ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ

“ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΣΩΝ ΔΗΜΟΙΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ”

Διατριβή που υπεβλήθη για τη μερική ικανοποίηση των απαιτήσεων για
την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
Τπό
ταθοπούλου οφία

Χανιά, 2009

© Copyright 2009, ταθοπούλου οφία

Ζ δηαηξηβή ηεο ηαζνπνχινπ νθίαο εγθξίλεηαη απφ ηνπο θ.θ.


Ενπνπλίδεο Κσλζηαληίλνο – Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο



Γνχκπνο Μηραήι – Δπίθνπξνο Καζεγεηήο



Γξεγνξνχδεο Δπάγγεινο – Δπίθνπξνο Καζεγεηήο

ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ
Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ θ.Ενπνπλίδε
Κσλζηαληίλν, ν νπνίνο κε ελζάξξπλε λα αζρνιεζψ κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαζψο
θαη γηα ηελ βνήζεηα πνπ κνπ πξνζέθεξε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο
παξνχζαο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο.
Οθείισ, επίζεο, λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα ηνλ θαζεγεηή θ.Γνχκπν Μηραήι γηα
ηελ ζπλερή ζπλεξγαζία θαη θαζνδήγεζή ηνπ θαζψο θαη γηα ηηο ππνδείμεηο πνπ κνπ
παξείρε θαηά ηελ δηάξθεηα ζπγγξαθήο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.
Δπίζεο, επραξηζηψ πνιχ ηνλ θαζεγεηή θ.Γξεγνξνχδε Δπάγγειν, γηα ηελ ηηκή πνπ
κνπ έθαλε λα κειεηήζεη ηελ δηπισκαηηθή κνπ εξγαζία θαη λα ζπκκεηάζρεη ζηελ
επηηξνπή εμέηαζεο απηήο.
Σέινο, ζεσξψ ππνρξέσζή κνπ λα επραξηζηήζσ ηνπο γνλείο κνπ, ηνπο θίινπο θαη
ηνπο ζπκθνηηεηέο κνπ γηα ηε ζεκαληηθή βνήζεηα θαη ηελ εζηθή ππνζηήξημε πνπ κνπ
πξνζέθεξαλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ κνπ ζπνπδψλ ζηνλ ηνκέα
Οξγάλσζεο & Γηνίθεζεο ηνπ ηκήκαηνο Μεραληθψλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο ηνπ
Πνιπηερλείνπ Κξήηεο.

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ
ΔΗΑΓΩΓΖ ........................................................................................................................... 1
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1Ο ..................................................................................................................... 3
ΓΖΜΟΗΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ .............................................................. 3
1.1 Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΩΝ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ......................................................... 3
1.2 ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟ ΚΑΗ ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ......... 5
1.3 Ζ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΣΩΝ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ............................................... 9
1.4 ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΣΩΝ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΣΑ ΒΑΗΚΔ
ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ .................................................................................................................... 12
1.5 ΟΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΚΔ ΜΟΡΦΔ ΣΩΝ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ........................ 13
1.5.1 ΑΜΗΓΔΗ ΚΑΗ ΜΗΚΣΔ ΓΖΜΟΗΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ........................................ 14
1.5.2 ΑΤΣΟΝΟΜΔ ΚΑΗ ΖΜΗΑΤΣΟΝΟΜΔ ΓΖΜΟΗΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ............. 15
1.5.3 ΝΟΜΗΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΓΖΜΟΗΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ, ΝΟΜΗΚΑ ΠΡΟΩΠΑ
ΗΓΗΩΣΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΚΑΗ ΑΝΩΝΤΜΔ ΔΣΑΗΡΗΔ ................................................. 16
1.5.4 ΚΡΑΣΗΚΟΗ ΟΜΗΛΟΗ ΚΑΗ ΘΤΓΑΣΡΗΚΔ ΔΣΑΗΡΗΔ .......................................... 17
1.5.5 ΚΔΡΓΟΦΟΡΔ ΚΑΗ ΔΛΛΔΗΜΜΑΣΗΚΔ ΓΖΜΟΗΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ............ 18
1.6 ΡΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΓΖΜΟΗΟΤ ....................................................... 19
1.7 ΣΟΥΟΗ ΣΩΝ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ........................................................... 21
1.8 ΔΠΗΓΗΩΞΖ ΚΟΠΩΝ ΓΖΜΟΗΟΤ ΤΜΦΔΡΟΝΣΟ ............................................. 23
1.9 ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΟΗ ΔΛΔΓΥΟΗ ΚΑΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΣΖΣΑ ....................................... 27
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2Ο ................................................................................................................... 29
ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΩΝ ΛΟΓΗΣΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΩΝ
Γ.Δ.Κ.Ο. .............................................................................................................................. 29
2.1 ΔΗΑΓΩΓΖ ................................................................................................................... 29
2.2 ΜΔΘΟΓΟΗ ΑΝΑΛΤΖ ΣΩΝ ΛΟΓΗΣΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ .............................. 32
2.3 ΑΝΑΛΤΖ ΣΩΝ ΛΟΓΗΣΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΜΔ ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΔ (RATIO
ANALYSIS)........................................................................................................................ 33
2.3.1 ΓΔΝΗΚΑ ................................................................................................................. 33
2.3.2 ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ .................................. 35
2.3.3 ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΣΩΝ ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΩΝ ................................................................ 36
2.3.4 ΔΦΑΡΜΟΦΖ ΣΖ ΠΑΡΑΓΟΝΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ........................................... 43
2.3.5 ΜΔΛΔΣΖ ΣΩΝ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΗΚΣΩΝ ΣΩΝ Γ.Δ.Κ.Ο. ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 2006-2008 ............................................................................................ 44
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3Ο ................................................................................................................... 65
ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΩΝ Γ.Δ.Κ.Ο. ΜΔ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟ PROMETHEE .... 65
3.1 ΔΗΑΓΩΓΖ ................................................................................................................... 65

3.2 ΟΗ ΜΔΘΟΓΟΗ PROMETHEE ...................................................................................... 65
3.3 ΔΤΣΑΘΔΗΑ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟΤ ΡRΟΜΔΣΖΔΔ ......................................................... 70
3.4 ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟΤ PROMETHEE ........................................................... 71
3.5 ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΣΩΝ Γ.Δ.Κ.Ο. ........................................................................................ 72
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4Ο ................................................................................................................... 82
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΗ ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΔ ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΗ - ΠΡΟΣΑΔΗ .............. 82
4.1 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ...................................................................................................... 82
4.2 ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΔ ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΗ - ΠΡΟΣΑΔΗ .................................................. 85
ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ................................................................................................................ 87
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ............................................................................................................... 90
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α ................................................................................................................ 91
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ................................................................................................................ 93

ΔΙΑΓΩΓΗ
Οη βαζηθέο δηαδηθαζίεο ηεο εμέιημεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο νηθνλνκίαο ζηνλ 20ν
αηψλα είλαη: ν θξαηηθφο παξεκβαηηζκφο, νη θξαηηθνπνηήζεηο θαη νη ηδησηηθνπνηήζεηο.
Οη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο απνηεινχλ κνξθέο άκεζνπ θξαηηθνχ παξεκβαηηζκνχ θαη
επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ θξάηνπο. Αλήθνπλ ζηνλ επξχηεξν δεκφζην
ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο.
Οη θξαηηθνπνηήζεηο απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθφ θαηλφκελν ησλ πξψησλ νθηψ
δεθαεηηψλ ηνπ 20νπ αηψλα (1900-1980). Ξεθηλνχλ ζηηο δπηηθέο θαπηηαιηζηηθέο ρψξεο
ζηηο αξρέο ηνπ αηψλα θαη επεθηείλνληαη ζε κεγάιε θιίκαθα ζηηο πξψηεο δεθαεηίεο θαη
ζηα κέζα ηνπ 20νπ αηψλα. Φζάλνπλ ζην απφγεηφ ηνπο ζηηο αλαηνιηθέο ρψξεο ηνπ
«ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ» κε απνηέιεζκα νη θξαηηθέο επηρεηξήζεηο λα εμειηρζνχλ ζε
θπξίαξρεο κνξθέο επηρεηξήζεσλ.
Οη απνθξαηηθνπνηήζεηο θαη ηδησηηθνπνηήζεηο παίξλνπλ καδηθέο δηαζηάζεηο ζηε
δεθαεηία ηνπ 1980 ζηελ Αγγιία θαη ζε άιιεο δπηηθέο ρψξεο θαη γεληθεχνληαη ζηε
δεθαεηία ηνπ 1990 ζηηο αλαηνιηθέο ρψξεο. ήκεξα απνηεινχλ ην θπξίαξρν ζηνηρείν
ηεο πνξείαο ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο νηθνλνκίαο ζην ζχζηεκα ηεο κηθηήο αγνξάο,
αθνχ ν ξφινο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζηελ ζχγρξνλε παγθνζκηνπνηεκέλε νηθνλνκία
είλαη πνιχπιεπξνο θαζψο επηδηψθεη πνιιαπινχο θαη ζπρλά κε ζπκβαηνχο ζηφρνπο.
ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ηεο πνιπθξηηήξηαο αμηνιφγεζεο θαη
θαηάηαμεο νξηζκέλσλ ελαιιαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο εθηηκψληαη πάλσ ζε
θάπνηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε κειέηε αθνξά ζηελ αμηνιφγεζε θαη
θαηάηαμε 33 Διιεληθψλ Γεκφζησλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ βάζεη 19
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ, νη νπνίνη ζα ππνινγηζηνχλ γηα ηελ ηξηεηία 2006-2008.
Ζ παξαπάλσ εθαξκνγή ζα βαζηζηεί ζηελ κέζνδν πνιπθξηηήξηαο αλάιπζεο
PROMETHEE.
ην πξψην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο γίλεηαη αλάιπζε θάπνησλ βαζηθψλ ελλνηψλ
ζρεηηθά κε ηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, ελψ ηαπηφρξνλα παξνπζηάδνληαη ην λνκνζεηηθφ
θαη ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο απηψλ θαζψο θαη νη ζηφρνη ηνπο.
ην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηελ ζεκαζία θαζψο θαη ζηηο κεζφδνπο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο. Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ησλ εμεηαδφκελσλ
επηρεηξήζεσλ θαη πξαγκαηνπνηείηαη κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε αξηζκνδεηθηψλ,
κε βάζεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο, γηα ηνλ κέζν φξν ηεο ηξηεηίαο
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2006-2008, κε ηε βνήζεηα δηαγξακκάησλ θαη αθνχ πξνεγνπκέλσο γίλεηαη αλάιπζε
ηεο ζεκαζίαο ησλ δεηθηψλ απηψλ.
ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο κεζφδνπ
πνιπθξηηήξηαο αλάιπζεο PROMETHEE, ε νπνία εθαξκφδεηαη ψζηε λα γίλεη ε
θαηάηαμε ησλ ππφ εμέηαζε επηρεηξήζεσλ αλά θαηεγνξία, γηα θάζε έηνο απφ ην 20062008 θαζψο θαη ζχκθσλα κε ηνλ κέζν φξν ηεο ηξηεηίαο. Έπεηηα, αλαιχνληαη ηα
απνηειέζκαηα ηεο παξαπάλσ κεζφδνπ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα θαηάηαμεο ησλ
εμεηαδφκελσλ Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ, κε ηε ρξήζε πηλάθσλ
θαηάηαμεο.
Ζ εξγαζία θιείλεη κε ηελ θαηαγξαθή ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ
πξνέθπςαλ απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα θαζψο θαη θάπνηεο κειινληηθέο
θαηεπζχλζεηο – πξνηάζεηο.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1ο
ΓΗΜΟΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ

1.1 Η ΔΝΝΟΙΑ ΣΩΝ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ
Ζ ηειεπηαία πεγή εζφδσλ ησλ δεκφζησλ θνξέσλ είλαη νη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο
(Γεσξγαθφπνπινο 2005).
ηελ πεξίπησζε ησλ δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ, νη δεκφζηνη θνξείο αλαιακβάλνπλ
νη ίδηνη κηα παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα, αληί λα ηελ αθήζνπλ ζηνπο ηδησηηθνχο θνξείο
θαη λα πξνζπαζήζνπλ λα επεξεάζνπλ ηηο ελέξγεηέο ηνπο, ψζηε λα πξαγκαηνπνηνχληαη
νη ζηφρνη ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. πσο νη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, έηζη θαη νη
δεκφζηεο πσινχλ ηηο ππεξεζίεο έλαληη ηηκήο, αιιά ε ηηκνινγηαθή ηηκή ησλ δεκφζησλ
επηρεηξήζεσλ δηαθέξεη απφ ηελ αληίζηνηρε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ησλ ηδησηηθψλ
επηρεηξήζεσλ.
Γεκόζηεο, νλνκάδνληαη νη επηρεηξήζεηο πνπ πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο θαη πξνϊόληα
θνηλήο ωθειείαο όπωο ε κεηαθνξά, ε ύδξεπζε, ν ειεθηξηζκόο, ην θπζηθό αέξην, νη
ηειεπηθνηλωλίεο, νη ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο θαη άιια αγαζά, πνπ ζεωξνύληαη
βαζηθά γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ζύγρξνλεο θνηλωλίαο.
Τπάξρνπλ δηάθνξνη νξηζκνί γηα ηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο. Θα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ
βάζε ν επίζεκνο νξηζκφο ηνπ Δπξσπατθνχ Κέληξνπ Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ (CΔΔΡ)
πνπ ζεσξείηαη πην νινθιεξσκέλνο θαη πεξηεθηηθφο. χκθσλα κε απηφ ηνλ νξηζκφ,
νλνκάδεηαη «δεκφζηα επηρείξεζε ή επηρείξεζε κε θξαηηθή ζπκκεηνρή» θάζε
επηρείξεζε ζηελ νπνία ην θξάηνο, νη δεκφζηεο αξρέο, ηα ηδξχκαηα ή άιιεο δεκφζηεο
επηρεηξήζεηο είλαη ζπλνιηθά ή κεκνλσκέλα, άκεζα ή έκκεζα ηδηνθηήηεο κέξνπο ηνπ
θεθαιαίνπ, πνπ αλαθέξεηαη σο δεκφζην θεθάιαην θαη ηνπ νπνίνπ ην πνζνζηφ:


είηε ππεξβαίλεη ην 50% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο επηρείξεζεο



είηε είλαη ιηγφηεξν απφ 50%, αιιά ππάξρνπλ εηδηθά δηθαηψκαηα πνπ επηηξέπνπλ
ζηε δεκφζηα αξρή λα έρεη ηνλ έιεγρν ηεο επηρείξεζεο. Δηδηθά δηθαηψκαηα
ζεσξνχληαη ε ηνπνζέηεζε ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο, ε θαηνρή ηεο πιεηνςεθίαο ζηε
3

γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ απφ θάπνηα δεκφζηα αξρή ή ηέινο ε δπλαηφηεηα
πνπ έρεη κηα δεκφζηα αξρή λα επεξεάζεη ηε ιεηηνπξγία ή ηε δξάζε ηεο
ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ.
χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ CΔΔΡ, ζεσξνχληαη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαη νη
ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ, εάλ ην ζπλνιηθφ θεθάιαην πνπ
θαηέρεηαη απφ ηε κεηξηθή δεκφζηα επηρείξεζε ππεξβαίλεη ην 50% ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ. Δπηπξνζζέησο, φιεο νη ζπγαηξηθέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνηεκέλε
ινγηζηηθή θαηάζηαζε ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο ζεσξνχληαη θη απηέο δεκφζηεο
επηρεηξήζεηο, αλεμάξηεηα ηνπ πνζνζηνχ πνπ θαηέρεη ε κεηξηθή δεκφζηα επηρείξεζε. Ζ
επηρείξεζε δε κπνξεί λα ζεσξεζεί δεκφζηα εάλ ε δξαζηεξηφηεηά ηεο αθνξά
απνθιεηζηηθά ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ πγεία ή εληάζζεηαη ζε εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο
πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε κε θεξδνζθνπηθή βάζε.
Οη νξηζκνί ησλ δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο αλάινγα κε ηα
θξηηήξηα ζηα νπνία δίλνπλ έκθαζε. (Μπακπαλάζεο). Ο John Redwood ππνγξακκίδεη
ζαλ θξηηήξηα: ηνλ έιεγρν απφ ην θξάηνο, ηελ ειεπζεξία δηαρείξηζεο ησλ ππνζέζεσλ θαη
ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλεμαξηεζία. Ο Kembe R. Hope ππνγξακκίδεη κε ηε ζεηξά ηνπ
ηα θξηηήξηα ηεο απηφλνκεο λνκηθήο κνξθήο, ηνπ θξαηηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλεμαξηεζίαο. Ο V. V. Ramanadham ζεσξεί σο βαζηθφ θξηηήξην
ηεο δεκφζηαο επηρείξεζεο ηελ θαηνρή ηεο πιεηνςεθίαο ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ηεο
δηνίθεζεο απφ ην θξάηνο.
Ο π. Ληνχθαο νξίδεη σο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο φιεο ηηο νξγαλψζεηο ζηηο νπνίεο
ππάξρεη

θξαηηθή

πιεηνςεθία

ζην

κεηνρηθφ

θεθάιαην

θαη

επηρεηξεκαηηθφο

πξνζαλαηνιηζκφο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν νξηζκφο απηφο πεξηιακβάλεη επηρεηξήζεηο ζηηο
νπνίεο ην θξάηνο θαηέρεη παξαπάλσ απφ ην 50% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ζηηο
νπνίεο αλαιακβάλνπλ επηρεηξεκαηηθνχ ηχπνπ δξαζηεξηφηεηεο, έρνληαο δηθνχο ηνπο
ηζνινγηζκνχο θαη θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ ρξήζεο. Ο παξαπάλσ νξηζκφο
πεξηιακβάλεη

ηξία

βαζηθά

ραξαθηεξηζηηθά:

ηελ

θξαηηθή

ηδηνθηεζία,

ηνλ

επηρεηξεκαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ χπαξμε ηζνινγηζκνχ.
ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, παξάιιεια κε ηνλ φξν δεκφζηα επηρείξεζε
ρξεζηκνπνηνχληαη νη φξνη «θξαηηθή επηρείξεζε», «επηρείξεζε κε θξαηηθή ζπκκεηνρή»,
«εκηθξαηηθή επηρείξεζε» θαη «δεκφζηνο νξγαληζκφο».
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Ο φξνο θξαηηθή επηρείξεζε έρεη επηθξαηήζεη ζηηο αλαηνιηθέο ρψξεο. Πξφθεηηαη γηα
ηελ πην δηαδεδνκέλε, θπξίαξρε κνξθή επηρείξεζεο ζηηο ρψξεο απηέο. Ζ θξαηηθή
επηρείξεζε

πξνζδηνξίδεηαη

σο

κνλάδα

ηδηνθηεζίαο

θαη

επηρεηξεκαηηθήο

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ θξάηνπο, σο λνκηθφ πξφζσπν, σο βαζηθή κνλάδα ηεο
εκπνξεπκαηηθήο

παξαγσγήο

πνπ

αλαπηχζζεη

απηφλνκα

ζρεδηαζκέλε

θαη

απνηειεζκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, κε ζθνπφ: α) λα πξνσζήζεη ηελ εθπιήξσζε ησλ
ζρεδίσλ ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο, β) λα εμππεξεηήζεη ηα γεληθά ζπκθέξνληα ηεο
θνηλσλίαο θαη γ) λα ζπκβάιεη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ.
Οη αληηιήςεηο πνπ ππεξίζρπαλ πξηλ ηηο θαζεζησηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ησλ
αλαηνιηθψλ ρσξψλ δελ είραλ σο βαζηθφ γλψκνλα ηεο θξαηηθήο επηρείξεζεο ηνλ
επηρεηξεκαηηθφ, ηνλ εκπνξεπκαηηθφ θαη πξνζνδνθφξν ή θεξδνθφξν ραξαθηήξα ηεο.
Γηα ην ιφγν απηφ, πνιινί αλαιπηέο δηαηππψλνπλ ηελ άπνςε φηη ε θξαηηθή επηρείξεζε,
φπσο ιεηηνπξγεί ζην ζπγθεληξσηηθφ-νηθνλνκηθφ κνληέιν, είλαη κηα ηδηφκνξθε
επηρείξεζε πνπ ζηεξείηαη νξηζκέλσλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θιαζηθήο κνξθήο
ηεο. Οη θξαηηθέο επηρεηξήζεηο επαλαθηνχλ νξηζκέλα απφ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά
γλσξίζκαηα ζηελ πνξεία ησλ κεηαξξπζκίζεσλ.
Ο Savas δίλεη έλα γεληθφηεξν νξηζκφ, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε θξαηηθή επηρείξεζε
απνηειεί κηα επηρείξεζε ε νπνία αλήθεη ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ θξάηνπο, δηαζέηεη
απηνηειή ινγηζηηθή - μερσξηζηή απφ ηελ επνπηεχνπζα θξαηηθή αξρή - αλαπηχζζεη
εκπνξηθή, βηνκεραληθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, παξάγεη θαη πνπιάεη
αγαζά θαη ππεξεζίεο απφ ηηο νπνίεο πξνέξρνληαη θαη ε πιεηνλφηεηα ησλ εζφδσλ ηεο.

1.2

ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟ

ΚΑΙ

ΘΔΜΙΚΟ

ΠΛΑΙΙΟ

ΣΗ

ΓΗΜΟΙΑ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ
Ζ έλλνηα ηεο δεκφζηαο επηρείξεζεο, ζην ειιεληθφ δίθαην, ελ απνπζία λνκνζεηηθνχ
νξηζκνχ, πξνζδηνξίδεηαη άιινηε ζηελφηεξα θαη άιινηε επξχηεξα, αλάινγα κε ηα
επηιεγφκελα θξηηήξηα ραξαθηεξηζκνχ, ηα νπνία ηεο ραξίδνπλ ηελ πνηθηινκνξθία
λνεκάησλ πνπ αξκφδεη ζε κηα ηφζν επξεία έλλνηα, φπσο ε δεκφζηα επηρείξεζε θνηλήο
σθέιεηαο. Οπσζδήπνηε, ε πνιπκνξθία ησλ θνξέσλ ηεο δεκφζηαο επηρεηξεκαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο θαη ε ζπλερήο εμέιημε ηνπ ζεζκνχ έρνπλ γίλεη ηξνρνπέδε ζηελ
εκπέδσζε ελφο θνηλνχ λνκηθνχ νξηζκνχ ηεο δεκφζηαο επηρείξεζεο.
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Ωζηφζν, ε αλαδήηεζε ελφο ζπλζεηηθνχ λνκηθνχ νξηζκνχ - παξά ηηο επηκέξνπο
λνκηθέο ηδηνκνξθίεο ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ - είλαη ζήκεξα
εθηθηή, ηδίσο κεηά ηηο πξφζθαηεο λνκνζεηηθέο αληηιήςεηο γηα ζπλζεηηθή πξνζέγγηζε
ησλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.
Ζ δεκφζηα επηρείξεζε απνηειεί κηα κνξθή άκεζνπ θξαηηθνχ παξεκβαηηζκνχ ζηελ
νηθνλνκία, δηφηη ζηελ πεξίπησζή ηεο ην ίδην ην θξάηνο αλαπηχζζεη επηρεηξεκαηηθή
δξαζηεξηφηεηα. Με ηε ζηενή έννοια, θαηά γεληθφ θαλφλα, δεκφζηεο επηρεηξήζεηο
απνηεινχλ ηα λνκηθά πξφζσπα ηα νπνία ηδξχνληαη κε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ
θξάηνπο, γηα ηελ επηδίσμε ζθνπψλ πνπ ηθαλνπνηνχληαη ή είλαη δπλαηφ λα
ηθαλνπνηεζνχλ δηα ηεο αλαπηχμεσο θαηά θφξνλ παξαγσγηθήο ή επηρεηξεκαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο. Καηά θαλφλα, ηα ζπιινγηθά φξγαλα δηνηθήζεψο ηνπο δηνξίδνληαη απφ
ηελ θξαηηθή εμνπζία, νη δε πξάμεηο ηνπο ππφθεηληαη ζηελ επνπηεία ή ζηνλ έιεγρν ηνπ
θξάηνπο. Ζ δεκφζηα επηρείξεζε ππφ ζηελή έλλνηα απνηειεί δεκφζην λνκηθφ πξφζσπν
πνπ δηέπεηαη θαηαξρήλ απφ ην ηδησηηθφ δίθαην, σο ζπλέπεηα ηεο επηινγήο ηνπ λνκνζέηε
λα ηνπ πξνζδψζεη ηε κνξθή Ν.Π.Η.Γ. (Ννκηθφ Πξφζσπν Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ) ή Α.Δ
(Αλψλπκε Δηαηξεία). ηνλ νξηζκφ πεξηιακβάλνληαη θαη νη δεκνηηθέο ή θνηλνηηθέο
επηρεηξήζεηο πνπ ηδξχνληαη σο Ν.Π.Η.Γ κε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ νηθείσλ
νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Δμαηξνχληαη φκσο νη επηρεηξήζεηο πνπ
δεκηνπξγνχληαη ή ειέγρνληαη απφ ηα δεκφζηα λνκηθά πξφζσπα θαηά ηελ άζθεζε ηεο
δηθαηνπξαθηηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο (ζην πιαίζην ησλ θαηαζηαηηθψλ ηνπο δηαηάμεσλ)
θαζψο θαη νη επηρεηξήζεηο κηθηήο νηθνλνκίαο θαη νη ζπγαηξηθέο ηνπο.
Ζ ππφ ηελ εςπεία έννοια δεκφζηα επηρείξεζε πεξηιακβάλεη φιεο ηηο επηρεηξήζεηο
ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, αλεμάξηεηα απφ ην θαζεζηψο ηνπ δεκνζίνπ, ηδησηηθνχ, ή κηθηνχ
δηθαίνπ πνπ ηηο δηέπεη (Αλαζηφπνπινο 1987). Οη επηρεηξήζεηο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα
είλαη ζπλεπψο φια ηα λνκηθά πξφζσπα, αλεμάξηεηα απφ ην λνκηθφ ηνπο ηχπν θαη ηε
κνξθή (Ν.Π.Η.Γ., Ν.Π.Γ.Γ., θάζε ηχπνπ δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, ηδξχκαηα θ.α.), πνπ
αζθνχλ επηρείξεζε παξαγσγήο νηθνλνκηθψλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ είηε είλαη θνηλήο
σθέιεηαο είηε φρη, εθφζνλ ν έιεγρνο ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ηεο δηνίθεζεο ησλ κέζσλ
παξαγσγήο αλήθεη έκκεζα ή άκεζα ζην θξάηνο.
Απφ ηνπο παξαπάλσ νξηζκνχο πξνθχπηεη φηη ν φξνο δεκφζηα επηρείξεζε
πεξηιακβάλεη ηξεηο δηαζηάζεηο: ηελ επηρεηξεκαηηθή, ηελ θξαηηθή θαη ηελ θνηλσληθή
δηάζηαζε.
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o Ζ επιτειρημαηική διάζηαζη ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο ζεκαίλεη φηη απνηειεί έλαλ
επηρεηξεκαηηθφ νξγαληζκφ πνπ παξάγεη πιηθά αγαζά θαη ππεξεζίεο, εθαξκφδνληαο
ηδησηηθννηθνλνκηθά θξηηήξηα (ππφθεηηαη δειαδή ζηνπο θαλφλεο ηεο αγνξάο, πνπιά
ζε νξηζκέλε

ηηκή,

επηδηψθεη

νηθνλνκηθφ

πιεφλαζκα

θαη

θέξδνο

θαη

άιιεο δξαζηεξηφηεηεο).
o Ζ κραηική διάζηαζη ζπλίζηαηαη ζην φηη απνηειεί θξαηηθή ηδηνθηεζία, ειέγρεηαη
θαη επνπηεχεηαη απφ ην θξάηνο θαη απνβιέπεη ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ
ζπκθέξνληνο.
o Ζ κοινωνική διάζηαζη ζεκαίλεη φηη απνζθνπεί ζηελ ηθαλνπνίεζε θνηλσληθψλ
αλαγθψλ θαη εθαξκφδεη θνηλσληθά θξηηήξηα ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο. Παξάιιεια
έρεη θαη θνηλσληθή επζχλε θαη επνκέλσο πξέπεη λα ππφθεηηαη ζε θνηλσληθφ έιεγρν
(Βαβνχξαο).
ηελ Διιάδα, είλαη αξθεηά δηαδεδνκέλνο ν φξνο «Δημόζιες Επιτειρήζεις και
Οργανιζμοί – Δ.Ε.Κ.Ο.», ν νπνίνο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα πεξηγξάςεη έλα ηκήκα
κφλν ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αλήθνπλ ζην επξχηεξν δεκφζην θαη πην ζπγθεθξηκέλα
εθείλεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ επνπηεχνληαη απεπζείαο απφ Τπνπξγεία θαη νη νπνίεο
δεκνζηνλνκηθά ειέγρνληαη απφ ην Τπνπξγείν Δζληθήο Οηθνλνκίαο (ΤΠΔΘΟ).
Οη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο αλήθνπλ ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα. Ζ νηθνλνκία ηνπ
δεκφζηνπ ηνκέα πεξηιακβάλεη ηελ νηθνλνκηθή δξάζε ηνπ θξάηνπο, ηεο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο, ησλ θνξέσλ ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ησλ δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ
θαη άιισλ ππφ δεκφζην έιεγρν θνξέσλ. Μπνξεί λα δηαθξηζεί ε νηθνλνκία ηνπ δεκφζηνπ
ηνκέα κε ηελ ζηελή θαη ηελ επξεία ηνπ έλλνηα.
Ο ππφ ζηελή έλλνηα δεκφζηνο ηνκέαο αληηπξνζσπεχεη, φπσο έρεη θαζηεξσζεί ζηε
δηεζλή βηβιηνγξαθία, ηελ εζληθνινγηζηηθή έλλνηα ηνπ φξνπ. Πεξηιακβάλεη,
ζπγθεθξηκέλα, ηελ θεληξηθή δηνίθεζε, ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ηνπο νξγαληζκνχο
θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη δηάθνξα Ν.Π.Γ.Γ. (επηκειεηήξηα, ρξεκαηηζηήξην,
ηδξχκαηα θνηλσληθήο αληίιεςεο θαη άιινπο ηνκείο.) (Πξνβφπνπινο 1985). Ζ
νηθνλνκηθή δξάζε ησλ παξαπάλσ θνξέσλ ζπλεπάγεηαη δαπάλεο, επηβνιή θφξσλ,
εηζθνξψλ θαη ηειψλ, δηαρείξηζε εζφδσλ θαη εμφδσλ, κίζζσζε αθηλήησλ, θαηαζθεπή
έξγσλ, αγνξέο θαη πσιήζεηο θηεκάησλ, ζχλαςε δαλείσλ θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο.
Ο δεκφζηνο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο, κε ηελ επξεία ηνπ έλλνηα, πεξηιακβάλεη, απφ ηελ
κία πιεπξά, ην θξάηνο, ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, ηνπο
7

