Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διπλωματική Εργασία:
"ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΈΡΓΩΝ

(Project Finance):
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
& Μορφες Συνεργασίας του

με το

Δημόσιό Τομέα"

Παντελΐδης Κωνσταντίνος

Επιβλέπων: Δ. Παπαδόπουλος

,

Θεσσαλονίκη Οκτώβριος 2003

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Θερμές ευχαριστίες για την συμβολή τους στην ολοκλήρωση της παρούσας
διπλωματικής εργασίας οφείλονται στον επιβλέποντα Καθηγητή κ. Δημήτρη
Παπαδόπουλο για την πολύτιμη βοήθεια και τις ουσιαστικές παρατηρήσεις του
καθ'όλη τη διάρκεια εκπόνησης της.
Η συγγραφή της παρούσας εργασίας δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την
συμπαράσταση και την ενθάρρυνση μελών της οικογένειας μου.
Τέλος, νοιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω και όλους όσους συνέβαλαν στην
πραγματοποίηση της παρούσας εργασίας και τα ονόματα των οποίων δεν
μνημονεύονται.

Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2003

Κώνσταντίνος Παντελίδης

Δ.Π.Μ.Σ. στη
Διοίκηση Επιχειρήσεων

Χρηματοδότηση Μεγάλων Έργων (Project Finance):
Η Συμβολή του Ιδιωτικού Τομέα
& Μορφές Συνεργασίας του με το Δημόσιο Τομέα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ.......................................................................................................... 1
ΜΕΡΟΣ Α':
PROJECT FINANCING
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ PROJECT FINANCING......................... 5
1.1
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ................................................................................ 5
1.2
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ........................................................................................... 5
1.3
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.................................................................................................. 6
1.4
Ή ΕΙΝΑΙ TO PROJECT FINANCING...................................................................... 7
1.5
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ................................................................................... 10
1.5.1
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ PROJECT FINANCING & ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ.....10
1.5.2
ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΥ........................................................10
1.5.3
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ..................................................... 14
1.5.4
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ..................... 15
1.5.5
PROJECT FINANCING VS. ΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ...................................... 16
1.6
ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΙ / ΕΠΕΝΔΥΤΈΣ ΚΑΙ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ / ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥΣ........................................................................21
1.7
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΡΠΉΡΙΑ.......................................................................................24
1.8
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ.....................26
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΛΟΠΚΗ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ TOY PROJECT FINANCING.............................. 28
2.1
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΉΡΗΣΗΣ............................................................................. 28
2.2
Η ΑΝΑΓΚΗ ΠΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ................................................................................. 28
2.3
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ TOY PROJECT FINANCING..................................................29
2.3.1
ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ... 29
2.3.2
"ΚΛΕΙΔΩΜΑ" ΣΥΜΒΑΣΗΣ......................................................................................30
2.3.3
ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΚΛΙΜΑΚΑΣ............................................................. 31
2.3.4
ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ.................................................................................. 31
2.3.5
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΙΣΓΟΛΗΓΤΤ1ΚΗ IKANOTFTTA - DEBT CAPACITY............................31
2.3.6
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.................................................32
2.3.7
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΗΣ..................................................... 32
2.3.8
ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΥΣΠΡΑΓΙΑΣ.............33
2.3.9
ΕΝΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ............................................................. 33
2.4
ΜΗΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ TOY PROJECT FINANCING.....................................................34
2.4.1
ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΓΤΑ ΤΉΣ ΜΟΡΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΜΕΣΩ TOY PROJECT FINANCING........................................................................34
2.4.2
ΕΜΜΕΣΗ ΠΙΣΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ............................................................ 34
2.4.3
ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ ΚΟΣΤΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΩΣ............................................................ 35
2.4.4
ΣΤΕΝΟΤΕΡΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ.......................................................................... 35
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ.... 36
3.1
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.............................................................................36
3.2
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - "SPECIAL PURPOSE VEHICLE".................................... 36
3.3
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΟΜΗ.................................................................36
3.3.1 ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ...........................................37
Πσντελίδης Κωνσταντίνος

-ί -

Οκτώβριος 2003

Δ.Π.Μ.Σ. στη
Διοίκηση Επιχειρήσεων

3.3.2
3.3.3
3.4
3.5
3.6

Χρηματοδότηση Μεγάλων Έργων (Project Finance):
Η Συμβολή τουίδιωπκού Τομέα
& Μορφές Συνεργασίας του με το Δημόσιο Τομέα

ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ................................................................38
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ...................................38
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (MANAGEMENT) ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ...................................................... 38
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ................................................................39
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΛΥΣΗΣ...............................................................................................39

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΖΗΤΗΜΑΤΑ TOY PROJECT FINANCING ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ
ΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ.................................................................................................. 40
4.1
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ............................................................................... 40
4.2
ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΣΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ........................................................................................................ 40
4.1
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΣΑΣ
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ.............................................................................................41
4.1.1
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ........................................................................................41
4.1.2
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ.......................................................................................... 41
4.1.3
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ.......................................................................................42
4.2
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ... 42
4.3
ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑ
ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΤΟΥ.......................................................................43
4.4
ΕΛΚΥΣΠΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ..................................... 43
4.5
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΜΕΣΑ ΣΤΟ PROJECT FINANCE:
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ VS. ΣΥΜΒΟΛΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - Ή ΑΜΦΟΤΕΡΑ...................... 44
4.6
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...................................................................................................45
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΕΡΓΟΥ....................................................................................................................47
5.1
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ..............................................................................47
5.2
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ................................................................... 47
5.2.1
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ.....................................................................................47
5.2.2
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ............................................................ 48
5.2.3
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ................................................................................. 52
5.3
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΊΜΗΣΗ................................................................ 54
5.3.1
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.......................................................................... 54
5.3.2
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ................................................................................ 56
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΥ.........................................59
6.1
ΗΣΑΓΩΠΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ...............................................................................59
6.2
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΦΙΚΤΟΤΗΤΑ....................................................................................... 59
6.2.1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.............................................................. 60
6.3
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ.............................................................................. 61
6.3.1
ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ................................................62
6.4
ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ.................................................................................................... 62
6.4.1 ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΠΟΥ ΠΗΓΑΖΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ................................................... 63
6.4.2
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.......................................................63
6.4.3
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ
ΕΚΤΙΘΕΜΕΝΑ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ..................................................................................63
6.4.4
ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΕΜΜΕΣΑ ΑΠΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΤΡΙΤΩΝ.................................................................................................................. 64
6.5
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ................................................... 64
Παντελίδης Κωνσταντίνος

-ϋ -

Οκτώβριος 2003

Δ.Π.Μ.Σ. στη
Διοίκηση Επιχειρήσεων

Χρηματοδότηση Μεγάλων Έργων (Project Finance):
Η Συμβολή του Ιδιωτικού Τομέα
& Μορφές Συνεργασίας του με το Δημόσιο Τομέα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΓΟΥ (PROJECT RISK MANAGEMENT).......... 65
7.1
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.............................................................................. 65
7.2
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
(RISK IDENTIFICATION & RISK ASSESSMENT).................................................65
7.2.1
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ...................................... 66
7.2.2
ΠΟΛΓΠΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ......................................................................................... 73
7.2.3
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ....................................................................................................... 76
7.2.4
ΛΟΙΠΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ............................................................................................... 78
7.3
ΜΕΙΩΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ.............................................................................................. 79
7.3.1 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ.................................................80
7.4
ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ......................................................................................... 80
7.5
ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ.......................................................................... 81
7.5.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ.................................................................................. 82
7.5.2
ΑΣΦΑΛΙΣΗ............................................................................................................. 82
7.5.3
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ......................................................................................... 82
7.6
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ........................................................................................ 85
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ TOY PROJECT FINANCE..........................................87
8.1
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ...............................................................................87
8.2
ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ TO PROJECT FINANCE................................................87
8.2.1
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ........................................................................................ 87
8.2.2
ΕΞΟΡΥΞΗ.............................................................................................................. 87
8.2.3
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ...................................................................................88
8.2.4
ΝΕΡΟ..................................................................................................................... 88
8.2.5
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ.............................................................................................. 88
8.2.6
ΔΡΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ................................................................... 88
8.2.7
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΡΟ.................................................................89
8.2.8
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ........................................................................................ 89
ΜΕΡΟΣ Β’:
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
(PUBLIC- PRIVATEPATERNSHIPS) .................................................................... 91
9.1
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.............................................................................91
9.2
ΓΕΝΙΚΑ.................................................................................................................. 91
9.3
Ή ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ...........................92
9.4
ΓΊΑΠ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ PPP'S............................................ 95
9.5
ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ PPP’S....................97
9.5.1
ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΊΠΣ PPP’S........................................................... 97
9.5.2
ΟΙ PPP’S ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑ ΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 98
9.5.3
ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΜΙΞΗ ΠΑ ΑΛΛΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ........................................................99
9.5.4
ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ................................................................................100
9.6
ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ....................................................................... 101
9.6.1
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ....................................................................................................... 101
9.6.2
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ....................................................................................................102
9.6.3
ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΗΣΗ.................................................................................................. 102
9.6.4
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ........................................................ 103
9.6.5
ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ......................................................... 104
9.7
ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ ΣΤΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ TO MANAGEMENT ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ....................... 104
Παντΐλϊδης Κωνσταντίνος

-iii-

Οκτώβριος 2003

Δ.Π.Μ.Σ. στη
Διοίκηση Επιχειρήσεων

9.6
9.6.1
9.6.2
9.7
9.7.1
9.7.2
9.7.3
9.7.4
9.7.5
9.7.6
9.7.7
9.7.8
9.7.9
9.8
9.8.1
9.8.2
9.8.3
9.9
9.10
9.11

Χρηματοδότηση Μεγάλων Έργων (Project Finance):
Η Συμβολή του Ιδιωτικού Τομέα
& Μορφές Συνεργασίας του με το Δημόσιο Τομέα

ΔΥΝΚΠΚΑ ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (PPP'S)............................................................................... 105
ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ............................................................................................. 105
ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ...................................................................................... 106
ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΉΣ PPP'S................................107
ΟΙ PPP'S ΕΙΝΑΙ ΤΑΥΤΟΣΗΜΕΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΉΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ..............................107
ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΡΡΡ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΧΑΝΕΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ........................................... 108
ΟΙ PPP'S ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ...................... 108
Ο ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΙΣΧΩΡΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΣΕ ΡΡΡ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ.................................................. 108
Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΘΙΝΕΙ
ΥΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΙΑΣ ΡΡΡ...........................................................................109
ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΖΗΜΙΩΝΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΜΙΑΣ ΡΡΡ.................... 109
ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΥΞΑΝΕΙ ΠΑ ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΕΙ
ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ.............................................................. 109
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ...... 110
ΣΕ ΜΙΑ ΡΡΡ ΥΦΙΣΓΑΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΔΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ........................................ 110
ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΡΡΡ.........110
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ PPP'S ΣΕ ΠΟΙΚΙΛΟΥΣ ΤΎΠΟΥΣ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.........................................................................................................110
ΤΥΠΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΠΑ PPP'S......................................Ill
ΠΟΤΕ ΝΑ ΣΓΡΑΦΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ.................111
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ............................................................. 111
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ................................................................................................. 113
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ.......................................................................................................... 114

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΉΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΙΔΙΩΉΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (PUBLIC - PRIVATE PARTNERSHIPS)..............................115
10.1
ΕΙΣΑΓΩΠΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ........................................................................... 115
10.2
ΔΗΜΙΟΥΡΠΑ ΙΣΧΥΡΩΝ "ΣΧΗΜΑΤΩΝ"............................................................... 115
10.2.1 ΣΥΜΦΩΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ........................................................................................... 115
10.2.2 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.................................................................................116
10.3
ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ............................................................. 117
10.4
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ TOY MANAGEMENT ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΔΙΩΉΚΟ ΤΟΜΕΑ............................................................................ 118
10.5
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΉΜΟΛΟΓΗΣΗΣ................................................................................118
10.6
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ........................................................................119
10.7
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ................................................................................................. 120
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΙΔΙΩΉΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
(PUBLIC - PRIVATE PARTNERSHIPS)............................................................... 122
11.1
ΕΙΣΑΓΩΠΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ........................................................................... 122
11.2
ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΡΡΡ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ....................................122
11.2.1 ΤΥΠΟΣ ΡΡΡ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ........................................................................... 123
11.2.2 ΤΎΠΟΣ ΡΡΡ ME JOINT VENTURE.......................................................................124
11.2.3 ΥΒΡΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ PPP'S................................................................................. 125

Πσντελίδης Κωνσταντίνος

- ίν -

Οκτώβριος2003

Δ.Π.Μ.Σ. στη
Διοίκηση Επιχειρήσεων

Χρηματοδότηση Μεγάλων Έργων (Project Finance):
Η Συμβολή του Ιδιωνκοΰ Τομέα
& Μορφές Συνεργασίας του με το Δημόσιο Τομέα

