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ΟΗ ΓΖΜΟΗΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΚΑΗ Ο ΟΛΟΚΛΖΡΩΣΗΚΟ ΚΑΠΗΣΑΛΗΜΟ 

   Ζ δηαδηθαζία μεπνπιήκαηνο ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο αιιά θαη ηεο κεηαηξνπήο ησλ 

δεκφζησλ αγαζψλ ζε ηδησηηθά ζπλερίδεηαη ακείσηε παίξλνληαο πιένλ εθηαιηηθέο 

δηαζηάζεηο. Όια εθείλα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία απνθηήζεθαλ απφ ηνλ 

ειιεληθφ ιαφ θαη κε ηε ζπζία ησλ Διιήλσλ εξγαδφκελσλ επί δεθαεηίεο νιφθιεξεο 

βγαίλνπλ πιένλ ζην ζθπξί γηα λα εληαρζνχλ πιένλ ζηα ζηνηρεία ηνπ θεθαιαίνπ θαη λα 

εληζρχζνπλ ηελ θεξδνθνξία ηνπ. Αλ θαη ε δηαδηθαζία ηνπ πεξάζκαηνο ησλ δεκφζησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζην θεθάιαην έρεη αξρίζεη απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990 ην 

ηειεπηαίν δηάζηεκα ε δηαδηθαζία απηή εληείλεηαη ιακβάλνληαο πξσηνθαλήο 

δηαζηάζεηο θαη κε ηειηθφ ζηφρν ηελ απνζηέξεζε ησλ εξγαδφκελσλ απφ θάζε δεκφζην 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν.  

  Ζ επθνιφηεξε επφδσζε ηεο  πξνζπάζεηαο απηήο ησλ πνιηηηθψλ εθπξνζψπσλ ηνπ 

θεθαιαίνπ πνπ βξίζθνληαη ζηελ θπβέξλεζε  ζπλδέεηαη θαη κε ηελ απφθξπςε ησλ 

εζφδσλ ηνπ δεκνζίνπ απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ. Σσλ εζφδσλ δειαδή εθείλσλ πνπ 

ραξίδεη ζην θεθάιαην εμαπαηψληαο ηνλ ειιεληθφ ιαφ. Πξνβάιιεη, κε ηε βνήζεηα ησλ 

δεκνζηνγξάθσλ-θεξέθσλψλ ηεο, ηελ αξλεηηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θάπνησλ απφ 

ηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο κε ζηφρν ηελ παξαπιάλεζε θαη ηελ απφθξπςε απφ ηελ 

θνηλή γλψκε ησλ ηεξάζηησλ θεξδψλ ησλ πεξηζζφηεξψλ απφ απηέο. Γελ πξέπεη λα 

καο δηαθεχγεη πσο νη αξλεηηθά πξνβαιιφκελεο δεκφζηεο εηαηξίεο, φπσο απηέο ησλ 

ζπγθνηλσληψλ, είλαη εηαηξείεο ειιεηκκαηηθέο ζε φιεο ηηο  αλαπηπγκέλεο επξσπατθέο 

ρψξεο θαη επηδνηνχκελεο γηα ην θνηλσληθφ έξγν πνπ πξνζθέξνπλ.  

  Αξρίδνληαο ζέισ λα ηνλίζσ ηελ ζέζε κνπ πσο ζε θάζε θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ 

ζχζηεκα ε εμνπζία ππάξρεη θαη δξα πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο εγεηηθήο ηάμεο. Τπφ ην 

πξίζκα απηφ θαη νη ειιεληθέο θπβεξλήζεηο δξνπλ εμππεξεηψληαο ηα ζπκθέξνληα ησλ 

θαπηηαιηζηψλ. Οη ηζηνξηθέο ζπγθπξίεο, θαη ηδηαίηεξα απηέο πνπ δηακνξθψζεθαλ κεηά 

ην ηέινο ηνπ δεπηέξνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ, ήζαλ ηέηνηεο πνπ επέβαιιαλ ηελ 

αχμεζε ηνπ εηδηθνχ βέξνπο ησλ εξγαδφκελσλ ζηε ιήςε ησλ πνιηηηθψλ απνθάζεσλ 

ρσξίο πνηέ θπζηθά λα ακθηζβεηεζνχλ ηα ζπκθέξνληα ηεο εγεηηθήο ηάμεο ησλ 

θαπηηαιηζηψλ θαη ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο. Σν ηδηαίηεξν βάξνο ηεο 

εξγαηηθήο ηάμεο επέβαιιε καδί κε ηηο θνηλσληθέο θαηαρηήζεηο θαη ηε δεκηνπξγία ησλ 

δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ ζε πνιιέο επξσπατθέο θπξίσο ρψξεο.  