θνξείο δειαδή εθείλνπο πνπ έρνπλ σο βαζηθή απνζηνιή, κεηαμχ ησλ άιισλ, ηνλ
εθνδηαζκφ ηεο θνηλσλίαο κε δεκφζηα ή νηνλεί θνηλσληθά αγαζά (παξαδείγκαηνο ράξηλ
άκπλα, δηνίθεζε, αζθάιεηα, δηθαηνζχλε, πξφλνηα, παηδεία) θαη ρξεκαηνδνηνχληαη
θπξίσο κε θνξνινγηθά έζνδα. ηελ άιιε φςε ηνπ λνκίζκαηνο πεξηιακβάλεηαη ην
ζχλνιν ησλ ππφ δεκφζην έιεγρν θνξέσλ, κέζσ ησλ νπνίσλ εθδειψλεηαη ε θξαηηθή
επηρεηξεκαηηθφηεηα. Οη θνξείο απηνί ζπγθεληξψλνπλ έζνδα, θαηά θχξην ιφγν, απφ ηηο
πσιήζεηο ησλ αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξάγνπλ.
Με ηελ επξεία έλλνηα σο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα νξηζζνχλ νη
επηρεηξεκαηηθνί θνξείο πνπ αλήθνπλ ζην Γεκφζην ή ζε άιια δεκφζηα λνκηθά
πξφζσπα, αλεμάξηεηα απφ ηελ ηδηαίηεξε λνκηθή κνξθή ηνπο, ηνλ ηξφπν δεκηνπξγίαο
ηνπο θαη ην είδνο ησλ ζρέζεσλ ηνπο κε ην θξάηνο.
Θα κπνξνχζε λα ιερζεί φηη ν φξνο δεκφζηα επηρείξεζε ππφ επξεία έλλνηα
ζπκπίπηεη κε ηελ νπζηαζηηθή - δειαδή ηελ νηθνλνκηθή - έλλνηα ηεο δεκφζηαο
επηρείξεζεο. Με ηελ έλλνηα απηή, δεκφζηα επηρείξεζε είλαη θάζε επηρείξεζε ηεο
νπνίαο νηθνλνκηθφ ππνθείκελν είλαη ην Γεκφζην ΟΣΑ (Οξγαληζκφο Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο), ή άιιν δεκφζην λνκηθφ πξφζσπν. Ο νηθνλνκηθφο απηφο έιεγρνο
κπνξεί λα είλαη πιήξεο ή λα αθνξά ηελ πιεηνςεθία ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο
επηρείξεζεο, ζπλππάξρνληαο κε κεηνςεθηθή παξνπζία ηδησηψλ.
ηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο ππφ επξεία έλλνηα πεξηιακβάλνληαη ηφζν νη δεκφζηεο
επηρεηξήζεηο ππφ ζηελή έλλνηα φζν θαη νη ινηπέο επηρεηξήζεηο πνπ ηεινχλ ππφ
απνθιεηζηηθφ ή πιεηνςεθηθφ κεηνρηθφ έιεγρν ηνπ θξάηνπο ή άιισλ λνκηθψλ
πξνζψπσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Με άιια ιφγηα, νη ππφ επξεία έλλνηα δεκφζηεο
επηρεηξήζεηο είλαη νη επηρεηξήζεηο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, αλεμάξηεηα απφ ην θαζεζηψο
δεκνζίνπ, ηδησηηθνχ ή «κηθηνχ δηθαίνπ» πνπ ηηο δηέπεη.
Πξάγκαηη, ε λνκνζεηηθή θαζηέξσζε ηνπ φξνπ «δεκφζηνο ηνκέαο», απφ ηνλ λ.
1232/82 φπσο απζεληηθά εξκελεχζεθε απφ ηνλ λ. 1256/82, άξζ. 1 παξ. 6, θαηέζηεζε
ζαθή ηελ νπζηαζηηθή ελφηεηα ησλ πέξαλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηνπ θξάηνπο
πνηθίισλ θνξέσλ πνπ ειέγρνληαη άκεζα ή έκκεζα απφ απηφ.
Ζ θαηάηαμε ησλ θνξέσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ δεκφζην ηνκέα έρεη σο εμήο :
1. θξαηηθέο ή δεκφζηεο ππεξεζίεο, φπσο εθπξνζσπνχληαη απφ ην λνκηθφ πξφζσπν ηνπ
Γεκνζίνπ
2. θξαηηθνί ή δεκφζηνη νξγαληζκνί κε ηε κνξθή Ν.Π.Γ.Γ.
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3. θξαηηθέο ή δεκφζηεο θαη «παξαρσξεζείζεο» επηρεηξήζεηο φπσο ε ΓΔΖ, ν ΟΣΔ, ε
ΔΡΣ θ.α.
4. θνηλσθειή ηδξχκαηα ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα πνπ πεξηήιζαλ ζην Γεκφζην θαη
ρξεκαηνδνηνχληαη ή επηδνηνχληαη απφ απηφ
5. ηξαπεδηθέο ή άιιεο αλψλπκεο εηαηξίεο, ζηηο νπνίεο είηε ηα θαηά ηηο πξνεγνχκελεο
πεξηπηψζεηο λνκηθά πξφζσπα έρνπλ ην ζχλνιν ή ηελ πιεηνςεθία ησλ κεηνρψλ ηνπ
εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ, είηε έρνπλ θξαηηθφ πξνλφκην ή θξαηηθή επηρνξήγεζε, φπσο
ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ε Αγξνηηθή Σξάπεδα, ε Δζληθή Σξάπεδα, ε Κηεκαηηθή
Σξάπεδα, ε Δκπνξηθή Σξάπεδα, ε Διιεληθή Σξάπεδα Βηνκεραληθήο Αλαπηχμεσο
θ.α.
6. ηα θξαηηθά λνκηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί απφ ην λφκν ή ηα
δηθαζηήξηα σο Ννκηθά Πξφζσπα Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ, φπσο ν Οξγαληζκφο
πγθνηλσληψλ Διιάδνο θαη άιια πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη ή επηρνξεγνχληαη απφ
νπνηνδήπνηε ησλ πξναλαθεξφκελσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ
7. νη ζπγαηξηθέο αλψλπκεο εηαηξίεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ
ειέγρνληαη άκεζα ή έκκεζα απφ απηά.

Παξά ηνλ εκπεηξηθφ θαη ζπρλά αζαθή ραξαθηήξα ηεο, ε ηππνινγία ησλ θνξέσλ
ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ηνπ λ. 1256/82 αθνξά πξνθαλψο θαη θαηά θχξην ιφγν ηηο δεκφζηεο
επηρεηξήζεηο ππφ ηελ επξχηεξε έλλνηα ηνπ φξνπ. Με ηελ έλλνηα απηή, νη επηρεηξήζεηο
ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα είλαη φια ηα λνκηθά πξφζσπα, αλεμάξηεηα απφ ηνλ λνκηθφ ηνπο
ηχπν θαη κνξθή (Ν.Π.Γ.Γ., Ν.Π.Η.Γ., θάζε ηχπνπ δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, ηδξχκαηα θαη
άιιεο κνξθέο) πνπ αζθνχλ επηρείξεζε παξαγσγήο νηθνλνκηθψλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ,
είηε είλαη θνηλήο σθέιεηαο είηε φρη, εθφζνλ ν έιεγρνο ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ηεο
δηνίθεζεο ησλ κέζσλ παξαγσγήο αλήθεη άκεζα ή έκκεζα ζην θξάηνο.

1.3 Η ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ
Οη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο δεκηνπξγνχληαη κε πνιινχο ηξφπνπο απφ ηνπο νπνίνπο
νη πην δηαδεδνκέλνη είλαη νη εμήο:
α) Ζ ίδξπζε δεκφζηαο επηρείξεζεο κε λφκν
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β) Ζ ίδξπζε δεκφζηαο επηρείξεζεο κε απφθαζε δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ
γ) Ζ δεκηνπξγία δεκφζηαο επηρείξεζεο κε θξαηηθνπνίεζε.
Ζ δεκφζηα επηρείξεζε κπνξεί λα ηδξπζεί απφ ην θξάηνο κε λνκνζεηηθή πξάμε ή κε
θαλνληζηηθή πξάμε πνπ εθδίδεηαη θαηά λνκνζεηηθή εμνπζηνδφηεζε. Πνιιέο κεγάιεο
δεκφζηεο επηρεηξήζεηο έρνπλ ηδξπζεί κε λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή (Ο.Σ.Δ., Γ.Δ.Ζ.).
ηνπο ηδξπηηθνχο λφκνπο ησλ δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ πεξηιακβάλνληαη δηαηάμεηο γηα ηε
ζθνπηκφηεηα ίδξπζεο ηεο δεκφζηαο επηρείξεζεο, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο θαη ηα κέζα
επίηεπμήο ηνπο, γηα ηνπο ηνκείο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξεί λα αλαπηχμεη, γηα ηελ
νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο δεκφζηαο επηρείξεζεο, γηα ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο ηεο θαη γηα ηε
ζρέζε ηεο δεκφζηαο επηρείξεζεο κε ην θξάηνο, ηηο άιιεο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο
θαηαλαισηέο. Πξνβιέπεηαη αθφκα ε πξνηθνδφηεζε ηεο δεκφζηαο επηρείξεζεο κε ην αξρηθφ
θεθάιαην.
Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε πάγηαο εμνπζηνδφηεζεο είλαη απηή πνπ πεξηέρεηαη ζηνλ
Γεκνηηθφ θαη Κνηλνηηθφ Κψδηθα (λ. 1065/80, άξζξα 205-212, φπσο ηξνπνπνηήζεθε
κεηαγελέζηεξα κε ην λ. 1416/84) γηα ηε δεκηνπξγία δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ
επηρεηξήζεσλ ή ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ κηθηήο νηθνλνκίαο. Ζ ζρεηηθή απφθαζε ιακβάλεηαη
απφ ην νηθείν Γεκνηηθφ ή Κνηλνηηθφ πκβνχιην κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ κειψλ
ηνπ θαη επηθπξψλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δμσηεξηθψλ (θαη φρη κε δηάηαγκα),
φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 35 ηνπ λ. 1416/84 πνπ ηξνπνπνίεζε ζρεηηθά ην άξζξν
205 ηνπ λ.1065/80.
Με απνθάζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηδξχνληαη θαηά θαλφλα νη ζπγαηξηθέο
εηαηξίεο ησλ κεηξηθψλ δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ. ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο θαζνξίδνληαη νη
ηνκείο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ ζπγαηξηθψλ επηρεηξήζεσλ, ε ζθνπηκφηεηα ίδξπζήο ηνπο,
νη ζηφρνη θαη ηα κέζα επίηεπμήο ηνπο, ε νξγάλσζε θαη δηνίθεζή ηνπο θαη νη ζρέζεηο κεηαμχ
κεηξηθήο εηαηξίαο, ζπγαηξηθήο εηαηξίαο θαη άιισλ επηρεηξήζεσλ. Δμαζθαιίδεηαη ην
αξρηθφ θεθάιαην γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξίαο. Σα παξαπάλσ κπνξεί λα
δηαηππσζνχλ θαη κε ηε κνξθή θαηαζηαηηθνχ ηεο επηρείξεζεο.
Μηα απφ ηηο κνξθέο ζπκκεηνρήο ηνπ θξάηνπο ζε επηρεηξήζεηο είλαη ε αγνξά κεηνρψλ.
Με απηφ ηνλ ηξφπν, ην θξάηνο θαη νη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο απνθηνχλ κεξίδηα ζε
ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο. Δάλ ηα κεξίδηα ηνπ θξάηνπο ππεξβαίλνπλ ην 50% ησλ κεηνρψλ,
ηφηε ε επηρείξεζε ζεσξείηαη δεκφζηα, φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ.
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ην ειιεληθφ δίθαην ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ, ιφγσ ηεο κνλνζήκαληεο αξρηθά
αλάπηπμεο ηνπ ζεζκνχ, έρεη επηθξαηήζεη έλαο ζηελφο νξηζκφο ηεο δεκφζηαο
επηρείξεζεο σο ηδηφηππνπ δεκνζίνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. Ωζηφζν, ν νξηζκφο απηφο ηεο
δεκφζηαο επηρείξεζεο ππφ ζηελή έλλνηα απέρεη πνιχ απφ ην λα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο
κνξθέο θνξέσλ ηεο δεκφζηαο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ήδε, φκσο, ε
ζεζκνζέηεζε θαη ζηελ ειιεληθή λνκηθή πξάμε ηεο επξχηεξεο έλλνηαο ηνπ δεκφζηνπ
ηνκέα επηβάιιεη ηελ δηεπξπκέλε θαη κε νπζηαζηηθά θξηηήξηα ζεψξεζε ηεο δεκφζηαο
επηρείξεζεο σο ηεο επηρείξεζεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. ηελ έλλνηα δε ηεο επηρείξεζεο
ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα (δειαδή ηεο δεκφζηαο επηρείξεζεο ππφ επξεία έλλνηα)
πεξηιακβάλνληαη ηφζν νη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο - δεκφζηα λνκηθά πξφζσπα - φζν θαη
νη ειεγρφκελεο επηρεηξήζεηο απφ ην θξάηνο ή θαη άιια δεκφζηα λνκηθά πξφζσπα.
Αλαιπηηθφηεξα, θαηά ηελ ίδηα άπνςε, ν φξνο δεκφζηα επηρείξεζε έρεη δχν έλλνηεο: α)
οικονομική θαη ζεκαίλεη κία νξγαλσηηθή κνλάδα, απνηεινχκελε απφ παξαγσγηθά
κέζα δηαηηζέκελα απφ ην θξάηνο ή απφ άιιν δεκφζην λνκηθφ πξφζσπν θαη ίδην
πξνζσπηθφ, ε νπνία αζθεί νξηζκέλε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη β) οργανική,
νπφηε ζεκαίλεη κία θαηεγνξία δεκνζίσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηα νπνία είλαη λνκηθά
ππνθείκελα νξηζκέλσλ επηρεηξήζεσλ ππφ νηθνλνκηθή έλλνηα. Ννκηθά ππνθείκελα
δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ ππφ νηθνλνκηθή έλλνηα κπνξνχλ λα είλαη θαη απηνηειείο
δεκφζηεο ππεξεζίεο (Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην), Ν.Π.Γ.Γ. (Οξγαληζκφο Ληκέλνο
Πεηξαηψο) ή δεκφζηα εηαηξία (Γεκνζία Δπηρείξεζε Πεηξειαίνπ). Ο φξνο δεκφζηα
επηρείξεζε ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο ζην χληαγκα (άξζξα 56 παξ. 1 θαη 3, 57 παξ. 4,
104 παξ. 1 ππφ ηελ νξγαληθή έλλνηα).
Δίλαη πξνθαλέο φηη, παξά ηνλ εθ πξψηεο φςεσο ζεσξεηηθφ ραξαθηήξα ηεο
δηάθξηζεο «ππφ ζηελή» θαη «ππφ επξεία» έλλνηα - αληίζηνηρα νξγαληθή θαη νπζηαζηηθή
«νηθνλνκηθή» έλλνηα ηεο δεκφζηαο επηρείξεζεο - εδψ εζηηάδεηαη ην φιν ελλνηνινγηθφ
πξφβιεκα απφ ην νπνίν εμαξηάηαη ν λνκηθφο ραξαθηεξηζκφο ηεο δεκφζηαο
επηρείξεζεο.
Ζ θνηλσληθνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζεκαίλεη, φπσο γξάθεη
ν Γ. Καζηκάηεο: «θνηλσληθνπνίεζε ηεο δηνίθεζεο, ησλ εμνπζηψλ πνπ απνξξένπλ απφ
ηνλ ηδηνθηεζηαθφ έιεγρν ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ ηδηνθηεζηαθψλ δηθαησκάησλ πάλσ
ζηε δεκνζηνπνηεκέλε νκάδα πεξηνπζίαο (δειαδή ζηελ νκάδα θεθαιαίνπ) πνπ
απνηειεί ηε βάζε ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ ειέγρνπ ηεο επηρείξεζεο». Πέξα φκσο απφ ηελ
θνηλσληθνπνίεζε ζαλ θνηλσληθή ζπκκεηνρή, ε θνηλσληθνπνίεζε απνηειεί θαη ηξφπν
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κεηαβίβαζεο ηεο ηδηνθηεζίαο ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ηνπο ηδηψηεο ζην Γεκφζην ή άιια
λνκηθά πξφζσπα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.

1.4 ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΣΩΝ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΚΑΣΑ ΒΑΙΚΔ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ
ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν λα ηαμηλνκεζνχλ νη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο ζε
βαζηθέο θαηεγνξίεο πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα ζεζπηζηνχλ επθνιφηεξα πιαίζηα θαη
θαλφλεο ιεηηνπξγίαο, θνηλά γηα θάζε νκάδα επηρεηξήζεσλ. Κξηηήξηα ηαμηλφκεζεο είλαη
ηα αθφινπζα:
Δπηρεηξήζεηο ν ξφινο ησλ νπνίσλ ραξαθηεξίδεηαη σο εζληθήο ζεκαζίαο θαη δελ
ζεσξείηαη αζθαιέο ε αλάπηπμε ηνπο λα αθεζεί ζηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία, φπσο
ΔΒΟ, ΔΑΒ, ΔΛΒΟ θ.α. Οη επηρεηξήζεηο απηέο είλαη απαξαίηεηεο γηα λα
ηξνθνδνηνχλ ηηο ακπληηθέο αλάγθεο ηεο ρψξαο, πιελ φκσο ε εγρψξηα αγνξά είλαη
κηθξή γηα ηελ απηνδχλακε νηθνλνκηθή ηνπο ιεηηνπξγία θαη ίζσο ζα πξέπεη λα
ζηξαθνχλ θαη ζε εμσηεξηθέο αγνξέο. ηελ πεξίπησζε απηή, ζα κπνξνχζε λα
εηπσζεί φηη ν έιεγρνο ζα πξέπεη λα ππαθνχεη ζε θξηηήξηα εζληθήο αζθάιεηαο αιιά
θαη παξαγσγηθφηεηαο γηα λα είλαη αληαγσληζηηθέο ζηηο μέλεο αγνξέο.
Δπηρεηξήζεηο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε
ηεο ρψξαο, δειαδή επηρεηξήζεηο γηα ηε δεκηνπξγία ηεο αλαγθαίαο αλαπηπμηαθήο
ππνδνκήο, πνπ απνηειεί πξνυπφζεζε θαη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα
φπσο, ΓΔΖ, ΟΔ, ΔΛΣΑ, ΟΛΠ, ΓΔΠΟ, ΔΟΜΜΔΥ, ΟΠΔ θ.α. ηελ πεξίπησζε
απηή, ν έιεγρνο πξέπεη λα ππαθνχεη ζε θξηηήξηα ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ θνηλσληθνχ
θφζηνπο.
Δπηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε θιάδνπο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο καδί ή
παξάιιεια κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, δειαδή αγνξέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ
αληαγσληζηηθέο ζπλζήθεο φπσο, νη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο ηνπ ΔΟΣ
(Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ), νη Δηαηξίεο πεηξειαίνπ, ηα Ναππεγεία θ.α.
Πξφθεηηαη γηα ρψξν φπνπ ε θιαδηθή αλαπηπμηαθή πνιηηηθή παξνπζηάδεηαη σο
δεδνκέλε θαη ε ηερλνινγία δελ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα.
Ζ δηάθξηζε ηνπο απφ ηηο αληίζηνηρεο επηρεηξήζεηο ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο
βξίζθεηαη ζην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο θαη ζηε δηαλνκή θαη ρξήζε ησλ θεξδψλ. Ο
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ηδηψηεο επηρεηξεκαηίαο κπνξεί κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ λφκνπ λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα
θέξδε ηνπ φπσο ζέιεη, ελψ ε δεκφζηα επηρείξεζε ζα ηα ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα
παίμεη έλαλ επξχηεξν νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ ξφιν, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ
ίδηα ηε θηινζνθία ηεο ίδξπζήο ηεο. Ο έιεγρνο ζηηο επηρεηξήζεηο ηεο θαηεγνξίαο
απηήο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζχκθσλα κε ηνπο ίδηνπο θαλφλεο
πνπ επηβάιιεη ε αληαγσληζηηθή ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο θαη ηε ζσζηή δηαρείξηζε
ηεο πεξηνπζίαο ηνπο.
Σέινο, νη θξαηηθέο Σξάπεδεο ζα πξέπεη λα ζεσξεζνχλ ζαλ μερσξηζηή θαηεγνξία,
δεδνκέλνπ φηη ζηελ Διιάδα θαιχπηνπλ ην κεγαιχηεξν ηκήκα ησλ ηξαπεδηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ, κνινλφηη ε απειεπζέξσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ζηα
πιαίζηα ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο εθζέηεη ηηο ηξάπεδεο ζηνλ αληαγσληζκφ. Σν
δήηεκα εδψ είλαη πσο νη ηξάπεδεο πνπ δηαρεηξίδνληαη ηνπο θνηλσληθνχο πφξνπο, ζα
γίλνπλ αληαγσληζηηθέο αιιά παξάιιεια ζα είλαη επαίζζεηεο ζηηο εζληθέο
αλαπηπμηαθέο αλάγθεο θαη ζηηο θπβεξλεηηθέο πξνηεξαηφηεηεο.

1.5 ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΣΩΝ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ
Ζ ειιεληθή νηθνλνκία είλαη κηα κηθηή νηθνλνκία φπνπ ζπλππάξρνπλ ν ηδησηηθφο
θαη ν δεκφζηνο ηνκέαο. ην ζχζηεκα απηφ, ν ζεζκφο ηεο δεκφζηαο επηρείξεζεο
έξρεηαη λα ζπκπιεξψζεη ην κεραληζκφ ηεο αγνξάο πνπ έρεη γίλεη απνδεθηφο σο ην
βαζηθφ νξγαλσηηθφ ζρήκα κε ην νπνίν πξαγκαηνπνηνχληαη νη νηθνλνκηθνί ζηφρνη πνπ
ζέηεη ε θνηλσλία. Σν δεκφζην είλαη ηδηνθηήηεο ή αζθεί έιεγρν ζε επηρεηξήζεηο κε
δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο λνκηθή κνξθή, εξγαηηθφ θαζεζηψο, ηδηνθηεζηαθφ
θαζεζηψο, ζηφρνπο θαη αιιά. ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα δνζνχλ απαληήζεηο ζε
νξηζκέλα δεηήκαηα, φπσο ν ραξαθηήξαο ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ, ν ζθνπφο θαη νη
αηηίεο δεκηνπξγίαο ηνπο θαζψο θαη ην ηδενινγηθφ-πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ
κέζα ζην νπνίν έγηλαλ νη επηινγέο δεκηνπξγίαο ηνπο ή έληαμήο ηνπο ζην δεκφζην ηνκέα.
Μηα βαζηθή ινγηθή πνπ δηέπεη ηα πιαίζηα δηαρσξηζκνχ ηεο δεκφζηαο θαη ηεο ηδησηηθήο
νηθνλνκηθήο

δξαζηεξηφηεηαο

ζπλίζηαηαη ζην

εμήο: ε ηνκείο

νηθνλνκηθήο

δξαζηεξηφηεηαο πνπ πξνζθέξνληαη γηα ηθαλνπνηεηηθά θέξδε αλαπηχζζεηαη ή
δηεπθνιχλεηαη λα αλαπηπρζεί ν ηδησηηθφο ηνκέαο, ελψ ζε ηνκείο πνπ ηα θέξδε είλαη
νξηαθά ή αξλεηηθά αλαπηχζζεηαη ε δεκφζηα επηρείξεζε. Αθφκα, επηρεηξήζεηο ηνπ
ηδησηηθνχ ηνκέα, νη νπνίεο ζηα πιαίζηα ηνπ αληαγσληζκνχ έρνπλ θαηαζηεί νξηαθέο ή
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δεκηνγφλεο κεηαπεδνχλ ζην δεκφζην ηνκέα, εθφζνλ ηα παξαγφκελα απφ απηέο αγαζά
ή ππεξεζίεο είλαη αλαγθαία γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη ζπλερίδνπλ λα αλαπηχζζνπλ
ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπο θνηλσληθνπνηψληαο ηα φπνηα δεκηνγφλα
απνηειέζκαηα.
Δθηφο απφ ην παξαπάλσ γεληθφ πιαίζην δηάθξηζεο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ
ηνκέα νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Διιάδα, φπσο θαη ζε άιιεο ρψξεο κε
παξφκνηεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο, έλαο κεγάινο αξηζκφο
επηρεηξήζεσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, έρνπλ πεξάζεη ζηνλ δεκφζην ηνκέα. Δίλαη δε
απνηέιεζκα ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζην ηξαπεδηθφ θαη ην βηνκεραληθφ θεθάιαην, ηελ
παξεκβνιή ηνπ πνιηηηθννηθνλνκηθνχ παξάγνληα ζηελ επηινγή θαη ζηξαηνιφγεζε
επηρεηξεκαηηθψλ θνξέσλ πνπ κε θξηηήξηα θαζαξά ηδησηηθννηθνλνκηθά δελ ζα έπξεπε
λα πξνσζνχληαη.
Σέινο, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη δελ εκπιέθνληαη νη Γεκφζηνη Οξγαληζκνί
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΗΚΑ, ΟΓΑ, ΣΔΒΔ θ.α.) θαζψο αζθνχλ θαζαξά θνηλσληθή
πνιηηηθή θαη απνηεινχλ μερσξηζηή πεξίπησζε.

1.5.1 ΑΜΙΓΔΙ ΚΑΙ ΜΙΚΣΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ
Με βάζε ην θξηηήξην ηεο ηδηνθηεζίαο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ δπν βαζηθέο κνξθέο
δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ: νη ακηγείο θαη νη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο.
Ακηγείο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο απνθαινχληαη νη επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο ην θξάηνο
είλαη ν κνλαδηθφο ηδηνθηήηεο θαη θαηέρεη ην 100% ηνπ θεθαιαίνπ. Υσξίδνληαη ζε δχν
θαηεγνξίεο:


Ακηγείο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ πεξηνξηζκέλν βαζκφ απηνλνκίαο θαη
ειέγρνληαη άκεζα απφ ην θξάηνο



Ακηγείο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ πςειή νηθνλνκηθή θαη δηνηθεηηθή
απηνλνκία.
Μηθηέο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο είλαη νη επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο ππάξρεη κηθηή

ηδηνθηεζία δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ. Ηδηνθηήηεο κπνξεί λα είλαη ην ίδην ην θξάηνο,
νη θξαηηθέο ηξάπεδεο, Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, άιιεο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο
θαη νξγαληζκνί θαζψο θαη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο ή ηδηψηεο επελδπηέο. Γηα λα ζεσξεζεί
κηα επηρείξεζε δεκφζηα πξέπεη λα ππάξμεη πιεηνςεθηθή δεκφζηα ζπκκεηνρή θαη
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κεηνςεθηθή ηδησηηθή ζπκκεηνρή. ηηο ζηαηηζηηθέο απνγξαθέο θαη αλαιχζεηο, κηθηέο
δεκφζηεο επηρεηξήζεηο ζεσξνχληαη, θαηά θαλφλα, νη επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο ην θξάηνο
θαηέρεη πάλσ απφ ην 50% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Μηθηέο επηρεηξήζεηο κπνξεί λα είλαη
νη κεηξηθέο εηαηξίεο ή νη ζπγαηξηθέο εηαηξίεο.

1.5.2 ΑΤΣΟΝΟΜΔ ΚΑΙ ΗΜΙΑΤΣΟΝΟΜΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ
Με βάζε ην θξηηήξην ηεο απηνλνκίαο δηαθξίλνληαη νη εμήο κνξθέο δεκφζησλ
επηρεηξήζεσλ:
1. Γεκφζηεο επηρεηξήζεηο κε πιήξε απηνλνκία
2. Γεκφζηεο επηρεηξήζεηο κε πιήξε εμάξηεζε απφ ην θξάηνο
3. Γεκφζηεο επηρεηξήζεηο κε κεξηθή εμάξηεζε απφ ην θξάηνο.
Οη ηειεπηαίεο κπνξεί λα ζεσξεζνχλ εκηαπηφλνκεο εηαηξίεο.
Ο θαζεγεηήο π. Ληνχθαο, κε βάζε ην ζπλδπαζκφ ηνπ θξηηεξίνπ ηεο ηδηνθηεζίαο
θαη ηνπ θξηηεξίνπ ηεο απηνλνκίαο, δηαθξίλεη ηηο παξαθάησ ηέζζεξηο κνξθέο δεκφζησλ
επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ (Γ.Δ.Κ.Ο.):
Αμιγείρ Γ.Δ.Κ.Ο. άμεζα ελεγσόμενερ από ηην κενηπική διοίκηζη, με μικπό
βαθμό αςηονομίαρ. Οη Γ.Δ.Κ.Ο. πνπ ιεηηνπξγνχλ βάζεη δηαηάμεσλ ηνπ
δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ θαη ηνπ δεκνζίνπ ινγηζηηθνχ πνπ ηζρχνπλ γηα φινπο ηνπο
θιάδνπο ηεο δηνίθεζεο ππάγνληαη ζηε θαηεγνξία απηή (Ννκηθά Πξφζσπα
Γεκνζίνπ Γηθαίνπ). Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπο ελζσκαηψλεηαη ζηνλ θξαηηθφ
πξνυπνινγηζκφ, ελψ νη ζεκαληηθέο απνθάζεηο ιακβάλνληαη νπζηαζηηθά απφ ηε
δεκφζηα δηνίθεζε. Ωο παξαδείγκαηα κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ ην Ίδξπκα
Κξαηηθψλ Αζθαιίζεσλ (Η.Κ.Α.), ν Οξγαληζκφο Γηαρείξηζεο Γεκνζίνπ Τιηθνχ
(Ο.Γ.Γ.Τ.), ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, θαη φια ηα Ν.Π.Γ.Γ. Δπίζεο,
ζηελ θαηεγνξία απηή κπνξνχλ λα ππαρζνχλ θαη επηρεηξήζεηο ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε
κηθξφ βαζκφ απηνλνκίαο, φπσο ν Οξγαληζκφο ηδεξνδξφκσλ (ΟΔ), ε Δπηρείξεζε
Αζηηθψλ πγθνηλσληψλ (ΔΑ), νη Ζιεθηξηθνί ηδεξφδξνκνη Αζελψλ-Πεηξαηψο
(Ζ..Α.Π.), ηα Διιεληθά Σαρπδξνκεία (ΔΛ.ΣΑ.).
Αμιγείρ Γ.Δ.Κ.Ο. με ζσεηικά εςπεία διοικηηική και οικονομική αςηοηέλεια. Οη
Γ.Δ.Κ.Ο. ιεηηνπξγνχλ θαηά ηνπο θαλφλεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο πξνο ράξηλ ηνπ
δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Γηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ
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(Ννκηθά Πξφζσπα Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ) θαη έρνπλ ζπλήζσο ηελ λνκηθή κνξθή ηεο
Αλσλχκνπ Δηαηξίαο. Ζ κεγάιε απηνλνκία φκσο δελ ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρνπλ
έιεγρνη θαη πεξηνξηζκνί απφ ηελ Κπβέξλεζε. Δπηρεηξήζεηο φπσο ηα Διιεληθά
Ναππεγεία, ε Διιεληθή Βηνκεραλία Οπιψλ (ΔΒΟ) θαη ίζσο ε Οιπκπηαθή
Αεξνπνξία (Ο.Α.) θαη ηα Διιεληθά Γηπιηζηήξηα (ΔΑΓΑ) ζα κπνξνχζαλ λα
ππαρζνχλ ζηελ θαηεγνξία απηή.
Μικηέρ επισειπήζειρ με μικπή αςηονομία πος λειηοςπγούν καηά ηοςρ κανόνερ
ηος ιδιωηικού δικαίος. ηελ θαηεγνξία απηή κπνξνχλ λα ππαρζνχλ κεξηθέο απφ
ηηο «πξνβιεκαηηθέο» επηρεηξήζεηο φπσο ήηαλ ε ΠΤΡΚΑΛ, ε Πεηξατθή-Παηξατθή
θ.α.
Μικηέρ επισειπήζειρ ζσεηικά ανεξάπηηηερ με μεγάλη διοικηηική αςηοηέλεια.
Γηα παξάδεηγκα, κεξηθέο επηρεηξήζεηο πνπ επνπηεχνληαη απφ ηηο ηξάπεδεο ζα
κπνξνχζαλ λα θαηαηαγνχλ ζηελ θαηεγνξία απηή. Υξεζηκνπνηνχλ λνκηθέο κνξθέο
ηδησηηθνχ δηθαίνπ φπσο ε αλψλπκε εηαηξία θαη ε ΔΠΔ (Δηαηξία Πεξηνξηζκέλεο
Δπζχλεο). Σέηνηεο εηαηξίεο είλαη νη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο (Δζληθή
Αζθαιηζηηθή), ίζσο ε ΛΑΡΚΟ θαη ε Διιεληθή Βηνκεραλία Ορεκάησλ (ΔΛ.Β.Ο),
θαζψο θαη άιιεο ζπγαηξηθέο.

