλα επηηπρή βήκαηα κέζα ζε κία δεθαεηία θαη πιένλ (π.ρ. Ηνληθή 
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Σξάπεδα) θαη πξφζθαηα, φπσο ηεθκαίξεηαη, ε ζεηηθή έθβαζε ηεο ηδησηηθνπνίεζεο 

ηνπ ΟΠΑΠ. Παξά ηα επηκέξνπο ζεηηθά βήκαηα θαη παξά ηηο ζπλερείο 

πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί, απφ ην 1990 κέρξη ζήκεξα, πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο ηδησηηθνπνίεζεο, ην ειιεληθφ Γεκφζην ειέγρεη αθφκα, άκεζα ή 

έκκεζα, έλα επξχ θάζκα ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ δελ αθνξνχλ 

δεκφζηα αγαζά. (ηνλ Πίλαθα Α-4 ηνπ Παξαξηήκαηνο Α παξαηίζεηαη ην 

Μεηνρνιφγην ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ βάζεη ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011 απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ).     

Οη δηαδηθαζίεο ηδησηηθνπνίεζεο δελ είραλ ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ζαθείο θαη 

κειεηεκέλνπο ζηφρνπο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ππήξμε αιιαγή πνιηηηθήο, γηα 

παξάδεηγκα ζηνλ ΟΑΑ, φπνπ ε επηρείξεζε επαλήιζε ζην Γεκφζην, ζε άιιεο 

ζεκεηψζεθαλ παιηλδξνκήζεηο, φπσο ζηα Ναππεγεία Διεπζίλαο, ηα νπνία 

ηδησηηθνπνηήζεθαλ εθ λένπ κεηά ηελ πξψηε απνηπρία, ελψ αιινχ, φπσο ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Οιπκπηαθήο, νη επαλεηιεκκέλεο πξνζπάζεηεο απνηχγραλαλ 

νινζρεξψο, γηα λα επνδσζνχλ κφιηο δχν ρξφληα πξηλ .  

 

Παξά ηα δηαθαηλφκελα νθέιε ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ, ε πνιηηηθή εγεζία, θπξίσο 

ζηηο ρψξεο ηνπ Δπξσπατθνχ Νφηνπ, εκθαλίδεη κία ζεκαληηθή δηζηαθηηθφηεηα ζηελ 

ιήςε ησλ απαξαίηεησλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε απνθάζεσλ, δηφηη ηα νθέιε 

ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ εκθαλίδνληαη θαηά θαλφλα κε δηαθνξεηηθφ ρξνληζκφ απφ 

ηνλ εθινγηθφ θχθιν, γεγνλφο πνπ ηηο θαζηζηά ηδηαίηεξα «δαπαλεξέο» γηα ηνπο 

πνιηηηθνχο. 

 

5.2  ΠΡΟΣΑΔΗ  

Σν Γεκφζην έρεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ εθηείλνληαη απφ ηηο ηξάπεδεο (πνπ 

δελ αληηπξνζσπεχνπλ κνλνπψιηα), αιιά θαη ηηο κεηαθνξέο, ηα αεξνδξφκηα, ηα 

ιηκάληα, ηνλ ΟΔ, ηελ χδξεπζε, ηελ απνρέηεπζε, σο ηελ ελέξγεηα, ηηο 

ηειεπηθνηλσλίεο, ηα ηπρεξά παηρλίδηα θαη βεβαίσο ηα αθίλεηα (ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ, 2010. Πνιηηηθή θαη Μεηαξξπζκίζεηο, Αποκπαηικοποιήζειρ). 
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ηελ Διιάδα ινηπφλ ππήξραλ, θαη ζπλερίδνπλ λα ππάξρνπλ, αξθεηνί ηνκείο 

ζηνπο νπνίνπο εκπιέθεηαη ην Κξάηνο, θαη βεβαίσο ζα πξέπεη λα πάξεη ηηο 

θαηάιιειεο απνθάζεηο ηφζν γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο, φζν 

θαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πνηφηεηα δσήο. Βαζηθφο ζθνπφο ηνπ Κξάηνπο ζα 

πξέπεη λα είλαη ε πξνζήισζή ηνπ ζηε δηαζθάιηζε ησλ δεκνζίσλ αγαζψλ θαη 

ησλ ζπκκεηνρψλ ηνπ ζε επηρεηξήζεηο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο, πξνζπαζψληαο έηζη 

λα εγγπάηαη απηά ηα δεκφζηα αγαζά. Σαπηφρξνλα φκσο ζα πξέπεη λα αμηνπνηεί ην 

δπλακηζκφ ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο πξνο φθεινο ηνπ πνιίηε. Οη δηαδηθαζίεο είλαη 

γλσζηέο: είηε πψιεζε είηε ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο είηε ε είζνδνο ζηξαηεγηθνχ 

επελδπηή είηε κεηνρνπνίεζε κέζσ Υξεκαηηζηεξίνπ είηε δεκηνπξγία εηαηξηψλ 

ζπκκεηνρψλ.  

Σν ηδηαίηεξα επαίζζεην δεκνζηνλνκηθφ θαη ρξεκαηνπηζησηηθφ πεξηβάιινλ πνπ 

βξηζθφκαζηε δελ ζα πξέπεη φκσο λα νδεγήζεη ην Κξάηνο ζε κηα ινγηθή 

εθπνίεζεο ζε ρακειέο ηηκέο, αιιά νη φπνηεο απνθάζεηο παξζνχλ ζα πξέπεη λα 

είλαη κε κεγάιε πεξίζθεςε θαη πξνζνρή, ζε ζρέζε κε ηηο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο. 