   Υσξίο ε δεκηνπξγία απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ λα απνηειεί βήκα πξνο ηνλ 

θνηλσληθφ κεηαζρεκαηηζκφ  απνηέιεζαλ νπζηψδε κνριφ αλάπηπμεο αιιά θαη 

επέηξεπαλ ζην εξγαηηθφ θίλεκα έλα ζηνηρεηψδε έιεγρν επ΄ απηψλ θαη κέζσ απηψλ 

θαη ζηελ ζπλνιηθφηεξε νηθνλνκία.  Φπζηθά έλα πνζνζηφ απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ  

εξρφηαλ λα θαιχςεη ηα θελά πνπ δελ κπνξνχζε ή δελ ήζειε λα θαιχςεη ην θεθάιαην 

θαη απηφ αθνξά ηδηαίηεξα ηα έξγα ππνδνκψλ. Ζ αλάπηπμε ινηπφλ απφ ηα 

θαπηηαιηζηηθά θξάηε επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ φρη κφλν δελ ήηαλ επηβιαβήο 

γηα ηνλ θαπηηαιηζκφ αιιά ήηαλ ζε αξθεηνχο ηνκείο επσθειέζηαηε. Οη κεηαβνιέο πνπ 

ζπληειέζηεθαλ ζηνλ θαπηηαιηζκφ απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη κεηά αιιά θαη ε 

νινθιήξσζε νπζηαζηηθά ηνπ δηθηχνπ ησλ ππνδνκψλ άιιαμε ηα πξάγκαηα. Ζ δεκφζηα 

πεξηνπζία θαη νη ππνδνκέο έπξεπε πιένλ λα πεξάζνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ 

θεθαιαίνπ ην νπνίν ζα αζθνχζε έηζη ηζρπξφηεξν έιεγρν ζην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο, 

κε ηελ θαηνρή ησλ δεκνζίσλ αγαζψλ, ζα ελίζρπε ηελ νηθνλνκηθή θαη πεξηνπζηαθή 

βάζε ηνπ θαη ζα αχμαλε ηα θέξδε ηνπ ζε κηα πεξίνδν πνπ έβιεπε ην πνζνζηφ 

θέξδνπο ηνπ λα κεηψλεηαη. 
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 Με απηέο ηηο ζθέςεηο ινηπφλ ζεσξψ πσο είλαη θαζήθνλ θάζε ζηνηρεησδψο κε 

αιινηξησκέλνπ πνιίηε λα πξνζηαηέςεη ηελ δεκφζηα πεξηνπζία θαη ηα δεκφζηα αγαζά 

απφ ηελ απιεζηία θαη ηηο αδεθάγεο δηαζέζεηο ηνπ πην παξαζηηηθνχ θαη επηθίλδπλνπ 

θεθαιαίνπ θαη ησλ πνιηηηθψλ ππαιιήισλ ηνπ απνδνκψληαο ηα ςεχδε ηνπο απφ ηε 

κηα θαη απφ ηελ άιιε βνεζψληαο ηελ αλάπηπμε ησλ ελσηηθψλ καδηθψλ αγψλσλ γηα 

ηελ απνηξνπή ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί βιέπνπκε ηε ζεηξά 

θαηάηαμεο ησλ πξψησλ 13 θεξδνθφξσλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ. Σα ζηνηρεία 

πξνέξρνληαη απφ ην ICAP. 

ΠΗΝΑΚΑ 1 

 

 
http://www.icap.gr/Documents/BLIG_2010/2010_10_19_10_39_38/document.pdf 

http://www.icap.gr/Documents/BLIG_2010/2010_10_19_10_39_38/document.pdf
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   ηνλ πίλαθα βιέπνπκε πσο κεηαμχ ησλ πξψησλ δεθαηξηψλ ζε θεξδνθνξία 

επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα πεξηιακβάλνληαη 6 δεκφζηεο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο 

κάιηζηα θαηαιακβάλνπλ θαη ηηο πξψηεο ζέζεηο. Σν εηδηθφ κάιηζηα βάξνο ησλ 20 

πξψησλ ζε θεξδνθνξία επηρεηξήζεσλ είλαη ηδηαίηεξα πςειφ ζηελ Διιάδα θαζψο 

θαηέρνπλ ην 40,5% ζηα ζπλνιηθά κεγέζε ηεο θαηάηαμεο φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ 

επφκελν πίλαθα. 

ΠΗΝΑΚΑ 2 

http://www.icap.gr/Documents/BLIG_2010/2010_10_19_10_39_38/document.pdf 

  Σα ζηνηρεία επνκέλσο θαζφινπ δελ κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηε ζέζε γηα ην 

δεκηνγφλν ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δεκνζίνπ. Σν αληίζεην κάιηζηα. Απνηεινχζαλ θαη 

εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ νπζηψδε παξαγσγηθφ παξάγνληα θαη κνριφ αλάπηπμεο. 

Σαπηφρξνλα είλαη πεγέο εζφδσλ γηα ην δεκφζην. Σν πψο ρξεζηκνπνηεί απηά ηα έζνδα 

ην δεκφζην είλαη έλα άιιν ζέκα θαη δελ ζπλδέεηαη κε ηελ ίδηα ηελ πνξεία ησλ 

δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ. Σα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ 

έξρνληαη κάιηζηα ζε έληνλε αληίζεζε κε ηηο ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο ησλ 

θπβεξλήζεσλ γηα ηελ απαμίσζε ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ. Ζ δηαθζνξά, ν 

δηνξηζκφο αληθάλσλ θαη εγθάζεησλ ζηηο δηνηθήζεηο, ν θξαηηθφο ζπλδηθαιηζκφο, νη 

ξεκνχιεο θαη ε δηαζπάζηζε ησλ εζφδσλ ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ δελ ζηάζεθαλ 

ηθαλά λα απνζπάζνπλ απφ απηέο ηε ζέζε πνπ θαηέρνπλ κεηαμχ ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ.  