1.5.3 ΝΟΜΙΚΑ

ΠΡΟΩΠΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ

ΙΓΙΩΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΚΑΙ ΑΝΩΝΤΜΔ ΔΣΑΙΡΙΔ
Ο Καζεγεηήο Αλαζηφπνπινο πξνζδηνξίδεη ηα Ννκηθά

Πξφζσπα Γεκνζίνπ

Γηθαίνπ, ηα Ννκηθά Πξφζσπα Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ θαη ηηο Αλψλπκεο Δηαηξίεο σο εμήο:
 Ν.Π.Γ.Γ.: Πξφθεηηαη γηα εκπνξηθέο, βηνκεραληθέο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ

δεκνζίνπ ηνκέα πνπ έρνπλ αλαηεζεί ζε θνξείο κε λνκηθή πξνζσπηθφηεηα
δεκνζίνπ δηθαίνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκά ηνπο είλαη φηη επηδηψθνπλ
δηνηθεηηθνχο ζθνπνχο κε κεζφδνπο δεκφζηαο εμνπζίαο (πνπ επηζχξνπλ ηελ
εθαξκνγή ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ). Ζ αλάζεζε ζε απηά ηεο δηεμαγσγήο
επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο νδεγεί ζε αιινίσζε ηεο θχζεο ηνπο θαη ηελ
εθαξκνγή κηθηνχ λνκηθνχ θαζεζηψηνο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα Ν.Π.Γ.Γ.
κηθηνχ ηχπνπ απνηειεί ν Οξγαληζκφο Κεληξηθήο Λαραλαγνξάο Αζελψλ θαη
Θεζζαινλίθεο. Θα κπνξνχζαλ λα αλαθεξζνχλ αθφκα, σο παξαδείγκαηα, ην
16

Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ θαη ν Οξγαληζκφο Ληκέλνο Πεηξαηψο
(Ο.Λ.Π.).
 Ν.Π.Ι.Γ: ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ ηδξχνληαη κε

λφκν ή θαη' εμνπζηνδφηεζε λφκνπ γηα ηελ άζθεζε βηνκεραληθήο ή εκπνξηθήο
δξαζηεξηφηεηαο θαη ππάγνληαη ζε νξγαλσηηθέο κνξθέο θαη αξρέο ιεηηνπξγίαο θαη
ζπλαιιαγψλ ηνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ. Ζ δηαθνξά ηνπο απφ ηα Ν.Π.Γ.Γ. έγθεηηαη ζην
φηη δελ ελεξγνχλ κε κεζφδνπο δεκφζηαο εμνπζίαο, αιιά ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε
ηηο αξρέο ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο θαη ηνπο θαλφλεο ηνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ. ηελ
θαηεγνξία απηή εληάζζεηαη ε πιεηνςεθία ησλ δεκφζησλ εηαηξηψλ (ΓΔΖ, ΑΣΔ,
ΟΔ, ΔΛ.ΣΑ., Δ.Σ.Β.Α., Γ.Δ.Π., ΔΑΠ, Ο.Α. θ.α.).
 ΑΝΩΝΤΜΔ ΔΣΑΙΡΙΔ: Πξφθεηηαη γηα δεκφζηεο εηαηξίεο πνπ ην θεθάιαηφ

ηνπο δηαηξείηαη ζε κεηνρέο θαη φινη νη κέηνρνη επζχλνληαη κφλν κέρξη ηνπ πνζνχ
ηεο εηζθνξάο ηνπο. Λεηηνπξγνχλ κε βάζε ηνπο θαλφλεο ησλ λφκσλ γηα ηηο
αλψλπκεο εηαηξίεο εθαξκφδνληαο παξφκνηα θξηηήξηα κε εθείλα ησλ ηδησηηθψλ
επηρεηξήζεσλ (επηρεηξεκαηηθά θξηηήξηα θαη άιια). Ζ λεφηεξε ηάζε είλαη ε
κεηαηξνπή ησλ δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ ζε αλψλπκεο εηαηξίεο.

1.5.4 ΚΡΑΣΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΚΑΙ ΘΤΓΑΣΡΙΚΔ ΔΣΑΙΡΙΔ
Πνιιέο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο απνηεινχλ νκίινπο κε ζπγαηξηθέο εηαηξίεο. Ο φκηινο
έρεη σο βαζηθή επηδίσμε ηελ ίδξπζε ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ ή ηελ απφθηεζε κεγάινπ
αξηζκνχ

κεηνρψλ

άιισλ

εηαηξηψλ,

εμαζθαιίδνληαο

έηζη ηνλ έιεγρν

ηεο

δξαζηεξηφηεηάο ηνπο.
Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, έρεη αλαπηπρζεί έλα δίθηπν ηδηνθηεζηαθψλ ζρέζεσλ
ζχκθσλα κε ην νπνίν θξαηηθνί φκηινη, ή επηρεηξήζεηο νη νπνίεο αλήθνπλ εμνινθιήξνπ
ή ελ κέξεη ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, ζπκκεηέρνπλ ζην θεθάιαην άιισλ
επηρεηξήζεσλ. Σν πιέγκα απηφ ηδηνθηεζηαθψλ ζρέζεσλ, κέζσ ηνπ νπνίνπ ην θξάηνο
εληείλεη ηνλ έιεγρφ ηνπ ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα, γίλεηαη πνιχπινθν θαζψο ζε
πνιιέο πεξηπηψζεηο πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο φκηινη ή άιινη δεκφζηνη νξγαληζκνί
ζπκκεηέρνπλ ζην θεθάιαην ηεο ίδηαο επηρείξεζεο κε επηκέξνπο πνζνζηά ζπκκεηνρήο,
είηε κεηνςεθίαο είηε πιεηνςεθίαο.
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Θπγαηξηθή εηαηξία, κε ηε ζηελφηεξε έλλνηα, ζεσξείηαη ε εηαηξία πνπ αλήθεη
κφληκα ζε κηα άιιε εηαηξία σο πιεηνςεθνχληα κέηνρφ ηεο. Με ηελ επξχηεξε έλλνηα,
πεξηιακβάλεη ηηο θάζε κνξθήο ειεγρφκελεο εηαηξίεο. Οη κεγάιεο δεκφζηεο
επηρεηξήζεηο ιεηηνπξγνχλ, θαηά θαλφλα, σο φκηινη κε πνιιέο ζπγαηξηθέο εηαηξίεο νη
νπνίεο εμεηδηθεχνληαη ζε δηάθνξνπο ηνκείο δξαζηεξηνηήησλ. Οη δξαζηεξηφηεηέο ηνπο
ζπλδένληαη, άκεζα ή έκκεζα, κε ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ησλ κεηξηθψλ εηαηξηψλ. Ζ
ζρέζε κεηξηθψλ θαη ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ ζηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο είλαη φκνηεο κε
εθείλεο ησλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ.

1.5.5 ΚΔΡΓΟΦΟΡΔ ΚΑΙ ΔΛΛΔΙΜΜΑΣΙΚΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ
Με βάζε ην θξηηήξην ηεο νηθνλνκηθήο απνδνηηθφηεηαο, δηαθξίλνληαη δχν βαζηθέο
θαηεγνξίεο δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ:
α) Oη κερδοθόρες δημόζιες επιτειρήζεις, δειαδή νη επηρεηξήζεηο πνπ ζεσξνχλ βαζηθφ
ζηφρν ην θέξδνο θαη έρνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επίηεπμή ηνπ.
β) Οη ελλειμμαηικές δημόζιες επιτειρήζεις, δειαδή νη επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη ζε
ζέζε λα θαιχςνπλ ηα έμνδά ηνπο απφ ηα έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο πσιήζεηο
ηνπο θαη παξνπζηάδνπλ ειιείκκαηα. Σα ειιείκκαηα κπνξεί λα νθείινληαη ζηελ
θνηλσληθή πνιηηηθή, ζε ρακειή απνδνηηθφηεηα θαη ζε άιινπο παξάγνληεο. Οη
πεξηζζφηεξεο ειιεηκκαηηθέο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ
εθπιήξσζε θνηλσληθψλ ζηφρσλ.
ηελ πξψηε θαηεγνξία αλήθνπλ νη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ
ζεηηθά νηθνλνκηθά

απνηειέζκαηα

θαη

παξάιιεια

ιεηηνπξγνχλ

ζε

αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ. ηελ θαηεγνξία απηή ησλ επηρεηξήζεσλ αξκφδεη
πεξηζζφηεξν κηα δηνίθεζε ηχπνπ ηδησηηθήο επηρείξεζεο.
Με ηνλ φξν απηφ ππνλνείηαη φηη ε δεκφζηα επηρείξεζε:
♦

ζα ιεηηνπξγεί κε θαζαξά ηδησηηθννηθνλνκηθά θξηηήξηα

♦

ζα είλαη πεξηζζφηεξν δεθηηθή ζε θαηλνηνκίεο

♦ ζα απνιακβάλεη κηα ζεκαληηθή απηνλνκία απφ ηνπο επνπηεχνληεο θνξείο (ηφζν
ζε ζηξαηεγηθήο θχζεσο ζέκαηα, φζν θαη ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο αλζξσπίλνπ
δπλακηθνχ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πφξσλ)
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♦ ζα είλαη ζηειερσκέλε κε ην θαηάιιειν εμεηδηθεπκέλν δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ (θάηη
πνπ θαηά θαλφλα ιείπεη απφ ηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο)
♦ ζα εθαξκφδεη ζχγρξνλεο κεζφδνπο θαη ηερληθέο κάξθεηηλγθ
♦ δελ ζα δέρεηαη θακία κνξθή πξνζηαηεπηηζκνχ απφ ηνπο επνπηεχνληεο θνξείο.
Ζ ηέηαξηε απφ απηέο ηηο θαηεγνξίεο πεξηιακβάλεη ηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο πνπ
ιεηηνπξγνχλ ζε κνλνπσιηαθή αγνξά (ΓΔΖ) θαη έρνπλ ειιείκκαηα. ηελ θαηεγνξία
απηή, ζχκθσλα κε ηνλ N. Nwokoye, αξκφδεη κηα δηνίθεζε κε κεγάιε εξγαζηαθή
εμαζθάιηζε, πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηε ιεηηνπξγία κε θνηλσληθά θξηηήξηα θαη θξηηήξηα
θέξδνπο, αλάιεςε έξγσλ κε ζεηηθέο εμσηεξηθέο νηθνλνκίεο, πνπ φκσο εκπεξηέρνπλ
ζεκαληηθνχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο θ.α.
Σέινο, νη ειιεηκκαηηθέο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο επηδνηνχληαη θαη ειέγρνληαη απφ ην
θξάηνο. Ο θξαηηθφο έιεγρνο είλαη κεξηθφο ή πιήξεο. Οη θεξδνθφξεο δεκφζηεο
επηρεηξήζεηο δελ επηδνηνχληαη θαζφινπ ή επηδνηνχληαη κεξηθά απφ ην θξάηνο θαη
έρνπλ πεξηνξηζκέλν θξαηηθφ έιεγρν.

1.6 ΌΡΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΗΜΟΙΟΤ
Σν θξηηήξην ηνπ επηηξεπηνχ ηεο δεκφζηαο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ε
ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο επηθνπξηθφηεηαο, απφ ηελ νπνία απνξξένπλ ε ππνρξέσζε κε
αληαγσληζκνχ ησλ ηδησηψλ απφ ην θξάηνο θαη ε απαγφξεπζε ηεο επηδίσμεο θέξδνπο
σο

ζθνπνχ

ηεο

θξαηηθήο

επηρεηξεκαηηθήο

δξαζηεξηφηεηαο.

Ζ

αξρή

ηεο

επηθνπξηθφηεηαο νξίδεηαη ζην άξζξν 5 ηεο ζπλζήθεο γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο
Κνηλφηεηαο. θνπφο ηεο αξρήο απηήο είλαη λα εμαζθαιίδεηαη φηη νη απνθάζεηο
ιακβάλνληαη φζν ην δπλαηφλ πιεζηέζηεξα ζηνλ πνιίηε. Ωο εθ ηνχηνπ, ειέγρεηαη αλ ε
δξάζε πνπ πξφθεηηαη λα αλαιεθζεί ζε θνηλνηηθφ επίπεδν δηθαηνινγείηαη ζε ζρέζε κε
ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ ή ηνπηθφ επίπεδν.
πγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα αξρή ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε Έλσζε, ζηνπο ηνκείο πνπ
δελ ππάγνληαη ζηελ απνθιεηζηηθή ηεο αξκνδηφηεηα, δξα κφλν φηαλ ε δξάζε ηεο είλαη
πην απνηειεζκαηηθή απφ αληίζηνηρα κέηξα εζληθήο, πεξηθεξεηαθήο ή ηνπηθήο
εκβέιεηαο. Ζ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο ζπλδέεηαη ζηελά κε ηηο αξρέο ηεο
αλαινγηθφηεηαο θαη ηεο αλαγθαηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε δξάζε ηεο Έλσζεο
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δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα απαξαίηεηα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ζπλζήθεο
φξηα (http://europa.eu/scadplus/glossary/subsidiarity_el.htm).
Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην ηνπ Δδηκβνχξγνπ, ην Γεθέκβξην ηνπ 1992, εμέδσζε
δήισζε γηα ηελ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο, φπνπ θαζνξίδεη ηνπο θαλφλεο εθαξκνγήο
ηεο. Ζ πξνζέγγηζε πνπ απνξξέεη απφ ηε δήισζε απηή πεξηιακβάλεηαη ζηε ζπλζήθε
ηνπ Άκζηεξληακ κε ηε κνξθή πξσηνθφιινπ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο
επηθνπξηθφηεηαο θαη ηεο αλαινγηθφηεηαο, ην νπνίν πξνζαξηήζεθε ζηε ζπλζήθε γηα
ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο. Σν πξσηφθνιιν απηφ θαζηεξψλεη, κεηαμχ
άιισλ, ηε ζπζηεκαηηθή αλάιπζε ηνπ αληίθηππνπ ησλ λνκνζεηηθψλ πξνηάζεσλ ζηελ
αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαη ηε ρξήζε, φπνπ είλαη δπλαηφλ, άιισλ, ιηγφηεξν
δεζκεπηηθψλ θνηλνηηθψλ κέηξσλ. Ζ επηθνπξηθή επέκβαζε ηνπ θξάηνπο ζηελ
νηθνλνκηθή παξαγσγή γίλεηαη απνδεθηή αθξηβψο δηφηη εληζρχεη ηελ εζληθή νηθνλνκία
ζπλνιηθά θαη ζπλεπψο θαη ην ίδην ην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα, ζην νπνίν αλαγλσξίδεηαη ε
πξνηεξαηφηεηα ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο.
Δμάιινπ, ε επξχηαηε ζπλαίλεζε γηα ηελ παξνρή απφ ην θξάηνο ππεξεζηψλ γηα ηελ
ηθαλνπνίεζε ππαξμηαθψλ αλαγθψλ θαη δσηηθήο πξφλνηαο, νδήγεζε ζε κηα δηεχξπλζε ηνπ
πεδίνπ θξαηηθήο ξχζκηζεο. Ζ αλαγσγή, επνκέλσο, ηεο παξαγσγήο νηθνλνκηθψλ αγαζψλ
ζε αληηθείκελν δεκφζηαο ππεξεζίαο - κε πξσηνβνπιία ηνπ λνκνζέηε - απνηεινχζε
ηθαλή ζεκειίσζε ηεο δεκφζηαο βηνκεραληθήο θαη εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Γελ
απνηειεί ηπραίν γεγνλφο ινηπφλ ε πξφζθαηε ηάζε ζηνλ επξσπατθφ ρψξν γηα
ηδησηηθνπνίεζε θαη απνξξχζκηζε, βάζεη θαηά ηεο ίδηαο ηεο έλλνηαο ηεο δεκφζηαο
ππεξεζίαο, ηαπηίδνληαο ηελ κε πεξηνξηζκφ ηεο ειεπζεξίαο, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ
επηρεηξεκαηηθή ειεπζεξία.
Ο γαιιηθφο λφκνο ηεο 26.07.1983 γηα ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, κε
ηελ επαλαζέζπηζε ηεο αξρήο ηεο ηξηκεξνχο ζπκκεηνρήο, θαη ηδίσο κε ηελ εμαζθάιηζε
ζεκαληηθήο εθπξνζψπεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα απνθαζηζηηθά φξγαλα ησλ δεκνζίσλ
επηρεηξήζεσλ, επεδίσμε ηελ εθ λένπ εκπέδσζε ηεο νηθνλνκηθήο δεκνθξαηίαο.
Αληίζηνηρνη είλαη νη ζηφρνη ηνπ ειιεληθνχ λφκνπ 1365/83 γηα ηελ θνηλσληθνπνίεζε
ησλ επηρεηξήζεσλ δεκφζηνπ ραξαθηήξα θαη θνηλήο σθέιεηαο. Δλδηαθέξνλ είλαη λα
παξαηεξεζεί πάλησο φηη ε θνηλσληθνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα δελ
έξρεηαη ζαλ ζπλέπεηα ελφο θχκαηνο εζληθνπνηήζεσλ, αιιά απνηειεί πξντφλ ηνπ
θνηλνχ κφρζνπ (Πξφγξακκα ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ ηεο Αληίζηαζεο ηεο Γαιιίαο,
1944). Έηζη, ε αληί-θαπηηαιηζηηθή ηδενινγία ησλ εζληθνπνηήζεσλ ζπκπιεξψλεηαη θαη
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απφ έλαλ εκθαλή αληηθξαηηθηζκφ. Οη εζληθνπνηήζεηο δελ απνβιέπνπλ ζηε δεκηνπξγία
επηπιένλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζηελ θξαηηθή γξαθεηνθξαηία, αιιά γίλνληαη
πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζεί θαιχηεξα ην εζληθφ νηθνλνκηθφ ζπκθέξνλ, κε ηελ
εμαζθάιηζε ηεο νηθνλνκηθήο δεκνθξαηίαο, πνπ ζπκπιεξψλεη ην ηξίπηπρν πολιηική,
κοινωνική, οικονομική δημοκπαηία.

1.7 ΣΟΥΟΙ ΣΩΝ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ
θνπφο ηεο δεκηνπξγίαο ησλ Γ.Δ.Κ.Ο. είλαη ε εμππεξέηεζε ηνπ θνηλσληθνχ
ζπλφινπ κε πξνζθνξά ηθαλνπνηεηηθψλ ππεξεζηψλ ζε ρακειφ θφζηνο, ε αλάπηπμε ηεο
νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ππνδνκήο γηα ηελ αλαπηπμηαθή πξνζπάζεηα ηεο ρψξαο, ε
δεκηνπξγία εμσηεξηθψλ νηθνλνκηψλ ζε φθεινο άιισλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο θαη ε
ζπκπιήξσζε επελδπηηθψλ θελψλ πνπ απνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ ζηηο πεξηπηψζεηο
εθείλεο

πνπ

νη

ηδηψηεο

επηρεηξεκαηίεο

δελ

ελδηαθέξνληαη

γηα

επελδπηηθή

δξαζηεξηφηεηα, είηε ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπ έξγνπ είηε ιφγσ ηνπ φηη δελ πξνβιέπεηαη
αμηφινγν θέξδνο, παξά ην γεγνλφο φηη ην έξγν, απφ γεληθφηεξε θνηλσληθννηθνλνκηθή
άπνςε, κπνξεί λα ζεσξείηαη αλαγθαίν. (Μπαιθνχζηαο 1993).
Σα ηειεπηαία ρξφληα, νη Γ.Δ.Κ.Ο. ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζην αθαζάξηζην
εγρψξην πξντφλ, ζπκκεηέρνπλ κε αμηφινγν πνζνζηφ ζην ζρεκαηηζκφ ησλ ζπλνιηθψλ
αθαζάξηζησλ πάγησλ επελδχζεσλ ηεο νηθνλνκίαο, απαζρνινχλ ζεκαληηθφ αξηζκφ
εξγαηνυπαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ, ζπκβάιινπλ ζην αθαζάξηζην έιιεηκκα ηνπ
επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη απνξξνθνχλ έλα πνζνζηφ ησλ πηζηψζεσλ ηνπ
Ννκηζκαηνπηζησηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ηεο νηθνλνκίαο. Δμάιινπ, νη ηηκνινγηαθέο
αλαπξνζαξκνγέο ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ παξάγνπλ νη Γ.Δ.Κ.Ο. κπνξνχλ λα
επεξεάζνπλ αηζζεηά ην γεληθφ δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή (ΓΣΚ), ελψ επίζεο είλαη δπλαηφλ
λα επεξεαζηεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ην ηζνδχγην ησλ πιεξσκψλ απμάλνληαο ηηο εμαγσγέο
ησλ Γ.Δ.Κ.Ο. ή ππνθαζηζηψληαο ηηο εηζαγσγέο.
Οη ζηφρνη πνπ επηδηψθνληαη κε ηελ δεκηνπξγία δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ, είλαη
θπξίσο νη εμήο (Αλαζηφπνπινο 1987):
Ο νηθνλνκηθφο εθζπγρξνληζκφο, κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ πςεινχ
θφζηνπο, ηελ εμαζθάιηζε ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη ηε βειηίσζε ηεο
νηθνλνκηθήο θαη ηερλνινγηθήο απφδνζεο ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ. Απνηέιεζκα
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ηνπ εθζπγρξνληζκνχ θαη ηεο θαζεηνπνίεζεο ηεο παξαγσγήο είλαη ε επίηεπμε
νηθνλνκηθήο θιίκαθαο θαη ζπλεπψο ε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ησλ ηηκψλ.
Ζ εμαζθάιηζε ηνπ εθνδηαζκνχ ζε θαηαλαισηηθά αγαζά ή πξψηεο χιεο (φπσο
πεηξειαηνεηδή) ή ζε νηθνλνκηθφ εμνπιηζκφ ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο, θαζψο θαη ε
παξνρή ππεξεζηψλ κε θνηλέο πξνδηαγξαθέο θαη ίδηα ηηκνιφγηα γηα φιεο ηηο
πεξηνρέο ηεο επηθξάηεηαο (ελδερνκέλσο θαη ε επηδφηεζε νξηζκέλσλ πεξηνρψλ ή
θνηλσληθψλ θαηεγνξηψλ).
Ζ αλαδηαλεκεηηθή ιεηηνπξγία ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ, κε ηελ αλαθαηαλνκή
εηζνδήκαηνο ζε ηδηψηεο θαη πεξηνρέο. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ δηαθνξνπνίεζε
ησλ ηηκνινγίσλ ή ηελ δσξεάλ παξνρή ππεξεζηψλ ζε νηθνλνκηθά αζζελέζηεξεο
νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ ζηηο ιηγφηεξν
αλαπηπγκέλεο πεξηνρέο.
Ζ πνιηηηθή απαζρφιεζεο, κε ηελ δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηελ
πξνζηαζία ησλ ήδε απαζρνινπκέλσλ ζε πξνβιεκαηηθέο, αιιά βηψζηκεο,
επηρεηξήζεηο. Δμάιινπ, νη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο απνηεινχλ ζπρλά πεδίν
θνηλσληθνχ πεηξακαηηζκνχ γηα λέεο κνξθέο εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαη ζπκκεηνρήο
ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε δηνίθεζή ηνπο. Οπσζδήπνηε, νη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο
αζθνχλ εμσηεξηθέο επηδξάζεηο, άκεζεο ή έκκεζεο, γηα ην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο,
ελψ νξηζκέλεο απφ απηέο έρνπλ σο αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηελ πιαηζίσζε,
δηαξξχζκηζε θαη ελίζρπζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα (ζηνλ
ρξεκαηνδνηηθφ ηνκέα ή ζηνλ ηνκέα ηεο ελίζρπζεο ησλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ,
φπσο ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο πξνκεζεηψλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ
δεκφζηνπ ηνκέα).
Πεξαηηέξσ, νη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο απνηεινχλ ζεκαληηθά φξγαλα νηθνλνκηθήο
πνιηηηθήο ζε ζηξαηεγηθνχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο. Αιιά θαη γεληθφηεξα κε ηνλ έιεγρν
ησλ απνθάζεσλ ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ ζε ζέκαηα φπσο νη επελδχζεηο, ε
ηηκνινγηαθή πνιηηηθή, ε πνιηηηθή απαζρφιεζεο, νη πξνκήζεηεο, ν δαλεηζκφο, ε
πνιηηηθή απέλαληη ζηηο ηδησηηθέο πξνβιεκαηηθέο επηρεηξήζεηο, ην θξάηνο δηαζέηεη έλα
θηλεηήξην-αλαπηπμηαθφ ή ζηαζεξνπνηεηηθφ φξγαλν γηα ηελ άζθεζε δηαξζξσηηθήο ή
βξαρππξφζεζκεο πνιηηηθήο.
Ωζηφζν, ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ σο νξγάλσλ ηεο θξαηηθήο
πνιηηηθήο, κε αληίζηνηρε κείσζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο απηνλνκίαο ηνπο, έρεη επηπηψζεηο
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πάλσ ζηελ νηθνλνκηθή ηνπο απνδνηηθφηεηα. Έηζη, ε ρξεζηκνπνίεζε θαηά ηε δεθαεηία
ηνπ 70 ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ σο νξγάλσλ βξαρππξφζεζκεο πνιηηηθήο - κε ηε
δέζκεπζε ησλ ηηκνινγίσλ ηνπο, ή ηελ επηβνιή ζπγθεθξηκέλεο εκπνξηθήο πνιηηηθήο ή
πνιηηηθήο απαζρφιεζεο - ή γηα ηελ δηάζσζε πξνβιεκαηηθψλ επηρεηξήζεσλ, νδήγεζε
ζε επηδείλσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο απνηειεζκάησλ, ζε ππεξρξέσζε θαη ζε πηψζε ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ βηνκεραληθνχ δεκνζίνπ ηνκέα.
ηελ Διιάδα, κεηά ηελ κεηαπνιίηεπζε, ν δεκφζηνο ηνκέαο έρεη γλσξίζεη ζπλερή
επέθηαζε. Ζ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ

δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ

αλαδεηήζεθε πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο βειηίσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Σειεπηαία,
κάιηζηα, έρνπλ αλαιεθζεί πξνζπάζεηεο γηα ηελ νηθνλνκηθή εμπγίαλζε (θπξίσο ηε
κείσζε ησλ ειιεηκκάησλ) ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ.

