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Ενημεπωηικό Σημείωμα   

Οπγανιζμόρ Χπημαηοδόηηζηρ Αναπηςξιακών Ππογπαμμάηων 

 

Γηα ηελ απξφζθνπηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ έξγσλ πνπ εληάζζνληαη ζηα Επηρεηξεζηαθά 

Πξνγξάκκαηα, νη πφξνη δελ πξέπεη λα εμαξηψληαη απφ ηα ζπλνιηθά δηαζέζηκα ηνπ Δεκνζίνπ ή 

απφ ηηο απμνκεηψζεηο ησλ ειιεηκκάησλ ηνπ. Η δεκηνπξγία ελφο Τακείνπ ππφ ηε κνξθή Α.Ε., ην 

νπνίν ζα δηαρεηξίδεηαη ηηο ζρεηηθέο πηζηψζεηο θαη ζα έρεη δπλαηφηεηα λα αληαπνθξίλεηαη άκεζα 

ζηηο απαηηήζεηο ξεπζηφηεηαο ησλ έξγσλ, κπνξεί λα απνηειέζεη κηα αμηφπηζηε ιχζε ζηε ινγηθή 

ελφο «Cash Flow Management Exercise», ε άξηηα δηεθπεξαίσζε ηνπ νπνίνπ κπνξεί αθφκε λα 

δεκηνπξγήζεη θέξδε γηα ην Ειιεληθφ Δεκφζην. 

 

Τα εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη ζην πιαίζην απηφ είλαη ηα εμήο : Αλ ηα ΕΣΠΑ αληηκεησπηζζνχλ σο 

κία ηεξάζηηα δεμακελή φπνπ εηζξέεη ε Κνηλνηηθή ζπκκεηνρή θαη εθξέεη, ζε δηαθνξεηηθνχο 

φγθνπο, δαπάλε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εζληθήο ζπκκεηνρήο, πψο κπνξεί λα 

κεγηζηνπνηεζεί ε σθέιεηα απφ ηελ Κνηλνηηθή ζπκκεηνρή; Ή, αθφκε θαιχηεξα, ζε φξνπο Α.Ε.: 

«Πψο κπνξεί λα κεγηζηνπνηεζνχλ ηα Έζνδα Κεθαιαίσλ» πνπ θαηαρσξνχληαη ζηνλ 

ινγαξηαζκφ 76 ηνπ Εζληθνχ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ Σρεδίνπ, αλ αληηκεησπηζζεί ε Κνηλνηηθή 

ζπκκεηνρή σο ε θχξηα δξαζηεξηφηεηα ελφο λένπ θνξέα; Καη, παξάιιεια, πψο κπνξεί λα 

ειαρηζηνπνηεζεί ην θφζηνο ηεο εζληθήο ζπκκεηνρήο πνπ πξνθχπηεη εμ νινθιήξνπ απφ 

δαλεηζκφ ηνπ Ειιεληθνχ Δεκνζίνπ απφ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα; 

 

Οη αλσηέξσ ζπληζηακέλεο αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο δχν φςεηο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ρξήδνπλ 

μερσξηζηήο αληηκεηψπηζεο. Καηαιήγνπλ, πάλησο, θαη νη δχν ζηε δηακφξθσζε ελφο εκεξήζηνπ, 

εβδνκαδηαίνπ, κεληαίνπ θαη εηήζηνπ θαζαξνχ ππνινίπνπ (Net Position), ην νπνίν ν θνξέαο πνπ 

ζα ην δηαρεηξίδεηαη ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεί θαηά ηνλ πιένλ επηθεξδή ηξφπν, απνζπψληαο ηα 

θαιχηεξα επηηφθηα ηεο αγνξάο, αλ είλαη ζεηηθφ (Financial Asset Management) θαη λα ην 

ρξεκαηνδνηεί θαηά ηνλ πιένλ «θζελφ» ηξφπν, επηιέγνληαο αλάκεζα ζε πιεηάδα ελαιιαθηηθψλ 

δαλείσλ, αλ είλαη αξλεηηθφ (Debt Management). 

 

Ο θαζνξηζκφο ηνπ θαζαξνχ απηνχ ππνινίπνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε επίπεδν 

πξφβιεςεο, αιιά θαη ζε απνινγηζηηθφ επίπεδν. Οη πξνβιεπφκελεο ηακεηαθέο ξνέο 

(Forecasted Cash Flow) ζα απνηεινχλ ην εξγαιείν πνπ παξέρεη ζηνλ ρξήζηε ηε δπλαηφηεηα 

«παξαζχξνπ» πνπ ηνπ επηηξέπεη ηε δηαπξαγκάηεπζε θαη απφζπαζε ησλ επλντθφηεξσλ φξσλ 

ηνπνζέηεζεο ή ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ππνινίπνπ.  

 

Οη ηακεηαθέο ξνέο ζα πξνβιέπνληαη ζε εκεξήζηα βάζε θαζψο ζα πξέπεη λα ππάξρεη αθξηβήο 

εηθφλα γηα ηηο εκέξεο πνπ ην θεθάιαην είηε ζα πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλν φπνπ νη 

απνδφζεηο απμάλνληαη αλαινγηθά πξνο ηηο εκέξεο δέζκεπζήο ηνπ, είηε ζα πξέπεη λα θαιπθζεί 

κε δάλεηα φπνπ νη ρξεσζηηθνί ηφθνη ζε επίπεδν επηηνθίσλ θαη απφιπησλ αξηζκψλ ζα 

απμάλνληαη αλάινγα πξνο ην είδνο ηνπ δαλείνπ πνπ επηιέγεηαη (Overdraft, ζε επξψ ή άιιν 

λφκηζκα, Δάλεην κίαο εκέξαο ή ελφο έηνπο θ.ιπ.), γεγνλφο πνπ, αλάκεζα ζηα άιια, 

επηβάιιεηαη θαη απφ ηελ αλακελφκελε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ. 