   Σν παξαπάλσ ζπλδέεηαη θπζηθά θαη κε ηελ αθφκε κεγαιχηεξε αληθαλφηεηα θαη ηνλ 

θξαηηθνδίαηην παξαζηηηζκφ ησλ ειιεληθψλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ, φπσο δείμακε 

ειπίδσ ζην πξνεγνχκελν άξζξν (http://eparistera.blogspot.com/2011/03/blog-

post.html). Ζ θεξδνθνξία ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ δε ζπλδέεηαη κάιηζηα θαζφινπ 

κε ηε κεξηθή ηδησηηθνπνίεζή ηνπο ή ηελ είζνδφ ηνπο ζην ρξεκαηηζηήξην. Πάληα είραλ 

πςειή θεξδνθνξία θαη ζπγθαηαιέγνληαλ κεηαμχ ησλ πξψησλ, ζε φινπο ηνπο 

νηθνλνκηθνχο δείθηεο, ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ. Ζ είζνδφο  ηνπο ζην ρξεκαηηζηήξην 

θαη ε ηδησηηθνπνίεζή ηνπο, ζε πνηθίινπο βαζκνχο, ην κφλν απνηέιεζκα πνπ είρε ήηαλ 

ην κνίξαζκα ησλ θεξδψλ ηνπο ζην θεξδνζθνπηθφ θαη παξαζηηηθφ δηεζλέο 

ρξεκαηηζηηθφ θεθάιαην. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί βιέπνπκε ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

απφ ηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, ην πνζνζηφ ηνπ δεκνζίνπ ζε απηέο, ηα πξν θφξσλ 

θέξδε ηνπο θαη ηα έζνδα ηνπ δεκνζίνπ απφ απηέο. ηνλ πίλαθα πεξηιακβάλνληαη θαη, 

ζηηο ηειεπηαίεο ζεηξέο, θαη νη θξαηηθέο ππνδνκέο ηηο νπνίεο παξέδσζε ην θξάηνο 

http://www.icap.gr/Documents/BLIG_2010/2010_10_19_10_39_38/document.pdf
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ζηνπο ηδηψηεο κέζσ ησλ ακαξησιψλ ζπγρξεκαηνδνηήζεσλ θαη ησλ ΓΗΣ ζηνπο 

ηδηψηεο. 

   Ζ θαηεγνξία απηψλ ησλ εηαηξεηψλ έρεη ηδηαηηεξφηεηεο. Δίλαη ην πέξαζκα ηνπ 

δεκφζηνπ αγαζνχ ζηα ρέξηα ησλ ηδησηψλ. Δίλαη κηα ηδηαίηεξα επψδπλε γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο ηζηνξία θαζψο ηα έξγα απηά εμαθνινπζνχλ λα γίλνληαη κε δεκφζην 

ρξήκα αιιά ηα θέξδε είλαη ηδησηηθά. Ζ πεξίπησζή ηνπο ζα εμεηαζηεί ζην επφκελν 

άξζξν αιιά εδψ επηζεκαίλνπκε πσο ε θεξδνθνξία ηνπο είλαη ηέηνηα  πνπ ηηο 

θαηαηάζζεη ζηηο πξψηεο ζέζεηο ηνπ πίλαθα θεξδνθνξίαο.  

  

ΠΗΝΑΚΑ 3 

 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΟΟΣΟ 
ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ % 

ΚΔΡΓΖ ΠΡΟ 
ΦΟΡΩΝ 

ΔΟΓΑ ΓΖΜΟΗΟΤ 

ΟΣΔ 20 780.700 156.140 

ΓΔΖ 51 993.099 506.480 

ΟΠΑΠ 34 946.906 321.948 

ΓΔΠΑ 65 104.041 67.626 

ΓΔΦΑ 65 52,7 34.255 

ΔΛΠΔ 35,5 242.414 86.056 

ΚΑΔ 2,8 62.397 1.747 

ΔΛΣΑ 90 10 (2010) 9 

ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ 
ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ 

34 46.739 15.891 

ΔΤΓΑΠ 61 18.016 10.990 

ΔΤΑΘ 74 22.093 16.349 

ΟΛΠ 74   

ΟΛΘ 74   

ΔΛΛΖΝΗΚΑ 
ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑ 

 43.034  

ΣΡΑΠΔΕΑ ΑΣΣΗΚΖ 38 12.578 4.780 

ΚΑΕΗΝΟ 
ΠΑΡΝΖΘΑ 

51 36.679 18.706 

ΚΑΕΗΝΟ ΚΔΡΚΤΡΑ 100 7.15 7.15 

ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΑ 
ΑΘΖΝΩΝ 

55 264.523 145.488 

ΑΣΣΗΚΖ ΟΓΟ  85.795  

ΑΣΣΗΚΑ ΓΗΟΓΗΑ  13.394  

ΑΣΣΗΚΔ 
ΓΗΑΓΡΟΜΔ 

 19.751  

ΓΔΦΤΡΑ  18.179  

ΜΔΣΡΟ  15.145  

ΤΝΟΛΟ  37.255.528 13.844.721 

ΠΗΓΗ: http://www.icap.gr/Documents/BLIG_2010/2010_10_19_10_39_38/document.pdf ΚΑΗ 