1.8 ΔΠΙΓΙΩΞΗ ΚΟΠΩΝ ΓΗΜΟΙΟΤ ΤΜΦΔΡΟΝΣΟ
Οη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο ηδξχνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ ράξηλ ηνπ δεκφζηνπ
ζπκθέξνληνο. Οη ζθνπνί δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνπ ηθαλνπνηνχληαη κε ηνπο θνξείο
ηεο δεκφζηαο επηρεηξεκαηηθήο πξσηνβνπιίαο κπνξνχλ λα θαηαηαρζνχλ ζε δχν
κεγάιεο θαηεγνξίεο: αθελφο, άζθεζε δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ππφ ιεηηνπξγηθή έλλνηα,
δειαδή θνηλσθειψλ θαη ξπζκηζηηθψλ-παξεκβαηηθψλ ππεξεζηψλ (πξνο ηηο νπνίεο
εμνκνηψλεηαη θαη ε εμππεξέηεζε ζθνπψλ εζληθήο άκπλαο) θαη αθεηέξνπ, άζθεζε
πξαγκαηηθήο επίδξαζεο επί ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο κε ηε δεκηνπξγία επελδχζεσλ θαη
ηνλ ηνληζκφ ηνπ αληαγσληζκνχ.
Οη ζθνπνί ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο εληάζζνληαη ζηε ζθαίξα ηεο παξνρηθήο ή θαη
ηεο ξπζκηζηηθήο δηνίθεζεο, ελψ νη ζθνπνί ηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο επηδηψθνληαη ζην
πιαίζην ηεο ζπλαιιαθηηθήο δηνίθεζεο. Κνηλσθειείο είλαη νη ζθνπνί πνπ απνβιέπνπλ
ζηελ εμππεξέηεζε βαζηθψλ αλαγθψλ ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. χκθσλα κε ηνλ
νξηζκφ ηνπ λ.1264/82 (αξηζ. 19 παξ. 2), απνηεινχλ δεκφζηνπο ζθνπνχο θνηλσθεινχο
ραξαθηήξα: ε δηχιηζε θαη δηαλνκή χδαηνο, ε παξαγσγή θαη δηαλνκή ειεθηξηθνχ
ξεχκαηνο ή θαπζίκνπ αεξίνπ, ε κεηαθνξά πξνζψπσλ θαη αγαζψλ, νη ηειεπηθνηλσλίεο,
ηα ηαρπδξνκεία, ε ξαδηνθσλία θαη ηειεφξαζε, ε απνρέηεπζε, ε θνξηνεθθφξησζε θαη
απνζήθεπζε εκπνξεπκάησλ ζηνπο ιηκέλεο θαη ε παξνρή ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ.
Βέβαηα, ν φξνο θνηλή σθέιεηα δελ έρεη απζηεξφ πεξηερφκελν. Έηζη, ν λ.696/77 νξίδεη
φηη ε Διιεληθή Αεξνπνξηθή Βηνκεραλία απνηειεί επηρείξεζε θνηλήο σθέιεηαο. Δλ
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γέλεη, δελ παξαηεξείηαη ε ηάζε ζηνλ ειιεληθφ ρψξν λα ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο
«νξγαληζκνί θνηλήο σθέιεηαο» σο ζπλψλπκνο ηεο δεκφζηαο επηρείξεζεο πξάγκα πνπ
ππνδειψλεη κηα ζπξξηθλσηηθή θαη νπσζδήπνηε μεπεξαζκέλε ηζηνξηθά αληίιεςε πεξί
δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ.
Σέινο, ζχκθσλα κε ηα φζα πξναλαθέξζεθαλ, σο θνηλσθειείο κπνξνχλ λα
ραξαθηεξηζζνχλ ζην ειιεληθφ δίθαην ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ, νη εμήο
νξγαληζκνί: ΓΔΖ, ΔΛΣΑ, ΟΔ, ΖΑΠ, ΖΛΠΑΠ, ΔΡΣ, ΟΛΠ, ΔΤΓΑΠ θ.α. θαζψο
θαη νη δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο επηρεηξήζεηο παξνρηθνχ ραξαθηήξα.
θνπνχο ξπζκηζηηθήο ή θαηεπζπληήξηαο νηθνλνκηθήο παξέκβαζεο – ηαπηφρξνλα
ελδερνκέλσο θαη παξνρηθέο δξαζηεξηφηεηεο – αζθνχλ ζεηξά δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ.
Πξφθεηηαη γηα ηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο ησλ ηνκέσλ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη
αζθάιηζεο (ΑΣΔ, ΔΣΒΑ, ΟΑΔ), ηεο πνιενδνκηθήο παξέκβαζεο (ΓΔΠΟ), ηεο
ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο (ΓΔΠ), ηεο γεσξγηθήο παξέκβαζεο (ΑΟ), ηεο ελίζρπζεο ησλ
κεηαπνηεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη βηνηερλίαο (ΔΟΜΜΔΥ) θαη ησλ εμαγσγψλ (ΟΠΔ)
ή ηεο εκπνξηθήο παξέκβαζεο (ΔΜΠΟ). Δλ πξνθεηκέλσ, ε επηδίσμε θαηά θχξην ιφγν
ξπζκηζηηθψλ ή θαηεπζπληήξησλ νηθνλνκηθψλ ζθνπψλ απφ ηνπο ελ ιφγσ θνξείο έρεη
δεκηνπξγήζεη ακθηβνιίεο φζνλ αθνξά ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπο σο δεκνζίσλ
επηρεηξήζεσλ. Ωζηφζν, κεηά ηελ απφθαζε ηνπ Α.Δ.Γ. γηα ηνλ ΔΟΜΜΔΥ, επηηξέπεηαη
ε θαηάηαμε ησλ αλσηέξσ δεκνζίσλ Ν.Π.Η.Γ. ζηελ θαηεγνξία ησλ δεκνζίσλ
επηρεηξήζεσλ.
Κνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ πνπ επηδηψθνπλ
δεκφζηαο

ππεξεζίαο

(ππφ

ιεηηνπξγηθή έλλνηα) είλαη φηη ε

ζθνπνχο

άζθεζε

ησλ

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο απνηειεί λνκηθφ κνλνπψιην θαη αληίζηξνθα ε θαζηέξσζε
κνλνπσιίνπ ππέξ ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ θαζηζηά ηνλ θνξέα ηνπο ππνθείκελν
δεκφζηαο ππεξεζίαο. Δδψ αλαθαίλεηαη θαη πάιη ε ζπγγέλεηα ησλ ζεζκψλ ηεο
παξαρψξεζεο δεκφζηαο ππεξεζίαο ζε αλάδνρν ηδηψηε θαη ε αλάζεζε ησλ ζρεηηθψλ
θαζεθφλησλ ζε δεκφζηα επηρείξεζε.
ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελνο ζηελ
ειιεληθή πξάμε φξνο (δεκφζηνο) νξγαληζκφο είηε απφ ηε λνκνζεζία γηα ηα λνκηθά
πξφζσπα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, είηε σο ζηνηρείν ηεο επσλπκίαο ζπγθεθξηκέλσλ
δεκνζίσλ θνξέσλ, παξαπέκπεη θαηά θαλφλα ζε εθείλεο ηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο πνπ
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έρνπλ σο αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηελ παξνρή θνηλσθειψλ ππεξεζηψλ ή ηελ
άζθεζε ξπζκηζηηθψλ αξκνδηνηήησλ ζηνλ νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ ηνκέα.
Ηδηαίηεξε είλαη ε πεξίπησζε ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ πνπ είλαη επηθνξηηζκέλεο
κε ηελ άζθεζε δεκνζηνλνκηθψλ ή εκπνξηθψλ κνλνπσιίσλ. Δδψ, νη ζθνπνί δεκνζίνπ
ζπκθέξνληνο ζπλίζηαληαη ηαπηφρξνλα ζηελ είζπξαμε δεκνζίσλ εζφδσλ θαη ζηελ
επέκβαζε ζηελ αγνξά γηα ηνλ θαλνληθφ εθνδηαζκφ βαζηθψλ πξντφλησλ θνηλσληθήο
αλάγθεο. ηελ Διιάδα, πάλησο, ηα ζρεηηθά κνλνπψιηα δελ απνηέιεζαλ πνηέ δεκφζηα
επηρείξεζε, αιιά κέρξη ηελ θαηάξγεζή ηνπο απφ 1.1.1986 βάζεη ηεο Πξάμεσο
Πξνζρσξήζεσο ηεο Διιάδνο ζηηο Δπξσπατθέο Κνηλφηεηεο, είραλ παξαρσξεζεί ζε
αλάδνρν ηδησηηθή επηρείξεζε, ηελ Δηαηξία Γηαρεηξίζεσο Δηδψλ Μνλνπσιίνπ
(Δ.Γ.Δ.Μ.Δ.Γ).
Σφζν ζηνλ ειιεληθφ, φζν θαη ζηνλ ππφινηπν επξσπατθφ ρψξν, νη δεκφζηεο
επηρεηξήζεηο ηνπ αληαγσληζηηθνχ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο αλαπηχζζνπλ δξάζε ζηνλ
κεηαπνηεηηθφ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο (βηνκεραλία, αγξνηηθή κεηαπνίεζε, εμφξπμε), ζηνλ
ηξαπεδηθφ θαη αζθαιηζηηθφ ηνκέα, ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ (μελνδνρεηαθή ππνδνκή)
θαη ηνπ εκπνξίνπ. ηελ Διιάδα, ε αλάπηπμε ησλ θνξέσλ ηεο δεκφζηαο
επηρεηξεκαηηθήο πξσηνβνπιίαο, ελφςεη ηεο ζπκκεηνρήο ζηνλ αληαγσληζηηθφ ηνκέα ηεο
νηθνλνκίαο, αλάγεηαη ζηελ ηειεπηαία πεξίνδν κεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο
Γεκνθξαηίαο, ην 1974. εκαληηθφο είλαη εδψ ν ξφινο ησλ ππφ δεκφζην έιεγρν
εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ (ηδίσο κεηά ηελ ππαγσγή ζηνλ δεκφζην ηνκέα ην 1976 ηεο
Δκπνξηθήο θαη ηεο ηφηε Ηνληθήο-Λατθήο) θαζψο θαη ησλ παξεκβαηηθψλ ηξαπεδηθψλ
νξγαληζκψλ (ΔΣΒΑ, ΑΣΔ) θαη ησλ πνιιψλ θαη πνηθίισλ ζπγαηξηθψλ ηνπο. Δλ γέλεη, ε
ζπκκεηνρή ζηνλ αληαγσληζηηθφ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, θαη ζηνλ επξσπατθφ ρψξν,
εμαζθαιίδεηαη αθελφο κε ηε δεκηνπξγία λέσλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ ή ηελ
εζληθνπνίεζε ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ αθεηέξνπ κε ηελ απφθηεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ
ειέγρνπ ησλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ κέζσ ησλ θξαηηθψλ ζπκκεηνρψλ. ην πιαίζην
απηφ παξαηεξείηαη εμάιινπ ε ηάζε δεκηνπξγίαο νκίισλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ θαη
θνηλψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.
Σέινο, ππάξρεη θαη ε ελδηάκεζε θαηεγνξία ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο
ελεξγνχλ κε ζπλαιιαθηηθέο κεζφδνπο, αιιά απνιακβάλνπλ πξαγκαηηθψλ ή λνκηθψλ
πξνλνκίσλ, ρσξίο φκσο λα είλαη επηθνξηηζκέλεο κε ηελ άζθεζε νπζηαζηηθήο δεκφζηαο
ππεξεζίαο. Ο επηδησθφκελνο ζθνπφο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο είλαη ελ πξνθεηκέλσ ε
πξαγκαηνπνίεζε εζφδσλ πνπ απνδίδνληαη ζην Γεκφζην ή ηνπο ΟΣΑ ή ε δηαρείξηζε
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θαη αμηνπνίεζε ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο. ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη, ζηελ
Διιάδα, ν Οξγαληζκφο Γηαρεηξίζεσο Γεκνζίνπ Τιηθνχ (ΟΓΓΤ), ε Δηαηξία
Αθνξνινγήησλ Δηδψλ πνπ πσινχληαη ζε αεξνδξφκηα θαη άιια ζεκεία ησλ ζπλφξσλ θαη
ε Κηεκαηηθή Δηαηξία ηνπ Γεκνζίνπ.
Οη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο ηνπ αληαγσληζηηθνχ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο απνηεινχλ ηελ
θαηεμνρήλ εθδήισζε ηεο ζπλαιιαθηηθήο δηνίθεζεο, είηε έρνπλ ηδξπζεί σο δεκφζηα
λνκηθά πξφζσπα είηε εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ δεκφζηνπ
ηνκέα. Αλ θαη νη ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο δελ ζπλδένληαη κε ηελ έλλνηα ηεο δεκφζηαο
ππεξεζίαο, νη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο ηεο θαηεγνξίαο απηήο απνηεινχλ έθθξαζε ηεο
δεκφζηαο νηθνλνκηθήο πξσηνβνπιίαο θαη έλαλ - εθηφο ησλ παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ
δηνηθεηηθήο δξάζεο - ηξφπν δεκφζηαο επέκβαζεο ζηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα.
πλζεηφηεξα, ζα κπνξνχζε λα πξνηαζεί ε εμήο βαζηθή δηάθξηζε ησλ δεκνζίσλ
επηρεηξεκαηηθψλ θνξέσλ βάζεη ησλ ζθνπψλ πνπ επηδηψθνπλ:
 δεκφζηεο επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο πξνέρεη ν θνηλσθειήο θαη ν παξεκβαηηθφο
ζθνπφο
 δεκφζηεο επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο πξνέρεη ε ζπλαιιαθηηθή δξαζηεξηφηεηα, ρσξίο
λα ππάξρεη αλαθνξά ζε θαζήθνληα παξνρηθήο δηνίθεζεο.
Ζ ειιεληθή λνκνινγία απαιιάζζεη ηα δεκφζηα λνκηθά πξφζσπα επηρεηξεκαηηθνχ
ραξαθηήξα πνπ είλαη επηθνξηηζκέλα κε ηελ άζθεζε θνηλσθειψλ ή παξεκβαηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ απφ ηηο δεζκεχζεηο ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο θαη ηελ εθαξκνγή ησλ
αξρψλ ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο, ζαλ λα επξφθεηην γηα απινχο θνξείο ζπλαιιαθηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο. Δίλαη, επνκέλσο, αλαγθαίν λα ππάξμεη κηα λνκνζεηηθή πξφβιεςε ελ
πξνθεηκέλσ ζην πιαίζην ηνπ εθζπγρξνληζκνχ θαη ηεο εθινγίθεπζεο ηνπ ζεζκνχ.
Απηφ πνπ δηαθξίλεη ηε δεκφζηα επηρείξεζε απφ ηε δεκφζηα ππεξεζία , είλαη φηη ε
ηειεπηαία δελ επηδηψθεη ηδία δξάζε, αιιά πεξηνξίδεηαη ζηελ εμππεξέηεζε ησλ
δεκνζίσλ ζθνπψλ πνπ ηάζζεη ν λφκνο κε ηα κέζα πνπ παξέρνληαη απφ ην θξάηνο.
Αληίζεηα, ε δεκφζηα επηρείξεζε δελ είλαη απιψο έλαο ηξφπνο άζθεζεο ηεο δεκφζηαο
δηνίθεζεο, αιιά κηα λέα κε δηνηθεηηθή κέζνδνο δηαξξχζκηζεο ησλ ζπιινγηθψλ
ιεηηνπξγηψλ.

Ωζηφζν,

είλαη

ηέηνηα

ε

έθηαζε

ηεο

θξαηηθήο

πιαηζίσζεο,

παξαθνινχζεζεο θαη επέκβαζεο ζηε ιεηηνπξγία ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ πνπ
νδεγεί ζπρλά ζε νπζηαζηηθή εμνκνίσζε δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ θαη δεκνζίσλ
ππεξεζηψλ.
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Ζ δηάθξηζε δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ παξνπζηάδεηαη θαηαξρήλ
απφιπηε θαη ζηεξίδεηαη ζηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ ππνθεηκέλνπ ηνπο:
ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο είλαη εθείλεο ησλ νπνίσλ νηθνλνκηθά ππνθείκελα είλαη ηδηψηεο,
ελψ δεκφζηεο επηρεηξήζεηο είλαη νη επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ νηθνλνκηθφ ππνθείκελν
είλαη ην θξάηνο ή άιια δεκφζηα πξφζσπα. Παξαηεξνχληαη, σζηφζν, ηφζν ζε
ελλνηνινγηθφ φζν θαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν, ζεκεία επαθήο κεηαμχ δεκνζίσλ θαη
ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ.

1.9 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΟΙ ΔΛΔΓΥΟΙ ΚΑΙ ΤΠΔΤΘΤΝΟΣΗΣΑ
Οη ζρέζεηο ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ κε ην θξάηνο είλαη έλα πνιχπινθν δήηεκα.
Απφ ηε κηα κεξηά, ππάξρεη θαζεκεξηλή παξέκβαζε ηεο πνιηηείαο θαη ηεο Κπβέξλεζεο,
ζε ζέκαηα πνπ ζα έπξεπε λα είλαη απνθεληξσκέλα θαη λα απνηεινχλ επζχλε θαη
κέιεκα ησλ δηνηθήζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Απφ ηελ άιιε, νη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο ζε
νξηζκέλα νπζηαζηηθά δεηήκαηα έρνπλ απηνλνκεζεί, θαηά ηξφπν πνπ λα αθνινπζνχλ
έλα δξφκν δηθφ ηνπο πνπ δελ είλαη θαζφινπ ζχλλνκνο κε ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο
Κπβέξλεζεο. (Σάηζνο 1994).
Ζ θπβέξλεζε είλαη ζε ζέζε λα ειέγρεη ζεκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ δεκνζίσλ
επηρεηξήζεσλ. Πξάγκαηη, εθηφο απφ ην δηθαίσκα ηνπ δηνξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ
δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ηνπ πξνέδξνπ ή ηνπ δηνηθεηή, ην νπνίν εμαξηάηαη απφ ηελ
λνκηθή κνξθή ηεο επηρείξεζεο, ην αξκφδην ππνπξγείν θαζψο θαη ην Τπνπξγείν
Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ δηαηεξνχλ απνθαζηζηηθή αξκνδηφηεηα ζε
ζέκαηα ηηκνιφγεζεο, επελδχζεσλ, ζχλαςεο δαλείσλ θαη άιια ζεκαληηθά δεηήκαηα.
Αθνχ ε ρξεκαηνδφηεζε ελφο κέξνπο ησλ επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ ησλ
δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ γίλεηαη κε θξαηηθά έζνδα, ην Τπνπξγείν Δζληθήο Οηθνλνκίαο,
πνπ έρεη ηελ επζχλε ηεο έγθξηζεο ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ θαη ηεο θαηάξηηζεο ηνπ
Πξνυπνινγηζκνχ Δπελδχζεσλ, κπνξεί λα αζθήζεη νπζηαζηηθφ έιεγρν. πλήζσο, ν
έιεγρνο ηεο εθαξκνγήο ηεο επελδπηηθήο πνιηηηθήο ησλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ, ε
νπνία έρεη νξηζηηθνπνηεζεί απφ ην Τπνπξγείν Δζληθήο Οηθνλνκίαο, απνηειεί
αληηθείκελν αξκνδηφηεηαο ηνπ επνπηεχνληνο ππνπξγείνπ.
Ο βαζκφο φκσο ειέγρνπ ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ απφ πιεπξάο θπβέξλεζεο
δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηε ρξεκαηνδφηεζε κέξνπο ησλ επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ,
αθνχ θαη ε ζχλαςε δαλείσλ πξνυπνζέηεη ππνπξγηθή έγθξηζε. Δμππαθνχεηαη φηη ε
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επηρνξήγεζε πνπ παξέρεη ην θξάηνο ζε κηα ζεηξά επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ γηα
ηελ θάιπςε ησλ ειιεηκκάησλ, γηα ηελ ζπκπιήξσζε ησλ εζφδσλ ή γηα ηελ αλάιεςε
δεκηνγφλσλ ή κε απνδνηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηε κνξθή απνδεκίσζεο απνηεινχλ
κηα πξφζζεηε κνξθή ειέγρνπ απφ κέξνπο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο.
Απφ ηα φζα αλαθέξζεθαλ, δηαπηζηψλεηαη πξάγκαηη φηη ε θπβέξλεζε κπνξεί λα
αζθήζεη απνθαζηζηηθφ έιεγρν ζηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο νξγαληζκνχο κε ηε
κνξθή ειέγρνπ ηεο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο. Οπζηαζηηθά, ν έιεγρνο είλαη αθφκε
κεγαιχηεξνο, αθνχ επεθηείλεηαη θαη ζε άιιεο βαζηθέο πηπρέο ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο
δξαζηεξηφηεηαο. ζνλ αθνξά ζηνπο ειέγρνπο, πνπ αλαθέξζεθαλ πην πάλσ, ζε
δεηήκαηα επελδχζεσλ, ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηηκψλ, απηνί πξνβιέπνληαη κε ξεηέο
δηαηάμεηο ησλ ηδξπηηθψλ λφκσλ ησλ δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ. ηελ
πξαγκαηηθφηεηα, φκσο, ππάξρεη έλα νιφθιεξν πιέγκα άηππσλ ειέγρσλ, πεξηνξηζκψλ
θαη πηέζεσλ, πνπ θαιχπηεη έλα κεγάιν θάζκα δξαζηεξηνηήησλ ησλ κνλάδσλ. πρλά,
νη άηππνη αιιά νπζηαζηηθνί απηνί έιεγρνη αλαθέξνληαη ζε δεπηεξεχνληα δεηήκαηα,
φπσο είλαη π.ρ. ν δηνξηζκφο θαηψηεξνπ πξνζσπηθνχ, νη κεηαζέζεηο ππαιιήισλ, ε
επηινγή πξνκεζεπηηθψλ νίθσλ θ.ά. Οη πηέζεηο απηέο απνδεηθλχνληαη θαηά θαλφλα
απνηειεζκαηηθέο, αθνχ ην αξκφδην ππνπξγείν δηαηεξεί ηε γεληθή επνπηεία ηεο
επηρείξεζεο, ειέγρεη ηηο βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη δηνξίδεη ηνπο επηθεθαιείο ησλ
επηρεηξήζεσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ.
Σν θαζεζηψο απηφ ησλ πηέζεσλ, ησλ παξεκβάζεσλ θαη ησλ ειέγρσλ έρεη σο
απνηέιεζκα λα κεηαηξέπεηαη ζπρλά ε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο ζε απιφ εθηειεζηηθφ
φξγαλν ησλ απνθάζεσλ θαη ησλ εληνιψλ ηνπ αξκφδηνπ ή ησλ αξκφδησλ ππνπξγείσλ.
Μηα ηέηνηα θαηάζηαζε, φκσο, εμαζζελίδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα δξάζεο ηεο
δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο, αθνχ ηελ κεηαηξέπεη ζε παζεηηθφ θαη φρη ζε ελεξγεηηθφ
φξγαλν αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ θαη επζπλψλ. Δπηπιένλ, νη έιεγρνη πνπ αζθνχληαη
απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε μεθεχγνπλ πνιιέο θνξέο απφ ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο
πνπ έρνπλ αλαιάβεη ηα δπν κέξε, θπβέξλεζε θαη επηρείξεζε. ε αξθεηά, εμάιινπ,
δεπηεξεχνληα ζέκαηα, φπσο εθείλα πνπ αλαθέξζεθαλ ελδεηθηηθά παξαπάλσ,
ππεξηζρχεη ζπλήζσο ε άπνςε ηνπ αξκφδηνπ ππνπξγνχ, θαηά παξέθθιηζε ηεο
ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο ε νπνία πξνβιέπεη αλεμαξηεζία ηεο επηρεηξεκαηηθήο δηνίθεζεο
ζε κεγάιν αξηζκφ δεηεκάησλ (Πξνβφπνπινο 1982).
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2ο
ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΣΩΝ
ΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΩΝ Γ.Δ.Κ.Ο.

2.1 ΔΙΑΓΩΓΗ
Αλάιπζε ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαιείηαη ε εξγαζία θαηά ηελ νπνία
πξαγκαηνπνηείηαη δηεξεχλεζε, εξκελεία θαη αμηνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ
ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ κε ζθνπφ ηα πνξίζκαηά ηεο λα απνηειέζνπλ γλψκνλα ζηε
ιήςε απνθάζεσλ νηθνλνκηθνχ πεξηερνκέλνπ, βαζηδφκελσλ ζε επηζηεκνληθά θξηηήξηα.
Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ή ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο παξέρνπλ πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο
δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηηο δηάθνξεο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο λα εμάγνπλ
ζπκπεξάζκαηα θαη λα ιάβνπλ απνθάζεηο. Ωζηφζν, ε πξαγκαηηθή εηθφλα κηαο
επηρείξεζεο δίλεηαη κε επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο
εηήζηνπο απνινγηζκνχο πνπ θαηαξηίδνπλ νη επηρεηξήζεηο θαζψο θαη ζε άιια
εμσινγηζηηθά δεδνκέλα.
Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ρξεζηκνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηνχλ ηα
θαηάιιεια κεγέζε θαη νη ζρέζεηο πνπ είλαη ζεκαληηθέο θαη ρξήζηκεο γηα ηε ιήςε
νηθνλνκηθήο

θχζεσο

απνθάζεσλ.

Οπζηαζηηθά,

ην

βαζηθφ

θαζήθνλ

ηεο

ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο είλαη λα παξάζρεη νξζνινγηθέο απαληήζεηο ζε
ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν
ρξεκαηννηθνλνκηθφο κάλαηδεξ. Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο βνεζνχλ ηνλ κάλαηδεξ
λα εθηηκήζεη ηηο επηδφζεηο ηεο δηνίθεζεο, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο,
ηηο αδπλακίεο θαη ηα ηζρπξά ζεκεία ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαζψο θαη
άιιεο πηπρέο κηαο επηρείξεζεο ή ελφο ηκήκαηφο ηεο κε βάζε ηηο επηδφζεηο ηνπ
παξειζφληνο. Έηζη, κπνξεί λα ιερζεί φηη κε ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ησλ
ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ επηηειείηαη κηα ζεκαληηθή ιεηηνπξγία κεηαηξνπήο
πνιππνίθηισλ ζηνηρείσλ, απφ απινχο αξηζκνχο ζε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ ζπάληα
πξνζθέξνληαη απηνχζηεο.
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Σν είδνο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ
εμαξηάηαη απφ ην ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη ηηο επηδηψμεηο απηνχ ή απηψλ πνπ
πξαγκαηνπνηνχλ ηελ αλάιπζε (κέηνρνη, επελδπηέο, πηζησηέο-ηξάπεδεο, δηνίθεζε,
θξαηηθέο ππεξεζίεο-ειεγθηέο, ρξεκαηηζηέο εξεπλεηέο θιπ.). Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν,
γηα λα κπνξέζνπλ νη παξαπάλσ νκάδεο ελδηαθεξνκέλσλ λα πξνρσξήζνπλ ζηελ
ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη απαξαίηεην λα
πξνβνχλ ζε ζπγθξίζεηο θαη λα ππνινγίζνπλ ζρέζεηο νη νπνίεο ζα απνηειέζνπλ ηε
βάζε ζηελ νπνία ζα ζηεξίμνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπο. πσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο,
ε εμσηεξηθή αλάιπζε πνπ βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηηο δεκνζηεπκέλεο ινγηζηηθέο
θαηαζηάζεηο, δηελεξγείηαη θπξίσο απφ πξφζσπα ηα νπνία ελδηαθέξνληαη λα
πξνζδηνξίζνπλ ηελ νηθνλνκηθή ζέζε θαη ηελ απνδνηηθφηεηα κηαο επηρείξεζεο.
Πξνζδηνξηζκφο ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο θαιείηαη ε δηεχξπλζε:
α) ηεο δπλαηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο λα αληαπνθξηζεί ζηηο ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο ηεο
ζην παξφλ θαη ζην κέιινλ αθφκε θαη θάησ απφ ζπλζήθεο δηαθνξεηηθέο εθείλσλ
πνπ ηζρχνπλ ηε ζηηγκή πνπ γίλεηαη ε αλάιπζε
β) ηεο δπλαηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο λα εθκεηαιιεπηεί ηπρφλ παξνπζηαδφκελεο
επθαηξίεο κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηδίσλ θεθαιαίσλ ή έθδνζεο λέσλ ηίηισλ κεηνρψλ ή
νκνινγηψλ αθφκα θαη κε ηελ άληιεζε θεθαιαίσλ απφ ηελ πξνζθπγή ζηνλ
ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ
γ) ηεο δπλαηφηεηαο πιεξσκήο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ηφθσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαη ηεο
θαηαβνιήο ησλ κεξηζκάησλ ρσξίο δηαθνπή.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο απνδνηηθφηεηαο κηαο επηρείξεζεο
εξεπλάηαη ηδηαίηεξα ην χςνο θαη ε ζηαζεξφηεηα ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ηεο θαζψο θαη ε
ηάζε βειηίσζεο απηψλ ζην κέιινλ.
ην ζεκείν απηφ, θξίλεηαη αλαγθαία ε αλαθνξά ζε νξηζκέλα κεηνλεθηήκαηα πνπ
παξνπζηάδνπλ νη βαζηθέο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο, ηα νπνία θαηαζηνχλ ην έξγν ηνπ
θάζε αλαιπηή δπζθνιφηεξν. Σα ζεκαληηθφηεξα απφ απηά είλαη:
 Ο ηζνινγηζκφο παξνπζηάδεη ζπλήζσο ηα δηάθνξα κεγέζε ηεο επηρεηξήζεσο ζε
ηζηνξηθέο θαη φρη ζε ηξέρνπζεο ηηκέο. Έηζη, φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη
ππνρξεψζεηο κηαο επηρεηξήζεσο εκθαλίδνληαη ζπλήζσο ζε ηηκέο ηζηνξηθνχ
θφζηνπο βαζηζκέλεο ζε γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο.
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 Έλα επηπξφζζεην πξφβιεκα ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ηνλ ηζνινγηζκφ είλαη ε
κεηαβνιή ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ηνπ λνκίζκαηνο ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα
δηάθνξα κεγέζε (βιέπε επξψ). Καηά ζπλέπεηα, ζα πξέπεη θάζε ρξφλν λα γίλεηαη
αλαπξνζαξκνγή ησλ ηζηνξηθψλ ηηκψλ ησλ κεγεζψλ ηνπ ηζνινγηζκνχ, έηζη ψζηε λα
αληηζηαζκίδεηαη ε απψιεηα ηεο αγνξαζηηθήο αμίαο ηνπ λνκίζκαηνο ζην νπνίν
αλαγξάθνληαη ηα πνζά.
 Μεξηθνί αθφκε ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα επηδξάζνπλ αξλεηηθά ζηα
ζηνηρεία ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ κηαο επηρείξεζεο είλαη: αιιαγή επηζπκηψλ
ηεο αγνξάο, κεηαξξπζκίζεηο ζηε θνξνινγηθή λνκνζεζία, αιιαγή ηεο εκπνξηθήο
πνιηηηθήο ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε ε επηρείξεζε ή ησλ ρσξψλ κε ηηο
νπνίεο απηή ζπλαιιάζζεηαη θ.ιπ.
ηε ζπλέρεηα, ζα γίλεη αλαθνξά ζηηο θαηεγνξίεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο
αλάιπζεο. Έηζη, αλάινγα κε ηα ζηάδηα δηελέξγεηάο ηεο, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή
αλάιπζε δηαθξίλεηαη ζε ηςπική θαη οςζιαζηική. Ζ ηππηθή αλάιπζε πξνεγείηαη ηεο
νπζηαζηηθήο θαη απνηειεί ην πξνπαξαζθεπαζηηθφ ζηάδην απηήο. Ζ ηππηθή αλάιπζε
ειέγρεη ηελ εμσηεξηθή δηάξζξσζε ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηνπ ινγαξηαζκνχ
απνηειεζκάησλ
ζηξνγγπινπνηήζεηο,

ρξήζεσο,

πξνβαίλεη

νκαδνπνηήζεηο,

ζηηο

αλαθαηαηάμεηο

απαξαίηεηεο

δηνξζψζεηο,

θαη αλαζρεκαηηζκνχο

θαη

ζπκπιεξψλεη ηα ζε απφιπηνπο αξηζκνχο θνλδχιηα κε ζρεηηθνχο αξηζκνχο (αξηζκνχο
ζε πνζνζηά επί ηνηο εθαηφ). Ζ νπζηαζηηθή αλάιπζε βαζίδεηαη κελ ζηα δεδνκέλα ηεο
ηππηθήο αλάιπζεο αιιά επεθηείλεηαη ζηελ εμεχξεζε θαη επεμεξγαζία δηαθφξσλ
αξηζκνδεηθηψλ νη νπνίνη θαη δίλνπλ ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο επηρείξεζεο.
Δπηπξφζζεηα, κπνξεί λα αλαθεξζεί φηη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ησλ
ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ πεξηιακβάλεη ηξεηο δηαδηθαζίεο. Ζ πξψηε αλαθέξεηαη ζηελ
επηινγή θαη ζηνλ ππνινγηζκφ νξηζκέλσλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ αλαθεξφκελσλ ζηηο
ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ζηνηρείσλ, ελψ ε δεχηεξε ζπλίζηαηαη ζηελ θαηάηαμε ησλ
δεδνκέλσλ θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν ππνινγηζκφο ησλ κεηαμχ ηνπο
ζεκαληηθψλ ζρέζεσλ θαη ε ηξίηε δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη ηελ αμηνιφγεζε, κειέηε
θαη εξκελεία ησλ παξαπάλσ ζρέζεσλ.
Δλ γέλεη, νη δηαδηθαζίεο αλαιχζεσο θαηαηάζζνληαη ζε δχν θχξηεο θαηεγνξίεο:
ηηο ζπγθξίζεηο θαη κεηξήζεηο κε βάζε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ
ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ δχν ή πεξηζζφηεξσλ ρξήζεσλ
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ηηο αλάινγεο ζπγθξίζεηο θαη κεηξήζεηο κίαο κφλν ρξήζεσο.
Γηα ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζπλήζσο
απαηηείηαη ε δηελέξγεηα θαη ησλ δχν πξναλαθεξφκελσλ θαηεγνξηψλ. Γεληθά, φιεο νη
αλαιχζεηο πεξηιακβάλνπλ ζπγθξίζεηο κεηαμχ ηνπ ηί πξάγκαηη ζπκβαίλεη κε ην ηί ζα
έπξεπε λα ηζρχεη, ιακβάλνληαο σο κέηξν ζχγθξηζεο θάπνην αληηπξνζσπεπηηθφ
κέγεζνο.