ΜΕΡΟΣ Γ':
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΙΔΙΩΤΊΚΟΥ ΤΟΜΕΑ........................................................................ 141
12.1
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ...........................................................................141
12.2
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ PPP’S..................................................................................141
12.2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑ ΤΙΣ PPP'S ΣΤΗΝ ΕΕ....................................................... 141
12.2.2 Ο ΑΝΤΊΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ.................................................................................143
12.2.3 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: ΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ
ΕΝΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ...................................................... 143
12.2.4 ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (EMU) ΣΤΙΣ PPP'S....................................................145
12.2.5 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ.. 146
12.2.6 ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΤΙΣ PPP'S ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ............................................146
12.3
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...................................... 147
12.3.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ.................................................................................................. 147
12.3.2 Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ..................................................................... 148
12.3.3 ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ................................................................................150
12.3.4 ΟΙ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ.................................................................................. 150
12.3.5 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.............................................................................. 151
12.3.6 ΤΡΕΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ............. 151
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΤΗΣ
ΜΑΓΧΗΣ (THE EUROTUNNEL CASE STUDY).....................................................152
13.1
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ........................................................................... 152
13.2
ΓΕΝΙΚΑ................................................................................................................152
13.3
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ........................................................................................153
13.4
TO EUROTUNNEL SYSTEM.................................................................................154
13.5
ΔΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...................................................................... 155
13.6
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ......................................................................................................... 156
13.7
PROJECT FINANCING......................................................................................... 157
13.8
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ.................................................................................158
13.9
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.........................161
13.10 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ......................................162
13.10.1 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ............ 163
13.10.2 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ......................163
13.11 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ........................................ 165
13.11.1 TO EUROTUNNEL ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 1987.................................................. 166
13.11.2 Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.......................166
13.11.3 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ.................................................................166
13.11.4 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ.... 166
13.11.5 ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.............................................. 167
13.12 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ.....................................................................................167
13.13 ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ.................................................................................. 168
13.14 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ...................................................................................................... 169
13.15 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΤΗΣ
ΜΑΓΧΗΣ (EUROTUNNEL)....................................................................................169

Παντελίδης Κωνσταντίνος

-ν-

Οκτώβριος 2003

Δ.Π.Μ.Σ. στη
Διοίκηση Επιχειρήσεων

Χρηματοδότηση Μεγάλων Έργων (Project Finance):
Η Συμβολή του Ιδιωπκού Τομέα
& Μορφές Συνεργασίας του με το Δημόσιο Τομέα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:
ΖΕΥΞΗ ΡΙΟΥ-ΑΝΠΡΡΟΙΟΥ & ΑΤΠΚΗ ΟΔΟΣ.....................................................173
14.1
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.......................................................................... 173
14.2
ΖΕΥΞΗ ΡΙΟΥ - ΑΙΫΠΡΡΙΟΥ................................................................................. 173
14.2.1 ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.................................................................................173
14.2.2 Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ............................................................................... 174
14.2.3 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ................................................................................ 174
14.2.4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ....................................................................................179
14.2.5 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ........................................................................................................ 179
14.2.6 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ........................................................................ 181
14.2.7 ΔΑΠΑΝΕΣ - ΠΟΡΟΙ............................................................................................. 182
14.3
ΑΤΠΚΗ ΟΔΟΣ.................................................................................................... 183
14.3.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ............................................................................................. 183
14.3.2 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ................................................................................ 184
14.3.3 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ.........................................................................................................185
14.3.4 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ..................................................................................187
14.3.5 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ......189
14.4
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ............................................................................................... 190
ΜΕΡΟΣ Δ':
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΠΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΠΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ..............................................194
15.1
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ....................................................................... 194
15.2
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΑ TO PROJECT FINANCE................................................ 194
15.3
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΑ ΠΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΙΔΙΩΠΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.. 195
15.4
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ............................................................195
15.5
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΑ ΠΕΡΑΙΤΈΡΩ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ....................................................196
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...............................................................................................................197
ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ......................................................................................................... 200

Παντελίδης Κωνσταντίνος

- νί -

Οκτώβριος2003

Δ.Π.Μ.Σ. στη
Διοίκηση Επιχειρήσεων

Παντελϊδης Κωνσταντίνος

Χρηματοδότηση Μεγάλων Έργων (Project Finance):
Η Συμβολή του Ιδιωτικού Τομέα
& Μορφές Συνεργασίας του με το Δημόσιο Τομέα

- νιι -

Οκτώβριος2003

Χρηματοδότηση Μεγάλων Έργων (Project Finance):
Η Συμβολή του Ιδιωτικού Τομέα
& Μορφές Συνεργασίας του με το Δημόσιο Τομέα

Δ.Π.Μ.Σ. στη
Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ
Το παρών πόνημα επιχειρεί να ερευνήσει στο μέγιστο εφικτό βαθμό τους
"μηχανισμούς" της μεθόδου χρηματοδότησης μεγάλων έργων, γνωστή ως project
financing και να παράσχει εις βάθος κατανόηση των σχεπκών διαδικασιών. Βέβαια, οι
ανάγκες και τα δεδομένα της εποχής έχουν συντελέσει στο να αναχθεί το project
financing σε ένα απεριόριστο και διαρκώς εξελισσόμενο επιστημονικό πεδίο έρευνας και
εφαρμογής, κάπ που συνάγει on η διεξοδική ανάλυση και σφαιρική μελέτη όλων των
πτυχών και παραμέτρων του δε βρίσκεται σε συμφωνία με τους σκοπούς του παρόντος,
οπότε και περιορίζεται σε θεμελιώδη έννοιες και στα πλέον ουσιώδη ζητήματα,
εππρέποντας όμως, η όλη διαδικασία να γίνει αντιληπτή σε ικανοποιητικό βαθμό. Έτσι,
το παρόν επιμερίζεται σε τέσσερις βασικές ενότητες, α οποίες περιλαμβάνουν συνολικά
δεκαπέντε κεφάλαια.
Ειδικότερα, το πρώτο τμήμα περιλαμβάνει οχτώ κεφάλαια στα οποία αναλύεται
λεπτομερώς η μέθοδος χρηματοδότησης project financing, παρουσιάζονται τα
επιχειρήματα υπέρ της υιοθέτησης της, συγκρίνεται στις πλέον ουσιώδεις παραμέτρους
με τις μορφές απευθείας χρηματοδότησης και, εν συνεχεία, αναλύονται ζητήματα που
αφορούν στην αυτόνομη εταιρεία που συστήνεται για κάθε έργο και σε πτυχές που
όπτονται του ρόλου και της στάσης της κυβέρνησης κστά τη διαδικασία. Επίσης, στο
τμήμα αυτό, επιχειρείται να προσεγγιστεί, στο βαθμό που γίνεται αντιληπτή και είναι
χρήσιμη για το παρόν, η εκπ'μηση της χρηματοοικονομικής βιωσιμότητας του έργου,
καθώς και των κοινωνικοοικονομικών του επιπτώσεων, διαδικασία απόλυτα απαραίτητη
για την περαπέρω υλοποίηση του. Τέλος, παρατίθεται λεπτομερής ανάλυση όλων των
δυνητικών κινδύνων που εγκυμονούν και επηρεάζουν δυσμενώς την επιτυχία του
έργου, καθώς και οι στρατηγικές διασκορπισμού και αντιστάθμισης αυτών και
απαριθμούνται τα πεδία εφαρμογής του σε διεθνές επίπεδο.
Στο δεύτερο μέρος, που χωρίζεται σε τρία κεφάλαια, γίνεται σφαιρική και εις
βάθος ανάλυση των Συνεργασιών Δημόσιου και Ιδιωπκού Τομέα. Παρουσιάζονται τα
κύρια ζητήματα, οι πτυχές και οι παράμετροι που αφορούν τις συνεργασίες αυτές,
αναλύονται οι βασικές μορφές με τις οποίες εμφανίζονται και τα συγκρπΊκό
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε μορφής
Στο τρίτο μέρος που απαρτίζεται από τρία κεφάλαια, παρουσιάζονται κρίσιμα
στοιχεία που αφορούν την χρηματοδότηση μεγάλων έργων σε ευρωπαϊκό και ελληνικό
επίπεδο και αναλύονται τρεις σχετικές περιπτώσεις μία από το διεθνή χώρο και δύο από
τον εγχώριο.
Τα γενικότερα εξαγόμενα συμπεράσμστα, τα οποία παρουσιάζονται στο τέταρτο
τμήμα, συνίστανται στα εξής: To project financing προσφέρει δυνηπκά χρήσιμα μέσα
σε μία χώρα για να προωθήσει την ανάπτυξη πολύπμων πόρων της ή τη δημιουργία
αυτόνομων εγκαταστάσεων παραγωγής και για αυτούς τους σκοπούς έχει κστά καιρούς
χρησιμοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Εάν το project financing ενδε/κνυται να
εφαρμοστεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις θα εξαρτηθεί, τελικώς από το βαθμό στον
οποίο μπορεί να σντεπεξέλθει οικονομικά στα μέσα υλοποίησης του έργου με το
χαμηλότερο κόστος όταν όλα τα κοινωνικό οφέλη και κόστη, όπως επίσης και όλα τα
ιδιωτικά οφέλη και κόστη, λαμβάνονται υπόψη με τον κατάλληλο τρόπο.
Με το "βλέμμα στραμμένο" προς αυτή την κατεύθυνση έχουν κάνει δυναμική
εμφάνιση οι Συνεργασίες Δημόσιου - Ιδιωπκού Τομέα (PPP's), οι οποίες έχουν τη
δυνατότητα να συμβάλλουν στην ανταπόκριση των αναγκών για υποδομή. Σπς
συνεργασίες αυτές οι επιχειρήσεις και η κυβέρνηση συμπορεύονται, με τη κάθε πλευρό
να θέτει σε ισχύ τα δυνατά της σημεία για να αναπτυχθεί ένα έργο ταχύτερα και
αποδοτικότερα από το βαθμό στον οποίο θα μπορούσε να καταφέρει μόνη η
Παντελίδης Κωνσταντίνος
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κυβέρνηση. Οι διευθετήσεις των Συνεργασιών Δημοσίου - Ιδιωτικού Τομέα ποικίλουν
από την εξ ολοκλήρου ιδιωτική ιδιοκτησία υποκείμενη σε κυβερνητική αποδοχή και
επίβλεψη έως τα δημόσιο, κυβερνητικά χρηματοδοτούμενα έργα στα οποία ο ιδιωτικός
τομέας διαδραματίζει το ρόλο του χρηματοοικονομικού σύμβουλου. Αυτές οι
συνεργασίες είναι βιώσιμες, μόνο εάν οι κίνδυνοι και οι αποδόσεις είναι σωστό
επιμερισμένες ανάμεσα στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις δημόσιου και ιδιωπκού τομέα.
Ειδικότερα, οι ιδ/ωπκές οντότητες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αποκομίσουν
ποσοστό απόδοσης σύμφωνα με τους κινδύνους τους οποίους καλούνται να αναλάβουν.
Κάποιος είναι δυνατόν να ισχυριστεί ότι είναι πιο βολικό να παραμένει κανείς στα
γνώριμα για αυτόν μονοπέτπα, δηλαδή, οι κυβερνήσεις να συνεργάζονται με
κυβερνήσεις και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις με άλλες ιδ/ωπκές επιχειρήσεις Είτε λοιπόν
εξετασθεί από πλευράς του δημόσιου τομέα, είτε από τη σκοπιό του ιδιωπκού, εκ
πρώτης οι Συνεργασίες Δημόσιου - Ιδιωπκού Τομέα δεν φαντάζουν ως η πλέον
επιθυμητή λύση. Ωστόσο, προσεκτικότερη εξέταση των ωφελειών που σπορρέουν από
τέτοιου είδους "σχέσεις" παρέχει και ένα ισχυρό επιχείρημα υπέρ της χρήσης τους.
Όπως προαναφέρθηκε, μέσω των συνεργασιών αυτών, τα πλεονεκτήματα του
ιδιωπκού τομέα - ο δυναμισμός η πρόσβαση σε κονδύλια, η γνώση των τεχνολογιών, η
διαχειρισπκή αποδσπκότητα και το επιχειρηματικό δαιμόνιο - συνδυάζονται με την
κοινωνική ευθύνη, την περιβαλλονπκή ευαισθησία, την τοπική γνώση και τις ανησυχίες
για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας του δημόσιου τομέα. Σε ασπκό κέντρα, σε όλα
τα μήκη και πλάτη της υφηλίου, οι κυβερνήσεις έχουν ανακαλύψει ότι η εμπλοκή του
ιδιωπκού τομέα μπορεί σε μεγάλο βαθμό να βελπώσει την ποιότητα των υπηρεσιών
υποδομής που παρέχουν, με ταυτόχρονη επέκταση του ποσοστού κάλυψης και μείωσης
του κόστους κάπ που συμβάλλει στην βελτίωση της ζωής των πολιτών.
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Το πρώτο μέρος του παρόντος εξετάζει το project financing ως σύγχρονη μορφή
χρηματοδότησης. Στόχος είναι να το παρουσιάσει διεξοδικό, αναλύοντας τις πλέον
σημαντικές ατυχές του και να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους αποτελεί ένα
χρήσιμο εργαλείο για την χρηματοδότηση των μεγάλων έργων. Επιπλέον, επιχειρείται η
εκτίμηση και ανάλυση ενός έργου με κριτήρια περισσότερα στενό στα πρότυπα του
ιδιωτικού τομέα. Εφόσον στα έργα στα οποία γίνεται αναφορά - για χρηματοδότησή
τους με τη μέθοδο project finance - είναι μεγάλου μεγέθους, απαιτείται μακροχρόνιος
σχεδιασμός και κυρίως μεγάλες και μακροπρόθεσμες κεφαλαιακές επενδύσεις. Ως εκ
τούτου, η ανάλυση που ακολουθεί αποτελεί ζωτικό συστατικό του όλου σχεδιασμού για
επττυχή έκβαση του εγχειρήματος υλοποίησης ενός έργου.
Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία πρώτη παρουσίαση του project financing,
υποδεικνύοντας ταυτόχρονα τη συγκρτπκή υπεροχή του έναντι των άλλων μορφών
χρηματοδότησης μεγάλων έργων και, εν συνεχεία, απαριθμούνται τα μέσα τα οποία
διαθέτει για να επιτύχει τους στόχους του, καθώς και όλους τους πιθανούς
εμπλεκόμενους σε αυτό και τους σκοπούς τους
Στο επόμενο κεφάλαιο, για λόγους ανπκειμενικότητας και σφαιρικής ανάλυσης
γίνεται αναφορά στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του project financing.
Στο τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο παρατίθενται εκτενώς τα χαρακτηριστικά εκείνα
στοιχεία και οι πτυχές που αφορούν, ανπστοίχως στην εταιρεία του έργου και στην
κυβερνητική στάση όσον αφορά σπς διαδικασίες της χρηματοδότησης και υλοποίησης
ενός έργου, με στόχο πάντα τη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση των διαδικασιών, κατά το
project financing.
Στο
πέμπτο
κεφάλαιο
γίνεται
παρουσίαση
της εκτίμησης
της
χρηματοοικονομικής βιωσιμότητας ενός έργου και ποσσπκοποίησης αυτής της
εκτίμησης με συγκεκριμένους δείκτες οικονομικών μεγεθών. Στο ίδιο κεφάλαιο
ακολουθεί εκτίμηση του χρηματοοικονομικού κινδύνου και, τέλος εκπμότται ένα έργο
αναλογώς των κοινωνικοοικονομικών του επιπτώσεων. Πιο συγκεκριμένα αναλύονται οι
ακολουθούμενες αρχές αυτής της εκτίμησης και κατηγοριοποιούνται οι επιπτώσεις με
βάση διαφορετικά κρπήρια (π.χ. χρονικά, γεωγραφικά κ. τ.λ.).
Στο έκτο κεφάλαιο του μέρους επιχειρείται λεπτομερέστερη ανάλυση της
βιωσιμότητας ενός έργου, η οποία προσελκύει άλλωστε και τους δυνητικούς
μακροχρόνιους επενδυτές Η βιωσιμότητα αυτή επιμερίζεται στην τεχνική εφ/κτύτητα σε
συνάρτηση με το κατασκευαστικό κόστος στην οικονομική βιωσιμότητα με την έναρξη
της εκμετάλλευσης του και στη φερεγγυάτητά και αξιοπιστία του που είναι απαραίτητη
για τον δανεισμό.
Στο έβδομο κεφάλαιο, γίνεται - με εκτενή περιγραφή του κάθε επί μέρους
σταδίου - αναγνώριση, εκτίμηση, ανάλυση και διαχείριση (μείωση και δ/ασπορό) όλων
των δυνηπκών κινδύνων που μπορεί να εμφανιστούν και ενδέχεται να επηρεάσουν
αρνηπκά ένα έργο.
Στο τελευταίο κεφάλαιο αυτής της ενότητας αναφέρονται ενδεικτικά κάποια από
τα πεδία εφαρμογής του project finance.
Τα συμπεράσματα που συνάγονται είναι cm το project financing προσφέρει τα
μέσα με τα οποία μία χώρα μπορεί να εισέλθει σε τροχιά ανάπτυξης αναφορικό με την
υποδομή της εκμεταλλευόμενη με το βέλτιστο τρόπο τα αποθέματα των πόρων της.
Αυτό το εππυγχάνει με το να εππρέψει στον ιδιωτικό τομέα να διεισδύσει στην
υλοποίηση, γενικότερα, και χρηματοδότηση, ειδικότερα, των μεγάλων έργων
εππρέποντας ταυτόχρονα, με αυτή την κίνηση, να "εισβάλει" και όλη η εμπειρία του
τελευταίου που αναμφίβολα είναι παραπάνω από πολύπμη. Επίσης καθίσταται σαφές
cm η εκπμηση της βιωσιμότητας και των κοινωνικών διαστάσεων ενός έργου, καθώς και
η εκπμηση και διαχείριση κινδύνου είναι μία αναπόσπαστη διαδικασία του ολικού
σχεδιασμού, όχι μόνο λόγω συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα, αλλά και λόγω των
πορισμάτων και αχρελειών που αποκομίζονται και για το δημόσιο τομέα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ PROJECT FINANCE
1.1