Ο ΟΠΑΠ απνηειεί έλα θιαζηθφ παξάδεηγκα ελφο πνιχ ζεκαληηθνχ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ην νπνίν κπνξεί ελδερνκέλσο λα απνθέξεη 

πνιιά πεξηζζφηεξα, κέζα απφ ηε ζσζηή αμηνπνίεζή ηνπ θαη φρη κέζσ ηεο 

πψιεζεο ησλ κεηνρψλ ηνπ. Ζ ιχζε δελ είλαη ην μεπνχιεκα ελφο αγαζνχ ζε κηα 

δχζθνιε ζπγθπξία, αιιά ε δπλαηφηεηα λα αλαπηπρζεί κε έλαλ ηξφπν πνπ ζα 

κπνξεί λα απνθέξεη θέξδε γηα ην Διιεληθφ Γεκφζην ζην άκεζν, αιιά θαη ζην 

κεζνπξφζεζκν δηάζηεκα. 

Καη’ αξράο ππάξρεη άκεζε ε αλάγθε απειεπζέξσζεο ηεο αθηνπινΐαο, κε 

ειεχζεξε δξνκνιφγεζε πινίσλ θαη άξζε θάζε δηνηθεηηθνχ πεξηνξηζκνχ ζηηο ηηκέο 

ησλ εηζηηεξίσλ. ηηο «άγνλεο» γξακκέο, ζηηο νπνίεο δελ δηθαηνινγείηαη απφ ηελ 

αγνξά ε δξνκνιφγεζε πινίνπ, ην θξάηνο ζα πξέπεη λα δηελεξγεί κεηνδνηηθφ 

δηαγσληζκφ, θαιψληαο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα ππνβάιινπλ πξνζθνξέο γηα 

ηελ επηδφηεζε πνπ δεηνχλ, πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζνπλ ηελ άγνλε γξακκή. 
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Σν θφζηνο ηεο επηδφηεζεο ζα πξέπεη λα ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηε γεληθή 

θνξνινγία. 

Γεχηεξνλ, ζα πξέπεη λα ππάξμεη ε ζπκκεηνρή ηδησηψλ ζηελ αλάπηπμε θαη 

εθκεηάιιεπζε ησλ ιηκαληψλ θαη αεξνιηκέλσλ ηεο ρψξαο, φπσο ηζρχεη θαη κε 

ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ αεξνδξνκίνπ ησλ πάησλ.  

ηα ιηκάληα, ην ειιεληθφ Γεκφζην θαηέρεη 74% ζηνλ ΟΛΠ θαη ζηνλ ΟΛΘ θαη 

100% ζηνπο πεξηθεξεηαθνχο ιηκέλεο. Ζ δεκηνπξγία, κεηά απφ κειέηε, κίαο ή 

πεξηζζφηεξσλ δηεπξπκέλσλ εηαηξηθψλ νληνηήησλ ζηηο νπνίεο ζα πεξηέιζνπλ νη 

Οξγαληζκνί Ληκέλσλ ηεο ρψξαο, ε αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ ιηκέλσλ ζε 

ζπλεξγαζία κε ζηξαηεγηθνχο εηαίξνπο θαη ε είζνδνο απηψλ ησλ εηαηξηθψλ 

νληνηήησλ ζην Υξεκαηηζηήξην, κε δηαηήξεζε ελφο πιεηνςεθηθνχ πνζνζηνχ ηνπ 

ειιεληθνχ Γεκνζίνπ ζα κπνξνχζε λα είλαη κία ελδερφκελε ιχζε.  

Γηα ην Γηεζλή Αεξνιηκέλα Αζελψλ «Διεπζέξην Βεληδέιν», φπνπ ην Γεκφζην 

ειέγρεη ην 55%, ζα κπνξνχζε ζε ζπλελλφεζε θαη κε ηελ εηαηξεία ε νπνία έρεη ηε 

ζπλεθκεηάιιεπζε ηνπ αεξνδξνκίνπ, λα γίλεη ε ρξνληθή επέθηαζε ηεο ζχκβαζεο 

παξαρψξεζεο θαη ε εηζθνξά ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ Γεκνζίνπ ζε εηαηξείεο 

ζπκκεηνρψλ ή θαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ. (Ζ δεκηνπξγία κηαο εηαηξείαο  

ζπκκεηνρψλ, φπνπ ην Γεκφζην εηζθέξεη έλα «θαιάζη» πιεηνςεθηθψλ ή κε 

ζπκκεηνρψλ, είλαη κία πξαθηηθή πνπ γίλεηαη θαη ζε άιιεο ρψξεο θαη δίλεη άκεζα 

έζνδα ζην Διιεληθφ Γεκφζην, κε ηελ είζνδν απηήο ηεο εηαηξείαο ζην 

Υξεκαηηζηήξην, επηηξέπνληαο ηνπ λα ζπλερίζεη λα έρεη ηνλ έιεγρν ηεο νκάδαο 

ησλ εηαηξηψλ ή ησλ παξαρσξήζεσλ ηηο νπνίεο έρεη εηζθέξεη ζε απηφ ην θαιάζη).   