2.2 ΜΔΘΟΓΟΙ ΑΝΑΛΤΗ ΣΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ
Οη θπξηφηεξεο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλάιπζε ησλ ινγηζηηθψλ
θαηαζηάζεσλ ηαμηλνκνχληαη ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο:
•

Γιαζηπωμαηική ή κάθεηη μέθοδορ ανάλςζηρ (Cross sectional analysis)

•

ςγκπιηική ή διασπονική μέθοδορ ανάλςζηρ

•

Μέθοδορ ανάλςζηρ ηων σπονολογικών ζειπών με δείκηερ ηάζεωρ

•

Δξειδικεςμένερ μέθοδοι, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ αλάιπζε ησλ κεηαβνιψλ
ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο κηαο επηρείξεζεο, ηελ αλάιπζε ηνπ λεθξνχ ζεκείνπ θ.α.
Ζ ζπγθξηηηθή ή δηαρξνληθή ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ησλ ινγηζηηθψλ

θαηαζηάζεσλ ζπληειείηαη κε ηελ θαηάηαμε ησλ ζηνηρείσλ θαηά θαηεγνξίεο θαη γηα
κηα ζεηξά εηψλ. Σα ινγηζηηθά ζηνηρεία απνθηνχλ κεγαιχηεξε ζεκαζία φηαλ
ζπγθξίλνληαη κε άιια παξφκνηα πξνεγνχκελσλ εηψλ ή ρξήζεσλ. Γεληθά, νη
θαηαζηάζεηο κε ηα ινγηζηηθά ζηνηρεία δχν ή πεξηζζφηεξσλ ρξήζεσλ θαινχληαη
ζπγθξηηηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Έηζη, ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ έλα
ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ κε ηα αληίζηνηρα
πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ θαη λα νδεγήζνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ ηάζε θαη
ην ξπζκφ ηνπο δηαρξνληθά. Ζ παξνπζίαζε ησλ ζπγθξηηηθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ επαπμάλεη ηε ρξεζηκφηεηά ηνπο θαη εκθαλίδεη θαζαξφηεξα ηε θχζε θαη
ηηο ηάζεηο ησλ ηξερνπζψλ κεηαβνιψλ πνπ επεξεάδνπλ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε
κηαο επηρείξεζεο. Οη ζπγθξηηηθέο θαηαζηάζεηο γηα κηα ζεηξά είλαη πην ζεκαληηθέο απφ
εθείλεο πνπ παξνπζηάδνπλ κία κφλν πεξίνδν, ελψ είλαη ρξεζηκφηεξεο αλ παξάιιεια
κε ηα απφιπηα κεγέζε πεξηέρνπλ θαη πνζνζηά. Γίλεηαη, θαηά ζπλέπεηα, εχθνια
αληηιεπηφ φηη γηα λα είλαη δπλαηή ε πξφβιεςε ηεο πνξείαο κηαο επηρείξεζεο ζην
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κέιινλ, είλαη απαξαίηεην λα ζπγθεληξψλνληαη ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο γηα δχν ή
πεξηζζφηεξεο πεξηφδνπο (time series), γηαηί ηα ζηνηρεία απηά είλαη πνιχ πην
απνθαιππηηθά απφ φηη νη πιεξνθνξίεο κηαο κφλν πεξηφδνπ. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν,
κπνξεί λα δηαπηζησζεί αλ κηα επλντθή θαηάζηαζε κεηαηξέπεηαη ζε κε επλντθή, ή
αληίζεηα, αλ κηα δπζκελήο νηθνλνκηθή θαηάζηαζε βειηηψλεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ
ρξφλνπ.
Πην αλαιπηηθά ε ζπγθξηηηθή αλάιπζε πεξηιακβάλεη ηηο εμήο κεζφδνπο:
Σηο ζπγθξηηηθέο θαηαζηάζεηο ζπλήζνπο κνξθήο δηαρξνληθά
Σνλ ππνινγηζκφ ησλ αξηζκνδεηθηψλ ηάζεσο
Σε δηαρξνληθή αλάιπζε ησλ θνηλψλ κεγεζψλ ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ
Σε δηαρξνληθή αλάιπζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ.

2.3 ΑΝΑΛΤΗ ΣΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΔ
(RATIO ANALYSIS)

2.3.1 ΓΔΝΙΚΑ
ηε ζεκεξηλή επνρή, ηα κεγέζε πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη νη νηθνλνκηθέο κνλάδεο
θαη νη πνηθηιίεο κέζα απφ ηηο νπνίεο απνηππψλνπλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο θαη ηα
απνηειέζκαηά ηνπο, δεκηνπξγνχλ αζθαιψο κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα αλάιπζε, κε
ζπλέπεηα λα αλαδεηνχληαη ρξήζηκεο θαη αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο, ηηο νπνίεο νη
ελδηαθεξφκελνη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο αμηνπνηνχλ θαη νδεγνχληαη ζε ζσζηέο απφςεηο
θαη απνθάζεηο. Απηήλ ηελ επηζπκία θαιχπηεη θαηά έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ε
ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε, ε νπνία ρξεζηκνπνηεί γη' απηφλ ην ζθνπφ ηνπο
ινγηζηηθνχο αξηζκνδείθηεο.
Αξηζκνδείθηεο είλαη έλα θιάζκα ηνπ νπνίνπ νη όξνη αληαπνθξίλνληαη ζε
ινγηζηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία εθθξάδνπλ κηα απόιπηε ηηκή ή έλα πνζνζηό. Τν
πειίθν όκωο ηνπ θιάζκαηνο δίλεη κηα άιιε πιεξνθνξία, ηελ νπνία δελ έδηλαλ νη
όξνη ηνπ θιάζκαηνο. Βεβαίωο, ε πιεξνθνξία πνπ δίλεη ην πειίθν, δειαδή ν
αξηζκνδείθηεο, έρεη πνιιαπιέο εξκελείεο θαη εμαξηάηαη από ηε ζέζε, πνπ βξίζθεηαη
ν ελδηαθεξόκελνο αλαιπηήο.
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Έλαο αξηζκνδείθηεο είλαη ζεκαληηθφο, εάλ ε ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν πνζψλ κπνξεί
λα εξκελεπζεί, είλαη, δειαδή, κία ινγηθή θαη θαηαλνεηή ζρέζε θαη εάλ κπνξεί λα
επεξεάζεη ηε ιήςε θάπνησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απνθάζεσλ. Δίλαη αιήζεηα, φκσο,
φηη νη αξηζκνδείθηεο απνκνλσκέλνη δελ δίλνπλ ζρεδφλ θακηά αμηφπηζηε πιεξνθνξία θαη
γη' απηφ ε ρξήζε ηνπο πξέπεη λα γίλεηαη θαηά θαλφλα κε ζπλδπαζκφ πνιιψλ. Ζ
αιφγηζηε, φκσο, ρξήζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ, ρσξίο λα ππάξρεη επίγλσζε ηεο δπλακηθήο
ηνπο θαη θπξίσο ηεο ζεκαζίαο ηνπο θαη ηελ επρέξεηα θαη δπλαηφηεηα ησλ ζσνδσαζμών
ηνπο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πιήξε απνπξνζαλαηνιηζκφ κέρξη θαη ζε ζχγρπζε θαη ζηε
ζπλέρεηα ζε εζθαικέλα ζπκπεξάζκαηα. Βεβαίσο, πξψηα απ' φια πξέπεη ν θαζέλαο λα
εληνπίζεη ηηο «εηδηθέο» αλάγθεο, πνπ επηζπκεί λα ηθαλνπνηήζεη. Οη εηδηθέο απηέο
αλάγθεο ππνρξεψλνπλ λα γίλεη θαηάιιειε επηινγή ζηε ρξήζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ θαη
αληίζηνηρε ηαμηλφκεζε αλάινγα κε ηε ζεκαζία ηνπο.
ην ζεκείν απηφ, επηζεκαίλεηαη πφζν επηθίλδπλν θαη παξαπιαλεηηθφ κα θαη
απνπξνζαλαηνιηζηηθφ είλαη ην λα ρξεζηκνπνηεί θαλείο έλα κφλν αξηζκνδείθηε,
θαηλφκελν δπζηπρψο πνπ παξαηεξείηαη ζηελ Διιάδα αθφκε θαη απφ επίζεκνπο
θνξείο, φπσο είλαη ην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ, νη εθεκεξίδεο θαη ηα πεξηνδηθά.
Ο αλαιπηήο πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ κέζα ζην ζπλνιηθφ πιαίζην ηεο αλάιπζεο
ην ζσζηφ ζπλδπαζκφ δηαθφξσλ αξηζκνδεηθηψλ, γηα λα πεξηνξίδεηαη ε πηζαλφηεηα
απνπξνζαλαηνιηζκνχ.
πρλά ζηε βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη έλαο αξθεηά κεγάινο αξηζκφο αξηζκνδεηθηψλ.
Θα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε, φκσο, φηη πνιινί απφ ηνπο αξηζκνδείθηεο βαζίδνληαη ζε
θνηλέο ινγηζηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ζπλεπψο ζα πξέπεη λα αλακέλεηαη κία πςειή
ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο. Δπνκέλσο, γηα ηε δηάγλσζε κηαο θαηάζηαζεο δελ απαηηείηαη ν
ππνινγηζκφο θάζε πηζαλνχ αξηζκνδείθηε, αιιά απιψο κηαο αληηπξνζσπεπηηθήο
νκάδαο αξηζκνδεηθηψλ.
Σν ζπνπδαηφηεξν δήηεκα ζηελ αλάιπζε εηδηθά κε αξηζκνδείθηεο, αιιά θαη γεληθά
κε νπνηνδήπνηε άιιν κέζν, απνηειεί ε εξκελεία ησλ δεηθηψλ θαη ε εμαγσγή
ζπκπεξαζκάησλ. Με βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγνληαη ε δηνίθεζε κηαο
επηρείξεζεο κπνξεί λα αλαιάβεη θάπνηεο ελέξγεηεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ
ηα κειινληηθά επίπεδα ησλ αξηζκνδεηθηψλ. Ο αλαιπηήο ζα πξέπεη λα πξνβιέςεη ηελ
επίδξαζε ησλ δηαθφξσλ ελεξγεηψλ ηεο δηνίθεζεο ζηα κειινληηθά επίπεδα ησλ δεηθηψλ
θαη λα εμάγεη ηα θαηάιιεια ζπκπεξάζκαηα, γεγνλφο ην νπνίν απνηειεί ην ζπνπδαηφηεξν
βήκα ζηελ αλάιπζε ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ. Παξαθάησ, αλαθέξνληαη νξηζκέλεο
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βαζηθέο θαηεγνξίεο αξηζκνδεηθηψλ πνπ κπνξεί λα ζπλαληεζνχλ ζε έξγα δηαθφξσλ
ζπγγξαθέσλ κε ηηο ίδηεο ή παξαπιήζηεο νλνκαζίεο. Πξηλ απφ απηφ, φκσο, είλαη
απαξαίηεην λα επηζεκαλζεί φηη ε αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αξηζκνδεηθηψλ δελ
απνηειεί απηνζθνπφ αιιά κέζν γηα ηελ απνζαθήληζε ζεκαληηθψλ εξσηεκάησλ. Ο ιφγνο είλαη
φηη θαηά ηελ γεληθφηεξε αλάιπζε κηαο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη
άιινη παξάγνληεο πέξα ησλ θαζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, φπσο ην γεληθφηεξν
νηθνλνκηθφ θιίκα, ην κεξίδην αγνξάο ηεο επηρείξεζεο θαη ν αληαγσληζκφο ζηνλ θιάδν, ε
εκπεηξία ησλ κάλαηδεξ ηεο επηρείξεζεο θηι.

2.3.2 ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ
ε απηφ ην θεθάιαην ζα παξνπζηαζηεί κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε
αξηζκνδεηθηψλ ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηα έηε 2006-2008 πξνθεηκέλνπ
λα εθηηκεζεί ε επίδνζε ησλ 33 Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ ηνπ
δείγκαηνο. Αξρηθά, πξαγκαηνπνηήζεθε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ, κε βάζεη
ηνλ θιάδν ή ηελ ζπλάθεηα κεηαμχ ηνπο θαη ε πεξαηηέξσ αμηνιφγεζή ηνπο γίλεηαη αλά
θαηεγνξία πξνθεηκέλνπ λα είλαη πην ζσζηή. Αλαιπηηθά, νη 4 θαηεγνξίεο πνπ
πξνέθπςαλ είλαη νη αθφινπζεο (Ζ επεμήγεζε ησλ ζπληνκνγξαθηψλ βξίζθεηαη ζην
Παξάξηεκα Α):
ΚΑΣΑΓΟΡΙΑ Α.: ΓΔΠΑ - ΓΔΖ – ΔΚΟ/ΔΛΓΑ – ΔΛΠΔ – ΔΑΒ – ΔΤΓΑΠ – ΔΤΑΘ

ΟΓΗΔ – ΟΠΑΠ – ΔΑ - ΔΛΑΛ
ΚΑΣΑΓΟΡΙΑ Β.: ΔΘΔΛ – ΔΛΣΑ – ΖΑΠ – ΖΛΠΑΠ – ΟΑΑ – ΟΛΘ – ΟΛΠ - ΟΔ
ΚΑΣΑΓΟΡΙΑ Γ.: ΓΔΘ – ΔΡΣ – ΟΠΔ – ΔΟΜΜΔΥ – ΔΛΟΣ – ΟΚΑΑ – ΔΛΦΔ -

ΠΑΔΠ
ΚΑΣΑΓΟΡΙΑ Γ.: ΑΠΡΟΦΟ – ΚΑΘ – ΚΔΓ – ΟΓΓΤ – ΟΚ – ΔΣΑ.

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ηα ζηνηρεία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ (Ηζνινγηζκνί, Πίλαθεο Γηάζεζεο Απνηειεζκάησλ,
Λνγαξηαζκνί Απνηειεζκάησλ Υξήζεο) δηαηέζεθαλ απφ ηελ εηαηξεία ΗCΑΡ θαζψο θαη
ηελ νηθνλνκηθή εθεκεξίδα «ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΗΚΖ. ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα
αλαθεξζεί φηη νη επηρεηξήζεηο ΔΚΟ/ΔΛΓΑ, ΔΑΒ θαη ΟΓΗΔ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ
έξεπλα κε ειιηπή ζηνηρεία, θαζψο ηελ πεξίνδν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπιινγή ησλ
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δεδνκέλσλ δελ ήηαλ δηαζέζηκεο νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο γηα ην έηνο
2008.
πσο πξναλαθέξζεθε, ζηελ αλάιπζε απηή ρξεζηκνπνηήζεθαλ νξηζκέλνη
αξηζκνδείθηεο, βάζεη ησλ νπνίσλ εθηηκήζεθαλ νη επηδφζεηο ησλ δεκνζίσλ
επηρεηξήζεσλ. πγθεθξηκέλα, ππνινγίζηεθαλ 19 ζπλνιηθά ρξεκαηννηθνλνκηθνί
αξηζκνδείθηεο γηα ηελ ηξηεηία 2006-2008, νη νπνίνη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηελ
επφκελε παξάγξαθν.

2.3.3 ΔΡΜΗΝΔΙΑ ΣΩΝ ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΩΝ
Μέζσ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ εμεηάδνληαη φιεο νη θχξηεο ζπληζηψζεο
ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ ησλ εμεηαδφκελσλ επηρεηξεκαηηθψλ νξγαληζκψλ,
δειαδή ε απνδνηηθφηεηα, ε θεξεγγπφηεηα θαη ε επίδνζε ηεο δηαρείξηζεο.

Α. ΓΔΙΚΣΔ ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ

Ι. Πεπιθώπιο Κέπδοςρ

𝟏. 𝚳𝛊𝛋𝛕ό 𝚷𝛆𝛒𝛊𝛉ώ𝛒𝛊𝛐 𝚱έ𝛒𝛅𝛐𝛖𝛓 =

𝚷𝛚𝛌ή𝛔𝛆𝛊𝛓 – 𝚱ό𝛔𝛕𝛐𝛓 𝚷𝛚𝛌ή𝛔𝛆𝛚𝛎
𝚷𝛚𝛌ή𝛔𝛆𝛊𝛓

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ην πνζνζηηαίν κέγεζνο ηνπ κηθηνχ θέξδνπο επί
ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ. Φαλεξψλεη ην κηθηφ θέξδνο ηεο επηρείξεζεο γηα θάζε έλα
επξψ θαζαξψλ πσιήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηεί. ζν κεγαιχηεξν είλαη ην κηθηφ θέξδνο
θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ν δείθηεο κηθηνχ πεξηζσξίνπ, ηφζν πην εχθνια θαιχπηνληαη ηα
ιεηηνπξγηθά θαη άιια έμνδα. Αχμεζε ηνπ δείθηε κπνξεί λα πξνέιζεη απφ αχμεζε ησλ
ηηκψλ πψιεζεο ή πηψζε ζην θφζηνο παξαγσγήο θαη αληίζηνηρα κείσζε ηνπ δείθηε
κπνξεί λα είλαη επαθφινπζν κηαο κείσζεο ησλ ηηκψλ πψιεζεο ή αχμεζεο ηνπ θφζηνπο
παξαγσγήο.
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𝟐. 𝚱𝛂𝛉𝛂𝛒ό 𝚷𝛆𝛒𝛊𝛉ώ𝛒𝛊𝛐 𝚱έ𝛒𝛅𝛐𝛖𝛓 =

𝚱𝛂𝛉𝛂𝛒ά 𝚱έ𝛒𝛅𝛈 𝛍𝛆𝛕ά 𝚽ό𝛒𝛚𝛎
𝚷𝛚𝛌ή𝛔𝛆𝛊𝛓

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο θαλεξψλεη ην θαζαξφ θέξδνο πνπ απνξξέεη ζηελ
επηρείξεζε γηα θάζε έλα επξψ πσιήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηεί. Δίλαη δειαδή ην
πξαγκαηηθφ πνζνζηφ θαζαξνχ θέξδνπο κε ην νπνίν ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζε.

𝟑. 𝚫𝛆ί𝛋𝛕𝛈𝛓 𝚷𝛆𝛒𝛊𝛉𝝎𝛒ί𝛐𝛖 𝚱. 𝚷. 𝚽. 𝚻. =

𝚱έ𝛒𝛅𝛈 𝚷𝛒𝛐 𝚽ό𝛒𝛚𝛎 & 𝚻ό𝛋𝛚𝛎
𝚷𝛚𝛌ή𝛔𝛆𝛊𝛓

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο είλαη ην πνζνζηφ ηνπ θαζαξνχ θέξδνπο πξν θφξσλ θαη
ηφθσλ πνπ

πεηπραίλεη ε επηρείξεζε ζηε δηάξθεηα ηεο

ρξήζεο

απφ

ηηο

πξαγκαηνπνηνχκελεο πσιήζεηο.

ΙΙ. Απόδοζη Δπενδύζεων

𝟒. 𝚾𝛒𝛈𝛍𝛂𝛕𝛐𝛐𝛊𝛋𝛐𝛎𝛐𝛍𝛊𝛋ή 𝚨𝛑𝛐𝛅𝛐𝛕𝛊𝛋ό𝛕𝛈𝛕𝛂 =

𝚱𝛂𝛉𝛂𝛒ά 𝚱έ𝛒𝛅𝛈 𝛍𝛆𝛕ά 𝚽ό𝛒𝛚𝛎
Ί𝛅𝛊𝛂 𝚱𝛆𝛗ά𝛌𝛂𝛊𝛂

Ο δείθηεο απηφο δείρλεη ηελ απφδνζε πνπ απνθέξεη ην θεθάιαην πνπ έρνπλ
επελδχζεη νη κέηνρνη ζηελ επηρείξεζε. Φαλεξψλεη δειαδή, ηελ έθηαζε ζηελ νπνία ηα
δηνηθεηηθά ζηειέρε κεηαηξέπνπλ ηελ επέλδπζε ησλ ηδηνθηεηψλ ζε πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία ηα νπνία απνθέξνπλ θέξδνο.

𝟓. 𝚩𝛊𝛐𝛍𝛈𝛘𝛂𝛎𝛊𝛋ή 𝚨𝛑𝛐𝛅𝛐𝛕𝛊𝛋ό𝛕𝛈𝛕𝛂 =

𝚱έ𝛒𝛅𝛈 𝚷𝛒𝛐 𝚽ό𝛒𝛚𝛎 & 𝚻ό𝛋𝛚𝛎
𝚺ύ𝛎𝛐𝛌𝛐 𝚬𝛎𝛆𝛒𝛄𝛈𝛕𝛊𝛋𝛐ύ

Ζ ζρέζε ησλ εηήζησλ θεξδψλ θαη ησλ αλαγθαίσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ θεξδψλ
απηψλ επελδχζεσλ, απνηειεί κηα απφ ηηο ζεκειηψδεηο ζρέζεηο ζε κηα επηρείξεζε. Ο
δείθηεο απηφο κεηξά ηα θέξδε κηα επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηελ πεξηνπζία ηεο πξν
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θφξσλ θαη πξηλ ηελ ηθαλνπνίεζε απηψλ πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ πεξηνπζία απηή
(πηζησηέο θαη κέηνρνη).

𝟔. 𝚫𝛆ί𝛋𝛕𝛈𝛓 𝚨𝛑ό𝛅𝛐𝛔𝛈𝛓 𝚷𝛂𝛄ί𝛚𝛎 =

Δίλαη ν αξηζκνδείθηεο πνπ

𝚱έ𝛒𝛅𝛈 𝚷𝛒𝛐 𝚽ό𝛒𝛚𝛎 & 𝚻ό𝛋𝛚𝛎
𝚷ά𝛄𝛊𝛐 𝚬𝛎𝛆𝛒𝛄𝛈𝛕𝛊𝛋ό

κεηξά ηελ απφδνζε ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ

ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηα θέξδε πξν θφξσλ θαη ηφθσλ. Τςειέο ηηκέο
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε δείρλνπλ φηη ε επηρείξεζε βαζίδεη ηα θέξδε ηεο ζηελ
απνδνηηθφηεηα ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο.

ΙΙΙ. Ανακύκλωζη Κεθαλαίος

𝟕. 𝚫𝛆ί𝛋𝛕𝛈𝛓 𝚱𝛖𝛋𝛌𝛐𝛗𝛐𝛒ί𝛂𝛓 𝚬𝛎𝛆𝛒𝛄𝛈𝛕𝛊𝛋𝛐ύ =

𝚷𝛚𝛌ή𝛔𝛆𝛊𝛓
𝚺ύ𝛎𝛐𝛌𝛐 𝚬𝛎𝛆𝛒𝛄𝛈𝛕𝛊𝛋𝛐ύ

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο δείρλεη ηε ζρέζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη ηνπ
ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ θαη θαη' επέθηαζε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηρεηξήζεσο
λα ρξεζηκνπνηεί κηθξή ή κεγάιε αμία ηνπ ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ γηα λα επηηπγράλεη
νξηζκέλν

φγθν

πσιήζεσλ.

Δπηπιένλ,

παξέρεη

πιεξνθνξίεο

θαη

γηα

ηελ

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ δηαθφξσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ απφ ηε δηνίθεζε
κηαο επηρείξεζεο.

𝟖. 𝚫𝛆ί𝛋𝛕𝛈𝛓 𝚱𝛖𝛋𝛌𝛐𝛗𝛐𝛒ί𝛂𝛓 𝚰𝛅ί𝛚𝛎 𝚱𝛆𝛗𝛂𝛌𝛂ί𝛚𝛎 =

𝚷𝛚𝛌ή𝛔𝛆𝛊𝛓
Ί𝛅𝛊𝛂 𝚱𝛆𝛗ά𝛌𝛂𝛊𝛂

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο δίλεη ηελ ηαρχηεηα αλαθπθιψζεσο (πεξηζηξνθήο) ηνπ
ηδίνπ θεθαιαίνπ ή ηνλ αξηζκφ ησλ ρξεζηκνπνηήζεψλ ηνπ κέζα ζε κηα δηαρεηξηζηηθή
πεξίνδν. Τπφ θαλνληθέο ζπλζήθεο, φζν κεγαιχηεξνο ηφζν θαιχηεξνο είλαη, γηαηί απηφ
ζεκαίλεη πην εληαηηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ θεθαιαίνπ.
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𝟗. 𝚫𝛆ί𝛋𝛕𝛈𝛓 𝚱𝛖𝛋𝛌𝛐𝛗𝛐𝛒ί𝛂𝛓 𝚼𝛑𝛐𝛘𝛒𝛆ώ𝛔𝛆𝛚𝛎 =

𝚷𝛚𝛌ή𝛔𝛆𝛊𝛓
𝚺ύ𝛎𝛐𝛌𝛐 𝚼𝛑𝛐𝛘𝛒𝛆ώ𝛔𝛆𝛚𝛎

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο δείρλεη πφζεο ρξεκαηηθέο κνλάδεο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ
αληηζηνηρνχλ

ζε

θάζε

κνλάδα

ησλ

ππνρξεψζεσλ

(βξαρππξφζεζκεο

θαη

καθξνπξφζεζκεο) θαζψο επίζεο θαη ηελ έληαζε εθκεηαιιεχζεψο ηνπο.

Β. ΓΔΙΚΣΔ ΦΔΡΔΓΓΤΟΣΗΣΑ

𝟏𝟎. 𝚫𝛆ί𝛋𝛕𝛈𝛓 𝚺𝛖𝛎𝛐𝛌𝛊𝛋ή𝛓 𝚰𝛋𝛂𝛎ό𝛕𝛈𝛕𝛂𝛓 𝚫𝛂𝛎𝛆𝛊𝛔𝛍𝛐ύ =

𝚺ύ𝛎𝛐𝛌𝛐 𝚼𝛑𝛐𝛘𝛒𝛆ώ𝛔𝛆𝛚𝛎
𝚺ύ𝛎𝛐𝛌𝛐 𝚬𝛎𝛆𝛒𝛄𝛈𝛕𝛊𝛋𝛐ύ

Ο δείθηεο απηφο, ν νπνίνο αλαθέξεηαη θαη ζαλ βαζκφο δαλεηαθήο θάιπςεο, δείρλεη
ην πνζνζηφ επελδχζεσλ πνπ ρξεκαηνδνηήζεθαλ κε μέλα θεθάιαηα. Παξάιιεια
κεηξάεη ην βαζκφ αζθάιεηαο πνπ παξέρεηαη ζηνπο πηζησηέο ηεο επηρείξεζεο ζε
ελεξγεηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Σέινο, είλαη δείθηεο δηάξζξσζεο παζεηηθνχ θαζψο
δείρλεη ηελ αλαινγία μέλσλ θαη ηδίσλ θεθαιαίσλ ζαλ πνζνζηά πάλσ ζην ζχλνιν ηνπ
παζεηηθνχ θαη ηδίσλ θεθαιαίσλ.
πσο είλαη θπζηθφ, νη πηζησηέο ηεο επηρείξεζεο επηζπκνχλ ε επηρείξεζε λα έρεη
φζν ην δπλαηφ κηθξφηεξν δείθηε ζπλνιηθήο ηθαλφηεηαο δαλεηζκνχ, πνπ ππνδειψλεη
φηη δελ είλαη βεβαξεκέλε κε δάλεηα θαη άιιεο ππνρξεψζεηο πξνο ηξίηνπο, θαη άξα ην
ξίζθν πνπ παίξλνπλ φηαλ ηελ ρξεκαηνδνηνχλ είλαη κηθξφ.

𝟏𝟏. 𝚫𝛆ί𝛋𝛕𝛈𝛓 𝚳𝛂𝛋𝛒𝛐𝛑𝛒ό𝛉𝛆𝛔𝛍𝛈𝛓 𝚰𝛋𝛂𝛎ό𝛕𝛈𝛕𝛂𝛓 𝚫𝛂𝛎𝛆𝛊𝛔𝛍𝛐ύ =

Ί𝛅𝛊𝛂 𝚱𝛆𝛗ά𝛌𝛂𝛊𝛂
𝚫𝛊𝛂𝛒𝛋ή 𝚱𝛆𝛗ά𝛌𝛂𝛊𝛂

Ο δείθηεο απηφο ππνδειψλεη εάλ ηα θεθάιαηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαιχπηνληαη απφ
ηα δηαξθή θεθάιαηα (καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο + ίδηα θεθάιαηα). Γειαδή, αλ νη
εηαηξείεο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα πξνβνχλ ζε καθξνπξφζεζκα δάλεηα, βειηηψλνληαο
έηζη ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπο.
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𝟏𝟐. 𝚫𝛆ί𝛋𝛕𝛈𝛓 𝚪𝛆𝛎𝛊𝛋ή𝛓 𝚸𝛆𝛖𝛔𝛕ό𝛕𝛈𝛕𝛂𝛓 =

𝚱𝛖𝛋𝛌𝛐𝛗𝛐𝛒𝛐ύ𝛎 𝚬𝛎𝛆𝛒𝛄𝛈𝛕𝛊𝛋ό
𝚩𝛒𝛂𝛘𝛖𝛑𝛒ό𝛉𝛆𝛔𝛍𝛆𝛓 𝚼𝛑𝛐𝛘𝛒𝛆ώ𝛔𝛆𝛊𝛓

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο είλαη ίζσο ν πην δηαδεδνκέλνο δείθηεο γηα ηελ εθηίκεζε
ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο παξφηη απνηειεί έλα ρνλδξηθφ κέηξν κέηξεζεο
απηήο. Δπηηξέπεη ζηελ επηρείξεζε θαη ζηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο αλαιπηέο λα
εθηηκνχλ αλ θαη θαηά πφζν νη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο θαιχπηνληαη, ζε
δεδνκέλε ζηηγκή, απφ ηα επθφισο ξεπζηνπνηήζηκα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ.
Γεληθά, επηθξαηεί κηα εθδνρή φηη φζν πςειφηεξε ε ηηκή ηνπ δείθηε γεληθήο
ξεπζηφηεηαο, ηφζν θαιχηεξα. Απηφ κπνξεί λα είλαη ελ κέξεη αιεζέο θπξίσο φζνλ
αθνξά ηνπο πηζησηέο ηεο επηρείξεζεο, αθνχ θαλεξψλεη φηη ε επηρείξεζε κπνξεί λα
αληεπεμέιζεη κε ζρεηηθή επθνιία ζηηο βξαρπρξφληεο ππνρξεψζεηο ηεο. Απφ ηελ πιεπξά
ηεο επηρείξεζεο φκσο, δελ είλαη πάληα ζσζηή ε ζπζζψξεπζε κεηξεηψλ ή απνζεκάησλ
ρσξίο θάπνηα ινγηθή, αθνχ νη πφξνη απηνί ζα κπνξνχζαλ λα είραλ ρξεζηκνπνηεζεί
αιινχ θαη λα απέθεξαλ πεξαηηέξσ θέξδε ζηελ επηρείξεζε.