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Στο πρώτο αιττό κεφάλαιο παρουσιάζονται οι διάφοροι τρόποι χρηματοδότησης
μεγάλων έργων και αναλύεται διεξοδικά το project financing. Σε σχέση με τη
χρηματοδότηση έργων, εκτός από τις μεθόδους, εξετάζονται οι εναλλακτικές για την
εξεύρεση ιδίων και ξένων κεφαλαίων και ως προς τα ξένα κεφάλαια τεκμηριώνεται η
αποδοτικότερη διαμόρφωση των συμβολαίων δανείων στην χρηματοδότηση έργου με
τη μέθοδο του project financing. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται η συγκριτική
παρουσίαση των διαφόρων μεθόδων χρηματοδότησης Τέλος εξετάζονται κάποια
χαρακτηριστικά στοιχεία και πτυχές του project financing, όπως οι βασικότεροι
επενδυτές τα επενδυτικά κριτήρια αυτών και κάποιοι εκ των όρων που περιγράφονται
στις σχετικές συμφωνίες.

1.2

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

To project financing δεν αποτελεί νέα μέθοδο χρηματοδότησης. Ιστορικά
ανιχνεύεται στα μεσαιωνικά χρόνια, όταν κατά τον 12° αιώνα το βρετανικό στέμμα
διαπραγματεύτηκε με τη Frescobaldi - μία, κατά κάποιο τρόπο, ιταλική εμπορική
τράπεζα της εποχής - ένα δάνειο για την ανάπτυξη των μεταλλείων αργύρου του
Devon με συμφωνημένο όπ θα αρχίσει να αποπληρώνεται άπαξ την εξόρυξη και
παραγωγή. Το συμβόλαιο του δανείου προέβλεπε ότι ο δανειστής δικαιούταν να
εκμεταλλεύεται τα μεταλλεία για ένα έτος. Πιο συγκεκριμένα, μπορούσε να
παρακρατήσει όσο περισσότερο μετάλλευμα μπορούσε να εξάγει κατά τη διάρκεια του
έτους υπό τον όρο όπ θα αναλάμβανε το κόστος λειτουργίας στο σύνολό του. Δεν
υπήρχε καμία πρόβλεψη για απόδοση τόκου. Ο αγγλικός θρόνος (ούτε κάποιος τρίτος)
δεν παρείχε καμία εγγύηση όσον αφορά στην ποσότητα και στην ποιότητα του
εξορυγμένου ασημιού. Αυτού του είδους η συμφωνία απστέλεσε τον πρόδρομο του
μεταγενέστερου επονομαζόμενου δανείου αποπληρωμής παραγωγής {production
payment loan). Στον 19° αιώνα, πλειάδα έργων υποδομής χρηματοδοτήθηκαν μέσω
τεχνικών project financing, όπως για παράδειγμα σιδηροδρομικές γραμμές στην
Αργεντινή (1860) και σπς Ινδίες (1880), καθώς και η διώρυγα του Σουέζ (1850).
Παρόλα αυτά, το project financing άρχισε να χρησιμοποιείται ως τελειοποιημένη
σύγχρονη μέθοδος χρηματοδότησης στις αρχές της δεκαετίας του 1970, ως αποτέλεσμα
της παγκόσμιας τραπεζικής κρίσης του 1974 που προκάλεσε δραματικές αλλαγές στις
παγκόσμιες χρηματαγορές και στους τρόπους χρηματοδότησης τόσο των έργων
υποδομής, όσο και άλλου τύπου έργων. Στην πράξη, η σύγχρονη εκδοχή της
χρηματοδότησης έργου περιορισμένης προσφυγής {limited-recourse project financing1)
πρωτοεπινοήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του '70 για την ανάπτυξη των

1 Limited recourse financing: Χρηματοδότηση με τη μορφή παροχής δανείου προς εταιρεία διαχείρισης παγίων
στοιχείων με την ιδιαιτερότητα πως σε περίπτωση προσφυγής του ο δανειστής δεν μπορεί να στραφεί κατά του
δανειζόμενου επιχειρηματία και ιδιοκτήτη της εταιρείας διεκδικώντας από αυτόν κάποια περιουσιακό στοιχεία εκτός
αυτών που περιλαμβάνονται στο ενεργηπκό της επιχείρησης του τελευταίου.
Παντελίδης Κωνσταντίνος
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πετρελαιοπηγών της Βόρειας Θάλασσας. Έκτοτε, χρησιμοποιήθηκε, με αυξανόμενο
βαθμό, ως εργαλείο χρηματοδότησης μεγάλων έργων εντάσεως κεφαλαίου.