ΗΟΛΟΓΗΜΟΗ 

 Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηεη πσο ηα ζπλνιηθά θέξδε ησλ επηρεηξήζεσλ 

ζηηο νπνίεο έρεη ζπκκεηνρή ην δεκφζην, ζε δηάθνξα πνζνζηά, αλέξρνληαλ ην 2009 

http://www.icap.gr/Documents/BLIG_2010/2010_10_19_10_39_38/document.pdf
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ζηα 37 δηζεθαηνκκχξηα επξψ. Αλ δειαδή ην δεκφζην είρε ην ζχλνιν ησλ κεηνρψλ 

ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ ηα έζνδά ηνπ ζα αλέξρνληαλ ζην πνζφ απηφ. Έρνληαο 

φκσο πξνρσξήζεη, απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ζηελ ηδησηηθνπνίεζε, 

κεηνρνπνίεζε ή φηη άιιν ζθεθηφηαλ φισλ ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ ηα έζνδά ηνπ 

απφ απηέο αλήιζαλ ζηα 14 πεξίπνπ δηζεθαηνκκχξηα επξψ.  Ζ δηαδηθαζία επνκέλσο 

ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ απνζηέξεζε απφ ην δεκφζην έζνδα 23 πεξίπνπ 

δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ γηα ην 2009 κφλν. Αλ ππνινγίζνπκε, ζαλ ππφζεζε εξγαζίαο,  

ηα απνιεζζέληα έζνδα ηνπ δεκνζίνπ γηα κηα δεθαεηία απηά αλέξρνληαη ζηα 230 

δηζεθαηνκκχξηα επξψ. Σν παξαπάλσ πνζφ είλαη ελδεηθηηθφ γηαηί ηφζν ηα έζνδα είλαη 

δηαθνξνπνηεκέλα απφ ρξφλν ζε ρξφλν αιιά θαη νη ηδησηηθνπνηήζεηο είλαη ρξνληθά 

δηάζπαξηεο θαη θαηαιακβάλνπλ ηελ πεξίνδν απφ ην 1991 σο ην 2008. Σν παξαπάλσ 

φκσο πνζφ θαλεξψλεη ηελ ηάμε κεγέζνπο ησλ εζφδσλ πνπ απφ ην δεκφζην πεξλνχλ 

ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Πέξα απφ ηηο παξαπάλσ δεκφζηεο επηρεηξήζεηο ππάξρνπλ θαη 

κηα ζεηξά απφ άιιεο κηθξφηεξεο νη πεξηζζφηεξεο ησλ νπνίσλ είλαη θεξδνθφξεο.   

   Αλ ηψξα δνχκε θαη ηηο δεκηέο ησλ ΓΔΚΟ, φπσο δίλνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

2010 ζα δνχκε πσο απηέο αλέξρνληαη, θαη γηα ηηο 52 ΓΔΚΟ, ζηα 1,678 

δηζεθαηνκκχξηα επξψ. Αθφκε δειαδή θη αλ δερηνχκε ην ηζνπβάιηαζκα ησλ αζηηθψλ 

ζπγθνηλσληψλ ηεο Αζήλαο κε ηηο ακπληηθέο, γηα παξάδεηγκα, βηνκεραλίεο ζα δνχκε 

πσο ην ζχλνιν ησλ εζφδσλ ηνπ δεκνζίνπ ην 2009 θαη γηα ην ζχλνιν ησλ 

επηρεηξήζεψλ ηνπ αλέξρεηαη 12,5 δηζεθαηνκκχξηα επξψ πεξίπνπ. Αλ κάιηζηα ηψξα 

δνχκε ηα έζνδα ηνπ δεκνζίνπ, ζε βάζνο δεθαεηίαο απηά ζα αλέξρνληαη κε ηε 

ζεκεξηλή ζχλζεζε ηνπ κεηνρνινγίνπ ζηα 125 δηζεθαηνκκχξηα επξψ θαη κε ηε 

ζχλζεζε ηνπ 1990 ζηα 213 δηζεθαηνκκχξηα επξψ πεξίπνπ. ε αληηδηαζηνιή κε ηα 

παξαπάλσ αο δνχκε ηψξα ηη εηζέπξαμε ην δεκφζην κε ηηο αζξφεο ηδησηηθνπνηήζεηο 

απφ ην 1990 θαη κεηά. Ο επφκελνο πίλαθαο είλαη ηνπ Κψζηα Μειά.   

 

ΠΗΝΑΚΑ 4 
 
 ΣΟ ΥΡΟΝΗΚΟ ΣΩΝ ΑΠΟΚΡΑΣΗΚΟΠΟΗΖΔΩΝ ΑΠΟ ΣΟ 1991 
 

1991  
Πψιεζε ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο ζε φκηιν επελδπηψλ ππφ ηνλ 
θαζεγεηή θαη ηξαπεδίηε Μηράιε άιια  

1991  
Ηδησηηθνπνίεζε ησλ αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ κε ηελ ίδξπζε ησλ 
πγθνηλσληαθψλ Δπηρεηξήζεσλ (ΔΠ)  

1993  
Μεηνρνπνίεζε θαη εηζαγσγή ηεο Διιεληθήο Βηνκεραλίαο 
Εάραξεο ζην Υξεκαηηζηήξην  