𝟏𝟑. 𝚫𝛆ί𝛋𝛕𝛈𝛓 Ά𝛍𝛆𝛔𝛈𝛓 𝚸𝛆𝛖𝛔𝛕ό𝛕𝛈𝛕𝛂𝛓 =
𝚱𝛖𝛋𝛌𝛐𝛗𝛐𝛒𝛐ύ𝛎 𝚬𝛎𝛆𝛒𝛄𝛈𝛕𝛊𝛋ό – 𝚨𝛑𝛐𝛉έ𝛍𝛂𝛕𝛂
𝚩𝛒𝛂𝛘𝛖𝛑𝛒ό𝛉𝛆𝛔𝛍𝛆𝛓 𝚼𝛑𝛐𝛘𝛒𝛆ώ𝛔𝛆𝛊𝛓

Ο δείθηεο απηφο πξνζπαζεί λα πεξηνξίζεη κεξηθέο απφ ηηο αδπλακίεο ηνπ
πξνεγνχκελνπ δείθηε, αθνχ ζπκπεξηιακβάλεη άκεζα ξεπζηνπνηήζηκα θπθινθνξηαθά
ζηνηρεία, ε αμία ησλ νπνίσλ είλαη ζρεηηθά βέβαηε. Με ηελ αθαίξεζε ησλ απνζεκάησλ,
ζε ζρέζε κε ηνλ πξνεγνχκελν δείθηε, ν δείθηεο απηφο θαλεξψλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο
επηρείξεζεο λα αληεπεμέιζεη ζηηο βξαρπρξφληεο ππνρξεψζεηο ηεο εάλ ζηακαηήζεη λα
πνπιά ηα πξντφληα ηεο.
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𝟏𝟒. 𝚫𝛆ί𝛋𝛕𝛈𝛓 𝚩𝛒𝛂𝛘𝛖𝛑𝛒ό𝛉𝛆𝛔𝛍𝛚𝛎 𝚼𝛑𝛐𝛘𝛒𝛆ώ𝛔𝛆𝛚𝛎 𝛑𝛒𝛐𝛓 𝚬𝛎𝛆𝛒𝛄𝛈𝛕𝛊𝛋ό =
𝚩𝛒𝛂𝛘𝛖𝛑𝛒ό𝛉𝛆𝛔𝛍𝛆𝛓 𝚼𝛑𝛐𝛘𝛒𝛆ώ𝛔𝛆𝛊𝛓
𝚺ύ𝛎𝛐𝛌𝛐 𝚬𝛎𝛆𝛒𝛄𝛈𝛕𝛊𝛋𝛐ύ

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο δείρλεη ην πνζνζηφ απφ ην ζπλνιηθφ ελεξγεηηθφ πνπ
ραξακίδεηαη γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ. Τςειέο ηηκέο
ηνπ δείθηε νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη κεγάιν πνζφ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζπαηαιηέηαη
γηα ηελ πιεξσκή βξαρπρξφλησλ δαλείσλ. ε πεξίπησζε ρακειήο ηηκήο ηνπ, νη
επηρεηξήζεηο ηείλνπλ πξνο ηνλ καθξνπξφζεζκν δαλεηζκφ.

𝟏𝟓. 𝚫𝛆ί𝛋𝛕𝛈𝛓 𝚰𝛋𝛂𝛎ό𝛕𝛈𝛕𝛂𝛓 𝚨𝛑𝛐𝛑𝛌𝛈𝛒𝛚𝛍ή𝛓 𝚼𝛑𝛐𝛘𝛒𝛆ώ𝛔𝛆𝛚𝛎 =
𝚺ύ𝛎𝛐𝛌𝛐 𝚼𝛑𝛐𝛘𝛒𝛆ώ𝛔𝛆𝛚𝛎
𝚷𝛆𝛒𝛊𝛉ώ𝛒𝛊𝛐 𝚨𝛖𝛕𝛐𝛘𝛒𝛈𝛍𝛂𝛕𝛐𝛅ό𝛕𝛈𝛔𝛈𝛓

(πνπ πεξηζψξην απηνρξεκαηνδφηεζεο = Κ.Μ.Φ.Σ + ζχλνιν απνζβέζεσλ).

Ο δείθηεο απηφο εθθξάδεη ηελ ηθαλφηεηα θάιπςεο ηξερνπζψλ ππνρξεψζεσλ απφ
θέξδε πνπ ε επηρείξεζε έρεη πξαγκαηνπνηήζεη θαη δελ έρνπλ απνζπξζεί απφ απηή,
αιιά παξακέλνπλ ζηελ εηαηξεία ππφ κνξθή απνζεκαηηθψλ θεθαιαίσλ.

𝟏𝟔. 𝚫𝛆ί𝛋𝛕𝛈𝛓 𝚱𝛆𝛗𝛂𝛌𝛂ί𝛐𝛖 𝚱ί𝛎𝛈𝛔𝛈𝛓 =

𝚫𝛊𝛂𝛒𝛋ή 𝚱𝛆𝛗ά𝛌𝛂𝛊𝛂
𝚱𝛂𝛉𝛂𝛒ό 𝚷ά𝛄𝛊𝛐 𝚬𝛎𝛆𝛒𝛄𝛈𝛕𝛊𝛋ό

Οη ηηκέο ηνπ δείθηε απηνχ ππνδειψλνπλ αλ ηα πάγηα ζηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ
θαιχπηνληαη απφ ηα δηαξθή θεθάιαηα (καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο + ίδηα
θεθάιαηα).
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Γ. ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΙΓΟΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ

𝟏𝟕. 𝚳έ𝛔𝛈 𝚷𝛆𝛒ί𝛐𝛅𝛐𝛓 𝚬ί𝛔𝛑𝛒𝛂𝛏𝛈𝛓 𝚨𝛑𝛂𝛊𝛕ή𝛔𝛆𝛚𝛎 =
𝚨𝛑𝛂𝛊𝛕ή𝛔𝛆𝛊𝛓 𝛂𝛑ό 𝛑𝛆𝛌ά𝛕𝛆𝛓 ∗ 𝟑𝟔𝟎
𝚷𝛚𝛌ή𝛔𝛆𝛊𝛓

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ζε εκέξεο ην κέζν φξν πξνζεζκίαο
εηζπξάμεσο ησλ απαηηήζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο απφ ηνπο πειάηεο ηεο. ε
γεληθέο γξακκέο, κηα επηρείξεζε ε νπνία παξέρεη κεγάιε πξνζεζκία γηα ηελ είζπξαμε
ησλ απαηηήζεψλ ηεο κπνξεί λα πξνζειθχζεη πειάηεο νη νπνίνη ζα επλνεζνχλ απφ ηε
κε ππνρξέσζε άκεζεο θαηαβνιήο ηνπ ρξένπο ηνπο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φκσο, κηα
αξθεηά ραιαξή πνιηηηθή είζπξαμεο απαηηήζεσλ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα
ξεπζηφηεηαο. Γηαρξνληθή αχμεζε ηνπ δείθηε, θαλεξψλεη είηε αιιαγή πνιηηηθήο ηεο
επηρείξεζεο απέλαληη ζηνπο πειάηεο ηεο είηε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ηκήκαηνο
πηζηψζεσλ ηεο επηρείξεζεο.
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ δείθηε απηνχ, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε φηη ν κέζνο
φξνο πξνζεζκίαο πνηθίιεη αλάινγα κε ηνλ ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο θαη ηηο ζπλζήθεο
αγνξάο. Μηα κέζε πεξίνδνο είζπξαμεο ηεο επηρείξεζεο θαηά πνιχ κεγαιχηεξε απφ ην
κέζν φξν ηνπ θιάδνπ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη, ππνδεηθλχεη φηη ε επηρείξεζε ζα πξέπεη
λα αθνινπζήζεη κηα πην ζθιεξή πνιηηηθή πίζησζεο ή λα ελδπλακψζεη ηε κέζνδν
ζπιινγήο ησλ ρξεκάησλ ηεο απφ ηνπο ρξεψζηεο. Απφ ηελ άιιε, κηα κέζε πεξίνδνο
είζπξαμεο θαηά πνιχ κηθξφηεξε ηνπ θιάδνπ ίζσο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κείσζε ησλ
πειαηψλ πνπ ζπλαιιάζζνληαη κε ηελ επηρείξεζε.

𝟏𝟖. 𝚫𝛆ί𝛋𝛕𝛈𝛓 𝚾𝛒ό𝛎𝛐𝛖 𝚷𝛂𝛒𝛂𝛍𝛐𝛎ή𝛓 𝚨𝛑𝛐𝛉𝛆𝛍ά𝛕𝛚𝛎 =

𝚨𝛑𝛐𝛉έ𝛍𝛂𝛕𝛂 ∗ 𝟑𝟔𝟎
𝚷𝛚𝛌ή𝛔𝛆𝛊𝛓

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο ιέγεηαη θαη δείθηεο απνζεκάησλ κε βάζε ηηο πσιήζεηο ηνπ
έηνπο ή θαη κειινληηθφο αξηζκνδείθηεο θαη απεηθνλίδεη πφζσλ εκεξψλ πσιήζεηο
θαιχπηνπλ ηα ππάξρνληα απνζέκαηα αλ δελ γίλεη θακία αγνξά ή ζηακαηήζεη ε
παξαγσγή. Οπζηαζηηθά, δείρλεη ηε παξακνλή ησλ απνζεκάησλ ζηελ απνζήθε θαηά ηε
δηάξθεηα κηαο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ. Δπεηδή ηα απνζέκαηα απνηεινχλ ηελ
ζπνλδπιηθή ζηήιε ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, ελδηαθέξεη άκεζα ηε
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δηνίθεζε ε δπλαηφηεηα κεηαηξνπήο ηνπο ζε ρξεκαηηθά κέζα ψζηε λα δηαηεξείηαη
πάληνηε ν επηζπκεηφο βαζκφο ξεπζηφηεηαο.

𝟏𝟗. 𝚱𝛖𝛋𝛌𝛐𝛗𝛐𝛒𝛊𝛂𝛋ή 𝚻𝛂𝛘ύ𝛕𝛈𝛕𝛂 𝚬𝛎𝛆𝛒𝛄𝛈𝛕𝛊𝛋𝛐ύ =

𝚳𝛊𝛋𝛕ό 𝚱έ𝛒𝛅𝛐𝛓
𝚺ύ𝛎𝛐𝛌𝛐 𝚬𝛎𝛆𝛒𝛄𝛈𝛕𝛊𝛋𝛐ύ

Δθθξάδεη ην βαζκφ ρξεζηκνπνηήζεσο ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
ηεο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο ηεο.

Γείρλεη εάλ ππάξρεη ή φρη

ππεξεπέλδπζε θεθαιαίσλ ζε ζρέζε κε ην χςνο ησλ πσιήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηεί.
Μηα πςειή ηηκή ηνπ δείθηε ζεκαίλεη φηη ε επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί εληαηηθά ηα
πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεί πσιήζεηο. Αληίζεηα, κηα
ρακειή ηηκή απνηειεί έλδεημε κε εληαηηθήο ρξεζηκνπνίεζεο απηψλ, νπφηε ζα πξέπεη ή
λα απμήζεη ην βαζκφ ρξεζηκνπνηήζεσο ηνπο ή λα ξεπζηνπνηήζεη κέξνο απηψλ.

2.3.4 ΔΦΑΡΜΟΦΗ ΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ
Ζ παξαγνληηθή αλάιπζε (Factor Analysis) αλήθεη ζηελ επξχηεξε νκάδα ησλ
πνιπκεηαβιεηψλ ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ. Πξφθεηηαη γηα κηα επξέσο δηαδεδνκέλε
ηερληθή κε εθαξκνγέο ηφζν ζηηο νηθνλνκηθέο επηζηήκεο φζν θαη ζηηο θνηλσληθέο
επηζηήκεο.
Οη εξεπλεηέο εθαξκφδνληαο ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε αλαθαιχπηνπλ ζην
δχζθνιν έξγν ηνπο έλα πνιχηηκν ζχκκαρν. Ζ κέζνδνο ηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο
(Johnson 1998):


εξκελεχεη θαη εμεηάδεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ελφο κεγάινπ αξηζκνχ κεηαβιεηψλ
κέζσ ηεο αλάδεημεο παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ θαη θαζνξίδνπλ ηε θχζε αιιά
θαη ηελ εμέιημε ησλ αξρηθψλ κεηαβιεηψλ



θαζνξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ λέσλ παξαγφλησλ θαη πξνζπαζεί λα δψζεη ηελ εξκελεία
ηνπο
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κεηψλεη ηνλ φγθν ησλ δεδνκέλσλ ρσξίο ηελ απψιεηα ζεκαληηθήο πιεξνθνξίαο,
δηεπθνιχλνληαο παξάιιεια ηελ επεμεξγαζία ηνπο θαη ζπλεπψο ηελ εμφξπμε
ζπκπεξαζκάησλ.
ια ηα παξαπάλσ δηεπθνιχλνπλ θαηά πνιχ ην έξγν ησλ εξεπλεηψλ θαζψο

απινπνηνχλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ θαη κεηψλνπλ ηηο δηαζηάζεηο ελφο
πξνβιήκαηνο. Δλ ηέιεη, κέζσ ηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο επηιέγεηαη ην ηειηθφ
ζχλνιν ησλ δεηθηψλ.
Δθαξκφδνληαο, ινηπφλ, ζηελ παξνχζα έξεπλα ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε ζηνπο 19
αξηζκνδείθηεο, πξνέθπςαλ ηειηθά 12 αξηζκνδείθηεο. Αλ θαη ν αξηζκφο απηφο είλαη
αξθεηά κηθξφηεξνο, κνληεινπνηνχλ κε ζαθήλεηα θαη πιεξφηεηα φιεο ηηο πηπρέο ηεο
απφδνζεο ησλ Γ.Δ.Κ.Ο. θαη ζπληζηνχλ ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαηά ηελ εθαξκνγή
ηεο πνιπθξηηήξηαο κεζφδνπ PROMETHEE.
Πξέπεη σζηφζν λα ζεκεησζεί φηη ππάξρεη έλαο κεγάινο αξηζκφο θξηηεξίσλ πνπ ζα
κπνξνχζαλ λα είραλ ζπκπεξηιεθζεί ζηελ αλάιπζε ή αθφκα λα αληηθαηαζηήζνπλ ηα
ππάξρνληα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε απηή ηελ έξεπλα. Παξφια απηά, πέξα
απφ ηελ έιιεηςε δεδνκέλσλ πνπ είλαη ζχλεζεο θαηλφκελν θαη δελ επηηξέπεη πάληα ηνλ
ππνινγηζκφ ησλ επηζπκεηψλ δεηθηψλ, ε ρξήζε κεγάινπ αξηζκνχ δεηθηψλ παξνπζηάδεη
θαη άιια πξνβιήκαηα ιφγσ ηεο πςειήο ζπζρέηηζεο πνπ ζπλήζσο ππάξρεη κεηαμχ ησλ
θξηηεξίσλ.

2.3.5 ΜΔΛΔΣΗ ΣΩΝ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΙΚΣΩΝ ΣΩΝ Γ.Δ.Κ.Ο.
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΟ 2006-2008
ηελ παξάγξαθν απηή παξνπζηάδνληαη ηα δηαγξάκκαηα ησλ 12 εμεηαδφκελσλ
αξηζκνδεηθηψλ, ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα πνπ απνθνκίζζεθαλ γηα ηελ πεξίνδν 20062008, γηα ηηο ηέζζεξηο θαηεγνξίεο ησλ κειεηψκελσλ Γ.Δ.Κ.Ο. Σα δηαγξάκκαηα απηά
παξαηίζεληαη ρσξίο ζρφιηα θαζψο παξαηεξψληαο ηα είλαη εκθαλήο ε δηαρξνληθή
εμέιημε ησλ δεηθηψλ γηα θάζε επηρείξεζε. Δπίζεο, βνεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε ηνπ
ζπγθεληξσηηθνχ πίλαθα κέζσλ φξσλ πνπ αθνινπζεί παξαθάησ. Σα δηαγξάκκαηα ησλ
ππφινηπσλ 6 αξηζκνδεηθηψλ, νη νπνίνη εμαηξέζεθαλ κε ηελ εθαξκνγή ηεο
παξαγνληηθήο αλάιπζεο, παξνπζηάδνληαη ζην Παξάξηεκα Β κε ηε κνξθή κέζσλ φξσλ
γηα ηελ εμεηαδφκελε ηξηεηία.
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Α. ΓΔΙΚΣΔ ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ

𝟐. 𝚱𝛂𝛉𝛂𝛒ό 𝚷𝛆𝛒𝛊𝛉ώ𝛒𝛊𝛐 𝚱έ𝛒𝛅𝛐𝛖𝛓
2006

2007

2008

2006

2007

2008

1,00
0,50
0,00
-0,50

-1,00
-1,50
-2,00
-2,50
-3,00

10,00
0,00
-10,00

ΕΘΕΛ ΕΛΤΑ ΗΣΑΠ ΗΛΠΑΠ ΟΑΣΑ

ΟΛΘ

ΟΛΠ

ΟΣΕ

-20,00
-30,00
-40,00

-50,00

2006

2007

2008

14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
-2,00
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Σειρά1

Σειρά2

Σειρά3

2,00
0,00
-2,00
-4,00
-6,00
-8,00
-10,00

𝟑. 𝚫𝛆ί𝛋𝛕𝛈𝛓 𝚷𝛆𝛒𝛊𝛉𝝎𝛒ί𝛐𝛖 𝚱. 𝚷. 𝚽. 𝚻.
2006

2007

2008

2006

2007

2008

1,00
0,50
0,00
-0,50
-1,00
-1,50
-2,00
-2,50
-3,00

10,00
0,00
-10,00

ΕΘΕΛ ΕΛΤΑ ΗΣΑΠ ΗΛΠΑΠ ΟΑΣΑ

ΟΛΘ

ΟΛΠ

ΟΣΕ

-20,00
-30,00
-40,00
-50,00
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2006

2007

2008

2006

2007

2008

10,00

8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
-2,00

2,00
0,00
-2,00
-4,00
-6,00
-8,00
-10,00

𝟒. 𝚾𝛒𝛈𝛍𝛂𝛕𝛐𝛐𝛊𝛋𝛐𝛎𝛐𝛍𝛊𝛋ή 𝚨𝛑𝛐𝛅𝛐𝛕𝛊𝛋ό𝛕𝛈𝛕𝛂
Σειρά1

Σειρά2

Σειρά3

4,00
2,00
0,00
-2,00
-4,00
-6,00
-8,00
-10,00
-12,00
-14,00
-16,00
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2006

2007

2008

2,00
0,00
-2,00

ΕΘΕΛ ΕΛΤΑ ΗΣΑΠ ΗΛΠΑΠ ΟΑΣΑ

ΟΛΘ

ΟΛΠ

ΟΣΕ

-4,00
-6,00
-8,00
-10,00

2006

2007

2008

2006

2007

2008

0,40
0,20
0,00
-0,20
-0,40
-0,60
-0,80
-1,00
-1,20
-1,40
-1,60

0,50
0,00
-0,50
-1,00
-1,50
-2,00
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𝟔. 𝚫𝛆ί𝛋𝛕𝛈𝛓 𝚨𝛑ό𝛅𝛐𝛔𝛈𝛓 𝚷𝛂𝛄ί𝛚𝛎
2006

2007

2008

2006

2007

2008

2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
-0,50

0,60
0,40

0,20
0,00
-0,20
-0,40
-0,60
-0,80
-1,00
-1,20
-1,40

ΕΘΕΛ

ΕΛΤΑ ΗΣΑΠ ΗΛΠΑΠ ΟΑΣΑ

2006

2007

ΟΛΘ

ΟΛΠ

ΟΣΕ

2008

0,50
0,00
-0,50
-1,00
-1,50
-2,00
-2,50
-3,00
-3,50
-4,00
-4,50
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2006

2007

2008

0,10
0,00

-0,10
-0,20
-0,30
-0,40
-0,50
-0,60

𝟕. 𝚫𝛆ί𝛋𝛕𝛈𝛓 𝚱𝛖𝛋𝛌𝛐𝛗𝛐𝛒ί𝛂𝛓 𝚬𝛎𝛆𝛒𝛄𝛈𝛕𝛊𝛋𝛐ύ
2006

2007

2008

2006

2007

2008

4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
ΕΘΕΛ

ΕΛΤΑ

ΗΣΑΠ ΗΛΠΑΠ ΟΑΣΑ

ΟΛΘ

ΟΛΠ

ΟΣΕ
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2006

2007

2008

2006

2007

2008

1,80
1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

𝟗. 𝚫𝛆ί𝛋𝛕𝛈𝛓 𝚱𝛖𝛋𝛌𝛐𝛗𝛐𝛒ί𝛂𝛓 𝚼𝛑𝛐𝛘𝛒𝛆ώ𝛔𝛆𝛚𝛎
2006

2007

2008

8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

51

2006

2007

2008

3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
ΕΘΕΛ

ΕΛΤΑ

ΗΣΑΠ ΗΛΠΑΠ ΟΑΣΑ

2006

2007

2008

2006

2007

2008

ΟΛΘ

ΟΛΠ

ΟΣΕ

3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

52

Β. ΓΔΙΚΣΔ ΦΔΡΔΓΓΤΟΣΗΣΑ
𝟏𝟎. 𝚫𝛆ί𝛋𝛕𝛈𝛓 𝚺𝛖𝛎𝛐𝛌𝛊𝛋ή𝛓 𝚰𝛋𝛂𝛎ό𝛕𝛈𝛕𝛂𝛓 𝚫𝛂𝛎𝛆𝛊𝛔𝛍𝛐ύ
2006

2007

2008

2006

2007

2008

4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

4,00
3,50

3,00
2,50
2,00

1,50
1,00
0,50
0,00
ΕΘΕΛ

ΕΛΤΑ ΗΣΑΠ ΗΛΠΑΠ ΟΑΣΑ

2006

2007

ΟΛΘ

ΟΛΠ

ΟΣΕ

2008

1,80
1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
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2006

2007

2008

1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

𝟏𝟏. 𝚫𝛆ί𝛋𝛕𝛈𝛓 𝚳𝛂𝛋𝛒𝛐𝛑𝛒ό𝛉𝛆𝛔𝛍𝛈𝛓 𝚰𝛋𝛂𝛎ό𝛕𝛈𝛕𝛂𝛓 𝚫𝛂𝛎𝛆𝛊𝛔𝛍𝛐ύ
2006

2007

2008

2006

2007

2008

1,50
1,00
0,50
0,00
-0,50
-1,00
-1,50

2,00
1,00
0,00
-1,00

ΕΘΕΛ

ΕΛΤΑ ΗΣΑΠ ΗΛΠΑΠ ΟΑΣΑ

ΟΛΘ

ΟΛΠ

ΟΣΕ

-2,00
-3,00
-4,00
-5,00
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2006

2007

2008

2006

2007

2008

1,20

1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
-0,20
-0,40

-0,60

1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
-0,20

𝟏𝟐. 𝚫𝛆ί𝛋𝛕𝛈𝛓 𝚪𝛆𝛎𝛊𝛋ή𝛓 𝚸𝛆𝛖𝛔𝛕ό𝛕𝛈𝛕𝛂𝛓
2006

2007

2008

8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
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2006

2007

2008

7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00

1,00
0,00
ΕΘΕΛ

ΕΛΤΑ ΗΣΑΠ ΗΛΠΑΠ ΟΑΣΑ

2006

2007

2008

2006

2007

2008

ΟΛΘ

ΟΛΠ

ΟΣΕ

30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00

12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
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𝟏𝟑. 𝚫𝛆ί𝛋𝛕𝛈𝛓 Ά𝛍𝛆𝛔𝛈𝛓 𝚸𝛆𝛖𝛔𝛕ό𝛕𝛈𝛕𝛂𝛓
2006

2007

2008

2006

2007

2008

2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
-0,50
-1,00

7,00
6,00

5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
ΕΘΕΛ

ΕΛΤΑ ΗΣΑΠ ΗΛΠΑΠ ΟΑΣΑ

2006

2007

ΟΛΘ

ΟΛΠ

ΟΣΕ

2008

20,00
18,00
16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
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2006

2007

2008

9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
-1,00

𝟏𝟓. 𝚫𝛆ί𝛋𝛕𝛈𝛓 𝚰𝛋𝛂𝛎ό𝛕𝛈𝛕𝛂𝛓 𝚨𝛑𝛐𝛑𝛌𝛈𝛒𝛚𝛍ή𝛓 𝚼𝛑𝛐𝛘𝛒𝛆ώ𝛔𝛆𝛚𝛎
2006

2007

2008

2006

2007

2008

60,00
40,00
20,00
0,00
-20,00
-40,00
-60,00

70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
-10,00

ΕΘΕΛ ΕΛΤΑ ΗΣΑΠ ΗΛΠΑΠ ΟΑΣΑ

ΟΛΘ

ΟΛΠ

ΟΣΕ

-20,00
-30,00
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2006

2007

2008

2006

2007

2008

100,00
80,00

60,00
40,00
20,00
0,00
-20,00

600,00
400,00
200,00
0,00
-200,00
-400,00
-600,00
-800,00

Γ. ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΙΓΟΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ
𝟏𝟗. 𝚱𝛖𝛋𝛌𝛐𝛗𝛐𝛒𝛊𝛂𝛋ή 𝚻𝛂𝛘ύ𝛕𝛈𝛕𝛂 𝚬𝛎𝛆𝛒𝛄𝛈𝛕𝛊𝛋𝛐ύ
2006

2007

2008

0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
-0,10
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2006

2007

2008

0,40
0,20
0,00
-0,20

ΕΘΕΛ

ΕΛΤΑ ΗΣΑΠ ΗΛΠΑΠ ΟΑΣΑ

ΟΛΘ

ΟΛΠ

ΟΣΕ

-0,40
-0,60
-0,80
-1,00

2006

2007

2008

2006

2007

2008

0,60
0,40
0,20
0,00
-0,20
-0,40
-0,60
-0,80
-1,00
-1,20
-1,40
-1,60

0,30
0,25

0,20
0,15

0,10
0,05
0,00
-0,05
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Ο πίλαθαο 2.1 πνπ αθνινπζεί, είλαη έλαο ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο κε ηνπο 12
εμεηαδφκελνπο δείθηεο θαη ηελ ηηκή πνπ ζεκεηψλεη θάζε θαηεγνξία επηρεηξήζεσλ, ε
νπνία απνηειεί ηνλ κέζν φξν ησλ ηηκψλ ησλ εθάζηνηε επηρεηξήζεσλ γηα θάζε δείθηε.

Πίνακαρ 2.1

χκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηνπ παξαπάλσ πίλαθα, πξνθχπηνπλ νη αθφινπζεο
παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο αξηζκνδείθηεο θαη ηηο θαηεγνξίεο ησλ εμεηαδφκελσλ
επηρεηξήζεσλ:
ιεο νη θαηεγνξίεο παξνπζηάδνπλ αξλεηηθφ Καζαξφ Πεξηζψξην Κέξδνπο, κε ηελ
Καηεγνξία Β. λα ζεκεηψλεη αξθεηά ρακειφηεξε ηηκή. Δμαίξεζε απνηειεί ε
Καηεγνξία Γ., φπνπ ην πνζνζηφ ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ κε ην νπνίν
ιεηηνπξγνχλ νη επηρεηξήζεηο αγγίδεη ην 92,8%. Πξέπεη, φκσο, λα αλαθεξζεί φηη ε
ηηκή απηή δελ αληηπξνζσπεχεη πιήξσο ηελ εηθφλα φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο
θαηεγνξίαο, αιιά είλαη θπξίσο επεξεαζκέλε απφ ηηο πνιχ πςειέο ηηκέο ησλ
ΔΟΜΜΔΥ θαη ΠΑΔΠ (456,74% θαη 312,63% αληίζηνηρα).
ην ίδην αθξηβψο κνηίβν θπκαίλνληαη θαη νη παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ δείθηε
Πεξηζσξίνπ Κ.Π.Φ.Σ. Σν πνζνζηφ ηεο Καηεγνξίαο Γ. είλαη αξθεηά πςειφ (85,2%)
ιφγσ ησλ πςειψλ θεξδψλ ησλ ΔΟΜΜΔΥ θαη ΠΑΔΠ. Ζ Καηεγνξία Β. ζεκεηψλεη
θαη πάιη ηελ ρακειφηεξε αξλεηηθή ηηκή ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο, επεξεαζκέλε
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απφ ηα κεγάια πνζνζηά δεκίσλ πξν θφξσλ πνπ ζεκείσζαλ αξθεηέο απφ ηηο
επηρεηξήζεηο ηεο.
ζνλ αθνξά ζηε Υξεκαηννηθνλνκηθή Απνδνηηθφηεηα παξαηεξείηαη φηη φιεο νη
θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ παξνπζηάδνπλ θαηά κέζν φξν αξλεηηθή εηθφλα. Σν
ζπκπέξαζκα, βέβαηα, απηφ δελ αληηπξνζσπεχεη φιεο ηηο επηρεηξήζεηο, θαζψο απηφ
ζα ζήκαηλε φηη δελ ζα απέδηδε θαλέλα απφ ηα θεθάιαηα πνπ έρνπλ επελδχζεη νη
κέηνρνη ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο. Πξνθαλψο, είλαη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε
απνηέιεζκα ησλ αξθεηά ρακειψλ επηδφζεσλ πνπ ζεκείσζε έλα κεγάιν πνζνζηφ
ησλ επηρεηξήζεσλ θάζε θαηεγνξίαο.
Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο επηρεηξήζεηο ζεκεηψλνπλ γεληθά ρακειφ πνζνζηφ ζηνλ
δείθηε Απφδνζεο Παγίσλ. Πξνθαλψο, νη επηρεηξήζεηο απηέο βαζίδνπλ ηα θέξδε
ηνπο θπξίσο ζηα δηαζέζηκα πεξηνπζηαθά ηνπο ζηνηρεία. Σν γεγνλφο απηφ, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηηο πνιχ ρακειέο θαη κάιηζηα αξλεηηθέο ηηκέο ησλ επηρεηξήζεσλ
ΔΘΔΛ (Καηεγνξά Β.), ΔΛΦΔ (Καηεγνξά Γ.) θαη ΑΠΡΟΦΟ (Καηεγνξά Γ.)
νδήγεζαλ ζην αξλεηηθφ απνηέιεζκα γηα ηνλ δείθηε απηφ κε ηηκέο -0,145, -0,328
θαη -0,136 αληίζηνηρα.. Αληίζεηα, ν ΟΠΑΠ θαίλεηαη λα βαζίδεη ηα θέξδε ηνπ ζηελ
απνδνηηθφηεηα ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ θαζψο παξνπζηάδεη ηε
κεγαιχηεξε ηηκή ζηνλ δείθηε απηφ, ζε ζεκείν πνπ αλεβάδεη αξθεηά ηνλ κέζν φξν
ηεο Καηεγνξίαο Α.
Αλαθνξηθά κε ηνλ δείθηε Κπθινθνξίαο Δλεξγεηηθνχ, είλαη θαλεξφ πσο νη ηηκέο
ησλ πεξηζζφηεξσλ επηρεηξήζεσλ είλαη ζρεηηθά ρακειέο, γη’ απηφ θαη νη κέζνη φξνη
ησλ Καηεγνξηψλ Β., Γ. θαη Γ. αγγίδνπλ κφιηο ην