1.3

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

To project financing άνοιξε το δρόμο για τη χρηματοδότηση μυριάδων έργων
που αποτελούσαν πολύτιμες πηγές εσόδων, άμα της λειτουργίας τους, και δε θα
μπορούσαν να υλοποιηθούν με άλλο τρόπο. Έργα υποδομής, πετρελαϊκά έργα και έργα
αερίου, πετροχημικά και άλλοι τύποι μεγάλων έργων, υλοποιούνται, όλο και συχνότερα,
από αμιγώς ιδιωτικές, μη κυβερνητικές οντότητες. Τα έργα δεν μπορούν πλέον να
χρηματοδοτηθούν μόνο σε βάση πίστωσης των αναδοχών τους, ούτε μπορούν να
υποστηριχθούν με την κοινή πρακτική τεχνικών ευρέους δανεισμού κυβερνήσεων από
τράπεζες του εξωτερικού (sovereign loans or sovereign-backed fending techniques). Oi
ανάδοχοι του έργου και οι κρατικές κυβερνήσεις, ενίοτε, δεν χαίρουν της απαραίτητης
αξιοπισπ’ας για να υποστηρίξουν τα απαιτούμενα επίπεδα δανεισμού ενός έργου ή,
μολονότι αρκετά αξιόπιστοι για κάπ τέτοιο, δεν είναι πρόθυμοι και έτοιμοι να
"θυσιάσουν" δεσμεύοντας τις χρηματοδοτικές πηγές τους σε τέτοιας έκτασης έργα ή,
ακόμη, να αναλάβουν πς ενδεχόμενες υποχρεώσεις που επιβάλλουν οι απαιτούμενες
εγγυήσεις Σε γενικές γραμμές οι ανάδοχοι ενός έργου δεν είναι προετοιμασμένοι για
απευθείας χρηματοδότηση με μόχλευση μεγάλου βαθμού, η οποία είναι απαραίτητη για
έργα εντάσεως κεφαλαίου, ούτε είναι ικανοί να αντέξουν την πληθώρα των κινδύνων
που σχετίζονται με τέτοιας έκτασης έργα, καθότι οι δημιουργηθείσες σε μία τέτοια
περίπτωση, συνθήκες ενδεχομένως να οδηγήσουν σε επιδείνωση της πιστοληπτικής
τους ικανότητας. Κατά συνέπεια, επέρχεται αύξηση του κόστους της χρηματοδότησης
όλων των υπαρχόντων έργων τους που βρίσκονται σε εξέλιξη.
Οι δομές του project financing επέτρεψαν σε όλους τους ιδιώτες ανάδοχους να
αναλάβουν νέα εγχειρήματα χωρίς να παράσχουν στους δανειστές πλήρη προσφυγή
στα περιουσιακά τους στοιχεία και χωρίς την ισχυρή οικονομική αρωγή των κρατικών
κυβερνήσεων. Περαιτέρω, οι ανάδοχοι αποκτούν την ικανότητα να εξαιρέσουν αυτή τη
χρηματοδότηση μέσω δανεισμού από τις λογιστικές τους καταστάσεις (off-balance
sheet treatment) και αποφεύγουν επιτυχώς, με τις απαραίτητες χρηματοοικονομικές
διευθετήσεις, περιοριστικά μονομερών συμφωνητικών (covenants).
Από τα ανωτέρω εξάγεται το συμπέρασμα ότι το project financing αναπτύχθηκε
ως μία καινοτόμα και δυναμική τεχνική για τη χρηματοδότηση μεγάλων έργων
εντάσεως κεφαλαίου και η διεθνής χρηματοοικονομική κοινότητα το έχει εντάξει στους
κόλπους της σε ολοένα μεγαλύτερο βαθμό για να ανπμετωπίσει τη διαρκώς αυξανόμενη
ανάγκη για έργα υποδομής και όχι μόνο, τόσο στον αναπτυγμένο, όσο και στον
αναπτυσσόμενο κόσμο.
Παρόλο που η όλη ευθύνη διευθέτησης του project financing ανήκει στον
ιδιωτικό τομέα όλοι οι συμμέτοχοι οφείλουν να κατανοήσουν το σύνολο της διαδικασίας
εφόσον καλούνται να αξιολογήσουν την αξία των συνθηκών χρηματοδότησης. Είναι
απαραίτητο να γίνει συνείδηση όλων ότι οι δομές και οι διαδικασίες που υιοθετούνται
στη χρηματοδότηση των μεγάλων έργων είναι δυναμικές και διαρκώς εξελισσόμενες.
Ο αντικειμενικός στόχος χρήσης του project financing προς την κατεύθυνση
εξασφάλισης κεφαλαίων συνίσταται στη δημιουργία μίας δομής εφικτής από τραπεζικής
άποψης (σχετικά με τους τόκους των επενδυτών) και στον περιορισμό του κινδύνου
των επενδυτών, μέσω προώθησης μέρους του σε εταίρους που αποδεδειγμένα τον
διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα.
To project financing "παίρνει σάρκα και οστά" όταν μία συγκεκριμένη
εγκατάσταση ή ομάδα συναφών περιουσιακών στοιχείων δύναται να λειτουργήσει
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επικερδώς ως ανεξάρτητη οικονομική οντότητα. Ως εκ τούτου, οι ανάδοχοι μίας τέτοιας
μονάδας ενδεχομένως να συμπεράνουν - αν και στην πράξη αποτελεί κοινό τόπο - ότι
είναι πλέον επωφελής η δημιουργία νέας νομικής οντότητας για την κατασκευή, κατοχή
και εκμετάλλευση του εν λόγω έργου. Με λίγα λόγια, δημιουργείται εκ του μηδενός ένα
ανεξάρτητο νομικό όχημα για να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα κεφάλαια. Οι δόσεις, οι
τόκοι, τα μερίσματα και τα λειτουργικά έξοδα αποκομίζονται από τα έσοδα και από τα
περιουσιακά στοιχεία του έργου. Οι επενδυτές, τόσο μέσω δανεισμού, όσο και μέσω
ιδίων κεφαλαίων, αξιώνουν συγκεκριμένες βασικές νομικές, ρυθμιστικές και οικονομικές
συνθήκες κατά τη διάρκεια ζωής του έργου. Εάν υπάρχει πρόβλεψη για επαρκές κέρδος,
η εταιρεία του έργου έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει τη φάση της κατασκευής
με τη δημιουργία μιας βάσης έργου (project basis), που εμπεριέχει την έκδοση κοινών
μετοχών (equity securities) - γενικά στους αναδόχους του έργου - και χρεογράφων τα
οποία αφορούν συγκεκριμένο ποσό και ημερομηνία αποπληρωμής (debt securities) και
είναι σχεδιασμένα να αποπληρωθούν από τα έσοδα του έργου (self -liquidating2) από τα
έσοδα που πηγάζουν από τις λειτουργίες του έργου.
Αν και το project financing χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένα κοινά στοιχεία, η
χρηματοδότηση ενός έργου με μία "βάση έργου" απαραίτητα εμπεριέχει το ρύθμιση του
χρηματοδοτικού πακέτου στις ιδιαίτερες συνθήκες και απαιτήσεις του συγκεκριμένου
έργου. Συχνά, η ειδική χρηματοοικονομική μηχανική είναι εξίσου ζωτικής σημασίας για
την επιτυχία ενός μεγάλου έργου με τις παραδοσιακές μορφές μηχανικής.
Τα έσοδα του έργου εξασφαλίζονται από την κυβέρνηση και/ή από το αντίτιμο
που χρεώνεται στους χρήστες του έργου. Σε κάποια έργα ο παρέχων τις υπηρεσίες του
ιδιωτικού τομέα αποδίδει το αντίτιμο παραχώρησης (concession fees) στην κυβέρνηση
ή κάποια άλλη προαποφασισμένη αρχή, ως ανταπόδοση για την χρήση των κρατικών
περιουσιακών στοιχείων και/ή για τα δικαιώματα παροχής της υπηρεσίας, που κατά
βάση είναι μονοπώλιο. Επί παραδείγματι, στους αυτοκινητόδρομους με διόδια και στα
λιμενικά έργα το αντίτιμο παραχώρησης είναι βασισμένο στη χρήση της υπηρεσίας ή
στο καθαρό εισόδημα, δίνοντας στην κυβέρνηση "κεκτημένο δικαίωμα" (vested
interest) από την επιτυχία του έργου. Σε αυτή την περίπτωση τα συμφέροντα της
κυβέρνησης είναι εφάμιλλα με εκείνα ενός επενδυτή ιδίων κεφαλαίων.

1.4

ΤΙ ΕΙΝΑΙ TO PROJECT FINANCING

To project financing μπορεί να οριστεί ως η συγκέντρωση των κεφαλαίων για τη
χρηματοδότηση ενός οικονομικά ξεχωριστού έργου με επενδυμένο κεφάλαιο όπου οι
επενδυτές πρωτίστως εξετάζουν τις χρηματορροές από το έργο ως πηγή εσόδων για
την αποπληρωμή των δανείων τους και ταυτόχρονα εξασφαλίζουν την απόδοσή τόσο
αυτών, όσο και των ιδίων κεφαλαίων που επενδύθηκαν στο έργο. Εν ολίγοις τυπικά,
βρίσκει εφαρμογή στους τομείς που απαιτούν επενδύσεις κεφαλαίου μεγάλου μεγέθους,
έχουν περιουσιακά στοιχεία με μεγάλη διάρκεια ζωής και απαιτούν μεγάλες χρονικές
περιόδους για να αποσβέσουν τα επενδυτικά κόστη και να παράγουν τα απαιτούμενα
ποσοστά απόδοσης τόσο για τους πιστωτές, όσο και για τους επενδυτές των ιδίων
κεφαλαίων. Αποτελεί μέθοδο χρηματοδότησης κστά την οποία οι δανειστές αρχικά
εξετάζουν τα παραγόμενα έσοδα από τη λειτουργία του έργου και τα περιουσιακά του
στοιχεία ως βάση της χρηματοπιστωτικής τους ανάλυσης και κατ' επέκταση ως πηγή
αποπληρωμής των δανείων τους, ανεξάρτητα οποιουδήπστε υφιστάμενου χρέους
βαραίνει τους αναδόχους ενός τέτοιου έργου από άλλες δραστηριότητες. Ως όρος

2 Self-liquidating: Βραχυπρόθεσμο εμπορικό δάνειο το οποίο είναι εξασφαλισμένο με δέσμευση προϊόντων ή
εμπορευμάτων του δανειζομένου και του οποίου το κεφάλαιο προβλέπεται να αποσβεσθα από το προϊόν πώλησης των
προϊόντων ή των εμπορευμάτων.
Παντελϊδης Κωνσταντίνος
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χρησιμοποιείται γενικά για να αναφερθεί στην ποικιλία των δομών χρηματοδότησης,
κατά τις οποίες ο δανεισμός ως τρόπος χρηματοδότησης δε υποστηρίζεται από την
πλευρά των αναδοχών ή την αξία των φυσικών περιουσιακών στοιχείων του έργου,
αλλά πρωτίστως από την επιτυχία του ίδιου του έργου.
Οι επιμέρους όροι των χρεογράφων ιδίων και ξένων κεφαλαίου προσαρμόζονται
στα χαρακτηριστικά των αναμενόμενων χρημστορροών του έργου. Για την ασφάλεια
τους, τα χρεόγραφα ξένου κεφαλαίου εξαρτώνται, τουλάχιστον μερικώς, από την
κερδοφορία και την εχέγγυα αξία των περιουσιακών στοιχείων του.
Στην απλούστερη μορφή του, το project financing, συνήθως, έχει τα
χαρακτηριστικά που ακολουθούν και οικοδομούνται γύρω από τις δεσμεύσεις που
περί γράφονται στη σύμβαση ανάμεσα στα αντισυμβαλλόμενα μέρη:
• Ένα όχημα ειδικού σκοπού (SPV-Special Purpose Vehicle) δημιουργείται για να
αναλάβει το έργο. To SPV αποτελεί ανεξάρτητη νομική οντότητα που εισέρχεται σε
συμβάσεις με ένα αριθμό άλλων φορέων απαραιτήτων για τη σύσταση μίας
συμφωνίας Project Finance. Το σκεπτικό είναι να απομονωθεί στο μέγιστο εφικτό
βαθμό το έργο από άλλες δραστηριότητες σπς οποίες διάφοροι "παίκτες" (συνήθως
αποτελούν τους μετόχους της κοινοπραξίας με τη μορφή είτε των επενδυτών, είτε
των κατασκευαστών, είτε του φορέα λειτουργίας του έργου) μπορεί να
αναμιγνύονται για να "επιβάλλουν" τη διαφάνεια των χρηματοοικονομικών
δεσμεύσεων που γίνονται για το έργο. Ειδικότερα, το ίδιο το έργο αντιμετωπίζεται ως
ξεχωριστή οντότητα από τους αναδόχους και είναι αυτή η οντότητα που δανείζεται
κεφάλαια βασισμένη αποκλειστικά και μόνο στις χρημστορροές του έργου και τα ίδια
κεφάλαια της Αυτή η ανεξαρτησία επιτρέπει στο έργο να είναι διαχωρισμένο από τις
λογισπκές καταστάσεις των αναδοχών και, για αυτό το λόγο, να είναι, συχνά,
αναφερόμενο ως "χρηματοδοτούμενο εκτός λογιστικών καταστάσεων (off-balance
sheet financing)".

