Η επιτυχής υλοποίηση του προγράµµατος
είναι αναγκαία προκειµένου να επιτευχθούν
διατηρήσιµη δηµοσιονοµική προσαρµογή,
ενίσχυση της οικονοµικής δραστηριότητας
και αποκλιµάκωση του δηµόσιου χρέους.
Σηµαντικό µέσο για την άµεση υλοποίηση των
αναγκαίων επιµέρους δράσεων είναι η ευρύτερη αποδοχή του προγράµµατος και η οικειοποίηση των έως τώρα δηµοσιονοµικών επιτευγµάτων.
Στο πλαίσιο αυτό, η αποτελεσµατική αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ∆ηµοσίου
και η προσέλκυση ξένων άµεσων επενδύσεων

θα συνέβαλλαν αφενός στην εξοικονόµηση
δαπανών και αφετέρου στην ενίσχυση της
ροής των εσόδων. Συνεπώς θα µπορούσαν να
στηρίξουν την προσπάθεια αποκλιµάκωσης
του δηµόσιου χρέους, µε παράλληλα οφέλη
που αναµένεται να δράσουν πολλαπλασιαστικά στην οικονοµία. Η σύµβαση παραχώρησης των 14 περιφερειακών αεροδροµίων, η
κατακύρωση του διαγωνισµού για την πώληση
του 67% του Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς
(ΟΛΠ), καθώς και η υπογραφή της νέας συµφωνίας για την αξιοποίηση του Αστέρα (Astir
Palace) στη Βουλιαγµένη είναι προς τη σωστή
κατεύθυνση (βλ. Πλαίσιο VI. 1).

Πλαίσιο VI.1

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ∆ηµοσίου αποτελεί δικαίως έναν από τους βασικούς
πυλώνες της νέας δανειακής συµφωνίας. Εκτός από τη δηµιουργία υπεραξιών και την εξασφάλιση σηµαντικών αποδόσεων από ακίνητα, πόρους και υπηρεσίες, οι οποίες παραµένουν ανεκµετάλλευτες ή δεν έχουν αξιοποιηθεί στο µέγιστο δυνατό βαθµό, η επιτυχής έναρξη και υλοποίηση
νέων ιδιωτικών επενδύσεων στη δηµόσια περιουσία θα σηµάνει και την έναρξη της αναστροφής
του αρνητικού επενδυτικού κλίµατος και της δυσπιστίας προς την ελληνική οικονοµία. Τόσο στη
θεωρία όσο και στην πράξη έχει αποδειχθεί ότι οι ιδιωτικοποιήσεις όχι µόνο συνεισφέρουν στην
επίτευξη διατηρήσιµης δηµοσιονοµικής προσαρµογής, αλλά και, εφόσον µάλιστα συνοδεύονται
από ισχυρή δέσµευση για µελλοντικές επενδύσεις, ενισχύουν τη ροή παραγωγικών επενδυτικών
πόρων, δηµιουργούν νέες αγορές, αναπτύσσουν τις υπάρχουσες και συµβάλλουν στην ενίσχυση
της συνολικής ζήτησης. Ειδικότερα στην περίπτωση της Ελλάδος, µπορούν επιπρόσθετα να αναδείξουν ανεκµετάλλευτες µέχρι σήµερα δυνατότητες και προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής
οικονοµίας. Περαιτέρω, η αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας µέσω του νέου ταµείου το οποίο
θα αντικαταστήσει το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου (ΤΑΙΠΕ∆), όπως
αναφέρεται στη νέα Σύµβαση Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης, θα προσδώσει νέα δυναµική στο
πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων, καθώς θα επαναπροσδιοριστούν οι στόχοι και ο προγραµµατισµός, βάσει της εµπειρίας των τελευταίων ετών, αλλά και των επικαιροποιηµένων δεδοµένων της οικονοµίας και της αγοράς.
Αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας: εξελίξεις, σχέδια και προκλήσεις
Τα διαχρονικά σχέδια αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του ∆ηµοσίου1 προσκρούουν σε πλήθος νοµικών, τεχνικών και διαδικαστικών ζητηµάτων, στην εµπλοκή φορέων οι οποίοι εκφράζουν διαφορετικά και συχνά αντικρουόµενα συµφέροντα, αλλά και στους περιορισµένους πόρους.