0,232, 0,491 θαη 0,253

αληίζηνηρα. Οη ηηκέο απηέο θαλεξψλνπλ μεθάζαξα ηελ αδπλακία ηεο πιεηνςεθίαο
ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αλήθνπλ ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο, λα ρξεζηκνπνηνχλ
κηθξή ή κεγάιε αμία ηνπ ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ ηνπο γηα λα επηηχρνπλ νξηζκέλν
φγθν πσιήζεσλ. Ζ θαιχηεξε εηθφλα πνπ παξνπζηάδεη ζπλνιηθά ε Καηεγνξία Α.,
κε ηηκή 1,178 νθείιεηαη ζηηο αξθεηά κεγάιεο ηηκέο πνπ θαηέιαβαλ νη επηρεηξήζεηο
ΟΠΑΠ, ΔΚΟ/ΔΛΓΑ θαη ΔΛΠΔ, ν νπνίεο θπκαίλνληαη κεηαμχ 2-4%.
Παξφκνηα κε ηνλ πξνεγνχκελν δείθηε θαίλεηαη φηη είλαη θ ε εηθφλα πνπ
παξνπζηάδνπλ νη κέζνη φξνη ησλ θαηεγνξηψλ ζρεηηθά κε ηνλ δείθηε Κπθινθνξίαο
Τπνρξεψζεσλ. Δμαηηίαο, ινηπφλ, ησλ ζρεηηθά κηθξψλ ηηκψλ γίλεηαη εκθαλήο ε
δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδνπλ νη πην πνιιέο επηρεηξήζεηο λα εθκεηαιιεπηνχλ ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπο. Ο κέζνο φξνο ηεο Καηεγνξίαο Α. παξνπζηάδεηαη αξθεηά
πςειφηεξνο (2,396) ζε ζχγθξηζε κε ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο θαη απηφ είλαη
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απφξξνηα ησλ πςειψλ επηδφζεσλ πνπ ζεκείσζαλ θπξίσο νη επηρεηξήζεηο
ΔΚΟ/ΔΛΓΑ, ΓΔΠΑ, ΟΠΑΠ θαη ΔΛΠΔ.
Οη κέζνη φξνη ησλ ηηκψλ ηνπ δείθηε πλνιηθήο Ηθαλφηεηαο Γαλεηζκνχ φισλ ησλ
εμεηαδφκελσλ θαηεγνξηψλ θπκαίλνληαη ζηα ίδηα πεξίπνπ επίπεδα, κε ηελ
Καηεγνξία Β. λα αθνινπζεί κε κηθξή δηαθνξά. πσο είλαη θπζηθφ, νη πηζησηέο
θάζε επηρείξεζεο επηζπκνχλ ε επηρείξεζε λα έρεη φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξε ηηκή
ζηνλ δείθηε απηφ, πνπ ππνδειψλεη φηη δελ είλαη βεβαξεκέλε κε δάλεηα θαη άιιεο
ππνρξεψζεηο πξνο ηξίηνπο, θαη άξα ην ξίζθν πνπ παίξλνπλ φηαλ ηελ
ρξεκαηνδνηνχλ είλαη κηθξφ. Έηζη, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε Καηεγνξία Β. ζεκείσζε
ηελ ρεηξφηεξε ηηκή (0,995) θαη απηφ νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ ΔΘΔΛ, ε ηηκή
ηεο νπνίαο είλαη θαηά πνιχ απμεκέλε ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο νκνεηδείο
επηρεηξήζεηο.
Ζ πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ δε θαίλεηαη λα δείρλεη αμηνπηζηία πξνο ηνλ
καθξνπξφζεζκν δαλεηζκφ θαζψο νη ηηκέο ηνπ δείθηε Μαθξνπξφζεζκεο
Ηθαλφηεηαο Γαλεηζκνχ πνπ ζεκείσζαλ νη Καηεγνξίεο Α., Γ. θαη Γ δελ είλαη
ηδηαίηεξα θαιέο. αθψο, φκσο, ζεσξνχληαη θαιχηεξεο απφ ηνλ αξλεηηθφ κέζν φξν
ηεο Καηεγνξίαο Α. (-0,073). Πξνθαλψο, ε αξλεηηθή ηηκή ηεο ΔΘΔΛ ζηνλ δείθηε
απηφ ήηαλ ηφζν κεγάιε πνπ νη ππφινηπεο επηρεηξήζεηο ηεο θαηεγνξίαο δελ
θαηάθεξαλ λα ηζνξξνπήζνπλ ηε δηαθνξά θαη λα βειηηψζνπλ, έηζη, ηελ ζπλνιηθή
εηθφλα ζηνλ ηνκέα απηφ.
ζνλ αθνξά ζηνλ δείθηε Γεληθήο Ρεπζηφηεηαο παξαηεξείηαη φηη ε ηηκή ηνπ γηα
φιεο ηηο εμεηαδφκελεο θαηεγνξίεο μεπεξλά ηε κνλάδα θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
εθδνρή πνπ επηθξαηεί φηη φζν πςειφηεξε ε ηηκή ηνπ δείθηε, ηφζν θαιχηεξα, ζα
κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη νη επηρεηξήζεηο ηεο Καηεγνξίαο Γ. βξίζθνληαη ζε πην
πιενλεθηηθή ζέζε απφ ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο. Απηφ, κπνξεί λα είλαη ελ κέξεη
αιεζέο θπξίσο φζνλ αθνξά ηνπο πηζησηέο ησλ επηρεηξήζεσλ, αθνχ θαλεξψλεη φηη
κπνξνχλ λα αληεπεμέιζνπλ κε ζρεηηθή επθνιία ζηηο βξαρπρξφληεο ππνρξεψζεηο
ηνπο. Απφ ηελ πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ, φκσο, δελ είλαη πάληα ζσζηή ε
ζπζζψξεπζε κεηξεηψλ ή απνζεκάησλ ρσξίο θάπνηα ινγηθή, αθνχ νη πφξνη απηνί
ζα κπνξνχζαλ λα είραλ ρξεζηκνπνηεζεί αιινχ θαη λα απέθεξαλ πεξαηηέξσ θέξδε
ζηελ επηρείξεζε.
ρεηηθά κε ηνλ δείθηε Άκεζεο Ρεπζηφηεηαο, είλαη θαλεξφ πσο ε ηηκή πνπ
ζεκεηψλεη ε Καηεγνξία Α. είλαη κηθξφηεξε ηεο κνλάδαο (0,851) θαζψο ηα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία άκεζεο ξεπζηφηεηαο φισλ ζρεδφλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ
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ηελ απνηεινχλ είλαη κηθξφηεξα απφ ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. Σν γεγνλφο
απηφ είλαη έλδεημε ηεο κε χπαξμεο ξεπζηφηεηαο απφ κέξνπο ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ
ηηκή ηνπ δείθηε ζε φιεο ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο μεπεξλά ηε κνλάδα θαη απηφ,
θαηά ηελ άπνςε αξθεηψλ αλαιπηψλ θαηαζηάζεσλ, ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη σο
έλδεημε κηαο αξθεηά θαιήο ηξέρνπζαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο. Ζ
αληίιεςε απηή δελ επαιεζεχεηαη πιήξσο γηα ηελ Καηεγνξία Γ. θαζψο ε κεγάιε
ηηκή ζηνλ δείθηε απηφ (3,507) νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζηηο πνιχ πςειέο επηδφζεηο
ησλ ΠΑΔΠ, ΔΟΜΜΔΥ θαη ΟΚΑΑ ελψ νη πεξηζζφηεξεο νκνεηδείο επηρεηξήζεηο
ζεκείσζαλ ηηκή θάησ απφ ηε κνλάδα.
Ζ ηηκή ηνπ δείθηε Ηθαλφηεηαο Απνπιεξσκήο Τπνρξεψζεσλ πνπ ζεκεηψλεη ε
Καηεγνξία Γ. παξνπζηάδεη ηεξάζηηα δηαθνξά ζπγθξηλφκελε κε ηηο ππφινηπεο
θαηεγνξίεο θαη ε θαηάζηαζε απηή νθείιεηαη ζηηο επηρεηξήζεηο ΚΔΓ θαη ΟΚ νη
ππνρξεψζεηο ησλ νπνίσλ είλαη αξθεηά πςειέο ζε ζρέζε κε ηα θέξδε ηνπο.
Οη ηηκέο πνπ παξνπζηάδνπλ φιεο νη εμεηαδφκελεο θαηεγνξίεο γηα ηελ
Κπθινθνξηαθή Σαρχηεηα Δλεξγεηηθνχ ραξαθηεξίδνληαη ρακειέο θαη απηφ είλαη
έλδεημε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ επηρεηξήζεσλ ζα πξέπεη ή λα απμήζεη ηνλ
βαζκφ ρξεζηκνπνηήζεσο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ ή λα ξεπζηνπνηήζεη
κέξνο απηψλ πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεί πσιήζεηο.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3ο
ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ Γ.Δ.Κ.Ο. ΜΔ
ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ PROMETHEE

3.1 ΔΙΑΓΩΓΗ
ηφρνο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ είλαη ε θαηάηαμε θαη αμηνιφγεζε ησλ Γεκφζησλ
Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ κε ηελ εθαξκνγή ηεο πνιπθξηηήξηαο κεζφδνπ
PROMETHEE γηα ηελ ηξηεηία 2006-2008. Αξρηθά, παξνπζηάδεηαη ην ζεσξεηηθφ
ππφβαζξν ηεο κεζφδνπ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνεζεί ε δηαδηθαζία θαη ν ηξφπνο
επεμεξγαζίαο θαη παξνπζίαζεο ησλ απνηειεζκάησλ.

3.2 ΟΙ ΜΔΘΟΓΟΙ PROMETHEE
Οη κέζνδνη ηεο νηθνγέλεηαο PROMETHEE αλήθνπλ ζηε ζεσξία ησλ ζρέζεσλ
ππεξνρήο θαη αλαπηχρζεθαλ ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 απφ ηνπο Brans J. and
Vincke P. κε ηηο κεζφδνπο PROMETHEE Η θαη ΗΗ, oη νπνίεο παξακέλνπλ κέρξη θαη
ζήκεξα ηδηαίηεξα δεκνθηιείο ζην ρψξν ηεο πνιπθξηηήξηαο αλάιπζεο απνθάζεσλ. Οη
δχν απηέο κέζνδνη βαζίδνληαη ζηελ ίδηα αθξηβψο κεζνδνινγία θαηά ηελ αλάπηπμε ηεο
ζρέζεο ππεξνρήο θαη δηαθνξνπνηνχληαη κφλν ζηε θάζε ηεο εθκεηάιιεπζεο πνπ
αλαπηχζζεηαη.
Ζ θάζε ηεο αλάπηπμεο ηεο ζρέζεο ππεξνρήο βαζίδεηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ
δείθηε πξνηίκεζεο (preference index) π(xi, xј) γηα θάζε δεχγνο ελαιιαθηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ xi θαη xj. Ο δείθηεο απηφο νξίδεηαη παξφκνηα κε ηνλ δείθηε
ζπκθσλίαο ζηηο κεζφδνπο ELECTRE:
π(xi, xj)=

n



wk pk (xi, xj)

k 1

Ο κεξηθφο δείθηεο πξνηίκεζεο pk(xi, xј) γηα ην θξηηήξην ρθ νξίδεηαη ζπλαξηήζεη ηεο
δηαθνξάο ρik – ρjk. κεηαμχ ησλ επηδφζεσλ ησλ δχν ελαιιαθηηθψλ ζην θξηηήξην ρk
(Γνχκπνο, Ενπνπλίδεο 2001).
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Δηδηθφηεξα:

0,  ά xik  x jk
pk(xi,xj)= 

hk ( xik  x jk ),  ά xik  x jk

Γηα ηελ κνξθή ηεο ζπλάξηεζεο hk έρνπλ πξνηαζεί έμη πεξηπηψζεηο (γεληθεπκέλα
θξηηήξηα, generalized criteria):
1. Σν ζχλεζεο θξηηήξην (usual criterion): ηελ πεξίπησζε απηή ζεσξείηαη φηη ν
απνθαζίδσλ είλαη αδηάθνξνο κεηαμχ δχν ελαιιαθηηθψλ xi θαη xj ζην θξηηήξην ρθ,
αλ θαη κφλν αλ ρik = ρjk. Γηαθνξεηηθά εάλ ρik > ρjk ν απνθαζίδσλ ζεσξεί φηη
ππάξρεη ζαθήο πξνηίκεζε ηεο xi έλαληη ηεο xj. Ζ ζπλάξηεζε hk, ζηελ πεξίπησζε
απηή νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν:


0,  ά xik  x jk
hk(xik-xjk)= 

1,  ά xik  x jk

2. Σν ζρεδφλ θξηηήξην (quasi criterion): χκθσλα κε ην γεληθεπκέλν απηφ θξηηήξην, ν
απνθαζίδσλ ζεσξεί φηη ππάξρεη αδηαθνξία κεηαμχ δχν ελαιιαθηηθψλ xi θαη xj ζην
θξηηήξην ρθ , φηαλ ε δηαθνξά ρik - ρjk δελ ππεξβαίλεη έλα θαηψθιη αδηαθνξίαο qk.
Γηαθνξεηηθά ππάξρεη ζαθήο πξνηίκεζε. Γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε απηνχ ηνπ
γεληθεπκέλνπ θξηηεξίνπ, ζα πξέπεη λα θαζνξηζηεί ην θαηψθιη αδηαθνξίαο. Ζ
ζπλάξηεζε hk ζηελ πεξίπησζε απηή νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν:


0,  ά xik  x jk  qk
hk(xik-xjk)= 

1,  ά xik  x jk  qk

3.

Σν γξακκηθήο πξνηίκεζεο θξηηήξην (criterion with linear preference): Ο
απνθαζίδσλ ρξεζηκνπνηψληαο ην γεληθεπκέλν απηφ θξηηήξην ζεσξεί φηη εθφζνλ
ε δηαθνξά ρik - ρjk είλαη κηθξφηεξε απφ έλα θαηψθιη πξνηίκεζεο pk, ηφηε ε
πξνηίκεζή ηνπ γηα ηελ ελαιιαθηηθή απμάλεη γξακκηθά ζπλαξηήζεη ηεο δηαθνξάο
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ρik - ρjk. ηαλ ε δηαθνξά ρik - ρjk ππεξβεί ην θαηψθιη πξνηίκεζεο pk ηφηε ππάξρεη
ζαθήο πξνηίκεζε. Ζ ζπλάξηεζε hk ζηελ πεξίπησζε απηή νξίδεηαη ζχκθσλα κε
ηνλ ηχπν:

 xik  x jk
,  ά xik  x jk  pk

hk(xik-xjk)=  pk
1,  ά x  x  p
ik
jk
k


4.

Σν θξηηήξην επηπέδνπ (level criterion): ην γεληθεπκέλν απηφ θξηηήξην
ρξεζηκνπνηείηαη ηφζν ην θαηψθιη αδηαθνξίαο, φζν θαη ην θαηψθιη πξνηίκεζεο.
Δθφζνλ ε δηαθνξά ρik - ρjk βξίζθεηαη κεηαμχ ηνπ δηαζηήκαηνο [qk,pk],ηφηε
ππάξρεη ειαθξά πξνηίκεζε γηα ηελ ελαιιαθηηθή xi. ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο
ηζρχνπλ oη παξαηεξήζεηο πνπ έγηλαλ ζηα πξνεγνχκελα δχν γεληθεπκέλα
θξηηήξηα. Γειαδή φηαλ ε δηαθνξά ρik - ρjk είλαη κηθξφηεξε ηνπ qk ηφηε ππάξρεη
αδηαθνξία κεηαμχ ησλ ζπγθξηλφκελσλ ελαιιαθηηθψλ, ελψ φηαλ ε δηαθνξά ρ ik ρjk είλαη κεγαιχηεξε απφ ην θαηψθιη πξνηίκεζεο, ηφηε ππάξρεη ζαθήο
πξνηίκεζε γηα ηε xi. Ζ ζπλάξηεζε hk ζηελ πεξίπησζε απηή νξίδεηαη ζχκθσλα
κε ηνλ ηχπν:

0,  ά xik  x jk  qk

hk(xik-xjk)= 0.5,  ά xik  x jk  (qk , pk ]

1,  ά xik  x jk  pk

5. Σν θξηηήξην γξακκηθήο πξνηίκεζεο θαη πεξηνρήο αδηαθνξίαο (criterion with linear
preference and indifference area): Ο απνθαζίδσλ ζηελ πεξίπησζε απηή ζεσξεί φηη
ε πξνηίκεζή ηνπ απμάλεη γξακκηθά απφ ηελ αδηαθνξία ζηε ζαθή πξνηίκεζε, φηαλ
ε δηαθνξά ρik - ρjk βξίζθεηαη κεηαμχ ηνπ νξίνπ αδηαθνξίαο θαη ηνπ νξίνπ
πξνηίκεζεο. Ζ ζπλάξηεζε hk ζηελ πεξίπησζε απηή νξίδεηαη σο εμήο:
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0,  ά xik  x jk  qk

 x  x jk  qk
hk(xik-xjk)=  ik
,  ά xik  x jk  (qk , pk ]
 pk  qk
1,  ά xik  x jk  pk


6. Σν θξηηήξην ηνπ Gauss (Gaussian criterion): ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, νη
πξνηηκήζεηο ηνπ απνθαζίδνληα πεξηγξάθνληαη απφ κηα ζπλερή ζπλάξηεζε ηεο
αθφινπζεο κνξθήο ( σο ζ ζπκβνιίδεηαη ε παξάκεηξνο πνπ θαζνξίδεη ην ζεκείν
αιιαγήο ζηελ θακπή ηεο ζπλάξηεζεο):

 ( xik  x jk )2 
hk (xik - xjk)= 1  exp  

2 2



Με ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζπλάξηεζεο hk κε βάζε ηηο παξαπάλσ επηινγέο είλαη
δπλαηφο ν ππνινγηζκφο ηνπ δείθηε πξνηίκεζεο π(xi, xј)

γηα θάζε δεχγνο

ελαιιαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Ο δείθηεο πξνηίκεζεο παίξλεη ηηκέο απφ ην δηάζηεκα
[0,1], έηζη ψζηε:

1. π(xi,xј) ≈ 0 => «νξηαθή» ππεξνρή ηεο xi έλαληη ηεο xј.
2. π(xi,xј) ≈ 1 => «ηζρπξή» ππεξνρή ηεο xi έλαληη ηεο xј.

Καηά εθκεηάιιεπζε ηεο ζρέζεο ππεξνρήο πνπ αλαπηχζζεηαη, ππνινγίδνληαη ηα
αθφινπζα κεγέζε γηα θάζε ελαιιαθηηθή xi :

  ( xi, xj)

1. Ρνή εηζφδνπ (entering flow):

φ (xi)=

2. Ρνή εμφδνπ (leaving flow):

θ+ (xi)=

-

xj A

  ( xi, xj)

xjA
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3. Καζαξή ξνή (net flow):

θ(xi)= θ+ (xi) - θ- (xi)

Ζ ξνή εμφδνπ θ+(xi) δείρλεη ηελ ππεξνρή ηεο ελαιιαθηηθήο xi σο πξνο ηηο
ππφινηπεο ελαιιαθηηθέο, ελψ ε ξνή εηζφδνπ θ-(xi) αλαπαξηζηά ηελ ππεξνρή φισλ ησλ
ππφινηπσλ ελαιιαθηηθψλ έλαληη ηεο xi.Ζ θαζαξή ξνή απνηειεί έλα ζπλνιηθφ κέγεζνο
αμηνιφγεζεο ηεο ελαιιαθηηθήο xi έλαληη φισλ ησλ ππνινίπσλ εμεηαδφκελσλ
ελαιιαθηηθψλ.
Βάζεη ησλ παξαπάλσ ξνψλ, ζηε κέζνδν PROMETHEE I αλαπηχζζνληαη δχν
θαηαηάμεηο. Ζ πξψηε θαηάηαμε Ε1 αλαπηχζζεηαη βάζεη ησλ ξνψλ εηζφδνπ έηζη ψζηε:
xiP1xj  θ- (xi) < θ- (xj)
xil1xj  θ- (xi) = θ- (xj)

Ζ δεχηεξε θαηάηαμε Ε2 αλαπηχζζεηαη βάζεη ησλ ξνψλ εμφδνπ έηζη ψζηε:
xiP1xj  θ+ (xi) > θ+ (xj)
xil1xj  θ+ (xi) = θ+ (xj)

Ζ ηειηθή θαηάηαμε πξνθχπηεη σο ε ηνκή ησλ δχν θαηαηάμεσλ σο εμήο:

( xi P1 x j )  ( xi P2 x j )

xiPxj  ( xi P1 x j )  ( xi I 2 x j )

( xi I1 x j )  ( xi P2 x j )
xiIxj (xiI1xj)  ( xiI2xj)
xiRxj  δηαθνξεηηθά

Αληίζεηα κε ηελ κέζνδν PROMETHEE I, ζηελ PROMETHEE II ππάξρεη κία
θαηάηαμε ησλ ελαιιαθηηθψλ κε βάζε ηηο ζπλνιηθέο ηνπο ξνέο. Ζ θαηάηαμε απηή είλαη
πιήξεο (δε ιακβάλεηαη ππ’ φςηλ ε ζρέζε αζπγθξηηηθφηεηαο) θαη πξνζδηνξίδεηαη απιά
σο εμήο:
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xiP1xj  θ (xi) > θ (xj)
xil1xj  θ (xi) = θ (xj)

ηελ ζπγθεθξηκέλε κεηαπηπρηαθή εξγαζία, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε θαηάηαμε ησλ
επηρεηξήζεσλ αλά θαηεγνξία, γηα θάζε κία απφ ηηο ρξνληέο 2006–2008,
ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο PROMETHEE II θαη σο θξηηήξηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη
δείθηεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο θαη
παξνπζηάζζεθαλ αλαιπηηθά ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην.

3.3 ΔΤΣΑΘΔΙΑ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟΤ ΡRΟΜΔΣΗΔΔ
Κάζε κέζνδνο θαηάηαμεο απαηηεί ηνλ νξηζκφ θάπνησλ παξακέηξσλ π.ρ.
θαησθιηψλ θ.ι.π. Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θαη ελδηαθέξνλ γηα απηφλ ηνλ νπνίν έρεη
λα αληηκεησπίζεη ην πξφβιεκα αμηνιφγεζεο θάπνησλ ελαιιαθηηθψλ, λα γλσξίδεη ηελ
επίδξαζε πνπ ζα έρνπλ ζηελ θαηάηαμε ηελ νπνία ζα πάξεη, κηθξέο ή κεγάιεο
απνθιίζεηο θαη κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο απηψλ ησλ παξακέηξσλ. Καζψο πνιιέο θνξέο ν
απνθαζίδσλ δελ κπνξεί λα θαζνξίζεη ζσζηά ηηο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ, ην πξφβιεκα
ηεο επζηάζεηαο ηεο νπνηαζδήπνηε κεζφδνπ απνηειεί κία παξάκεηξν ηδηαίηεξα κεγάιεο
ζεκαζίαο. Ζ επζηάζεηα κηαο κεζφδνπ είλαη κία ζπλζήθε πνπ πξέπεη λα απνηειεί
αληηθείκελν ηδηαίηεξεο κειέηεο, έηζη ψζηε ηα απνηειέζκαηα ηεο κεζφδνπ λα είλαη
ζσζηά.
Απφ ηελ άιιε κεξηά, ηδηαίηεξα κεγάιεο απνθιίζεηο ζηηο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ
πηζαλφηαηα λα έρνπλ σο

απνηέιεζκα ηξνπνπνηήζεηο

ζηελ θαηάηαμε ησλ

ελαιιαθηηθψλ. Απηφ θαίλεηαη θάπσο θπζηνινγηθφ, δηφηη δηαθνξεηηθά ε κέζνδνο δε ζα
κπνξνχζε λα ιάβεη ππφςε ηεο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε πξνβιήκαηνο. Οη
παξάκεηξνη πνπ ρξεηάδεηαη λα ππνινγίζεη ν απνθαζίδσλ, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο
έρνπλ κία νηθνλνκηθή ζεκαζία θαη έηζη κπνξεί λα ηηο θαζνξίζεη κε θάπνηα ζρεηηθή
επθνιία, αθνχ ην κφλν πνπ απαηηείηαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη θάπνηα ζρεηηθή
εκπεηξία.
πλ ηνηο άιινηο, πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επζηάζεηα ηεο κεζφδνπ
ζεσξείηαη θαη ε επηινγή ελφο απφ ηα έμη θξηηήξηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ
κέζνδν. Σα θξηηήξηα απηά δελ είλαη κνλαδηθά, αιιά ν απνθαζίδσλ κπνξεί λα βξεη
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άιια θξηηήξηα ηα νπνία λα ηαηξηάδνπλ θαιχηεξα ζην πξφβιεκα θαηάηαμεο ησλ
ελαιιαθηηθψλ θαη λα ηνπ δίλνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ απηά πνπ ηνπ δίλνπλ ηα
έμη πξνηεηλφκελα. Καηά ζπλέπεηα, ε εθινγή ελφο απφ ηα έμη θξηηήξηα είλαη θαζαξά
ππνθεηκεληθή δηαδηθαζία ηελ νπνία έρεη λα θάλεη ν απνθαζίδσλ.
Οπσζδήπνηε φκσο, ζα πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ νξηζκέλεο παξακέηξνπο ζρεηηθέο
κε ην πψο ιεηηνπξγνχλ απηά ηα θξηηήξηα αιιά θπξίσο γηα ηελ αθξίβεηα ησλ
απνηειεζκάησλ ηα νπνία δίλνπλ, θαζψο θαη γηα ηε ζηαζεξφηεηα θαη επζηάζεηα ησλ
απνηειεζκάησλ. Δίλαη εχθνια αληηιεπηφ φηη ηα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δελ
είλαη ηεο ίδηαο αθξίβεηαο. Σν θξηηήξην εθείλν ην νπνίν παξνπζηάδεη κεγαιχηεξε
νκαιφηεηα θαη αθξίβεηα είλαη ην θξηηήξην ηνπ Gauss θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ ζε
αθξίβεηα θαηά ζεηξά ηα θξηηήξηα 5,4,3,2 θαη 1 έηζη φπσο έρνπλ παξνπζηαζηεί ζηε
ζεσξία ηεο κεζφδνπ Promethee.

3.4 ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟΤ PROMETHEE
Ζ πνιπθξηηήξηα κέζνδνο αλάιπζεο Promethee II εθαξκφζηεθε ζην εξγαζηήξην
πζηεκάησλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο. Σν θξηηήξην
ηνπ Gauss ήηαλ απηφ πνπ επηιέρζεθε θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο, θαζψο παξνπζηάδεη
ζπλήζσο ηελ κεγαιχηεξε αθξίβεηα αιιά θαη επζηάζεηα απνηειεζκάησλ κεηαμχ ησλ
έμη ζπλνιηθά θξηηεξίσλ, ηα νπνία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, εκθαλίδνληαο
ηαπηφρξνλα ηελ κεγαιχηεξε νκαιφηεηα ζηελ γξαθηθή ηνπ παξάζηαζε.
πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, σο θξηηήξηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη 12 δείθηεο
πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί
φηη ε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ απαηηεί ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ
θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο. Καζψο ζηελ παξνχζα έξεπλα δελ ππήξρε δηαζέζηκνο θάπνηνο
ρξεκαηννηθνλνκηθφο αλαιπηήο πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζεη ηα βάξε ησλ επηιερζέλησλ
δεηθηψλ, εμεηάζηεθαλ δηάθνξα ζελάξηα (500 ζην ζχλνιν) σο πξνο ηελ πηζαλή
ζεκαληηθφηεηα ησλ δεηθηψλ απηψλ. ε θαζέλα απφ απηά ηα ζελάξηα απνδίδεηαη
δηαθνξεηηθφ βάξνο ζε θάζε θαηεγνξία δεηθηψλ (απνδνηηθφηεηαο, θεξεγγπφηεηαο θαη
επίδνζεο δηαρείξηζεο), ψζηε λα δηακνξθσζεί κηα πιήξεο εηθφλα ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ
νπνίν κεηαβάιιεηαη ε αμηνιφγεζε ησλ επηρεηξήζεσλ σο πξνο ην επίπεδν
ζεκαληηθφηεηαο ησλ θπξίσλ απηψλ ζπληζησζψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ
θάζε επηρείξεζεο.
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3.5 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΣΩΝ Γ.Δ.Κ.Ο.
ηνπο πίλαθεο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο
εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ Promethee II ζρεηηθά κε ηελ θαηάηαμε ησλ εμεηαδφκελσλ
επηρεηξήζεσλ, αλά θαηεγνξία, γηα ηα έηε 2006, 2007, 2008 θαζψο θαη ηνπ κέζνπ φξνπ
ηεο ηξηεηίαο. ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθεξζεί μαλά φηη νη επηρεηξήζεηο
ΔΚΟ/ΔΛΓΑ, ΔΑΒ θαη ΟΓΗΔ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ έξεπλα κε ειιηπή ζηνηρεία,
θαζψο ηελ πεξίνδν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ δελ ήηαλ
δηαζέζηκεο νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο γηα ην έηνο 2008. Δπνκέλσο, νη
επηρεηξήζεηο απηέο δελ ιήθζεθαλ ππφςε ζηελ θαηάηαμε ηνπ έηνπο 2008 ηεο
θαηεγνξίαο ζηελ νπνία αλήθνπλ, ελψ ζηελ θαηάηαμε ηνπ κέζνπ φξνπ ηξηεηίαο,
ρξεζηκνπνηήζεθε ν κέζνο φξνο ηηο πεξηφδνπ 2006-2007.
Δίλαη ζθφπηκν λα ηνληζηεί φηη ε θαηάηαμε ησλ Γ.Δ.Κ.Ο. ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο δε
ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη αληηκεησπίδνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θαη απηφ
γηαηί ζηφρνο ηεο κεζφδνπ Promethee δελ είλαη ε αμηνιφγεζή ηνπο ζε θαιέο ή θαθέο,
αιιά ε θαηάηαμή ηνπο βάζεη κηαο ζχγθξηζεο πνπ γίλεηαη κεηαμχ ηνπο, ιακβάλνληαο
παξάιιεια ππφςε φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά θξηηήξηα.