1993  
Πψιεζε ηεο Σξάπεδαο Αζελψλ ζηελ Hanwha First 
Investment  

1996  Πξψηε κεηνρνπνίεζε ΟΣΔ  

1997  Αλαγγειία κεηνρνπνίεζεο νκίινπ ΓΔΠ  

1998  
Πξψηε θαη δεχηεξε κεηνρνπνίεζε Καηαζηεκάησλ 
Αθνξνιήησλ Δηδψλ (δεκφζηα έζνδα 20 δηο θαη 82 δηο δξρ. 
αληίζηνηρα)  

1998  
Πξψηε θαη δεχηεξε κεηνρνπνίεζε Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ 
(δεκφζηα έζνδα 22 δηο θαη 10 δηο δξρ. αληίζηνηρα)  

1998  
Γεχηεξε θαη ηξίηε κεηνρνπνίεζε ΟΣΔ (δεκφζηα έζνδα 126 δηο 
θαη 302 δηο δξρ. αληίζηνηρα)  

1998  
Πψιεζε κεηνρψλ Δζληθήο Σξάπεδαο (δεκφζηα έζνδα 63 δηο 
δξρ.)  
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1998  
Πψιεζε Σξάπεδαο Κξήηεο ζηε Eurobank (δεκφζηα έζνδα –
πξνθαηαβνιή– 22 δηο δξρ. )  

1998  Μεηνρνπνίεζε ΓΔΠ (δεκφζηα έζνδα 35 δηο δξρ.)  

1998  
Σξάπεδα Μαθεδνλίαο-Θξάθεο απφ Σξάπεδα Πεηξαηψο 
(δεκφζηα έζνδα 27,3 δηο δξρ.)  

1998  
Πψιεζε ηεο Σξάπεδαο Κεληξηθήο Διιάδνο ζηελ Δγλαηία 
Σξάπεδα (δεκφζηα έζνδα 17,3 δηο δξρ.)  

1998  Μεηνρνπνίεζε Olympic Catering (δεκφζηα έζνδα 2,5 δηο δξρ.)  

1998  Μεηνρνπνίεζε Γεληθήο Σξάπεδαο (δεκφζηα έζνδα 14 δηο δξρ.)  

1998  

Αλαγγειία γηα ηελ εηζαγσγή ζην ΥΑ ηελ πεξίνδν 1998-2000 
ησλ αθνινχζσλ θεξδνθφξσλ δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ: 
Γηψξπγα Κνξίλζνπ, ΓΔΘ, Κηεκαηηθή Δηαηξεία Γεκνζίνπ, 
ΔΤΓΑΠ, Οξγαληζκνί Απνρέηεπζεο θαη Ύδξεπζεο Θεζ/λίθεο, 
Οξγαληζκφο Γηεμαγσγήο Ηππνδξνκηψλ Διιάδνο, Οξγαληζκφο 
Ληκέλνο Πεηξαηψο, Οξγαληζκφο Ληκέλνο Θεζ/λίθεο, Olympic 
Catering, Οιπκπηαθή Σνπξηζηηθή θαη Οξγαληζκφο 
Πξνγλσζηηθψλ Αγψλσλ Πνδνζθαίξνπ (ΟΠΑΠ)  

1999  
Μεηνρνπνίεζε Δζληθήο Σξάπεδαο (δεκφζηα έζνδα 281 δηο 
δξρ.)  

1999  
Σξίηε κεηνρνπνίεζε Καηαζηεκάησλ Αθνξνινγήησλ Δηδψλ 
(δεκφζηα έζνδα 127 δηο δξρ.)  

1999  Σέηαξηε κεηνρνπνίεζε ΟΣΔ (δεκφζηα έζνδα 341 δηο δξρ)  

1999  Νέα κεηνρνπνίεζε ΓΔΠ (δεκφζηα έζνδα 50 δηο δξρ.)  

1999  Μεηνρνπνίεζε ΓΔΠΑ (δεκφζηα έζνδα 35 δηο δξρ.)  

1999  Μεηνρνπνίεζε ΔΤΓΑΠ (δεκφζηα έζνδα 60 δηο δξρ.)  

1999  
Πψιεζε Ηνληθήο Σξάπεδαο ζηελ Alpha Bank (δεκφζηα έζνδα 
272 δηο δξρ.)  

1999  
Νέα κεηνρνπνίεζε Olympic Catering (δεκφζηα έζνδα 3 δηο 
δξρ.)  

1999  Μεηνρνπνίεζε ΔΣΒΑ (δεκφζηα έζνδα 75 δηο δξρ.)  

2001  
Μεηνρνπνίεζε ηεο Δηαηξείαο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο 
Θεζ/λίθεο (δεκφζηα έζνδα 10 εθαη. επξψ)  

2001  
Μεηνρνπνίεζε Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Θεζ/λίθεο (δεκφζηα 
έζνδα 20 εθαη. επξψ)  

2001  Νέα κεηνρνπνίεζε ΟΠΑΠ (δεκφζηα έζνδα 90 εθαη. επξψ)  

2002  
Πψιεζε ηεο ΔΣΒΑ ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο (δεκφζηα έζνδα 
511 εθαη. επξψ)  

2002  Νέα κεηνρνπνίεζε ΟΣΔ (δεκφζηα έζνδα 652 εθαη. επξψ)  

2002  Νέα κεηνρνπνίεζε ΟΠΑΠ (δεκφζηα έζνδα 508 εθαη. επξψ)  