Το 2011, µε την ίδρυση του ΤΑΙΠΕ∆, ξεκίνησε µια οργανωµένη προσπάθεια προσέλκυσης άµεσων επενδύσεων στις υποδοµές, την ενέργεια, αλλά και την ακίνητη περιουσία. ∆ηµόσια ακί1 Η συνολική ακίνητη περιουσία του ∆ηµοσίου υπερβαίνει τα 70.000 ακίνητα ανά την επικράτεια, τα οποία διαχειρίζονται η Εταιρία
Ακινήτων ∆ηµοσίου (ΕΤΑ∆ Α.Ε.) και το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου (ΤΑΙΠΕ∆ Α.Ε.), ενώ περί τα 240.000
επιπλέον αγροτικά και περιαστικά ακίνητα τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, των Περιφερειών και άλλων φορέων.
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νητα τα οποία συγκέντρωναν σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον, αλλά και υψηλό βαθµό νοµοτεχνικής ωρίµανσης, συγκεντρώθηκαν από το Ταµείο προκειµένου να προωθηθούν µέσω διαγωνισµών στην αγορά µε σκοπό τη µακροχρόνια παραχώρηση, µίσθωση, πώληση ή και τιτλοποίησή τους. Ναυαρχίδα της συγκεκριµένης προσπάθειας αποτέλεσε η αξιοποίηση της έκτασης
του πρώην διεθνούς αερολιµένα στο Ελληνικό, ο διαγωνισµός για την αξιοποίηση του οποίου
ξεκίνησε στα τέλη του 2011. Ωστόσο, η εκκίνηση του έργου βρίσκεται ακόµη σε εκκρεµότητα,
παρά το γεγονός ότι έχει οριστεί ανάδοχο σχήµα από το Νοέµβριο του 2014. Προτεραιότητα
δόθηκε και σε άλλα µικρότερα αλλά υψηλού επενδυτικού ενδιαφέροντος ακίνητα, κυρίως σε τουριστικές περιοχές (Ρόδος, Κέρκυρα, Χαλκιδική, Πόρτο Χέλι κ.ά.). Οι διαδικασίες και η εξέλιξη
των διαγωνισµών ήταν αργές, µε αποτέλεσµα µέχρι σήµερα να µην έχει ξεκινήσει οποιοδήποτε
από τα παραπάνω έργα ανάπτυξης.
Τα βασικότερα προβλήµατα που ανακύπτουν κατά την εξέλιξη των διαγωνισµών και την υλοποίηση των συµβάσεων σχετίζονται µε:
− τεχνικά ζητήµατα, όπως περιβαλλοντικοί περιορισµοί, χαρακτηρισµοί δασικών εκτάσεων,
καθορισµός αιγιαλών και παραλίας, ολοκλήρωση περιβαλλοντικών µελετών, Ειδικών Σχεδίων
Χωρικής Ανάπτυξης ∆ηµόσιων Ακινήτων (ΕΣΧΑ∆Α) και πολεοδοµικών σχεδίων, καθορισµός
χρήσεων κ.ά.,
− νοµικά ζητήµατα, όπως καταπατήσεις, διεκδικήσεις, παραχωρήσεις κ.ά.,

− συνεχείς προσφυγές στο Συµβούλιο της Επικρατείας κατά των αποφάσεων σε όλα τα στάδια
της διαδικασίας.
Επιπρόσθετα, το δυσµενές οικονοµικό περιβάλλον των τελευταίων ετών και οι συνθήκες πολιτικής αβεβαιότητας κατά τη διάρκεια του 2015 είχαν ως αποτέλεσµα περαιτέρω καθυστερήσεις
ή και αναβολές στην προώθηση των νέων έργων και στην υπογραφή και υλοποίηση των σε εξέλιξη συµβάσεων. Παράλληλα, όπως αναφέρεται στη νέα Σύµβαση Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης, η κυβέρνηση δεσµεύεται να δηµιουργήσει ένα νέο ταµείο για την αξιοποίηση της δηµόσιας
περιουσίας. Με την ολοκλήρωση της δηµιουργίας του εντός του α’ εξαµήνου του 2016, θα διευκρινιστούν οι αρµοδιότητες και οι στόχοι του νέου σχήµατος και θα οργανωθεί εκ νέου το πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων. Σηµαντικά τουριστικά ακίνητα, µαρίνες αλλά και πρώην ολυµπιακά ακίνητα, για τα οποία έχει γίνει ήδη προεργασία από το ΤΑΙΠΕ∆, θα αποτελέσουν ορισµένους από τους σηµαντικότερους νέους διαγωνισµούς και συµβάσεις τις οποίες θα κληθεί να
ολοκληρώσει το νέο ταµείο.