Ζ αμηνπνίεζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ αεξνδξνκίσλ, φπνπ ην ειιεληθφ Γεκφζην 

ειέγρεη  ην 100%, αιιά ρσξίο νπνηαδήπνηε εηαηξηθή δνκή, ζα κπνξνχζε λα γίλεη 

κε ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο ησλ δηθαησκάησλ δηαρείξηζεο ησλ επηκέξνπο ή 

νκάδσλ αεξνδξνκίσλ. Οη ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο είλαη έλα κνληέιν πνπ έρεη 

απνδψζεη ηθαλνπνηεηηθά. Αθ’ ελφο ην θξάηνο δηαηεξεί ηελ θπξηφηεηα ζηελ 
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πεξηνπζία ηνπ θαη αθ’ εηέξνπ κπνξεί λα ζπκθσλεί ή θαη λα επηβάιιεη φξνπο φζνλ 

αθνξά πηπρέο ιεηηνπξγίαο απηψλ ησλ ζπκβάζεσλ, π.ρ. ηελ ηηκνιφγεζε ησλ 

ππεξεζηψλ. Με ηε ιήμε δε ησλ ζπκβάζεσλ ζηε ζρεηηθή πξνζεζκία επηζηξέθνπλ 

πάιη ζην Γεκφζην νη εηαηξείεο, ππεξεζίεο, θ.ιπ., ην νπνίν δηαηεξεί πάληα ηελ 

θπξηφηεηα, κε ηηο ππεξαμίεο πνπ ελ ησ κεηαμχ έρνπλ δηακνξθσζεί. 

Σξίηνλ, ην ειιεληθφ Γεκφζην θαηέρεη ην 100% ζε φιεο ηηο εηαηξίεο ηνπ νκίινπ 

ΟΔ, ελφο νκίινπ πνπ έρεη εηήζηεο δεκηέο πνπ θηάλνπλ  ην 1 δηζ. επξψ 

θαη ζπζζσξεπκέλα ρξέε ηεο ηάμεο ησλ 10 δηζ. επξψ. Θα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί 

έλαο λένο θξαηηθφο ΟΔ, ρσξίο δεκηνγφλα δξνκνιφγηα, ζσζηά ζηειερσκέλνο, 

κεηαηάζζνληαο ην πιενλάδνλ πξνζσπηθφ, ν νπνίνο ζα εθκεηαιιεχεηαη ηελ 

ζηδεξνδξνκηθή ππνδνκή κηζζψλνληάο ηελ ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ ζα 

ιεηηνπξγνχλ ηα ηξέλα. Ζ ζπληήξεζε θαη επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ ζα 

ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ απηνλφκεζε, αμηνπνίεζε θαη πψιεζε ηεο πνιχ 

ζεκαληηθήο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ ΟΔ.  

Σέηαξηνλ, χδξεπζε, δειαδή ΔΤΑΘ-ΔΤΓΑΠ: ηελ ΔΤΑΘ φπνπ ην κεξίδην ηνπ 

ειιεληθνχ Γεκνζίνπ είλαη 74%, ην Γεκφζην ζα κπνξνχζε λα δηαζέζεη ην 23% 

κέζα απφ κία δηαδηθαζία πξνζέιθπζεο ζηξαηεγηθνχ επελδπηή ή θαη είζνδν ζην 

Υξεκαηηζηήξην. ηελ ΔΤΓΑΠ φπνπ ην κεξίδην είλαη 61%, ζα κπνξνχζε λα 

πσιεζεί ην 10% κε ηε δηαηήξεζε ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ Γεκνζίνπ.  

Χο πξνο ηελ αγνξά ελέξγεηαο ρξεηάδεηαη (α) ε ηδησηηθνπνίεζε φισλ ησλ 

κνλάδσλ παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ ηεο ΓΔΖ, (β) ε άξζε ηεο λνκνζεηεκέλεο 

ζρέζεο ηεο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο Δλέξγεηαο (ΡΑΔ) θαη ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ 

ζπζηήκαηνο κε ηε ΓΔΖ, ε νπνία ππνλνκεχεη ηελ επίζεο ζεζκνζεηεκέλε 

αλεμαξηεζία ηεο ΡΑΔ θαη ηνπ δηαρεηξηζηή, θαη (γ) ε πιήξεο απειεπζέξσζε ησλ 

εηζαγσγψλ θαη ηεο εκπνξίαο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, κε θαηάξγεζε θάζε κέηξνπ 

πξνζηαζίαο ηεο ΓΔΖ.  
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ια φζα πξναλαθέξζεθαλ θαλεξψλνπλ φηη ε απάληεζή ζην εξψηεκα αλ νη 

κνλνπσιηαθέο επηρεηξήζεηο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία πξέπεη λα είλαη θξαηηθέο ή 

ηδησηηθέο, ηείλεη ζην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πεξηπηψζεσλ ζηε δεχηεξε ιχζε, ηε 

ιχζε ηεο ηδησηηθνπνίεζεο. Χζηφζν ζα πξέπεη νη ηδησηηθνπνηήζεηο απηέο λα 

δηέπνληαη απφ έλα βαζηθφ θαλφλα: ε φπνηνλ ηνκέα απνρσξεί πιήξσο ην 

Γεκφζην, ζα πξέπεη λα εηζάγεηαη έλα λνκνζεηηθφ ή ξπζκηζηηθφ πιαίζην πνπ ζα 

ππνρξεψλεη ην ηδησηηθφ κνλνπψιην λα παξάγεη ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηεο ή λα 

έρεη ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο, κε άιια ιφγηα ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζηελή 

παξαθνινχζεζε ησλ ηδησηηθψλ κνλνπσιίσλ απφ ξπζκηζηηθέο αξρέο (γηα 

πεξηπηψζεηο απνηπρίαο ηεο αγνξάο). Έλα ελδηαθέξνλ εξψηεκα είλαη αλ ε 

ηδησηηθνπνίεζε ελφο κνλνπσιίνπ ζε κηα ρψξα ρσξίο επαξθείο ζεζκνχο, ζα 

κπνξέζεη λα αθνινπζεζεί απφ θαηάιιειε ξχζκηζε ηηκψλ. Μία ρψξα φπσο ε 

Διιάδα κε φρη θαη ηφζν δπλαηνχο ζεζκνχο, αλ ηδησηηθνπνηήζεη κνλνπψιηα είλαη 

ζίγνπξν φηη ζα κπνξέζεη κεηά λα ηα ξπζκίζεη θαηάιιεια; Θα είλαη ε ξπζκηζηηθή 

αξρή αλεμάξηεηε θαη απνηειεζκαηηθή; Ή ην κνλνπψιην ζα δξα αξξχζκηζην;  