2002  
Πξψηε θαη δεχηεξε κεηνρνπνίεζε ΓΔΖ (δεκφζηα έζνδα 814 
εθαη. επξψ)  

2002  
Πψιεζε παθέηνπ 2,3% κεηνρψλ ηεο Δκπνξηθήο Σξαπέδεο 
ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ζηελ Credit 
Agricole-CA (δεκφζηα έζνδα 56 εθαη. επξψ)   

2002  
Πψιεζε 58% ηεο Olympic Catering ζηελ Everest ΑΔ 
(δεκφζηα έζνδα 18 εθαη. επξψ)  

2002  
Πψιεζε 49% ηνπ Διιεληθνχ Καδίλνπ Πάξλεζαο ζηελ 
Κνηλνπξαμία Hyatt-ET θαη επελδχζεηο (δεκφζηα έζνδα 170 
εθαη. επξψ)  
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2002  
Μαθξνρξφληα κίζζσζε θαη επελδχζεηο ησλ Αθηψλ Αηηηθήο 
(δεκφζηα έζνδα 32 εθαη. επξψ)  

2002  
Πψιεζε ησλ Διιεληθψλ Ναππεγείσλ (Ναππεγεία 
θαξακαγθά) ζηελ HDW.  

2003  Σξίηε κεηνρνπνίεζε ΓΔΖ (δεκφζηα έζνδα 636 εθαη. επξψ)  

2003  
Πψιεζε παθέηνπ 11% ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο (δεκφζηα έζνδα 
490 εθαη. επξψ)  

2003  
Γεκφζηα εγγξαθή Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Πεηξαηψο (δεκφζηα 
έζνδα 55 εθαη. επξψ)  

2003  
Πψιεζε παθέηνπ 33,4% ηεο Διιεληθά Υξεκαηηζηήξηα 
Διιάδνο (δεκφζηα έζνδα 89 εθαη. επξψ)  

2003  
Σξίηε κεηνρνπνίεζε (24,61%) ΟΠΑΠ (δεκφζηα έζνδα 736 
εθαη. επξψ)  

2003  
Πψιεζε παθέηνπ 16,65% ησλ Διιεληθψλ Πεηξειαίσλ 
(δεκφζηα έζνδα 326 εθαη. επξψ)  

2003  
Πψιεζε παθέηνπ 40% ησλ Καηαζηεκάησλ Αθνξνινγήησλ 
Δηδψλ (δεκφζηα έζνδα 174 εθαη. επξψ)  

2004  
Πψιεζε παθέηνπ 8,21% ησλ Διιεληθψλ Πεηξειαίσλ (δεκφζηα 
έζνδα 192 εθαη. επξψ)  

2004  
Πψιεζε παθέηνπ 7,46% ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο (562 εθαη. 
επξψ)  

2005  
Γηάζεζε 16,44% κεηνρψλ ηνπ ΟΠΑΠ (δεκφζηα έζνδα 1266 
εθαη. επξψ)  

2005  
Γηάζεζε 10% ησλ κεηνρψλ ηνπ ΟΣΔ (δεκφζηα έζνδα 835 
εθαη. επξψ)  

2006  
Γηάζεζε 7,18% ησλ κεηνρψλ ηεο Αγξνηηθήο Σξάπεδαο ηεο 
Διιάδνο (δεκφζηα έζνδα 328 εθαη. επξψ)  

2006  
Κεθαιαηαθή αλαδηάξζξσζε Σαρπδξνκηθνχ Σακηεπηεξίνπ θαη 
κεηνρηθή ζπλεξγαζία κε ΔΛΣΑ (δεκφζηα έζνδα 436 εθαη. 
επξψ)  

2006  
Δηζαγσγή ζην ΥΑ κε ηε δηάζεζε 34,84% ησλ κεηνρψλ ηνπ 
Σαρπδξνκηθνχ Σακηεπηεξίνπ (δεκφζηα έζνδα 612 εθαη. επξψ)  

2006  
Γηάζεζε ηνπ 11,01% ησλ κεηνρψλ ηεο Δκπνξηθήο Σξάπεδαο 
(δεκφζηα έζνδα 364 εθαη. επξψ)  

2007  
Πξνζθνξά 10,7% ησλ κεηνρψλ ηνπ ΟΣΔ (δεκφζηα έζνδα 
1100 εθαη. επξψ)  

2007  
Γηάζεζε 20% ησλ κεηνρψλ ηνπ Σαρπδξνκηθνχ Σακηεπηεξίνπ 
(δεκφζηα έζνδα 510 εθαη. επξψ)  

2008  Γηάζεζε 3% ησλ κεηνρψλ ηνπ ΟΣΔ (431 εθαη. επξψ)  

ΠΖΓΖ: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ  

  Σν ζχλνιν ησλ εζφδσλ ηνπ δεκνζίνπ απφ ηηο απνθξαηηθνπνηήζεηο ηεο πεξηφδνπ 

1998-2008 θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.  