Σχήμα 1.1: Χρηματοδότηση Έργου ως Ανεξάρτητη Εταιρική Οντότητα

• Η κυβέρνηση, περιφέρεια ή οποιοσδήποτε άλλος δημόσιος φορέας (συνήθως
γνωστός ως Παραχωρητήρια Διοικητική Αρχή) αποδίδει στο SPV την παραχώρηση
που του «παρέχει» την άδεια με την οποία έχει την αποκλειστική ιδιοκτησία
Παντελίδης Κωνσταντίνος
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•

•

•

•

•

προκαθορισμένης εγκατάστασης ή περιουσιακού στοιχείου (μεμονωμένου ή ομάδας)
για προκαθορισμένο αριθμό ετών και στο τέλος της περιόδου παραχώρησης τα
περιουσιακά αυτά στοιχεία επιστρέφονται στον δημόσιο τομέα σε συγκεκριμένη
κατάσταση. Η παραχώρηση (συχνά αναφερόμενη και ως συμφωνία υλοποίησης ή
συμφωνία του έργου) είναι η κυριότερη σύμβαση ανάμεσα στην κυβέρνηση και το
SPV και σχηματίζει την θεμελιώδη βάση από όπου δημιουργούνται οι επιμέρους
συμβάσεις. Η παραχώρηση, συνήθως, νομιμοποιεί το SPV να κατασκευάσει, να
χρηματοδοτήσει και να λειτουργήσει την εγκατάσταση για μία προκαθορισμένη
περίοδο αν και υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές.
Ο τραπεζικός δανεισμός αναμένεται να είναι η βασική πηγή προέλευσης ξένων
κεφαλαίων, αλλά κάτι τέτοιο εξαρτσται σε σημαντικό βαθμό από τη φύση του έργου
και το συνολικό μακροοικονομικό περιβάλλον.
Τα ίδια κεφάλαια των αναδοχών δεσμεύονται, και μερικές φορές προπληρώνονται,
πριν την απόδοση οποιοσδήποτε μορφής ξένων κεφαλαίων, αλλά ο τρόπος με τον
οποίο πληρώνονται μπορεί να διαφέρει σημαντικά αναλόγως του τύπου του έργου·
όπου οι κατασκευαστικές εταιρείες είναι δυνητικά σημανπκοί "παίκτες", τότε θα
αποδώσουν τα ίδια κεφάλαια υπό μορφή ρευστού και σε είδος, εφόσον
ενδιαφέρονται για την αποπληρωμή του εξοπλισμού στη βάση του έργου. Ο
ανάδοχος, συνήθως, επιχειρεί να δομήσει το έργο με τέτοιο τρόπο ώστε τα συνολικά
περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις να κρατούνται εκτός των λογιστικών του
καταστάσεων.
Οι χρηματορροές του έργου συνιστούν τη θεμελιώδη βάση για τις αποδόσεις
αμφότερων των κατηγοριών επενδυτών, δηλαδή ξένων και ιδίων κεφαλαίων και για
την απόδοση στην κυβέρνηση ενός γενικού αντιτίμου, όταν αυτό αποτελεί έναν εκ
των όρων της ανταμοιβής για την εξυπηρέτηση στον ιδιώτη που λειτουργεί το έργοτα περιουσιακά στοιχεία του έργου αποτελούν και τη βασικότερη υποθήκη για
οποιοδήποτε δανεισμό.
Οι πληρωμές στους επενδυτές ιδίων κεφαλαίων είναι υποδεέστερες του λειτουργικού
κόστους και των υποχρεώσεων εξυπηρέτησης των ξένων κεφαλαίων. Πολύ συχνά,
εμπεριέχουν πληρωμές στην κυβέρνηση κόπ που η διεθνής εμπειρία έχει αποδείξει
ότι συνιστά πηγή προβλημάτων (π.χ. Λατινική Αμερική).
Άπαξ και το έργο εισέρχεται στη λειτουργική του φάση, οι δανειστές έχουν καθόλου
ή περιορισμένη προσφυγή στην πίστωση των ιδιοκτητών του έργου (είτε είναι τα
ίδια κεφάλαια των αναδοχών, είτε η κυβέρνηση).
To project financing τυπικά περιέχει τα ακόλουθα βασικά στοιχεία:

• Μία συμφωνία ανάμεσα σε "χρηματοοικονομικά" υπεύθυνα μέρη για να
ολοκληρώσουν το έργο και, πέραν αυτού, να του διαθέσουν όλα τα απαραίτητα
κεφάλαια για την περάτωσή του.
• Μία συμφωνία ανάμεσα σε "χρηματοοικονομικά" υπεύθυνα μέρη (τυπικώς με τη
μορφή συμβολαίου για την αγορά του εξαγόμενου / παραγομένου προϊόντος) κατά
την οποία, όταν επέλθει η ολοκλήρωση και αρχίσει η λειτουργία, το έργο θα αποδίδει
ικανοποιητικό "ρευστό" που θα εξασφαλίζει την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων
και τις δανειακές υποχρεώσεις του, ακόμη και εάν απστύχει να λειτουργήσει είτε
κάτω από συνθήκες "ανωτέρας βίας" {force majeure) ή για οποιαδήπστε άλλο λόγο.
• Εξασφαλίσεις από "χρηματοοικονομικά" υπεύθυνα μέρη κατά τις οποίες, σε
περίπτωση διακοπής της λειτουργίας και ύπαρξης ανάγκης εξεύρεσης κεφαλαίων για
την επαναφορά σε κατάσταση λειτουργίας, τα απαραίτητα αυτά κεφάλαια θα
διατεθούν από ασφαλιστικές αποζημιώσεις, προκαταβολές μελλοντικών προμηθειών
ή με κάποιο άλλο προκαθορισμένο τρόπο.
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Σε αυτό το σημείο χρήσιμο είναι να αναφερθεί ότι ο όρος project financing
χρησιμοποιείται ευρέως με λανθασμένη χροιά και σε πλειάδα περιπτώσεων αποτελεί
αντικείμενο παρεξήγησης. Για να διασαφηνιστεί ως όρος είναι δέον να τονισθεί τι δεν
σημαίνει. To project financing δεν αποτελεί μέσο συγκέντρωσης κεφαλαίων για τη
χρηματοδότηση ενός έργου το οποίο προβλέπεται να είναι τόσο ασθενές οικονομικά,
που να αδυνατεί να καλύψει τον δανεισμό του ή να παράσχει αποδεκτό - αν όχι το
επιθυμητό - ποσοστό απόδοσης στους επενδυτές ιδίων κεφαλαίων. Εν συντομία, δεν
αποτελεί τεχνική χρηματοδότησης ενός έργου που δεν είναι εφικτό να χρηματοδοτηθεί
με συμβατικό τρόπο.
Το τελευταίο καθιστά σαφές πως απαιτείται προσεκτική χρήση της
χρηματοοικονομικής μηχανικής, ούτως ώστε να κστανεμηθούν οι κίνδυνοι, αλλά και οι
αμοιβές ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη με τρόπο καθολικά αποδεκτό.

1.5

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Στην ενότητα αυτή διαχωρίζονται εννοιολογικά οι όροι project finance και
απευθείας χρηματοδότηση, περιγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά των κύριων
τρόπων χρηματοδότησης και οι εναλλακτικές πηγές άντλησης κεφαλαίων. Τέλος,
παραθέτεται η συγκριτική ανάλυση των παραπάνω μεθόδων χρηματοδότησης

1.5.1

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ
PROJECT
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

FINANCING

&

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ

To project financing πρέπει να διαχωριστεί από τη συμβατική απευθείας
χρηματοδότηση ή οτιδήποτε μπορεί να χαρακτηρισθεί ως χρηματοδότηση σε ένα γενικό
εταιρικό πλαίσιο. Ως γνωστόν, κστά τη συμβατική άμεση χρηματοδότηση οι δανειστές
μίας επιχείρησης εξετάζουν όλο το χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων της για την
παραγωγή χρηματικών εκροών ώστε να αποπληρωθούν τα δάνειά τους. Τα περιουσιακά
στοιχεία και η χρηματοδότηση τους απεικονίζονται στο χαρτοφυλάκιο περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων της επιχείρησης. Συχνά αυτά τα δάνεια δεν
κατοχυρώνονται από καμία υποθήκη. Το σημαντικό στοιχείο διαφοροποίησης του
project financing αποτελεί το γεγονός σττ το έργο αποτελεί ευδιάκριτη νομική οντότητα·
τα περιουσιακά στοιχεία, τα συμβόλαια που σχετίζονται με το έργο και οι χρημστορροές
του διαχωρίζονται σε ουσιώδη βαθμό από την επιχειρηματική οντότητα του αναδόχου.
Η χρηματοδοτική μορφή σχεδιάζεται για να διανείμει τις χρηματοοικονομικές αποδόσεις
και τους κινδύνους περισσότερο αποτελεσματικά σε σύγκριση με μια συμβατική
χρηματοδοτική μορφή. Στο project financing, οι ανάδοχοι, κστά βάση, παρέχουν
περιορισμένο "καταφύγιο" στις χρημστορροές που προκαλούνται από τα άλλα στοιχειά
του ενεργητικού τους και δεν απαρτίζουν τμήμα του έργου. Επιπροσθέτως
υποθηκεύουν κατά κανόνα τα περιουσιακά στοιχεία του έργου, αλλά κανένα από τα
υπόλοιπα περιουσιακά τους στοιχεία, για να ασφαλίσουν τα δάνεια του έργου.

1.5.2

ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΥ

Τα κεφάλαια ενός έργου μπορούν να αποκτηθούν από ποικίλες πηγές.
Ακολουθούν οι τρεις βασικότερες μορφές και οι μεταξύ τους διαφορές.
1.5.2.1
Δημόσια Χρηματοδότηση
Επί σειρά ετών, πολλές κυβερνήσεις, χρηματοδοτούσαν έργα χρησιμοποιώντας
πλεονασμσπκά κεφάλαια ή μέσω ξένων κεφαλαίων (π.χ. έκδοση κυβερνητικών
Παντελίδης Κωνσταντίνος
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ομολογιών) που αποπληρωνόταν σε συγκεκριμένο χρόνο. Παρόλα αστό, ο παραπάνω
τρόπος χρηματοδότησης είναι ο λιγότερο θελκτικός, καθότι επιβαρύνει τους
ισολογισμούς τους, με άμεσο αποτέλεσμα να περιορίζει την δυνατότητα τους για
ανάληψη άλλων έργων. Η τελευταία διαπίστωση αποτέλεσε το εναρκτήριο λάκτισμα για
έρευνα εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης.
Σχήμα 1.2: Δημόσια Χρηματοδότηση
■ Μίο κυβέρνηση δανείζεται κεφάλαια για να χρηματοδοτήσει ένα έργο υποδομής και
εγγυάται στους δανειστές για αποπληρωμή του συνόλου αυτών των κεφαλαίων. Η
κυβέρνηση μπορεί να συμβάλει με δικά της ίδια κεφάλαια επιπρόσθετα στα δανεισμένα
κεφάλαια.
■ Οι δανειστές αναλύουν την συνολική ικανότητα της κυβέρνησης να συγκεντρώσει τα
κεφάλαια μέσω της φορολογίας και των γενικών εσόδων των δημόσιων επιχειρήσεων,
συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από τις νέες χρεώσεις από την εκμετάλλευση του
έργου.
■ Η κυβερνητική εγγύηση εμφανίζεται ως υποχρέωση στην κυβερνητική λίστα των
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων.

V\fcter Supply

1.5.2.2

Εταιρική Χρηματοδότηση

Χρησιμοποιείται, συχνά, ως εναλλακτική για έργα μικρότερου μεγέθους,
μικρότερης εντάσεως κεφαλαίου που δεν καταφεύγουν στην εξωτερική χρηματοδότηση
μέσω αξιόγραφων. Βέβαια, όπως συμβαίνει και με την κυβερνητική χρηματοδότηση, οι
ιδιωτικές εταιρείες την αποφεύγουν, καθώς επιβαρύνει τους ισολογισμούς τους και
μειώνει την ικανότητά τους, περιορίζοντας τη δυνητική τους συμμετοχή σε μελλοντικά
έργα.

Παντελίδης Κωνσταντίνος
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Σχήμα 1.3: Εταιρική Χρηματοδότηση
Μία ιδιωτική επιχείρηση δανείζεται κεφάλαια για να κατασκευάσει μία νέα εγκατάσταση και
εγγυάται να αποπληρώσει τους δανειστές από το διαθέσιμο λειτουργικό της εισόδημα και
τη βάση των περιουσιακών της στοιχείων.
■ Η εταιρεία μπορεί, επίσης, να επιλέξει να συνεισφέρει τα δικά της ίδια κεφάλαια.
• Κατά τη διαδικασία της πιστωτικής ανάλυσης, οι δανειστές εξετάζουν το συνολικό
εισόδημα από τις λειτουργίες το απόθεμα των περιουσιακών της στοιχείων και τις
υφιστάμενες της υποχρεώσεις.
■ Το δάνειο εμφανίζεται ως υποχρέωση στον ισολογισμό της εταιρείας.
•

1.5.2.3
Project Finance
To project finance κάνει χρήση των περιουσιακών στοιχείων του έργου και/ή τα
μελλοντικά κέρδη αποτελούν τη βάση συγκέντρωσης κεφαλαίων. Γενικά, οι ανάδοχοι
δημιουργούν μία νομικά ανεξάρτητη εταιρεία ειδικού σκοπού της οποίας είναι οι βασικοί
μέτοχοι. Η νεοϊδρυθείσα εταιρεία συνήθως διαθέτει τα ελάχιστα απαιτούμενα κεφάλαια
που επιτρέπουν τον δανεισμό σε λογικό κόστος, με το ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων να
κυμαίνεται ανάμεσα στο 10% με 30% του συνολικά απαιτούμενου κεφαλαίου για την
υλοποίηση. Οι ανάδοχοι ως χρηματοδότες κατέχουν, συνήθως, μικρό ποσοστό των
ιδίων κεφαλαίων της νέας εταιρείας, ώστε να διασφαλισθεί ότι η επένδυσή τους δεν
θεωρείται χορηγία για νομικούς και λογιστικούς σκοπούς.
Η τελική νομική δομή κάθε ανεξάρτητου έργου είναι διαφορετική. Το σχήμα που
ακολουθεί απεικονίζει παραστατικά ένα απλουστευμένο παράδειγμα. Το ανεξάρτητο
νομικό όχημα (η εταιρεία του έργου) εμφανίζεται συχνά να έχει περισσότερους του ενός
ανάδοχους, για το λόγο ότι, γενικώς:
• το έργο υπερβαίνει τις χρηματοδοτικές και τεχνικές δυνατότητες ενός μεμονωμένου
ανάδοχου,
• οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το εκάστοτε έργο πρέπει να μοιραστούν,
• τα μεγαλύτερα έργα πετυχαίνει οικονομίες κλίμακας που πλειάδα μικρότερων έργων
δεν επιφέρουν,
• οι ανάδοχοι αλληλοσυμπληρώνονται σε όρους δυνατοτήτων,
• η όλη διαδικασία επιτάσσει ή ενθαρρύνει μια επιχειρηματική συνεργασία με
συγκεκριμένα συμφέροντα (π.χ. τοπική συμμετοχή ή ενδυνάμωση τοπικής
οικονομίας),
• οι νομικοί και λογιστικοί κανόνες επιτρέπουν ένα μέγιστο βαθμό κατοχής ιδίων
κεφαλαίων, πέραν του οποίου η εταιρεία του έργου ενδεχομένως θεωρηθεί
θυγατρική.
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Σχήμα 1.4: Project Finance
•