ηηο δχζθνιεο απηέο νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο ν ζηφρνο ηεο κείσζεο ηνπ ρξένπο 

θαη ηνπ ειιείκκαηνο γηα ηελ Διιάδα, πνπ αλαπφθεπθηα πεξλάεη κέζα απφ ην 

δξφκν ηεο ηδησηηθνπνίεζεο, δελ ζα πξέπεη λα ζεκαίλεη νπσζδήπνηε  ηελ αχμεζε 

ηεο αλεξγίαο θαη νη απαξαίηεηεο ηδησηηθνπνηήζεηο ζα γίλνπλ ππφ ην θαζεζηψο 

αλάινγσλ ξπζκίζεσλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α:  

 
Πίλαθαο A-1: Οη Ηδησηηθνπνηήζεηο ζηελ Διιάδα 

Ζκ/λία  Δηαηξία  Σνκέαο 
% 

Πψιεζεο  

Αμία ζε 

US$ 

εθαη. 

Μέζνδνο 

Πψιεζεο  

24/4/1991 
Olympic 

Marine SA 
Μεηαπνίεζε  100 5,11 ΗΠ 

9/9/1991 
Bank of 

Chios 

Υ/Π  & Αθίλεηεο  

Πεξηνπζίαο  
100 15,8 ΗΠ 

31/10/1991 Elvim SA Μεηαπνίεζε   100 8,86 ΗΠ 

30/11/1991 Minion SA Μεηαπνίεζε   NA 6,62 ΗΠ 

6/12/1991 Thraki SA Μεηαπνίεζε   100 8,37 ΗΠ 

31/1/1992 

Thessalian 

Paper Mills 

SA 

Μεηαπνίεζε   100 2,45 ΗΠ 

31/3/1992 

Heracles 

General 

Cement Co 

SA 

Μεηαπνίεζε   69,8 644,18 ΗΠ 

30/6/1992 Chandris Μεηαθνξέο  NA 200 ΗΠ 

31/12/1992 

Elefsis 

Shipyards 

SA 

Μεηαπνίεζε   100 373,8 ΗΠ 

14/1/1993 
Bank of 

Athens 

Υ/Π  & Αθίλεηεο  

Πεξηνπζίαο 
66,7 31,36 ΗΠ 

1/7/1993 
Hellenic 

Sugar Ind. 
Μεηαπνίεζε   20 12,2 ΜΣ 
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Ζκ/λία  Δηαηξία  Σνκέαο 
% 

Πψιεζεο  

Αμία ζε 

US$ 

εθαη. 

Μέζνδνο 

Πψιεζεο  

18/3/1996 OTE) Σειεπηθνηλσλίεο  7,6 430,9 ΜΣ 

14/2/1997 
Thessaly 

Ginning 
Πξσηνγελήο   100 2,74 ΗΠ 

22/5/1997 CosmOTE Σειεπηθνηλσλίεο  30 97,68 ΗΠ 

16/6/1997 OTE  Σειεπηθνηλσλίεο  12,4 1123,9 ΜΣ 

12/12/1997 

Athens 

Stock 

Exchange 

Υ/Π  & Αθίλεηεο  

Πεξηνπζίαο 
39,67 78,7 ΜΣ 

16/4/1998 

Macedonia-

Thrace 

Bank 

Υ/Π  & Αθίλεηεο  

Πεξηνπζίαο 
36,98 74,33 ΗΠ 

24/4/1998 
General 

Hell. Bank 

Υ/Π  & Αθίλεηεο  

Πεξηνπζίαο 
14,5 55,8 ΜΣ 

28/4/1998 OTE  Σειεπηθνηλσλίεο  3,5 399,9 ΜΣ 

19/5/1998 

National 

Bank of 

Greece SA 

Υ/Π  & Αθίλεηεο  

Πεξηνπζίαο 
10 87,2 ΜΣ 

22/6/1998 
Hellenic 

Petroleum 
Πεηξειαηνεηδψλ  23 272,7 ΜΣ 

1/9/1998 

Bank of 

Central 

Greece 

Υ/Π  & Αθίλεηεο  

Πεξηνπζίαο 
NA 58,39 ΗΠ 
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Ζκ/λία  Δηαηξία  Σνκέαο 
% 

Πψιεζεο  

Αμία ζε 

US$ 

εθαη. 

Μέζνδνο 

Πψιεζεο  

2/11/1998 OTE Σειεπηθνηλσλίεο  15 1019,5 ΜΣ 

15/4/1999 
Halkis 

Shipyards 
Μεηαπνίεζε   100 9,31 ΗΠ 

26/4/1999 

National 

Bank of 

Greece SA 

Υ/Π  & Αθίλεηεο  

Πεξηνπζίαο 
4 553,3 ΜΣ 

27/4/1999 
Olympic 

Catering 
Δκπφξην  25 10,9 ΜΣ 

3/6/1999 

Athens 

Paper Mill 

SA 

Μεηαπνίεζε   100 120 ΗΠ 

10/7/1999 OTE  Σειεπηθνηλσλίεο  14,1 979,2 ΜΣ 

16/10/1999 

National 

Bank of 

Greece SA 

Υ/Π  & Αθίλεηεο  

Πεξηνπζίαο 
2 302,9 ΜΣ 

9/11/1999 

Hellenic 

Duty Free 

Shop 

Δκπφξην  25 173,16 ΗΠ 

15/12/1999 

Hellenic 

Industrial 

Developme

nt Bank SA 

Υ/Π  & Αθίλεηεο  

Πεξηνπζίαο 
25 398 ΜΣ 

21/12/1999 
Hellenic 

Petroleum 
Πεηξειαηνεηδψλ  11,5 458,1 ΗΠ 

29/12/1999 EYDAP SA Κνηλήο Χθέιεηαο  25 210,9 ΜΣ 
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Ζκ/λία  Δηαηξία  Σνκέαο 
% 

Πψιεζεο  

Αμία ζε 

US$ 

εθαη. 