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 5 
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 ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΩΝ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΚΡΑΣΗΚΟΠΟΗΖΔΗ, 1998–2008 

ΕΤΟΣ  ΕΣΟΔΑ (σε εκατ. ευρώ)  

1998  2104 

1999  3971  

2000  1830  

2001  1651  

2002  2677  

2003  3148  

2004  0,754  

2005  2101  

2006  1740  

2007 1633  

2008  431  

Σύνολο  20876,185  

 ΠΖΓΖ:ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 

  Σα έζνδα ηνπ δεκνζίνπ γηα ην ζχλνιν ησλ απνθξαηηθνπνηήζεσλ θαη γηα ηελ 

πεξίνδν 1998-2008 αλέξρνληαη ζηα 21 πεξίπνπ δηζεθαηνκκχξηα επξψ. Όζα είλαη 

δειαδή ηα έζνδα πνπ ζα είρε απφ ηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο πνπ ράξηζε κέζα ζε έλα 

ρξφλν ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα 3. Παξά φκσο ηε δεδνκέλε ηεξάζηηα 

απψιεηα εζφδσλ ηνπ δεκνζίνπ απφ ηηο απνθξαηηθνπνηήζεηο ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη 

θαη κάιηζηα εληεηλφκελε θάησ απφ ην άιινζη ηεο απνπιεξσκήο ηνπ δεκνζίνπ 

ρξένπο. Πηα είλαη φκσο ηα πνζά πνπ κπνξεί λα εηζπξάμεη ην δεκφζην απφ ηελ 

πψιεζε ησλ ελαπνκελνπζψλ  δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ;  Οη απνηίκεζε ησλ 

βαζηθφηεξσλ ζπκκεηνρψλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ δεκνζίνπ θαίλεηαη ζηνλ επφκελν 

πίλαθα.  

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΞΗΑ ΜΔΣΟΥΩΝ ΓΖΜΟΗΟΤ (ζε εθαηνκκχξηα 
επξψ) 

ΟΣΔ 592,8 

ΟΠΑΠ 1.680 

ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 595 

ΓΔΖ 1.470 

ΔΛΠΔ 804 

ΔΤΓΑΠ 324 

ΔΤΑΘ 112 

ΟΛΠ 259 

ΟΛΘ 101 

ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ 331 

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 86,9 

ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ  9,7 

ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ  62,1 

ALPHA BANK 14,4 

ΤΝΟΛΟ 6.400 
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 Σν ζχλνιν ηεο αμίαο ηνπ δεκφζηνπ ραξηνθπιαθίνπ είλαη γχξσ ζηα 15 

δηζεθαηνκκχξηα επξψ κε ηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ γχξσ ζην επίπεδν πνπ βξίζθνληαη 

ζήκεξα.  Κάπνπ εθεί επνκέλσο θπκαίλεηαη ε αμία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ πνπ θαηέρεη ην 

δεκφζην. Βιέπνπκε πσο εμαηξεηηθά θεξδνθφξεο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο φπσο ε ΓΔΖ, 

ν ΟΠΑΠ ή ηα ΔΛΠΔ έρνπλ ρξεκαηηζηεξηαθή αμία πνπ κφιηο θαη ππεξβαίλεη ηα εηήζηα 

θέξδε ηνπο. Αθφκε φκσο θη αλ ππνζέζνπκε πσο ην δεκφζην πνπιήζεη ζηε δηπιάζηα 

απφ ηε ρξεκαηηζηεξηαθή αμία ηνπο ηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο ηα έζνδά ηνπ δχζθνια 

ζα ππεξβνχλ ηα 12 κε 15 δηζεθαηνκκχξηα επξψ.  

  Υαξαθηεξηζηηθή θαη άθξσο ελδεηθηηθή γηα ηηο πξνζέζεηο ησλ θπβεξλήζεσλ είλαη ε 

πψιεζε ηνπ θαδίλν ηεο Κέξθπξαο δηφηη ζηε δηαδηθαζία ζπκκεηείραλ θαη νη δχν 

ηειεπηαίεο θπβεξλήζεηο. Ζ δηαδηθαζία μεθίλεζε επί Νέαο Γεκνθξαηίαο θαη 

νινθιεξψζεθε επί ΠΑΟΚ. Σν θαδίλν πνπιήζεθε ιίγν παξαπάλσ απφ ηα εηήζηα 

θέξδε ηνπ. Ίζσο βέβαηα αλαξσηεζεί θαλείο πσο είλαη δπλαηφ θάπνηνο, ην δεκφζην ελ 

πξνθεηκέλσ, λα πξνβαίλεη ζε πξάμεηο νη νπνίεο είλαη θαηαθαλψο  κε ζπκθέξνπζεο; 

Πσο είλαη δπλαηφ λα πνπιά θάπνηνο θεξδνθφξεο επηρεηξήζεηο θαη κάιηζηα ζην χςνο 

ησλ εηήζησλ θεξδψλ ηνπο; Ζ ζεκεξηλή ζπγθπξία ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ 

επηβάιιεη ηελ αθξηβψο αληίζεηε πνιηηηθή ζηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο.  

  Απφ ηε κηα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ νηθνλνκηθή ειάθξπλζε ησλ 

εξγαδφκελσλ κε ηε δηακφξθσζε κηαο άιιεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο θαη απφ ηελ άιιε 

λα απνηειέζνπλ πεγή κφληκσλ εζφδσλ γηα ην δεκφζην θαη εθαιηήξην αλάπηπμεο. 