Μία ομάδα ή κοινοπραξία ιδιωτικών εταιρειών ιδρύουν μία νέα επιχείρηση για το έργο
(project company) για την κατασκευή, ιδιοκτησία και εκμετάλλευση ενός συγκεκριμένου
έργου υποδομής. Η νέα εταιρεία του έργου κεφαλαιοποιείται με συνεισφορές ιδίων
κεφαλαίων του καθενός εκ των αναδοχών.
■ Η εταιρεία του έργου δανείζεται κεφάλαια από τους δανειστές. Οι τελευταίοι εξετάζουν την
προβλεπόμενη ροή εσόδων που θα παραχθεί από το έργο και τα περιουσιακό στοιχεία της
εταιρείας του έργου για την αποπληρωμή όλων των δανείων.
■ Η κυβέρνηση της χώρας κατασκευής του έργου δεν παρέχει χρηματοοικονομική εγγύηση
στους
δανειστέςοι
εταιρείες-ανάδοχοι
παρέχουν
περιορισμένες
εγγυήσεις.
Χρηματοδότηση εκτός λογιστικών καταστάσεων {off-balance sheet financing).

Concession

Government

Contract
Tariffs
Users

Services

Σε γενικές γραμμές, σε μία επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα (αναφέρεται ως
"παραχωρησιούχος") παραχωρείται με ανάθεση από μία κυβερνητική οντότητα η
μελέτη, κατασκευή και/ή λειτουργία υπηρεσιών (π.χ. μεταφορικών) ή υποδομής για
προκαθορισμένη περίοδο. Η παραχωρησιούχος εταιρεία είναι, συνήθως, υπεύθυνη για
την εξεύρεση των κεφαλαίων που απαιτούνται για την διεκπεραίωση του έργου. Η ίδια
εταιρεία θα φροντίσει, τυπικά, να σχηματίσει το "Όχημα Ειδικού Σκοπού-SPV. Στο
τέλος της περιόδου παραχώρησης, οι εγκαταστάσεις και οι λειτουργίες μπορούν να
μεταφερθούν στην κυβέρνηση, ανάλογα της φύσης του συμβολαίου.
Μολαταύτα, οι δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν στις αναπτυσσόμενες αγορές
κστά τη δεκαετία του 1990 και τα πλέον δημοσιοποιημένα, άρα γνωστό, προβλήματα
που εμφανίστηκαν σε κάποια έργα συγκοινωνιακής υποδομής ανάγκασαν αμφότερους
τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα να επεκτείνουν την ιδέα του Project Financing. Ενώ,
μπορεί η διευθέτηση των δανειακών κεφαλαίων του έργου που θα προσφέρουν έναν
ελάχιστα απαιτούμενο βαθμό απόδοσης στους κατόχους των ιδίων κεφαλαίων και
ταυτόχρονα δε θα προκύπτει καμία απαίτηση για τον ανάδοχο ή την κυβέρνηση να
παραμένει ο απώτερος στόχος, στην πράξη όμως αυτό έχει αποδειχθεί σχεδόν
ανεδαφικό να πραγματοποιηθεί, πέρα από ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις.
Αστό το κενό ανάμεσα στους στόχους και την πραγματικότητα έχει οδηγήσει σε
μία ευρέως διαδεδομένη παρερμηνεία ότι το Project Financing σημαίνει
"χρηματοδότηση εκτός λογιστικών καταστάσεων" μέχρι το σημείο που το έργο είναι
εντελώς
αυτό-υποστηριζόμενο
χωρίς
εγγυήσεις
ή
άλλη
ενίσχυση
από
χρηματοοικονομικά υπεύθυνους φορείς. Όπως περιγράφεται από τους Nevitt και
Fabozzi: "το κλειδί για επιτυχημένο Project Financing είναι η δόμηση της
χρηματοδότησης ενός έργου με τους λιγστερους δυνατούς πόρους για τον ανάδοχο, με
ταυτόχρονη παροχή επαρκούς χρηματοπιστωτικής ενίσχυσης μέσω εγγυήσεων ή
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αναλήψεων από ένα ανάδοχο (κυβέρνηση), ή κάποιο τρίτο φορέα, έτσι ώστε οι
δανειστές να είναι ικανοποιημένοι με τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο".
Σε πολύ μεγάλα έργα διαφορετικά νομικά οχήματα μπορούν να ιδρυθούν για να
επιτελέσουν συγκεκριμένες επιμέρους φάσεις και λειτουργίες (π.χ. κατασκευή,
συντήρηση και πραγματική ιδιοκτησία). Η δομή συχνά υποδεικνύεται από φορολογικές
και άλλες νομικές παραμέτρους, καθώς και από τις πιστωτικές δυνατότητες του κάθε
συμμετέχοντα. Κατά το σχεδίασμά της δομής του έργου, οι άμεσα ενδιαφερόμενοι
πρέπει να διασφαλίσουν τη μέγιστη ευελιξία. Με άλλα λόγια, οι ανάδοχοι συχνά
επιδιώκουν διαφορετικά οφέλη από το εκάστοτε έργο, συμπεριλαμβανομένων του
σχεδιασμού, κατασκευής ή διοίκησης του έργου, για τα οποία δημιουργούν ανεξάρτητες
νομικές οντότητες. Οι παραπάνω σχέσεις καθορίζονται και καθοδηγούνται από
συμπληρωματικά συμβόλαια ανάμεσα στην εταιρεία του έργου και στους αναδόχους.

1.5.3

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Παρακάτω παρατίθενται τα είδη χρεογράφων μακροπρόθεσμης απόδοσης που
μπορεί ένα έργο να εκδώσει στην προσπάθεια συγκέντρωσης κεφαλαίων.
Κατατάσσονται με σειρά σοβαρότητας από την πλέον επικίνδυνη, με την ταυτόχρονη
απαίτηση υψηλότερου βαθμού απόδοσης, στην ελάχιστα επικίνδυνη, με απαίτηση
χαμηλότερης απόδοσης.
• Κοινές μετοχές (common equity): ανπστοιχεί στην ιδιοκτησία του έργου. Οι ανάδοχοι
συχνά κατέχουν σημαντικό ποσοστό ιδίων κεφαλαίων.
• Προνομιούχες μετοχές (preferred equity): παρομοίως αντιπροσωπεύει ιδιοκτησία του
έργου. Παρόλα αιττά, οι ανάδοχοι χαίρουν προτεραιότητας ένανπ των κατόχων των
ιδίων κεφαλαίων στην απόδοση μερισμάτων και κεφαλαίων σε περίπτωση
ρευστοποίησης.
• Μετατρέψιμες μετοχές (convertible debt): είναι μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές υπό
συγκεκριμένες προϋποθέσεις, συνήθως από την σκοπιά του κατόχου. Αυτού του
είδους οι μετοχές θεωρούνται υποδιαίστερες και οι κύριοι δανειστές τις θεωρούν ως
ίδια ψευδοκεφάλαια (pseudo-equity).
• Χρέος χωρίς εγγυήσεις (unsecured debt): μπορεί να έχει είτε μακροπρόθεσμη, είτε
βραχυπρόθεσμη μορφή, και μολονότι δεν τυγχάνει εγγύησης με συγκεκριμένα
περιουσιακά στοιχεία είναι ανώτερο των ιδίων κεφαλαίων και των ιδίων
ψευδοκεφαλαίων στην απόδοση μερισμάτων και την αποπληρωμή του αρχικού
κεφαλαίου.
• Χρέος με εγγυήσεις (secured debt): επίσης μπορεί να διακριθεί σε μακροπρόθεσμο
και βραχυπρόθεσμο και προβλέπει ως εγγύηση συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία
του έργου ή πηγές των εσόδων.
• Χρηματοδότηση μέσω μίσθωσης (lease financing): ποικίλει από σκοπιάς δομής και
διάρκειας, αν και ο εκμισθωτής πάντα διατηρεί τα δικαιώματά του πάνω στα
μισθωμένα πάγια. Φορολογικά ζητήματα και η διάρκεια του ενέχυρου συνήθως
αποτελούν τις κινητήριες δυνάμεις της στρατηγικής μίσθωσης. Ο εκμισθωτής έχει τη
δυνατότητα να αποσβέσει ένα πάγιο για φορολογικούς σκοπούς, ή ο μισθωτής
μπορεί να εξαιρεθεί από τη φορολόγηση ή να αναμένει ζημία στα πρώιμα στάδια του
έργου.
Οι τράπεζες σε γενικές γραμμές προσφέρουν άλλες βραχυπρόθεσμες προοπτικές
χρηματοδότησης. Η καλύτερη ανάλυσή τους βασίζεται στον τρόπο χρήσης των
κεφαλαίων και φέρουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που ικανοποιούν αυτές τις
απαιτήσεις.
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• Χρηματοδότηση κατασκευής (construction financing)', όπως υποδηλώνει και ο τίτλος,
χρησιμοποιείται για κατασκευαστικούς σκοπούς και είναι συνήθως πολύ ευέλικτη
αναφορικά με την ανάληψη των χρημάτων. Με το πέρας της κατασκευής, γενικά
αντικαθίσταται με ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω περιγραφέντα χρεόγραφα.
Το επίπεδο της εγγύησης που απαιτείται από τον πιστωτή ποικίλει. Οι δανειστές της
κατασκευής ενδέχεται να απαιτήσουν από προεπιλεγμένο μακροπρόθεσμο δανειστή
να αποπληρώσει το εν λόγω δάνειο σε προκαθορισμένο χρόνο. Δεν είναι ασυνήθιστο
ο δανειστής αυτής της περίπτωσης να αποτελεί και τον μακροπρόθεσμο επενδυτή
που θα εδραιώσει τη χρηματοδότηση της κατασκευής.
• Δάνεια μικρής διάρκειας (bridging financing): αποτελούν παρόμοια με την
προηγούμενη μορφή χρηματοδότησης, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλους
σκοπούς, συνήθως κστά τη φάση της έναρξης Επιπροσθέτως, ο εν λόγω τύπος
χρηματοδότησης ομοίως τερματίζεται όταν λαμβάνονται μακροπρόθεσμα κεφάλαια.
Όπως η χρηματοδότηση κατασκευής μπορεί να αξιώνει διάφορες βαθμίδες
εγγύησης συμπεριλαμβανομένης μίας εταιρικής δέσμευσης από πλευράς του
μακροπρόθεσμου δανειστή να παράσχει μία φόρμουλα για τη επίτευξη του bridge
financing.
• Πιστωτικό όριο {line of credit): η χρηματοδότηση με πιστωτικό όριο πετυχαίνεται και
αποπληρώνεται σε μία σταθερή βάση κατά τη διάρκεια ζωής του έργου. Τα
πιστωτικά όρια χρησιμοποιούνται ως εργαλείο διαχείρισης ρευστού και
δημιουργούνται από διάφορες τράπεζες. Επειδή δε θα χρησιμοποιηθεί απαραίτητα
πιστωτικό όριο, η δομή της αποπληρωμής βασίζεται πρωτίστως σε ένα ποσό
"δέσμευσης" - ένα ποσοστό (κυρίως περίπου 1% - 3%) του συνολικού πιστωτικού
ορίου που θεσπίζεται από τον επενδυτή. Ένα σταθερό βραχυχρόνιο επιτόκιο
χρεώνεται σε οποιοδήπστε ποσό ανάληψης πέραν του πιστωτικού ορίου.
Συνυπολογίζοντας τη δυναμική φύση της χρηματοδότησης και τη μοναδικότητα
του κάθε έργου, υβριδικά χρεόγραφα διαρκώς αναπτύσσονται για να ανταποκριθούν
στις απαιτήσεις των επενδυτών. Κάποιες μορφές χρεογράφων μπορεί να είναι
ανεξάρτητες ή συνδεόμενες με τις προαναφερθείσες όπως τα δικαιώματα προαίρεσης
και τα δικαιώματα αγοράς επιπλέον συμπληρωματικών χρεογράφων (συνήθως
μετοχών). Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, άλλα "οχήματα" (π.χ. περιουσιακά στοιχεία
ενός καταπιστεύματος και εγγυήσεις) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μειώσουν
τον κίνδυνο σε συγκεκριμένους επενδυτές. Είναι αναγκαίο ότι οι όροι, οι προϋποθέσεις
και οι κίνδυνοι καθορίζονται και αποσαφηνίζονται σε όλους τους συμμετέχοντες.