Αδιαµφισβήτητα, η σηµασία της επιτάχυνσης και υλοποίησης του προγράµµατος αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας δεν περιορίζεται στη συγκέντρωση εσόδων
από την εκµετάλλευση. Τα οφέλη είναι πολλαπλά και αναµένεται να επιδράσουν πολλαπλασιαστικά στην οικονοµία. Η επιτυχής ενεργοποίηση των συµβάσεων µε τους ανάδοχους επενδυτές
θα αποτελέσει αδιαφιλονίκητο δείγµα εµπιστοσύνης προς την ελληνική οικονοµία και θα αναδείξει
την αποφασιστικότητα της πολιτείας να υποστηρίξει νέες παραγωγικές επενδύσεις και να προστατεύσει τους επενδυτές. Ήδη η κατακύρωση του διαγωνισµού για την πώληση του 67% του Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς (ΟΛΠ Α.Ε.)2 τον Ιανουάριο του 2016, αλλά και η υπογραφή της νέας

2 Το τίµηµα της βελτιωτικής δεσµευτικής προσφοράς για την πώληση του 67% του ΟΛΠ ανέρχεται σε 368,5 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά
εκτιµώµενα οφέλη της συµφωνίας ανέρχονται σε 1,5 δισεκ. ευρώ, ποσό που περιλαµβάνει µεταξύ άλλων την ανωτέρω προσφορά, υποχρεωτικές επενδύσεις ύψους 350 εκατ. ευρώ εντός της επόµενης δεκαετίας καθώς και τα αναµενόµενα έσοδα του Ελληνικού ∆ηµοσίου από τη Σύµβαση Παραχώρησης, συνολικού εκτιµώµενου ύψους 410 εκατ. ευρώ (βλ. δελτίο τύπου ΤΑΙΠΕ∆, 20.1.2016).
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συµφωνίας για την αξιοποίηση του Αστέρα (Astir Palace)3 στη Βουλιαγµένη το ∆εκέµβριο του 2015
και της προηγηθείσας σύµβασης παραχώρησης των 14 περιφερειακών αεροδροµίων4 για 40 έτη,
δίνουν το στίγµα της επανεκκίνησης του επενδυτικού ενδιαφέροντος για την ελληνική αγορά.
Οι ιδιωτικοποιήσεις των υποδοµών, όπως των αεροδροµίων, των λιµένων και των σιδηροδροµικών υπηρεσιών, παράλληλα µε τον εκσυγχρονισµό αλλά και την προώθηση των απαραίτητων
µεταρρυθµίσεων, θα αποτελέσουν πυλώνα ανάπτυξης τόσο κατά τη διαδικασία της κατασκευής
όσο και στη διάρκεια της λειτουργίας τους, δηµιουργώντας νέες περιφερειακές δραστηριότητες, νέες χρήσεις και υπεραξίες και ενισχύοντας την τοπική απασχόληση. Εκτός από την περιοχή
άµεσης επιρροής, ο εκσυγχρονισµός και η ενίσχυση της φέρουσας ικανότητας των υποδοµών εξασφαλίζει νέους χρήστες, δηµιουργεί ανοίγµατα σε νέες αγορές, εγχώριες και του εξωτερικού,
που σχετίζονται µε τον τουρισµό, τη βιοµηχανία και τις µεταφορές, µε πολλαπλασιαστικά οφέλη
για την απασχόληση και την οικονοµία σε επίπεδο χώρας.