Αλη΄ απηνχ ηη βιέπνπκε; Αχμεζε ησλ ηηκνινγίσλ ηεο ΓΔΖ γηα ηα ρακειφηεξα 

εηζνδήκαηα θαη κείσζε γηα ηα πςειφηεξα. Πψιεζε ζηνπο ηδηψηεο θαη απψιεηα 

ηεξάζηησλ θαη κφληκσλ εζφδσλ γηα ην δεκφζην. Ο παξαινγηζκφο ησλ παξαπάλσ 

πνιηηηθψλ είλαη θαηλνκεληθφο γηαηί έρεη σο άξξεηε πξνυπφζεζε πσο νη θπβεξλήζεηο 

ελεξγνχλ γηα ην δεκφζην ζπκθέξνλ. Ζ πνιηηηθή πξαθηηθή φισλ ησλ θπβεξλήζεσλ, θαη 

ηδηαίηεξα ησλ ηειεπηαίσλ, απνδεηθλχεη απηφ πνπ θαη ε ζηνηρεηψδεο πνιηηηθή αλάιπζε 

γλσξίδεη. ε κηα δηαθνξνπνηεκέλε θαη ηαμηθά δηαζηξσκαησκέλε θνηλσλία νη 

θπβεξλήζεηο εμππεξεηνχλ ηα ζπκθέξνληα εο θπξίαξρεο ηάμεο. 

   Σα ζπκθέξνληα ηεο θπξίαξρεο ηάμεο, ησλ θαπηηαιηζηψλ, επηβάιεη ζήκεξα ην 

μεπνχιεκα ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ πξφζζεζε ησλ θεξδψλ ηνπο ζηα 

δηθά ηνπο θέξδε. Αθνχ ην δεκφζην κε έμνδά ηνπ έζηεζε ηηο επηρεηξήζεηο απηέο, 

πνιιέο απφ ηηο  νπνίεο είραλ πςειφηαην θφζηνο θαη ρξεηάζηεθαλ δεθαεηίεο γηα λα 

νινθιεξσζνχλ, ήξζε ε ψξα γηα ην θεθάιαην λα ηηο εληάμεη ζηε ζθαίξα ηεο 

θεξδνθνξίαο ηνπ. Ζ άγξηα επίζεζε πνπ ην θεθάιαην έρεη μεθηλήζεη ζε φιν ηνλ 

αλαπηπγκέλν θφζκν  ελάληηα ζηελ εξγαζία πεξηιακβάλεη θαη ηελ αθαίξεζε απφ απηφ 

φρη κφλν θάζε δηθαηψκαηνο αιιά θαη θάζε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ηφζν αηνκηθνχ φζν 

θαη ζπιινγηθνχ. Ζ πξψηε δηαδηθαζία έρεη ζηε βάζε ηεο ην δαλεηζκφ ησλ λνηθνθπξηψλ 

θαη ηελ ππνζήθεπζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπο. ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, πέξα 

απφ ην δαλεηζκφ, ρξεζηκνπνηείηαη θαη ν έιεγρνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη απφ 

ηηο εηαηξείεο παξαγσγήο κεηαιιαγκέλσλ ζπφξσλ.  

  ην δεχηεξν ζθέινο ε απνζηέξεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ ζπιινγηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπο ζπληειείηαη κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο ησλ 

απνθξαηηθνπνηήζεσλ θαη ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ θαζψο θαη κέζα απφ ηηο ιεγφκελεο 

ΓΗΣ νη νπνίεο δελ είλαη ηίπνηα άιιν απφ ηελ παξαρψξεζε ησλ δεκνζίσλ αγαζψλ 

θαη ησλ ππνδνκψλ, πνπ κέρξη ηψξα δηαρεηξηδφηαλ ην θξάηνο, ζηνπο ηδηψηεο 

θαπηηαιηζηέο. Σα παξαπάλσ δε ζεκαίλνπλ πσο ην θξάηνο δε δηαρεηξηδφηαλ ηα 

παξαπάλσ αγαζά θαη ηελ ηδηνθηεζία επηρεηξήζεσλ πξνο φθεινο ηνπ θεθαιαίνπ. 

Απιά ε δηαρείξηζε θαη ν έιεγρνο βξηζθφηαλ  θαη ππφ έλα ζπλερή δεκφζην έιεγρν. 
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Αθξηβψο απηφ είλαη εθείλν ην νπνίν απνζηεξείηαη πιένλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο καδί 

κε ηηα απαηηήζεηο ηνπο γηα ην κνίξαζκα ησλ θεξδψλ σο θνηλσληθνχ κηζζνχ. Ζ 

ζπλερήο ππνβάζκηζε ηεο αζηηθήο δεκνθξαηίαο ζπλδέεηαη θαη κε ηε αθαίξεζε θάζε 

δηθαηψκαηνο ειέγρνπ επί ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη θάζε δηθαηψκαηνο επί 

ησλ θεξδψλ ηνπο.  

   Οδεχνληαο κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο πξνο ηνλ νινθιεξσκέλν, θαη νινθιεξσηηθφ, 

θαπηηαιηζκφ ε επίζεζε ηνπ παξαζηηηθνχ θαη αδπζψπεηα άπιεζηνπ θεθαιαίνπ ζα 

παίξλεη φιν θαη πην αθξαίεο κνξθέο ζπέξλνληαο ράνο θαη απειπηζία ζηνπο 

εξγαδφκελνπο. 

 