Μέζνδνο 

Πψιεζεο  

22/2/2000 
Hellenic 

Petroleum 
Πεηξειαηνεηδψλ  15 355 ΜΣ 

1/7/2000 
EPA 

Thessalia 
Κνηλήο Χθέιεηαο  49 35,13 ΗΠ 

28/7/2000 

Greek Stock 

Exchange 

Holdings SA 

Υ/Π  & Αθίλεηεο  

Πεξηνπζίαο 
60 66,8 ΜΣ 

10/12/2000 CosmOTE Σειεπηθνηλσλίεο  11,02 403,6 ΜΣ 

21/12/2000 

Agricultural 

Bank of 

Greece 

Υ/Π  & Αθίλεηεο  

Πεξηνπζίαο 
7 300,8 ΜΣ 

6/4/2001 Opap Τπεξεζηψλ  5,5 79,7 ΜΣ 

28/6/2001 
OTE 

Leasing 
Τπεξεζηψλ  100 20,94 ΗΠ 

1/8/2001 

Thessaloniki 

Port 

Authority 

Μεηαθνξψλ  25 15 ΜΣ 

30/8/2001 
Thessaloniki 

Water 
Κνηλήο Χθέιεηαο  25,45 14,4 ΜΣ 

12/10/2001 
Hellenic 

Shipyards  
Μεηαπνίεζε   51 5,3 ΗΠ 

12/12/2001 
Public 

Power Corp.  
Κνηλήο Χθέιεηαο  15,09 391,7 ΜΣ 
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Ζκ/λία  Δηαηξία  Σνκέαο 
% 

Πψιεζεο  

Αμία ζε 

US$ 

εθαη. 

Μέζνδνο 

Πψιεζεο  

3/6/2002 OTE  Σειεπηθνηλσλίεο  8 627,8 ΜΣ 

13/7/2002 Opap Τπεξεζηψλ  19 437,9 ΜΣ 

11/9/2002 
Olympic 

Catering 
Δκπφξην  58 15,75 ΗΠ 

8/12/2002 
Public 

Power Corp. 
Κνηλήο Χθέιεηαο  13,2 323,9 ΜΣ 

30/5/2003 
Hellenic 

Petroleum 
Πεηξειαηνεηδψλ  16,65 384,19 ΗΠ 

12/7/2003 Opap Τπεξεζηψλ  24,6 710,4 ΜΣ 

26/7/2003 
Piraeus Port 

Authority 
Μεηαθνξψλ  25,5 61,5 ΜΣ 

8/10/2003 

National 

Bank of 

Greece SA 

Υ/Π  & Αθίλεηεο  

Πεξηνπζίαο 
11 577,1 ΜΣ 

25/10/2003 
Public 

Power Corp. 
Κνηλήο Χθέιεηαο  15,7 714,3 ΜΣ 

5/3/2004 
General 

Hell. Bank 

Υ/Π  & Αθίλεηεο  

Πεξηνπζίαο 
50,01 154,62 ΗΠ 

17/8/2004 
Hellenic 

Petroleum 
Πεηξειαηνεηδψλ  8,21 237,13 ΗΠ 

11/11/2004 
National 

Bank of Gr. 

Υ/Π  & Αθίλεηεο  

Πεξηνπζίαο 
7,46 725,5 ΜΣ 
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Ζκ/λία  Δηαηξία  Σνκέαο 
% 

Πψιεζεο  

Αμία ζε 

US$ 

εθαη. 

Μέζνδνο 

Πψιεζεο  

18/7/2005 Opap Τπεξεζηψλ  16,4 1518,58 ΜΣ 

9/8/2005 OTE  Σειεπηθνηλσλίεο  10 1036,9 ΜΣ 

12/5/2006 

Agricultural 

Bank of 

Greece 

Υ/Π  & Αθίλεηεο  

Πεξηνπζίαο 
7,23 421,3 ΜΣ 

31/5/2006 

Postal 

Savings 

Bank 

Υ/Π  & Αθίλεηεο  

Πεξηνπζίαο 
35 793,03 ΜΣ 

8/8/2006 
Emporiki 

Bank 

Υ/Π  & Αθίλεηεο  

Πεξηνπζίαο 
36,56 2233,99 ΗΠ 

28/6/2007 OTE) Σειεπηθνηλσλίεο  10,7 1485,99 ΜΣ 

10/7/2007 

Greek 

Postal 

Savings 

Bank 

Υ/Π  & Αθίλεηεο  

Πεξηνπζίαο 
20 701,1 ΜΣ 

16/7/2008 

Port Of 

Piraeus (35-

year 

concession) 

Μεηαθνξψλ  100 4300 ΗΠ 

22/3/2009 
Olympic 

Airlines 
Μεηαθνξψλ  100 255,27 ΗΠ 

8/5/2009 
Olympic 

Fuel Co SA 
Τπεξεζηψλ  64,06 8,7 ΗΠ 

14/5/2009 
OTE MTS 

Holding BV 
Σειεπηθνηλσλίεο  100 250,86 ΗΠ 
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Ζκ/λία  Δηαηξία  Σνκέαο 
% 

Πψιεζεο  

Αμία ζε 

US$ 

εθαη. 