1.5.4

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΗ
ΔΑΝΕΙΩΝ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ

Η συμφυής σύγκρουση συμφερόντων ανάμεσα στους μετόχους και στους
δανειστές καλλιεργεί το έδαφος για τη δημιουργία κόστους αντιπροσώπευσης (agency
costs). Οι δανειστές αντιμετωπίζουν αυτή την κατηγορία κόστους μέσω της
διαπραγμάτευσης των δομών των συμφωνητικών που εμπερικλείονται στις γενικότερες
συμφωνίες δανεισμού. Τα συμφωνητικά παγιώνουν την παρακολούθηση της
χρηματοοικονομικής επίδοσης των δανειζομένων. Επιπροσθέτως, υπάρχουν προβλέψεις
αποπληρωμής των δανείων, όπως τα αποθεμσπκά κεφάλαια (sinking funds3), που
σχεδιάζονται προς την κατεύθυνση περιορισμού της υποκειμενικής κρίσης της διοίκησης
3 Sinking hinds: Ονομάζεται η σταδιακή συγκέντρωση κεφαλαίων αποκλειστικά για κάποιο προκαθορισμένο σκοπό (την
αγορά ή την ανπκατάσταση κάποιου περιουσιακού στοιχείου, την καταβολή τοκομεριδίων και την εξαγορό κάποιων
ομολόγων, την αποπληρωμή κάποιου δανείου κ.τ.λ.). Σε πολλές περιπτώσεις (ιδίως όταν τα κεφάλαια συγκεντρώνονται
σύμφωνα με ιο^ς
κό,χ,,ο» Ζο,είου ή την έκδοση κάποιων ομολογιακών τίτλων) τα ποσό που συγκεντρώνονται
κατατίθενται τακπκά, με καθορισμένου ύφους δόσεις και τίθενται υπό ανεξάρτητη επίβλεψη και διαχείριση.
Παντελίδης Κωνσταντίνος
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για το πως θα χρησιμοποιήσει την καθαρή χρηματορροή {free cash flows4) που
ενδεχομένως, σε αντίθετη περίπτωση, θα χρησιμοποιούνταν για να αποπληρωθεί το
χρέος άλλων σκοπών.
To project financing μπορεί να μειώσει τα παραπάνω κόστη αντιπροσώπευσης.
Ένα έργο έχει πεπερασμένη διάρκεια ζωής. Ακόμη και οι επενδυτές ιδίων κεφαλαίων,
απαιτούν την διανομή της καθαρής χρηματορροής στους παρέχοντες τα κεφάλαια. Η
βούληση της διοικητικής αρχής για την επανεπένδυση των χρηματορροών μετά την
αφαίρεση των λεπουργικών εξόδων - με πιθανή πρόκληση ζημίας στους εξωτερικούς
επενδυτές ιδίων κεφαλαίων όπως επίσης και στους δανειστές - περιορίζεται από τη
σύμβαση. Οι δανειστές έχουν μεγαλύτερο δικαίωμα πάνω στη χρηματορροή που
προκύπτει μετά την αφαίρεση των λεπουργικών εξόδων. Για αυτό, γενικότερα, είναι
ευκολότερο να σχεδιαστεί ένα συμβόλαιο δανείου για ένα συγκεκριμένο έργο παρά για
ολόκληρη την εταιρεία. Ο παράγοντας αυτός προστατεύει τους δανειστές έναντι του
προβλήματος αντικατάστασης των περιουσιακών στοιχείων.

1.5.5

PROJECT FINANCING vs. ΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Οταν λαμβάνεται η απόφαση για τον καλύτερο τρόπο χρηματοδότησης ενός
έργου του οποίου τα χαρακτηριστικά το καθιστούν κατάλληλο για project financing, το
project financing πρέπει να συγκριθεί με την απευθείας χρηματοδότηση. Ο Πίνακας που
ακολουθεί συγκρίνει την απευθείας χρηματοδότηση από τον ανάδοχο και το project
financing βάσει πολλών κριτηρίων. Είναι σημαντικό να εκτιμηθεί το γεγονός όπ επειδή
και μόνο ένα έργο μπορά να εππευχθεί με την πρακτική του project financing δε
σημαίνει όπ πρέπει απαραπήτως να χρηματοδοτηθεί με αυτόν τον τρόπο. Τα σχεπκά
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αυτών των εναλλακπκών μέσων χρηματοδότησης
(κάτι που αναλύεται σε ακόλουθα κεφάλαια) πρέπει να σταθμιστούν για να καθοριστεί
ποια τεχνική θα είναι περισσότερο επωφελής για τους αναδόχους και μετόχους του
έργου.

4

Free cash now: 1) Οι χρηματικές εισροές μίας επιχείρησης μείον τις χρηματικές εκροές, που είναι απαραίτητες για τη
διατήρηση της παραγωγικής ικανότητας της επιχείρησης και μείον το μώισμα· 2) Οι κεφαλαιακές εισροές από μία
επένδυση μείον οι κεφαλαιακές εκροές που απορροφά η επένδυση.
Παντελίδης Κωνσταντίνος
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1.6

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΙ / ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΚΑΙ Ο
ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ/ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥΣ

