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Αυτό το άρθρο εξετάζει πώς το ιδιοκτησιακό καθεστώς – κρατικό ή/και ιδιωτικό – στις 
τηλεπικοινωνίες και τον ηλεκτρισμό σχετίζεται με την οικονομική απόδοση. Η οικονομική 

απόδοση μετριέται με τους δείκτες συνολικής παραγωγικότητας, παραγωγικότητας της 
εργασίας και το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος. Η εμπειρική ανάλυση βασίζεται σε 

στατιστικά στοιχεία από Ευρωπαϊκές χώρες που δημοσιεύει η υπηρεσία Eurostat της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και 
καλύπτουν την περίοδο 1996-2011. 

 
Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι τόσο στις τηλεπικοινωνίες όσο και στον 

ηλεκτρισμό σημαντικά μεγαλύτερη οικονομική απόδοση επιτυγχάνεται όταν οι επιχειρήσεις 
είναι πλήρως ιδιωτικές. Επιπλέον, από τις εκτιμήσεις προκύπτει ότι στις περιπτώσεις που το 

κράτος διατηρεί ένα μεγάλο μέρος της ιδιοκτησίας των εν λόγω τομέων για να ασκεί έλεγχο 

της αγοράς, η απόδοση είναι χειρότερη από αυτή που αντιστοιχεί σε καθεστώς πλήρους 
κρατικοποίησης. Πολύ πιθανόν αυτό να συνδέεται με το γεγονός ότι οι κυβερνήσεις δεν 

έχουν κίνητρο (και πολιτική πίεση) να ρυθμίσουν τομείς της οικονομίας όπου διακυβεύονται 
δικά τους συμφέροντα.  

 
Τα πιο πάνω αποτελέσματα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το κράτος δεν πρέπει να επιδιώκει 

την ιδιοκτησία των επιχειρήσεων στους τομείς κοινής ωφελείας αλλά την προώθηση της 

ανταγωνιστικότητας με τη διαμόρφωση ενός κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου (ελεύθερη 
είσοδος στην αγορά, επιβολή ανώτατης τιμής κλπ). Ο σωστός σχεδιασμός του ρυθμιστικού 

πλαισίου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για διασφαλιστεί ότι το όφελος (αύξηση 
παραγωγικότητας) από τις ιδιωτικοποιήσεις θα μετακυλιστεί στους καταναλωτές υπό μορφή 

χαμηλότερων τιμών και όχι στους ιδιώτες ιδιοκτήτες υπό μορφή υπερκέρδους. Αυτό είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό για μικρές χώρες όπου ο αριθμός των επιχειρήσεων είναι, επίσης, μικρός 

ώστε εύκολα αυτές μπορούν να ελέγξουν την αγορά.  

 
Όσον αφορά τους μισθούς και την απασχόληση στις υπό ιδιωτικοποίηση επιχειρήσεις οι 

επιπτώσεις πιθανόν να είναι αρνητικές, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα. Εξάλλου, είναι με τη 
μείωση του εργατικού κόστους και τη βελτίωση στην οργάνωση της παραγωγής που μια 

εταιρεία αυξάνει την παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα της. Με απλά λόγια, η 
ιδιωτικοποίηση δυνατόν να προκαλέσει μεταφορά οφέλους από αυτούς που απασχολούνται 

στις κρατικές επιχειρήσεις σε άλλες ομάδες του πληθυσμού. Ωστόσο, τα αναμενόμενα 

μακροπρόθεσμα οφέλη από τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας για την κοινωνία είναι 
συνολικά πολύ μεγαλύτερα από τις απώλειες των εργαζομένων στις κρατικές επιχειρήσεις. 

 