Μέζνδνο 

Πψιεζεο  

19/10/2009 Alpha Bank 
Υ/Π  & Αθίλεηεο  

Πεξηνπζίαο 

Preferred 

Shares 
1354,16 ΗΠ 

Πεγή: Privatization Barometer 

 

 

 

Πίλαθαο A-2: Οη Ηδησηηθνπνηήζεηο ηεο Πεξηφδνπ 1990-2004 

Δπηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο ην Κξάηνο δελ Γηαηεξεί Μεξίδην Μεηνρηθνχ 

Κεθαιαίνπ 

 

 

Πεγή: Μπαιθνχζηαο (2006) 
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Πίλαθαο A-3: Οη Ηδησηηθνπνηήζεηο ηεο Πεξηφδνπ 1990-2005 

Δπηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο ην Κξάηνο Γηαηεξεί  Μεξίδην Μεηνρηθνχ 

Κεθαιαίνπ 

 

 

Πεγή: Μπαιθνχζηαο (2006) 
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Πίλαθαο A-4: Μεηνρνιφγην Διιεληθνχ Γεκνζίνπ 

 
 

Μεηοτολόγιο Δλληνικού Γημοζίοσ  

Προνομιούτες μεηοτές άρθροσ 1 ηοσ ν. 3723/2008  

Πιζηωηικό ίδρσμα  Προνομιούτες μεηοτές (ζε εσρώ)  

Σξάπεδα Πεηξαηψο  370.000.000  

Attica Bank  100.200.000  

ATE  675.000.000  

Alpha Bank  940.000.000  

Proton Bank  80.000.000  

Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην  224.960.000  

EFG Eurobank  950.125.000  

ETE  350.000.000  

FBB  50.000.000  

Παλειιήληα Σξάπεδα  28.300.000  

ύνολο  3.768.585.000  
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Διζηγμένες ζηο ΥΑ  
Δηαιρεία  σνολικός αριθμός 

μεηοτών  
Αριθμός μεηοτών  
κσριόηηηας ΔΓ  

Ποζοζηό 

ΔΓ επί 

ηοσ ΜΚ 

(%)  

ΑΣΔ  905.444.444  700.016.294  77,31  

ΓΔΖ  232.000.000  118.605.114  51,12  

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ  305.635.185  108.430.304  35,48  

ΔΤΑΘ  36.300.000  26.868.000  74,02  

ΔΤΓΑΠ  106.500.000  65.319.740  61,33  

ΟΛΘ  10.080.000  7.486.194  74,27  

ΟΛΠ  25.000.000  18.534.440  74,14  

ΟΠΑΠ  319.000.000  108.460.468  34,00  

ΟΣΔ  490.150.389  78.424.065  16,00  

ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ  284.465.964  96.841.396  34,04  

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ  956.090.482  11.793.749  1,23  

ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΧ  336.272.519  8.521.429  2,53  

ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ  19.864.886  1.774.088  8,93  

ALPHA BANK  534.269.648  3.306.202  0,62  

KAE  52.675.000  1.480.262  2,81  

ΠΔΣΕΔΣΑΚΗ  25.583.146  128.857  0,50  

ΚΔΡΑΜΔΗΑ ΑΛΛΑΣΗΝΖ-ΑΣΗΚΑ ΑΚΗΝΖΣΑ  24.619.524  317.887  1,29  

ΚΔΚΡΟΦ  3.300.689  3.777  0,11  

ΣΗΣΑΝ  77.007.158  30.464  0,04  

ΑΠΗ ΠΡΟΝΟΗΑ  73.366.520  6.250  0,01  

ΚΑΣΔΛΖ Υ. & ΤΗΟΗ  42.501.273  140.784  0,33  
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Μη ειζηγμένες ζηο ΥΑ  
Δηαιρεία  Μεηοτικό κεθάλαιο  

ζε εσρώ  
Μεηοτικό κεθάλαιο  
κσριόηηηας ηοσ ΔΓ  

Ποζοζηό ΔΓ 

επί ηοσ ΜΚ 

(%)  

ΑΜΤΝΣΙΚΔ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΔ  

Διιεληθή Αεξνπνξηθή Βηνκεραλία (ΔΑΒ) 
ΑΔ  

909.257.640  905.65-2.840  99,60  

Διιεληθή Βηνκεραλία Ορεκάησλ (ΔΛΒΟ) 

ΑΔ  

34.290.000  17.487.900  51,00  

Διιεληθά Ακπληηθά πζηήκαηα (ΔΑ) 

ΑΒΔΔ  

493.010.887  492.058.396  99,81  

ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΔ  

ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ  2.831.019.965  2.831.019.965  100,00  

Οξγαληζκφο Αζηηθψλ πγθνηλσληψλ Αζήλα 

(ΟΑΑ)  

2.223.200.862  2.223.200.862  100,00  

Οξγαληζκφο ηδεξνδξφκσλ Διιάδνο (ΟΔ)  4.799.198.000  4.799.198.000  100,00  

ΣΡΑΗΝΟΔ  213.043.400  213.043.400  100,00  

ΚΣΗΜΑΣΙΚΔ  

Γεκφζηα Δπηρείξεζε Αλέγεξζεο 

Ννζειεπηηθψλ Μνλάδσλ (ΓΔΠΑΝΟΜ) ΑΔ  

586.941  586.941  100,00  

Δηαηξεία Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΑ) ΑΔ  301.850.000  301.850.000  100,00  