Α. ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

Πίνακαρ 3.1
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Πίνακαρ 3.2

Πίνακαρ 3.3

Πίνακαρ 3.4
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Παξαηεξψληαο ηνπο πίλαθεο 3.1 θαη 3.2 δηαπηζηψλεηαη φηη γηα ηα έηε 2006 θαη
2007, ηελ πξψηε ηεηξάδα ηεο θαηάηαμεο θαηαιακβάλνπλ νη επηρεηξήζεηο ΔΚΟ/ΔΛΓΑ,
ΔΛΠΔ, ΔΤΑΘ, ΓΔΠΑ θαη κάιηζηα κε ηελ ίδηα ζεηξά πνπ αλαθέξζεθαλ. Σν γεγνλφο
απηφ δηθαηνινγείηαη θαζψο νη επηρεηξήζεηο απηέο ζεκείσζαλ αξθεηά πςειέο
επηδφζεηο, αλ φρη ηηο θαιχηεξεο, ζε αξθεηνχο απφ ηνπο εμεηαδφκελνπο δείθηεο θαηά ηα
έηε απηά. Οη ΔΛΑΛ ελψ ην 2006 θαηείραλ ηελ 5ε ζέζε, ην 2007 πέθηνπλ ζηελ 7ε,
αθνχ είλαη θαλεξή ε κείσζε ησλ επηδφζεψλ ηνπο ζηνπο πεξηζζφηεξνπο δείθηεο. Ζ
ΔΤΑΘ ακεηαθίλεηε δηαηεξεί ηελ 6ε ζέζε θαηά ηε δηεηία 2006-2007, θαζψο δελ
παξνπζηάζηεθε θάπνηα αμηνζεκείσηε δηαθνξά ζηηο ηηκέο ησλ δεηθηψλ. Μηα ζέζε
παξαθάησ ζηελ θαηάηαμε ηνπ 2006, θαηαιακβάλεη ε ΓΔΖ θαη αθνινπζεί ν ΟΓΗΔ. Οη
δχν απηέο επηρεηξήζεηο ζηελ θαηάηαμε ηνπ 2007 ππνβηβάδνληαη ζηελ 8ε θαη 9ε ζέζε,
αληίζηνηρα, γεγνλφο πνπ πξνθαλψο νθείιεηαη θαη εδψ ζηελ ρακειφηεξε επίδνζή ηνπο
ζηνπο δείθηεο, ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. Σα ΔΑ βξίζθνληαη ρακειά ζηελ
θαηάηαμε ηνπ 2006 (9ε ζέζε), ελψ ην 2007 πέθηνπλ αθφκα πην θάησ
θαηαιακβάλνληαο ηελ ηειεπηαία ζέζε (11ε), σο επαθφινπζν ηνπ φηη ζεκείσζαλ ηηο
ρεηξφηεξεο επηδφζεηο ζε φινπο ζρεδφλ ηνπο εμεηαδφκελνπο δείθηεο απφ ηηο ππφινηπεο
επηρεηξήζεηο. ηελ πξνηειεπηαία ζέζε (10ε) ηεο θαηάηαμεο ηνπ 2006 βξίζθεηαη ε
ΔΑΒ. Παξαηεξψληαο ηηο ηηκέο ησλ δεηθηψλ θαηά ην έηνο 2007, είλαη θαλεξφ φηη νη
δηαθνξέο κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ έηνπο 2006 είλαη ειάρηζηεο, έηζη ε επηρείξεζε
παξακέλεη ζηελ 10ε ζέζε γηα αθφκα κηα ρξνληά. Αμηνζεκείσηε είλαη ε πεξίπησζε ηνπ
ΟΠΑΠ, ν νπνίνο ελψ ην 2006 θαηείρε ηελ ηειεπηαία ζέζε (11ε), ην 2007 θαηαθέξλεη
λα αλέβεη ζηελ 5ε ζέζε ηεο θαηάηαμεο. Ζ επηρείξεζε απηή θαηάθεξε λα θαηαγξάςεη
θέξδε θαηά πνιχ κεγαιχηεξα ζε ζρέζε κε ην 2006 θαη απηφ είρε σο ζπλέπεηα λα είλαη
ζε ζέζε λα θαιχςεη ηξέρνπζεο αλάγθεο ηεο, κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη ηφζν
βεβαξεκέλε κε δάλεηα θαη άιιεο ππνρξεψζεηο πξνο ηξίηνπο. χκθσλα κε ηνλ πίλαθα
3.3, πξψηνο ζηελ θαηάηαμε ηνπ 2008 έξρεηαη ν ΟΠΑΠ, ν νπνίνο ζεκεηψλεη ηα
κεγαιχηεξα θέξδε ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα έηε αιιά θαη ζπγθξηλφκελνο κε ηηο
ππφινηπεο επηρεηξήζεηο. Ζ ΓΔΠΑ θαηαθέξλεη λα αλέβεη ζηελ 2ε ζέζε, θαζψο νη
επηδφζεηο ηεο ζε φινπο ζρεδφλ ηνπο εμεηαδφκελνπο δείθηεο παξνπζηάδνπλ βειηίσζε.
Οη ΔΛΑΛ αλεβαίλνπλ θαη πάιη ζηελ 4ε ζέζε ηεο θαηάηαμεο, κεηά ηνλ ππνβηβαζκφ
ηνπο ζηελ 7ε ζέζε ην 2007. Ζ ειαρηζηνπνίεζε ησλ δεκηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
κείσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πηζαλφλ λα επζχλνληαη γηα ηελ θαιχηεξε εηθφλα πνπ
παξνπζίαζε ε επηρείξεζε. Σν γεγνλφο φηη ηα ΔΛΠΔ πέθηνπλ ηξεηο ζέζεηο (5 ε) ζηελ
θαηάηαμε είλαη απνηέιεζκα θπξίσο ηεο κεγάιεο πηψζεο πνπ ζεκείσζαλ ζηα θέξδε
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ηνπο, ζε ζεκείν φπνπ ην 2008 λα αλαθεξφκαζηε πιένλ ζε δεκίεο. Οη ππφινηπεο
επηρεηξήζεηο θαηαιακβάλνπλ ζρεδφλ ηηο ίδηεο ζέζεηο κε ηα πξνεγνχκελα έηε. Ο
πίλαθαο 3.4 επηβεβαηψλεη ηηο παξαπάλσ παξαηεξήζεηο θαη κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί
σο αληηπξνζσπεπηηθφο ηεο ζπλνιηθήο εηθφλαο ηεο θάζε επηρείξεζεο.

Β. ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

Πίνακαρ 3.5

Πίνακαρ 3.6
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Πίνακαρ 3.7

Πίνακαρ 3.8

ζνλ αθνξά ζηηο θαηαηάμεηο ησλ ηξηψλ εμεηαδφκελσλ εηψλ, παξαηεξψληαο ηνπο
πίλαθεο 3.5, 3.6 θαη 3.7 είλαη νινθάλεξν φηη δελ ππάξρεη θάπνηα νπζηαζηηθή
δηαθνξνπνίεζε ζηηο ζέζεηο πνπ θαηαιακβάλνπλ νη επηρεηξήζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη
επηρεηξήζεηο ΟΛΘ, ΖΑΠ, ΟΔ θαη ΟΑΑ θαηέρνπλ αθξηβψο ηηο ίδηεο ζέζεηο ζε φιεο
ηηο θαηαηάμεηο (1ε, 4ε, 5ε θαη 8ε αληίζηνηρα). Δπίζεο, παξαηεξνχληαη θάπνηεο
ελαιιαγέο κεηαμχ ησλ ζέζεσλ νξηζκέλσλ επηρεηξήζεσλ, φπσο απηή αλάκεζα ζηα
ΔΛΣΑ θαη ηνλ ΟΛΠ (2ε θαη 3ε ζέζε) θαζψο θαη αλάκεζα ζηνλ ΖΛΠΑΠ θαη ηελ
ΔΘΔΛ (6ε θαη 7ε ζέζε). Αμηνπξφζεθην είλαη θαη ην φηη νη ελαιιαγέο δελ
παξαηεξνχληαη κφλν αλάκεζα ζηηο ζέζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ, αιιά θαη κεηαμχ
ησλ εηψλ. ιεο νη παξαπάλσ παξαηεξήζεηο επηβεβαηψλνληαη πιήξσο θαη απφ ηνλ
πίλαθα ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ηξηεηίαο 2006-2008 (3.8). ην ζεκείν απηφ, πξέπεη λα
αλαθεξζεί φηη ε βαζκνινγία ηνπ ΟΛΘ, ζχκθσλα κε ηελ Promethee ζηνλ πίλαθα απηφ,
παξνπζηάδεη κεγάιε δηαθνξά ζπγθξηλφκελε κε ηηο ππφινηπεο επηρεηξήζεηο ηεο
θαηεγνξίαο. Σν απνηέιεζκα απηφ δηθαηνινγείηαη απφιπηα, παξαηεξψληαο φηη ν ΟΛΘ
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ζεκείσζε ηηο πςειφηεξεο ηηκέο ζηνπο δείθηεο Κπθινθνξίαο Τπνρξεψζεσλ θαη
Γεληθήο θαη Άκεζεο Ρεπζηφηεηαο, ελψ ηαπηφρξνλα παξνπζίαζε ηνλ ρακειφηεξν
δείθηε πλνιηθήο Ηθαλφηεηαο Γαλεηζκνχ.

Γ. ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

Πίνακαρ 3.9

Πίνακαρ 3.10

77

Πίνακαρ 3.11

Πίνακαρ 3.12

Παξαηεξψληαο ηνπο πίλαθεο 3.9, 3.10 θαη 3.11 είλαη θαλεξφ φηη δελ ππάξρνπλ
ηδηαίηεξεο δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο ζέζεηο πνπ θαηέρνπλ νη επηρεηξήζεηο απφ ηελ κηα
ρξνληά ζηελ άιιε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ΟΚΑΑ βξίζθεηαη ζηελ 5ε ζέζε γηα φιε ηελ
εμεηαδφκελε ηξηεηία ελψ ε ΓΔΘ θαη ην ΔΛΦΔ θαηέρνπλ ηηο δχν ηειεπηαίεο ζέζεηο κε
ηελ ζεηξά πνπ αλαθέξζεθαλ (7ε θαη 8ε αληίζηνηρα). Οη ππφινηπεο επηρεηξήζεηο
παξνπζηάδνπλ θάπνηεο απμνκεηψζεηο νη νπνίεο, φκσο, ίζσο θαη λα κελ είλαη ηφζν
ζεκαληηθέο φζν απηή ηνπ ΟΠΔ. Σν 2006 θαηείρε ηελ 3ε ζέζε θαη ην 2007 θαηάθεξε
λα αλέβεη κηα ζέζε (2ε), ιφγσ ηεο κηθξήο βειηίσζεο πνπ ζεκείσζε ζε νξηζκέλνπο
δείθηεο, φπσο απηφο ηεο Κπθινθνξίαο Δλεξγεηηθνχ. ηελ θαηάηαμε, φκσο, ηνπ 2008
ππνβηβάδεηαη ζηελ 6ε ζέζε κε θχξηα αηηία ηνπ απνηειέζκαηνο απηνχ λα ζεσξνχληαη νη
δεκίεο πνπ ζεκείσζε ην έηνο απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο φπνηεο βειηηψζεηο θαηάθεξαλ
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λα ζεκεηψζνπλ άιιεο επηρεηξήζεηο ηεο θαηεγνξίαο ηνπ. Ο πίλαθαο 3.12 πνπ εθθξάδεη
ηελ θαηάηαμε ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο εμεηαδφκελεο ηξηεηίαο ζπκβαδίδεη απφιπηα κε ηηο
παξαπάλσ παξαηεξήζεηο. Δίλαη εκθαλήο ε επηθξάηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ΔΟΜΜΔΥ
θαη ΠΑΔΠ ζηηο δχν πξψηεο ζέζεηο ησλ θαηαηάμεσλ ελψ ζηελ αληίζεηε κεξηά
βξίζθνληαη ε ΓΔΘ θαη ην ΔΛΦΔ, ιφγσ ηεο αξλεηηθήο ζπλνιηθήο εηθφλαο ηνπο ζε
ζρέζε πάληα κε ηηο ππφινηπεο επηρεηξήζεηο.

Γ. ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

Πίνακαρ 3.13

Πίνακαρ 3.14

Πίνακαρ 3.15
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Πίνακαρ 3.16

χκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο (3.13, 3.14 θαη 3.15), γηα ην έηνο 2006 πξψηε
ζηελ θαηάηαμε βξίζθεηαη ε ΚΑΘ, ε νπνία, φκσο, ηα επφκελα δχν έηε θαηεβαίλεη ζηελ
δεχηεξε ζέζε θαζψο απφ ηε κειέηε ησλ ζρεηηθψλ δεηθηψλ παξαηεξείηαη κείσζε ησλ
θεξδψλ ηεο. Σν ίδην θαηλφκελν παξνπζηάδεηαη θαη γηα ηνλ ΟΚ, ν νπνίνο ελψ ην 2006
θαηείρε ηε δεχηεξε ζέζε, ην 2007 βξίζθεηαη ζηελ 3ε ζέζε ηεο θαηάηαμεο

θαη

παξακέλεη ζε απηή θαη ην 2008. Ζ πνξεία ηεο ΔΣΑ ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιιέο
δηαθπκάλζεηο. ηελ θαηάηαμε ηνπ 2006 θαηαιακβάλεη ηελ 3ε ζέζε , ελψ ην 2007
θαηαθέξλεη λα αλέβεη ζηελ πξψηε ζέζε θαζψο παξαηεξνχληαη βειηηψζεηο ζηηο ηηκέο
νξηζκέλσλ δεηθηψλ. Σν 2008, παξφια απηά, ππνβηβάδεηαη ζηελ ηειεπηαία ζέζε (6 ε)
πηζαλφλ επεηδή νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο δείθηεο απνδνηηθφηεηάο ηεο εθηφο ηνπ φηη
είραλ αξλεηηθή ηηκή, ήηαλ θαη ρεηξφηεξνη ζπγθξηλφκελνη κε ηνπο αληίζηνηρνπο ησλ
ππφινηπσλ επηρεηξήζεσλ. Αθξηβψο ηελ αληίζεηε πνξεία δηαγξάθεη ε επηρείξεζε
ΑΠΡΟΦΟ, θαζψο, απφ ηελ 4ε θαη 5ε ζέζε πνπ θαηαιάκβαλε ηα έηε 2006 θαη 2007
αληίζηνηρα, βειηηψλνληαο αηζζεηά ηα θέξδε ηεο θαη ηαπηφρξνλα ειαρηζηνπνηψληαο
ηνλ δείθηε πλνιηθήο Ηθαλφηεηαο Γαλεηζκνχ, θαηαθέξλεη λα αγγίμεη ηελ πξψηε ζέζε
ζηελ θαηάηαμε ηνπ έηνπο 2008. ηελ 5ε ζέζε ηεο θαηάηαμεο ηνπ 2006 βξίζθεηαη ε
ΚΔΓ, θαζψο νη επηδφζεηο ηεο ζηνπο εμεηαδφκελνπο δείθηεο είλαη αξθεηά ρακειέο. Σν
2007 παξαηεξείηαη κηα κηθξή βειηίσζε ηεο ζπλνιηθήο ηεο εηθφλαο, γεγνλφο πνπ ηελ
αλεβάδεη θαηά κία ζέζε (4ε) ζηελ θαηάηαμε. Σελ ίδηα ζέζε δηαηεξεί θαη θαηά ην έηνο
2008, παξφιν πνπ ε βαζκνινγία πνπ ζπγθεληξψλεη απφ ηε κέζνδν Promethee είλαη
αξλεηηθή. Σέινο, ν ΟΓΓΤ θαηέρεη ηελ ηειεπηαία ζέζε ηεο θαηάηαμεο (6ε) γηα δχν
ζπλερφκελεο ρξνληέο (2006-2007), σο απνηέιεζκα ησλ ρακειψλ επηδφζεψλ ηνπ,
ζπγθξηλφκελνο κε ηηο ππφινηπεο επηρεηξήζεηο ηεο θαηεγνξίαο ηνπ. Σν 2008 θαηαθέξλεη
λα αλέβεη κηα ζέζε ζηελ θαηάηαμε (5 ε), παξφια απηά ε ζπλνιηθή εηθφλα ηεο
επηρείξεζεο ζεσξείηαη αξλεηηθή. Ο πίλαθαο ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ηξηεηίαο (3.16)
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επηβεβαηψλεη ηα φζα ζρνιηάζηεθαλ παξαπάλσ, θαζψο νη επηρεηξήζεηο έρνπλ
θαηαηαρζεί κε ηελ αλάινγε ζεηξά. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ε ΔΣΑ βξίζθεηαη ζηελ 3 ε
ζέζε, ε νπνία αληηπξνζσπεχεη φλησο ηνλ κέζν φξν ησλ ζέζεσλ πνπ θαηείρε θαηά ηα
εμεηαδφκελα έηε (3ε, 1ε θαη 6ε).
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4ο
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΔ
ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΙ - ΠΡΟΣΑΔΙ

4.1 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
ηε κεηαπηπρηαθή απηή δηαηξηβή παξνπζηάζηεθε κηα νινθιεξσκέλε κειέηε
αμηνιφγεζεο θαη θαηάηαμεο ησλ Γεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ, ε νπνία
βαζίζηεθε ζηε ρξήζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αξηζκνδεηθηψλ θαη ζηελ κέζνδν
πνιπθξηηήξηαο ππνζηήξημεο απνθάζεσλ PROMETHEE.
Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε κπνξνχλ λα
απνβνχλ ηδηαίηεξα ρξήζηκα ζηε δηνίθεζε ηεο θάζε επηρείξεζεο πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη
απνθάζεηο

πνπ

ζρεηίδνληαη

κε

ηε

βέιηηζηε

καθξνρξφληα

ιεηηνπξγηθή

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηά ηεο θαη λα βειηηψζεη ηε ζέζε ηεο έλαληη ησλ
αληαγσληζηψλ ηεο.
ε κηα επνρή πνπ φια κεηαβάιινληαη κε ηαρείο ξπζκνχο, ν Γεκφζηνο Σνκέαο είλαη
θαηά γεληθή νκνινγία «αηκνξξαγνχζα πιεγή» γηα ηελ ειιεληθή θνηλσλία. Απηφ ζα
κπνξνχζε λα απνδνζεί ζηελ θαθή δηαρείξηζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, αιιά θαη ζηελ
παξάιιειε απνπξνζαλαηνιηζκέλε απφ ην βαζηθφ ζθνπφ πνιιέο θνξέο θπβεξλεηηθή
πνιηηηθή, ηα νπνία ζε ζπλδπαζκφ δελ θαζηζηνχλ δπλαηή ηε ζσζηή ιήςε απνθάζεσλ
θαη ην ζηξαηεγηθφ πξνγξακκαηηζκφ ησλ Γ.Δ.Κ.Ο. Δίλαη ζαθέο φηη ε πεξίπησζε ησλ
Γ.Δ.Κ.Ο. είλαη ηδηάδνπζα εθφζνλ δελ ππφθεηηαη ζηα πιαίζηα ηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα,
ζηνλ νπνίν ηα πξάγκαηα είλαη πην μεθάζαξα, κηαο θαη εθεί δελ εκπιέθνληαη εμσγελείο
παξάγνληεο φζνλ αθνξά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ νξγάλσζε, ηε ζηειέρσζε θαη ηνλ
έιεγρν ηεο δηνίθεζεο.
Πέξα απφ ηελ νηθνλνκηθή αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο Γ.Δ.Κ.Ο.,
ην θνηλσληθφ ζχλνιν ζπλερίδεη λα κελ απνιακβάλεη ηθαλνπνηεηηθή πνηφηεηα απφ ηα
παξερφκελα απφ απηέο αγαζά θαη ππεξεζίεο.
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Ζ θαηάζηαζε απηή νθείιεηαη ζε ζσξεία πξνβιεκάησλ, πνπ δηαρξνληθά έρνπλ
ζπζζσξεπηεί θαη ηα ζπνπδαηφηεξα ησλ νπνίσλ είλαη:


Οη ζπλερείο παξεκβάζεηο ηνπ θξάηνπο ζηε δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο ιεηηνπξγία,
κε ζθνπφ ηελ επηδίσμε γεληθφηεξσλ καθξννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη
Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ άζθεζε αληηπιεζσξηζηηθήο,
αλαδηαλεκεηηθήο θαη θνηλσληθήο πνιηηηθήο αιιά θαη πνηνηηθήο απαζρφιεζεο, γηα
κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα.



Οη αδπλακίεο θαηάξηηζεο νξζνινγηθψλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ, κε βάζε ηελ
πξνβιεπφκελε εμέιημε ηεο δήηεζεο ηνπ πξντφληνο ησλ Γ.Δ.Κ.Ο., νη νπνίεο έρνπλ ζαλ
απνηέιεζκα ηνλ αλνξζφδνμν ζρεδηαζκφ επελδχζεσλ θαη ηε ζπαηάιε νηθνλνκηθψλ
πφξσλ.



Ζ αλαπνηειεζκαηηθή νξγάλσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ
ησλ

επηρεηξήζεσλ

απηψλ

πνπ

ζπλεπάγεηαη

ρακειή παξαγσγηθφηεηα ηεο

εξγαζίαο, κεξηθή αμηνπνίεζε ηνπ παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ θαη ρακειή πνηφηεηα ησλ
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.


Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο αλεξγίαο κε πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ ζηηο
Γ.Δ.Κ.Ο., ρσξίο πξνεγνχκελε κειέηε θαη αμηνιφγεζε ησλ ζρεηηθψλ αλαγθψλ.

Σν 1985, ε αλαδήηεζε ηξφπνπ επίιπζεο ησλ πξναλαθεξφκελσλ πξνβιεκάησλ
νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ελφο νξγάλνπ, ζθνπφο ηνπ νπνίνπ ήηαλ λα ζπληνλίδεη ηε
ιεηηνπξγία ησλ Γ.Δ.ΚΟ., λα επνπηεχεη θαη λα ειέγρεη ηελ εμέιημε ησλ βαζηθψλ
νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηνπο, ψζηε λα ελαξκνλίδνληαη κε ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή
ηεο θπβέξλεζεο, θαη λα παξεκβαίλεη επηηειηθά φηαλ απαηηείηαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε
ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο
νξγαληζκνχο. Γ.Γ. απηφ ην ζθνπφ, κε ηνλ Ν. 1558/1985 ζπζηήζεθε ζην ΤΠ.ΔΘ.Ο., ζαλ
απηνηειήο ππεξεζία, ε Γεληθή Γξακκαηεία (Γ. Γ. ) Γ.Δ.Κ.Ο., πνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ
θάζε δεκφζηα επηρείξεζε ρσξηζηά θαη ην αληίζηνηρν θαζ’ χιε Τπνπξγείν, επεμεξγάζηεθε
έλα ζπλνιηθφ πξφγξακκα εμπγίαλζεο ησλ Γ.Δ.Κ.Ο.
Με ηα πξνγξάκκαηα εμπγίαλζεο θαηαβιήζεθε γηα πξψηε θνξά ζπζηεκαηηθή
πξνζπάζεηα γηα κείσζε ησλ δηαρεηξηζηηθψλ δαπαλψλ θαη γηα ηαθηηθή παξαθνινχζεζε ησλ
Γ.Δ.Κ.Ο. Απηή ε πξνζπάζεηα είρε απνθέξεη θαηαξρήλ ζεηηθά απνηειέζκαηα.
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Ζ πξνζπάζεηα γηα εμπγίαλζε θαη εθζπγρξνληζκφ ησλ Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ, ζα
πξέπεη λα ζπλερηζηεί θαη ηα επφκελα ρξφληα κε κεγαιχηεξε έληαζε. Πξάγκαηη, νη
Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα εμπγηαλζνχλ θαη λα εθζπγρξνληζηνχλ ζε ζχληνκν
ζρεηηθά δηάζηεκα, ψζηε λα κπνξνχλ λα επηβηψζνπλ κέζα ζην λέν ππφ δηακφξθσζε
πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Οινθιήξσζεο. Σν θέληξν βάξνπο ηεο πνιηηηθήο γηα ηνλ πιήξε
εθζπγρξνληζκφ ησλ Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ ζα πξέπεη λα αθνξά ηνπο εμήο ηνκείο:
αθήο θαζνξηζκφο ηνπ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο: Δίλαη αλαγθαία ε θαηάξηηζε
δηαπγνχο πιαηζίνπ πεξηβάιινληνο, κέζα ζην νπνίν ζα ιεηηνπξγνχλ νη Γεκφζηεο
Δπηρεηξήζεηο. ην πιαίζην απηφ ζα πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ επαθξηβψο νη θαλφλεο
ιεηηνπξγίαο, νη ππνρξεψζεηο θαη νη δηθαηνδνζίεο ησλ ΓΔ.
Δπηινγή

νξγάλσλ

Δπηρεηξήζεσλ
ηνπιάρηζηνλ

ζα

δηνίθεζεο:
πξέπεη

ηππηθψλ

λα

Σα

αλψηαηα

ζηειέρε

είλαη

θαηαξρήλ

εμεηδηθεπκέλνη

πξνζφλησλ

θαη

γλψζηεο

ηνπ

ησλ

Γεκνζίσλ
ηερλνθξάηεο

αληηθεηκέλνπ

ηεο

επηρείξεζεο ηελ νπνία πξφθεηηαη λα αλαιάβνπλ. Δμάιινπ, ζα πξέπεη λα
επηδησρζεί ε απαιιαγή ησλ ΓΔ απφ ηελ αζθπθηηθή θξαηηθή εμάξηεζε θαη ε
απαγθίζηξσζε ηνπο απφ πιήζνο γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη δηαηάμεσλ,
νη νπνίεο παξεκπνδίδνπλ ηελ ππεχζπλε άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο.
Δζσηεξηθή νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία: Θα πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ θέληξα
θφζηνπο θαη απνηειεζκάησλ, λα πξνσζεζεί ν επηρεηξεζηαθφο πξνγξακκαηηζκφο, λα
γίλεη θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ παξαγσγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ
θαη λα αλαβαζκηζηνχλ νη παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη ηα παξαγφκελα αγαζά.
Άζθεζε νξζνινγηθήο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο: Σα ηηκνιφγηα ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη
ζηε δνκή ηνπ θφζηνπο θαη ζε παξάγνληεο εκπνξηθήο πνιηηηθήο θαη λα είλαη ηέηνηα,
ψζηε λα θαιχπηνπλ ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο, ηα ρξενιχζηα θαη λα αθήλνπλ πεξηζψξηα
απηνρξεκαηνδφηεζεο κέξνπο ησλ επελδχζεσλ. Ζ επλντθή ηηκνινγηαθή πνιηηηθή γηα
θνηλσληθνχο, πεξηθεξεηαθνχο ή δεκνγξαθηθνχο ιφγνπο ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη κε
κέηξν.
σζηέο απνθάζεηο γηα επελδχζεηο θαη αλάπηπμε: Απζηεξφηεηα ζηελ έγθξηζε ησλ
επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηα νπνία πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ αλαιχζεηο θφζηνπο
νθέινπο θαη λα είλαη ζπλεπή κε ηελ πξνβιεπφκελε εμέιημε ηεο δήηεζεο.
Δλίζρπζε ησλ ζπλζεθψλ αληαγσληζκνχ γηα ηα παξαγφκελα απφ ηηο ΓΔ αγαζά ή
ππεξεζίεο: Ζ εμπγίαλζε ησλ Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ ζα πξέπεη λα
επηδησρζεί θαη κε ηε δεκηνπξγία απφ άιινπο θνξείο παξάιιεισλ δξαζηεξηνηήησλ
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πξνο απηέο ηηο νπνίεο νη Γ.Δ. πξαγκαηνπνηνχλ ζήκεξα αιιά θαη κε ηε ζπκκεηνρή
ηδησηψλ ηφζν ζην κεηνρηθφ θεθάιαην φζν θαη ζηε δηνίθεζε ηνπο.

4.2 ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΔ ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΙ - ΠΡΟΣΑΔΙ
Ο λφκνο 3429/2005, πνπ αθνξά ηηο Γ.Δ.Κ.Ο., αλαθέξεη φηη θάζε αλψλπκε εηαηξεία,
ζηελ νπνία ην ειιεληθφ δεκφζην δχλαηαη λα αζθεί άκεζα ή έκκεζα απνθαζηζηηθή επηξξνή,
ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζην κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην ή ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζπκκεηνρήο
ηνπ ή ησλ θαλφλσλ πνπ ηε δηέπνπλ ζεσξείηαη «Γεκφζηα Δπηρείξεζε».
Ζ απφθαζε ηνπ ππνπξγνχ γηα πιήξε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ ηνπ 2005 πεξί Γ.Δ.ΚΟ. απφ
ηελ κηα θαη ε ζηαδηαθή εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ, ε εθαξκνγή ησλ
νπνίσλ έρεη ήδε μεθηλήζεη γηα ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο Γ.Δ.Κ.Ο. θαη ζεσξεηηθά ζα έρεη
νινθιεξσζεί γηα φιεο κέρξη ην πέξαο ηνπ 2008, απφ ηελ άιιε πξνβιέπεηαη λα αιιάμνπλ άξδελ
ηελ παξνχζα θαηάζηαζε ησλ Γ.Δ.Κ.Ο., εθφζνλ νη αιιαγέο ζα είλαη ηδηαίηεξα εκθαλείο. Ο πξνο
εθαξκνγή λφκνο ζα αιιάμεη ξηδηθά ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ Γ.Δ.Κ.Ο., εθφζνλ νη
ηειεπηαίεο πξνβιέπεηαη λα κεηαηξέςνπλ ην «θαζεζηψο» ηνπο έηζη ψζηε απηφ λα πιεζηάδεη ην
κνληέιν ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα.
Δπνκέλσο, αθνχ έρεη δηαπηζησζεί πσο κε ην ηζρχνλ θαζεζηψο νη Γ.Δ.Κ.Ο. ππνιεηηνπξγνχλ ζα
πξέπεη λα ιεθζνχλ δξαζηηθά κέηξα γηα ηε καθξνρξφληα επηβίσζε ηνπο.
Μία ιχζε πνπ ζα κπνξνχζε κε ην πέξαο ησλ ρξφλσλ λα ζηεθζεί κε επηηπρία είλαη έλαο λένο
εζσηεξηθφο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο πνπ ζα θαηαξηίζνπλ νη Γ..Δ.Κ.Ο., ν νπνίνο αλακέλεηαη λα
δξάζεη σο κηα δηθιείδα δηαθάλεηαο θαη αλεμάξηεηεο αληηθεηκεληθήο ηεθκεξίσζεο ζε πιείζηα
ιεηηνπξγηθά ζέκαηα, θαζψο θαη ζηελ πιεξνθφξεζε πξνο ηνλ κέηνρν.
Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα δνζεί κηα ζεκαληηθή επθαηξία θαη ζηελ πιεπξά ησλ εξγαδνκέλσλ λα
ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά ζηελ πξνζπάζεηα απνηειεζκαηηθφηεξεο δηαρείξηζεο ησλ
πξνβιεκαηηθψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ, πξνο φθεινο ηνπ ζπλφινπ ησλ πνιηηψλ.
Σέινο, ε ηδησηηθνπνίεζε ησλ Γ.Δ.Κ.Ο. ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη κηα ιχζε ζην
καθξνρξφλην πξφβιεκα ησλ επηρεηξήζεσλ θαζψο ζα κπνξέζεη λα δψζεη ψζεζε ζηελ
εκπνξηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα, ζηηο πσιήζεηο θαη ηηο επελδχζεηο. θνπφο είλαη ν
επελδπηήο πνπ ζα βξεζεί λα κπνξέζεη κε ηηο ζπλέξγεηεο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ κε άιιεο
δηθέο ηνπ επηρεηξήζεηο ή κε ηελ ηερλνγλσζία θαη ηελ πείξα ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ
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δηαζέηεη λα θαηνξζψζεη λα αλαηξέςεη ηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ
απηψλ ζηελ άλζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ θαη ζηε καθξνρξφληα επηβίσζε ηνπο.
Δίλαη γεγνλφο βέβαηα πσο απφ φιε απηή ηε δηαδηθαζία κπνξεί θαη λα ππάξμνπλ
αξλεηηθέο ζπλέπεηεο, γηα παξάδεηγκα κείσζε πξνζσπηθνχ ή θαη απνθνπή νιφθιεξσλ
ηκεκάησλ θαη δηεπζχλζεσλ ζε πεξίπησζε πνπ ε θεληξηθή δηνίθεζε θξίλεη ηε
ιεηηνπξγία ηνπο αζχκθνξε θαη δεκηνγφλν γηα ηελ επηρείξεζε. ε θάζε πεξίπησζε
πάλησο ε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζηελ παξνχζα δνκή δελ κπνξεί λα ζπλερηζηεί
γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα.
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