Συµπεράσµατα και προτάσεις πολιτικής
Εκµεταλλευόµενη τη γεωγραφική της θέση, τους πόρους της και την περιουσία της, η Ελλάδα µπορεί να αναδειχθεί σε σηµαντικό διαµετακοµιστικό κόµβο, καθώς και σε τουριστικό προορισµό
υψηλών προδιαγραφών, εξειδικευµένων υπηρεσιών και οργανωµένης τουριστικής κατοικίας. Είναι
επιβεβληµένη εποµένως η οργανωµένη διαχείριση της δηµόσιας περιουσίας, σε συνδυασµό µε
στρατηγικό σχεδιασµό ο οποίος θα καταγράψει ένα συνολικό σχέδιο-κατεύθυνση σε σχέση µε
τους στόχους, τις χρήσεις, τη µορφή των επιδιωκόµενων επενδύσεων, θέτοντας παράλληλα µε τις
γενικές προδιαγραφές και ένα σταθερό και κατανοητό πλαίσιο για τους υποψήφιους επενδυτές.
Στο στρατηγικό σχεδιασµό θα πρέπει να ενταχθεί και η αξιοποίηση της αγροτικής και περιαστικής
περιουσίας του ∆ηµοσίου µε στόχο τη δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας, την αναδιάρθρωση και
τον εκσυγχρονισµό της αγροτικής παραγωγής, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την ενίσχυση
των εξαγωγών και την τυποποίηση των προϊόντων του πρωτογενούς τοµέα.
Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασµού, είναι απαραίτητη η έναρξη συστηµατικής διαδικασίας
νοµικής και τεχνικής ωρίµανσης των δηµόσιων ακινήτων, ώστε να καταστεί δυνατή η προώθησή
τους στην αγορά, την κατάλληλη χρονική στιγµή, ενώ θα πρέπει άµεσα να δηµιουργηθούν οι δικλίδες επιτάχυνσης των διαδικασιών, χωρίς ωστόσο να υπονοµεύονται η εγκυρότητα, η νοµιµότητα,
η αποδοτικότητα και η ασφάλεια των έργων ανάπτυξης. Επιπρόσθετα, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζεται η προστασία του κοινωνικού συµφέροντος και του φυσικού περιβάλλοντος, µέσω ελεγκτικών µηχανισµών σε όλες τις φάσεις των έργων, από την προκήρυξη µέχρι
και τη λειτουργία τους.
Η αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας και η άµεση προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων θα αποτελέσουν το αποφασιστικό βήµα προς την αποκατάσταση της εµπιστοσύνης και τη βελτίωση του
επενδυτικού κλίµατος στη χώρα. Θα αναδείξουν τα επενδυτικά πλεονεκτήµατα και τις προοπτικές
της οικονοµίας, οδηγώντας σταδιακά στην αναζωπύρωση του επενδυτικού ενδιαφέροντος και
την εισροή κεφαλαίων από το εξωτερικό, συµβάλλοντας τελικά στην επίτευξη των στόχων της
δηµοσιονοµικής προσαρµογής, της αποκλιµάκωσης του δηµόσιου χρέους και της επιστροφής σε
διατηρήσιµη ανάπτυξη.
3 Τα αναµενόµενα έσοδα από τη σύµβαση αξιοποίησης του Αστέρα ανέρχονται σε 400 εκατ. ευρώ (βλ. δελτίο τύπου ΤΑΙΠΕ∆, 14.12.2015).
4 Το εφάπαξ τίµηµα που θα εισπράξει το Ελληνικό ∆ηµόσιο από την υπογραφείσα σύµβαση για την παραχώρηση των 14 περιφερειακών αεροδροµίων ανέρχεται σε 1,234 δισεκ. ευρώ. Επιπλέον, θα λαµβάνει ετήσιο εγγυηµένο µίσθωµα 22,9 εκατ. ευρώ, αναπροσαρµοζόµενο ετησίως µε τον πληθωρισµό και ετήσια κυµαινόµενη µεταβλητή αµοιβή ποσοστού 28,6% επί των κερδών προ φόρων, τόκων
και αποσβέσεων των αεροδροµίων. Το συνολικό ύψος των ως άνω εσόδων αναµένεται να ξεπεράσει τα 10 δισεκ. ευρώ. Τέλος, οι προγραµµατιζόµενες επενδύσεις αναµένεται να υπερβούν το συνολικό ποσό των 330 εκατ. ευρώ κατά την πρώτη τετραετία, ενώ για όλη
τη διάρκεια της σύµβασης το αντίστοιχο ποσό εκτιµάται σε 1,4 δισεκ. ευρώ (βλ. δελτίο τύπου ΤΑΙΠΕ∆, 3.1.2016).
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