Κηεκαηηθή Δηαηξεία ηνπ Γεκνζίνπ (ΚΔΓ) 
AE  

13.206.163  13.206.163  100,00  

Οξγαληζκφο ρνιηθψλ Κηηξίσλ (ΟΚ) ΑΔ  264.750.137  264.750.137  100,00  

Κηεκαηνιφγην ΑΔ  895.799.867  895.799.867  100,00  

ΘΔΜΗ Καηαζθεπαζηηθή  229.493.656  228.965.410  99,77  

ΛΙΜΔΝΔ  

Οξγαληζκφο Ληκέλνο Αιεμαλδξνχπνιεο  1.354.741  1.354.741  100,00  

Οξγαληζκφο Ληκέλνο Βφινπ  8.192.157  8.192.157  100,00  

Οξγαληζκφο Ληκέλνο Διεπζίλαο  895.400  895.400  100,00  

Οξγαληζκφο Ληκέλνο Ζγνπκελίηζαο  9.783.640  9.783.640  100,00  

Οξγαληζκφο Ληκέλνο Ζξαθιείνπ  1.533.515  1.533.515  100,00  

Οξγαληζκφο Ληκέλνο Καβάιαο  8.605.775  8.605.775  100,00  

Οξγαληζκφο Ληκέλνο Κέξθπξαο  2.500.206  2.500.206  100,00  

Οξγαληζκφο Ληκέλνο Λαπξίνπ  303.051  303.051  100,00  

Οξγαληζκφο Ληκέλνο Παηξψλ  17.389.590  17.389.590  100,00  

Οξγαληζκφο Ληκέλνο Ραθήλαο  681.409  681.409  100,00  

ΓΙΑΦΟΡΔ  

HELEXPO AE  1.546.888  1.546.888  100,00  

ΑΔ Δθκεηαιιεχζεσο Αθηλήησλ  503.318  196.294  39,00  

Αλψλπκε Δηαηξεία Γηψξπγαο Κνξίλζνπ 

(ΑΔΓΗΚ)  

12.019.950  12.019.950  100,00  

Γηεζλήο Έθζεζε Θεζζαινλίθεο (ΓΔΘ) ΑΔ  128.088.490  128.088.490  100,00  

Γεκφζηα Δπηρείξεζε Κηλεηψλ Αμηψλ 

(ΓΔΚΑ) ΑΔ  

150.000  150.000  100,00  

Γεκφζηα Δπηρείξεζε Αεξίνπ (ΓΔΠΑ) ΑΔ  991.238.046  644.304.730  65,00  

Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Αζελψλ ΑΔ  300.000.000  165.000.000  55,00  

Διιεληθφο Οξγαληζκφο Δμσηεξηθνχ 
Δκπνξίνπ (ΟΠΔ) ΑΔ  

623.797  424.182  68,00  
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Διιεληθέο Αιπθέο ΑΔ  6.440.418  3.554.467  55,19  

Διιεληθφ Φεζηηβάι ΑΔ  210.000  210.000  100,00  

Διιεληθά Σαρπδξνκεία (ΔΛΣΑ) ΑΔ  340.814.324  306.732.892  90,00  

Διιεληθή Ραδηνθσλία Σειεφξαζε (ΔΡΣ) ΑΔ  264.993.810  264.993.810  100,00  

ΔΣΒΑ Βηνκεραληθέο Πεξηνρέο (ΔΣΒΑ 

ΒΗΠΔ) ΑΔ  

191.155.200  66.904.320  35,00  

Κεληξηθή Αγνξά Θεζζαινλίθεο (ΚΑΘ) ΑΔ  18.953.760  18.953.760  100,00  

Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο ΑΔ  5.000.000  5.000.000  100,00  

ΛΑΡΚΟ ΓΜΜΑΔ  109.327.633  60.337.942  55,19  

 

Μεηοτολόγιο Δλληνικού Γημοζίοσ1  

Οξγαληζκφο Γηεμαγσγήο Ηππνδξνκηψλ 
Διιάδνο (ΟΓΗΔ) ΑΔ  

94.512.044  94.512.044  100,00  

Οξγαληζκφο Γηαρείξηζεο Γεκνζίνπ Τιηθνχ 

(ΟΓΓΤ) ΑΔ  

21.648.594  21.648.594  100,00  

Οξγαληζκφο Κεληξηθήο Αγνξάο Αζελψλ 

(ΟΚΑΑ) ΑΔ  

38.151.360  38.151.360  100,00  

Σακείν Δζληθήο Οδνπνηίαο (ΣΔΟ) ΑΔ  56.407.000  56.407.000  100,00  

Δζληθφ χζηεκα Γηαπίζηεπζεο (ΔΤΓ) ΑΔ  200.010  200.010  100,00  

Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο 
(ΔΛΟΣ) ΑΔ  

4.592.816  4.592.816  100,00  

Διιεληθφο Οξγαληζκφο Μηθξψλ Μεζαίσλ 

Δπηρ/ζεσλ & Υεηξνηερλίαο (ΔΟΜΜΔΥ) ΑΔ  

477.546.989  477.546.989  100,00  

Σακείν Δγγπήζεσλ Μηθξψλ & Πνιχ 

Μηθξψλ Δπηρεηξήζεσλ (ΣΔΜΠΜΔ) ΑΔ  

1.740.000.000  1.740.000.000  100,00  

Αιεμάλδξεηα Εψλε Καηλνηνκίαο ΑΔ  60.000  60.000  100,00  

Δλνπνίεζε Αξραηνινγηθψλ Υψξσλ θαη 

Αλαπιάζεηο ΑΔ  

117.107.879  117.107.879  100,00  

Δγλαηία Οδφο ΑΔ  6.150.000.000  6.150.000.000  100,00  

Μνλάδα Οξγάλσζεο Γηαρείξηζεο 

Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ (ΜΟΓ) ΑΔ  

129.140  129.140  100,00  

ΑΔ Μνλάδσλ Τγείαο  12.000.000  12.000.000  100,00  

Invest in Greece (πξψελ ΔΛΚΔ) ΑΔ  293.400  293.400  100,00  

Δηαηξεία Γηαρείξηζεο Δηδηθνχ Κεθαιαίνπ 

ΣΑΠ-ΟΣΔ (ΔΓΔΚΣ ΟΣΔ) ΑΔΠΔΤ  

2.935.000  146.750  5,00  

Φεθηαθέο Δληζρχζεηο ΑΔ  2.000.000  2.000.000  100,00  

Διιεληθή Δηαηξεία Γηαρείξηζεο 

Γηθαησκάησλ Πλεπκαηηθήο θαη 
Βηνκεραληθήο Ηδηνθηεζίαο Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ ΑΔ  