 

Οη πξαγκαηνπνηεζείζεο ηακεηαθέο ξνέο (Actual Cash Flow) ζα απνηεινχλ ηνλ δείθηε 

αμηνπηζηίαο ησλ πξνβιεπφκελσλ ηακεηαθψλ ξνψλ θαη, ην θπξηφηεξν, ζα θαηαιήγνπλ ζην 

«Τειηθφ Απφζεκα» ηνπ κήλα πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ ζα απνηειέζεη ην «Αξρηθφ Απφζεκα» ηνπ 

επφκελνπ κήλα. 
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Τν έξγν ηεο δηεθπεξαίσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ ζα κπνξνχζε ινηπφλ λα αλαηεζεί ζε κηα 

λέα Α.Ε. πνπ ζα ζπζηελφηαλ απφ ην Ειιεληθφ Δεκφζην, ην νπνίν ζα ηεο αλέζεηε ηξία 

ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα: 

 

Πξψηνλ, ηε δηαπξαγκάηεπζε κε ηα εγρψξηα θαη ηα αιινδαπά πηζησηηθά ηδξχκαηα, πξνθεηκέλνπ 

γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή εθκεηάιιεπζε ησλ «επξεκάησλ» ηνπ Cash Flow. Είλαη βέβαην φηη ηα 

πεξηζζφηεξα πηζησηηθά ηδξχκαηα ζα έζεηαλ σο πξσηαξρηθή ηνπο πξνηεξαηφηεηα ηελ 

εμππεξέηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ θαη ζα πξνέβαηλαλ ζηηο θαιχηεξεο δπλαηέο 

πξνζθνξέο, ηφζν ησλ επηηνθίσλ δαλεηζκνχ φζν θαη ησλ θαηαζέζεσλ. 

 

Δεχηεξνλ, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ δηά 

κέζνπ ηνπ νπνίνπ ζα πινπνηνχληαη φιεο αλεμαηξέησο νη πιεξσκέο πξνο ηνπο Τειηθνχο 

Δηθαηνχρνπο ηνπ ΕΣΠΑ. Τν ζχζηεκα απηφ ζα ήηαλ ζε on line ζχλδεζε κε ην ηξαπεδηθφ ίδξπκα, 

ην νπνίν ζα είρε επηιεγεί, θαη, ζηε ζπλέρεηα, ζα έθεξε ηελ επζχλε ηεο πίζησζεο ησλ 

εγθεθξηκέλσλ πνζψλ ζηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ Τειηθψλ Δηθαηνχρσλ ζε νπνηαδήπνηε άιιε 

ηξάπεδα. Τν ζχζηεκα απηφ ζα κπνξνχζε, κέζσ ηεο ζχλδεζήο ηνπ κε ην Οινθιεξσκέλν 

Πιεξνθνξηαθφ Σχζηεκα (ΟΠΣ), λα αληηπαξαβάιιεη ηα ηηκνιφγηα πνπ πιεξψλνληαη κε απηά 

πνπ ζα είραλ θαηαρσξεζεί ζην ΟΠΣ, εθκεδελίδνληαο έηζη ηα πεξηζψξηα ιάζνπο ή 

δηπινπιεξσκψλ. Επεξγεηηθή ζα ήηαλ, επίζεο, ε ζπλδξνκή ηνπ θαη ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

εηήζησλ πξνβιέςεσλ πνπ απνζηέιινληαη ζηελ Κνηλφηεηα. 

 

Τξίηνλ, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο ηεο θίλεζεο ησλ 

ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ησλ Τειηθψλ Δηθαηνχρσλ ησλ έξγσλ ηνπ ΕΣΠΑ. Τν δήηεκα απηφ 

ζρεηηδφηαλ άκεζα θαη κε ηνπο πηζησηηθνχο ηφθνπο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο 

απηνχο θαη νη νπνίνη αληηπξνζσπεχνπλ αξθεηά εθαηνκκχξηα επξψ πνπ δηαθεχγνπλ ηνπ 

Ειιεληθνχ Δεκνζίνπ. Αλεμαξηήησο ηνπ πνζνχ πνπ ηειηθά ζα πξνέθππηε, ηα ρξήκαηα απηά ζα 

εμαθνινπζνχζαλ λα ππάξρνπλ γηα φια ηα έηε πνπ ζα πινπνηνχληαη ηα Επηρεηξεζηαθά 

Πξνγξάκκαηα θαη δελ ζα απνηεινχζαλ έλα εθάπαμ πνζφ. 

 

Η ζπλδπαζκέλε πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ θαζεθφλησλ ζα κπνξνχζε λα απνθέξεη ζεκαληηθά 

νθέιε, ηα νπνία είλαη ππαξθηά, ρσξίο φκσο λα έρεη θαηαζηεί δπλαηή κέρξη ζήκεξα ε 

«απνθνκηδή» ηνπο. 

 

Με δπν ιφγηα πξφθεηηαη γηα πξφηαζε ζέζεο ζε ιεηηνπξγία κηαο εηαηξείαο ηνπ Δεκνζίνπ πνπ, κε 

ηηο απαηηνχκελεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, κπνξεί λα αζθεί ρξέε εηδηθνχ treasurer ηνπ Ειιεληθνχ 

Δεκνζίνπ, φζνλ αθνξά ην ΕΣΠΑ θαη φρη λα εκπίπηεη ζηε γεληθή εθηέιεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπ θξάηνπο, κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη. 

 