45.000.000  45.000.000  100,00  

Γηαρεηξηζηήο Διιεληθνχ πζηήκαηνο 
Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο 

(ΓΔΜΖΔ)  

293.500  149.685  51,00  

Οξγαληζκφο Αλάπηπμεο Γπηηθήο Κξήηεο 
(ΟΑΓΤΚ) ΑΔ  

58.600  19.924  34,00  

ΓΖΜΟ ΑΔ  700.000  700.000  100,00  

Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη 
Απηνδηνίθεζεο (ΔΔΣΑΑ) \ΑΔ  

2.000.000  480.000  24,00  

Παξαηεξεηήξην Απαζρφιεζεο Δξεπλεηηθή-

Πιεξνθνξηθή ΑΔ  

293.470  293.470  100,00  

Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε ΑΔ  293.470  293.470  100,00  

Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε Κνηλσληθήο 
Αζθάιηζεο (ΖΓΗΚΑ) ΑΔ  

3.000.000  3.000.000  100,00  

Δηαηξεία Αλάπηπμεο Αιηείαο (ΔΣΑΝΑΛ) 

ΑΔ  

146.500  146.500  100,00  

Διιεληθφ Κέληξν Κηλεκαηνγξάθνπ ΑΔ  205.429  205.429  100,00  

Πνζεηδψλ Ηλζηηηνχην Δπαγγεικαηηθήο 
Καηάξηηζεο  

60.000  60.000  100,00  

Αζελατθφ Πξαθηνξείν Δηδήζεσλ – 

Μαθεδνληθφ Πξαθηνξείν Δηδήζεσλ (ΑΠΔ-

5.653.856  5.653.856  100,00  
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ΜΠΔ) ΑΔ  

Αγξνηηθφο Σνπξηζκφο θαη Ήπηεο Μνξθέο 

Αλαςπρήο (ΑΓΡΟΣΖΜΑ) ΑΔ  

450.000  450.000  100,00  

ΑΣΔ Σερληθή-Πιεξνθνξηθή  4.298.895  297.814  6,93  

ΔΠΟΠΣΔΤΟΜΔΝΔ ΑΠΟ ΣΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ  

Δηαηξεία Βηνκερ/ηθήο Έξεπλαο & 

Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο Μεηάιισλ 
(ΔΒΔΣΑΜ) ΑΔ  

426.559  248.556  58,27  

Δζληθφ Γίθηπν Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο 

(ΔΓΔΣ)  

6.603.081  6.603.081  100,00  

Δηαηξεία Κεξακηθψλ – Ππξηκάρσλ 

(ΔΚΔΠΤ)  

1.333.429  1.258.106  94,35  

Δπηζηεκνληθφ Πάξθν Παηξψλ (ΔΠΠ)  1.337.568  1.337.568  100,00  

Δηαηξεία Σερλνι/θήο Αλάπηπμεο 

Κισζηνυθαληνπξγίαο, Έλδπζεο, Ηλψλ 
(ΔΣΑΚΔΗ) ΑΔ  

1.659.930  1.562.671  94,14  

Δηαηξεία Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο 

Σξνθίκσλ (ΔΣΑΣ) ΑΔ  

505.000  502.475  99,50  

ΤΠΟ ΔΚΚΑΘΑΡΙΗ  

Οιπκπηαθέο Αεξνγξακκέο  130.385.000  130.385.000  100,00  

Οιπκπηαθή Αεξνπνξία Τπεξεζίεο  354.946.354  354.946.354  100,00  

Διιεληθά ηδεξνθξάκαηα (ΔΛΗ) ΑΔ  14.007.630  5.282.277  37,71  

Διιεληθή Δηαηξεία Βηνκεραληθψλ & 
Μεηαιιεπηηθψλ Δπελδχζεσλ (ΔΛΔΒΜΔ) 

ΑΔ  

23.553.896  14.810.690  62,88  

Διιεληθή Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία 
Δπελδχζεσλ (ΔΑΔΔ) ΑΔ  

26.208.640  26.208.640  100,00  

ΑΓΡΟΓΖ Α.Δ.  5.870.000  5.870.000  100,00  

Γεκφζηα Δπηρείξεζε Πνιενδνκίαο θαη 

ηέγαζεο (ΓΔΠΟ) ΑΔ  

13.006.822  13.006.822  100,00  

Ηρζπνθαιιηεξγεηηθφ Κέληξν Αρειψνπ 
(ΗΥΘΤΚΑ) ΑΔ  

3.827.944  2.148.625  56,13  

Νέα Αλψλπκε Δηαηξεία Γηψξπγνο 

Κνξίλζνπ (ΝΑΔΓΚ)  

395.833  294.104  74,30  

1 
Πεξηιακβάλνληαη θαη νη κεηνρέο ηεο ΓΔΚΑ ΑΔ 

 
Πεγή: Πξνυπνινγηζκφο Οηθνλνκηθνχ έηνπο 2011- Δηζεγεηηθή έθζεζε πξνο ηε Βνπιή ησλ 

Διιήλσλ – Γηψξγνο Παπαθσλζηαληίλνπ, Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ, 18 Ννεκβξίνπ 2010  
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