Όπως συμβαίνει με τις εναλλακτικές χρηματοδότησης, τα προφίλ των επενδυτών
μπορεί να ποικίλουν ευρέως από έργο σε έργο. Στους επενδυτές (συμμέτοχους)
περιλαμβάνονται οι ανάδοχοι, οι επενδυτές ιδίων κεφαλαίων {unit trusts), οι τράπεζες,
μη τραπεζικοί χρηματοδοτικοί οργανισμοί (συνταξιοδστικοί και ασφαλιστικοί οργανισμοί
και εμπορικά σωματεία), οι προμηθευτές, οι τελικοί χρήστες (πελάτες), η κυβέρνηση, η
διοίκηση και οι απασχολούμενοι στο έργο, ακόμη και το κοινό. Οι λειτουργίες και οι
δικαιοδοσίες κάποιων εξ αυτών περιγράφονται, εν συντομία, παρακάτω:
• Ο κινητήριος μοχλός (οργανωτής) του έργου είναι συνήθως ο υπεύθυνος για την
παροχή της υπηρεσίας στον κοινό κυβερνητικός φορέας. Αυτός ο φορέας πρωτίστως
επιδιώκει την εξασφάλιση της επαρκούς ποσότητας και ποιότητας της παρεχομένης
υπηρεσίας χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι ανάδοχοι του έργου συνήθως
συμμετέχουν στην οργάνωσή του. Επί παραδείγματι, όταν ένας δυνητικός παροχέας
του ιδιωτικού τομέα συνειδητοποιήσει την αξία που προστίθεται σε υπάρχουσα ή
δυνητική υπηρεσία, μπορεί να καταθέσει αυτοκλήτως προσφορά για την αγορά της
στον αντίστοιχο κυβερνητικό φορέα.
• Οι ανάδοχοι συνήθως συνίστανται στις εταιρείες κατασκευής, προμήθειας, διοίκησης
και ενδυνάμωσης. Όπως προαναφέρθηκε, σχηματίζουν ένα SPV (Special Purpose
Vehicle) που δρα ως παραχωρησιούχος. Η ακριβής μορφή θα εξαρτηθεί από τις
ιδιαίτερες συνθήκες, εφόσον ληφθεί υπόψη η οικονομική, λογιστική και νομική
αντιμετώπιση του SPV συγκρινόμενου με τις μητρικές εταιρείες που τοποθετούν τα
ίδια κεφάλαια. Η σχέση μεταξύ των αναδοχών πρέπει να είναι κρυστάλλινα ορισμένη
και συνήθως απεικονίζεται στην συμφωνία των μετόχων. To SPV μπορεί να έχει και
άλλους επενδυτές ιδίων κεφαλαίων, όπως χρηματοδοτικούς οργανισμούς ή την
κυβέρνηση. Συνήθως, κεφαλαιοποιείται από τους αναδόχους σε συμφωνημένη
αναλογία, τυπικά υπό όρους που περιγράφονται σε μία συμφωνία που πραγματεύεται
όχι μόνο τις αρχικές επενδύσεις κεφαλαίου των αναδοχών, αλλά επίσης και τις
οποιεσδήπστε επιπλέον υποχρεώσεις με γνώμονα τη μελλοντική τους συμβολή.
Περαιτέρω, πρέπει να διαμορφωθούν οι κανόνες που θα διέπουν τον τρόπο
διοίκησης του 5PV, τον τρόπο της χρηματοδότησής του, τον τρόπο της διανομής
των κερδών ανάμεσα στους αναδόχους και τον τρόπο, εάν προβλέπεται,
μεταβίβασης ή πώλησης του μεριδίου τους ή των δικαιωμάτων τους στο SPV. Η
τελευταία αυτή πτυχή έχει αποκτήσει ιδιάζουσα σημασία, καθώς η ανάγκη για
μεγαλύτερο ποσοστό ιδίων κεφαλαίων στη σύσταση της χρηματοδοτικής δομής έχει
ανοίξει το δρόμο σε περισσότερες από μία εταιρείες να αποτελούν τους πιθανούς
ανάδοχους του έργου. Η ανάδειξη τέτοιου είδους κοινοπραξιών αναδοχών είναι
δυνητικά ένα δύσκολο εγχείρημα, καθότι οι επενδυτές της κστασκευάστριας
εταιρείας μπορεί να έχουν πιο βραχυχρόνιους ορίζοντες από τους αντίστοιχους
μακροχρόνιους στρατηγικούς ή λειτουργικούς των επενδυτών ιδίων κεφαλαίων.
Τέλος, ενδέχεται να παρουσιασθούν και ευκαιρίες (π.χ. κατασκευαστικά συμβόλαια ή
συμβόλαια παροχής διοίκησης) από έργα όπως δρόμοι με διόδια, φράγματα και
εργοστάσια ενέργειας αλλά ακόμη και από έργα που απαιτούν συγκεκριμένη
επένδυση κεφαλαίου. Για το λόγο αυτό, οι υπόλοιποι επενδυτές μπορεί να αξιώσουν
από τους ανάδοχους να κρατήσουν την επένδυσή τους για κάποιο ελάχιστο χρονικό
διάστημα.
• Τα ίδια κεφάλαια
μπορεί να περιλαμβάνουν τοπικά κσταχωρημένα αμοιβαία
κεφάλαια ή ίδια κεφάλαια του εξωτερικού. Τα περισσότερα κεφάλαια έχουν μία
Παντελίδης Κωνσταντίνος
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επενδυτική εντολή ή στρατηγική που τα επιτρέπει να επενδύονται σε συγκεκριμένες
βιομηχανίες (π.χ. υποδομής), γεωγραφικές περιοχές, ή να προωθούν συγκεκριμένα
κοινωνικά ζητήματα (π.χ. υποκίνηση μειονοτήτων). Αυτοί οι επενδυτές κυρίως
ενδιαφέρονται για την προοπτική της εξασφάλισης μερισμάτων ή την εκτίμηση της
επένδυσής τους, καθώς και την επίτευξη των κοινωνικών τους στόχων.
• Το μεγαλύτερο μέρος της έως σήμερα χρηματοδότησης Project Financing έχει δοθεί
υπό τη μορφή εμπορικού δανεισμού. Οι τράπεζες εμπλέκονται κυρίως ως
βραχυχρόνιοι δανειστές και συχνά ως μακροχρόνιοι δανειστές και οικονομικοί
διακανονιστές (ασφαλιστές). Το ποσοστό του εκτιμώμενου κόστους του έργου που
οι εμπορικές τράπεζες είναι προετοιμασμένες να δανείσουν ποικίλο από το μέγεθος
και τον τομέα το έργου, τις προβλέψεις και τις πηγές των εσόδων του έργου και τις
αξιολογήσεις των τραπεζών για τους υπολοίπους κινδύνους του έργου. Ο δανεισμός
γίνεται απευθείας στο SPV.
Οι τράπεζες αναμένονται να χρηματοδοτήσουν το έργο σε βάση καθόλου ή
περιορισμένης προσφυγής (non-recourse ή limited recourse), δίνοντας έμφαση στα
έσοδα από το έργο ως κύρια πηγή της αποπληρωμής των τόκων και του αρχικού
κεφαλαίου. Ως αντάλλαγμα αποδοχής της χρηματοδότησης του έργου σε τέτοια
βάση, είναι πιθανό οι τράπεζες να αξιώσουν το δικαίωμα να ασκούν έλεγχο του SPV
και των δραστηριοτήτων του, σε λογικά πλαίσια, και να παρεμβαίνουν σε περίπτωση
που συμβεί κάποιο από ένα μεγάλο πλήθος γεγονότων που οδηγούν στην αποτυχία.
Σε μεγάλα έργα, πληθώρα τραπεζών μπορούν να σχηματίσουν κοινοπραξία για
την από κοινού εξεύρεση κεφαλαίων. Οι επενδυτές ιδίων κεφαλαίων συνήθως
επιλέγουν μία ή περισσότερες ηγέπδες τράπεζες για τη διοίκηση της κοινοπραξίας ή
της διαδικασίας συγκέντρωσης κεφαλαίων. Η επιλογή βασίζεται στην εμπειρία της
τράπεζας και στη δυνατότητα να συγκεντρώσει τα κεφάλαια σε συγκεκριμένο κλάδο
και χώρα. Ο τρόπος δέσμευσης της τράπεζας προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί να
είναι είτε ως εταιρική δέσμευση, είτε στα πλαίσια της "φιλότιμης προσπάθειας". Οι
μέτοχοι, σαφώς προτιμούν την πρώτη εναλλακτική, κατά την οποία η τράπεζα θα
κληθεί να παράσχει τα κεφάλαια, ακόμη και αν απέτυχε να συγκεντρώσει άλλα
κεφάλαια. Για αυτό, οι (ασφαλισμένες) δόσεις που καταβάλλονται στην τράπεζα για
να δεσμευθεί εταιρικά είναι μεγαλύτερης αξίας από ότι μιας συμφωνίας που θα
έγκειται στις "καλύτερες των προσπαθειών". Σε γενικές γραμμές, οι ασφαλισμένες
δόσεις ποικίλουν από 1 έως 1,5 τοις εκατό του συγκεντρωμένου ποσού, αναλόγως
του μεγέθους του έργου, τον τύπο του χρεογράφου, τους σχεπζόμενους με το έργο
κινδύνους, και το βαθμό δέσμευσης από πλευράς τραπέζης.
Οι τράπεζες πέρα από δανειστές μπορούν να λειτουργήσουν και ως οι παρέχοντες
τα ίδια κεφάλαια, αλλά με μεγαλύτερες εισφορές από όπ στον δανεισμό. Ακόμη,
μπορεί να προσληφθεί χρηματοοικονομικός σύμβουλος για το έργο με σκοπό να
χαράξει μια στρατηγική χρηματοδότησης Ο τελευταίος είναι, συνήθως ανεξάρτητος
των δανειστών και των ασφαλιστών για να αποφευχθούν αντικρουόμενα
συμφέροντα.
• Οι μη τραπεζικοί χρηματοδοτικοί οργανισμοί περιλαμβάνουν τα συνταξιοδοτικά, τα
ασφαλιστικά κεφάλαια και τα κεφάλαια των εμπορικών ή αναπτυξιακών σωματείων ή
πρακτορείων εξαγωγικών πιστώσεων με πρωταρχική λειτουργία την επένδυση των
περιουσιακών τους στοιχείων σε μέσης διάρκειας και μακροχρόνια χρεόγραφα. Πιο
συγκεκριμένα, πολυεθνικά χρηματοοικονομικά ιδρύματα έχουν διαδραματίσει έναν
ολοένα και αυξανόμενο ρόλο, όχι μόνο σε όρους χρηματοδοτικής και τεχνικής
αρωγής αλλά επίσης και σε όρους διαχείρισης κινδύνου και ασφαλιστικών εργαλείων
που έχουν γίνει απαραίτητες προϋποθέσεις για την ιδιωτική χρηματοδότηση. Είναι
ακόμη πιθανό να γίνει χρήση του leasing για να μειωθεί το κόστος μετά φόρων της
χρηματοδότησης. Παρόλο που τέτοιου είδους οργανισμοί συχνά έχουν σημαντικούς
πόρους είναι γενικώς αρκετά περιορισμένοι, είτε νομοθετικά, είτε/και διοικητικά, στις
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επενδυτικές τους κινήσεις. Ως αποτέλεσμα, τα κεφάλαια αυτά επενδύονται στα
προνομιούχα χρεόγραφα για να διασφαλιστεί άτι θα αντληθούν οι απαιτούμενες
χρηματορροές για την κάλυψη των υποχρεώσεων για την αποπληρωμή στους
πελάτες τους.
• Οι προμηθευτές μπορούν επίσης να παράσχουν κεφάλαια υπό μορφή
βραχυπρόθεσμου έως μεσοπρόθεσμου δανεισμού ή ειδικών όρων των λογαριασμών
εισπρακτέων. Ένας προμηθευτής μπορεί να είναι και ανάδοχος και να συμμετάσχει
στα ίδια κεφάλαια του έργου. Όπως συμβαίνει με τις κατασκευαστικές εταιρείες και
τις εταιρείες management, το ενδιαφέρον των επενδυτών έγκειται στην προσφορά
της εταιρείας του έργου. Οι τελευταίες είναι δυνατόν να εισχωρήσουν σε άλλες
συμφωνίες μείωσης του κινδύνου με τους προμηθευτές, όπως συνιστούν οι
μακροχρόνιες συμφωνίες πάγιας τιμής και ποσότητας. Οι επενδυτές θα εξετάσουν
εξονυχιστικά την πιστοληππκή ικανότητα των προμηθευτών όταν στη συμφωνία
περιλαμβάνεται μελλοντική παροχή υπηρεσιών.
• Η χρηματοδότηση μέσω του τελικού χρήστη μπορεί να αποτελέσει προπληρωμή
μελλονπκής παροχής υπηρεσιών, αλλά συχνότερα είναι ένα συμβόλαιο take or pa/
κατά το οποίο ο τελικός χρήστης δεσμεύεται να αγοράσει μία ελάχιστη ποσότητα
υπηρεσιών κατά τη διάρκεια μιας περιόδου. Παρόλο που το παραπάνω δεν αποτελεί
άμεση μορφή χρηματοδότησης, καθησυχάζει τους επενδυτές. Καθώς, η εκάστοτε
κυβέρνηση αποτελεί τον τελικό χρήστη σε έργα Συνεργασίας Δημόσιου Ιδιωτικού
Τομέα (Public Private Partnership - ΡΡΡ), πρέπει να εξετάσει με ιδιάζουσα προσοχή
τέτοιου είδους υποχρεώσεις
• Η κυβέρνηση είναι αυτή που φυσιολογικά αντιλαμβάνεται την ύπαρξη ανάγκης για τη
δημιουργία ενός έργου υποδομής και καθορίζει το κατά πόσο είναι συμφέρον αυτό
να χρηματοδοτηθεί. Κάτι τέτοιο, βεβαίως θα εξρρτηθεί μερικώς από την οικονομικόπολτπκή κατάσταση που επικρατεί στη χώρα, καθώς επίσης και από τα
χαρακτηριστικά του ίδιου του έργου. Ενδεχομένως να κριθεί απαραίτητο να τεθεί σε
ισχύ συγκεκριμένη νομοθεσία, ή ακόμη να αλλαχθούν συνταγματικές διατάξεις ώστε
να εππ·ραπεί στην όλη διαδικασία να προχωρήσει (πολλά εθνικά συντάγματα
απαγορεύουν την ιδιωτική ιδιοκτησία ή έλεγχο βασικών δημόσιων εγκαταστάσεων).
Επιπροσθέτους εφόσον το Project Finance είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση ανάμεσα στα πολλαπλά
αντισυμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας μπορεί να είναι απαραίτητο να τεθεί σε ισχύ
νομοθεσία συγκεκριμένη για το έργο ή κάποιο τομέα. Μπορεί, επίσης να απαιτηθεί η
αποσαφήνιση των νόμων που σχετίζονται με την αναγνώριση και ενεργοποίηση
συμβσπκών υποχρεώσεων και των ασφαλιστικών μέτρων, ή των νόμων που
σχετίζονται με κρατικοποιήσεις απαλλοτριώσεις και διαιτησίες. Το ρυθμιστικό
καθεστώς μέσα στο οποίο πρόκειται να λειτουργήσει το έργο πρέπει, ομοίως να είναι
ξεκάθαρα ορισμένο.
Ο δημόσιος τομέας τυπικά, ενδιαφέρεται να αποκτήσει την απαιτούμενη υποδομή
ή τις υπηρεσίες σε λογικό κόστος και έχοντας ταυτόχρονα την προσοχή της
στραμμένη στις κοινωνικές πτυχές. Αυτό, επίσης αναπόφευκτα θα οδηγήσει την
κυβέρνηση σε συγκρίσεις των οικονομικών στοιχείων του έργου χρησιμοποιώντας
δημόσια κεφάλαια. Ενώ σε πολλές περιπτώσεις το κόστος δανεισμού του δημόσιου
τομέα είναι χαμηλότερο, πρέπει να θεωρηθούν και άλλοι παράγοντες
συμπεριλαμβανομένου του κόστους ευκαιρίας των δημόσιων κεφαλαίων και του
ξένου συναλλάγματος και της αποδστικότητας και εξειδίκευσης που ο ιδιωτικός
τομέας μπορεί να επιφέρει στο έργο.5

5 Take or pay contract: ο όρος αστός αναφέρεται σε μία ειδική εμπορική συμφωνία που υποχρεώνει τον αγοραστή να
καταβάλει ένα συγκεκριμένο ποσό στον πωλητή, ακόμη και αν αποδεχτεί την παραλαβή ενός προϊόντος που συμφώνησε
να αγοράσει.
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Η κυβέρνηση δεν είναι απαραίτητο να χρηματοδοτήσει απευθείας ένα έργο, αλλά
συχνά παρέχει έμμεση χρηματοδότηση μέσω εγγυήσεων, συμβολαίων take or pay,
αδειών αποκλειστικού προμηθευτή και άλλων δεσμεύσεων. Σε κάθε περίπτωση,
οφείλει να κατανοήσει πλήρως και να είναι σε θέση να αναλάβει τέτοιο κίνδυνο. Ο
αντικειμενικός στόχος της κυβέρνησης είναι να παράσχει προσιτές και καλύτερης
αξίας για τα χρήματα (value for money) υπηρεσίες στους τελικούς χρήστες.
• Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι ενδεχομένως προωθήσουν ή χορηγήσουν ένα έργο
Συνεργασίας Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (Public Private Partnership - ΡΡΡ). Κάτι
τέτοιο είναι περισσότερο σύνηθες σε απευθείας ιδιωτικοποίηση, όπου η κυβέρνηση
παρέχει κίνητρα όπως είναι τα επιδοτούμενα δάνεια. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι
αποτελούν τμήμα του συνόλου της ομάδας των χορηγών που πλειοδοτεί για ένα
έργο, καθώς σε τελική ανάλυση συνεχίζουν ως εργαζόμενοι στο αυτό έργο.
• Η δημόσια συμμετοχή σε ένα έργο συναντάται συνήθως στο στάδιο λειτουργίας. Η
διαδικασία κσταχώρησης σε λίστα των ιδίων κεφαλαίων και/ή των υποχρεώσεων μίας
εταιρείας αποτελεί μέσο προς κατανόηση μεταξύ των αναδόχων, της κυβέρνησης και
των δανειστών, ώστε να επιτραπεί στους αρχικούς επενδυτές ιδίων κεφαλαίων να
σχεδιάσουν μία στρατηγική εξόδου.
Ο φορέας (ή οι φορείς) που είναι υπεύθυνοι για τη χρηματοδότηση πρέπει να
προσεγγίσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό δυνητικούς επενδυτές στα αρχικά στάδια της
διαδικασίας. Κάτι τέτοιο έχει ως αποτέλεσμα να μειωθεί το κόστος της χρηματοδότησης
με την αύξηση της δυνητικής επενδυτικής βάσης.
Ο ρόλος του Project Financing γίνεται κυρίαρχος στη χρηματοδότηση,
κατασκευή και λεπουργία της υποδομής παγκοσμίως. Οι εκτιμήσεις της Παγκόσμιας
Τράπεζας προβλέπουν ότι αυτή η πηγή χρηματοδότησης θα επεκταθεί και ότι ο
ιδιωτικός τομέας θα διαδραματίζει ολοένα και περισσότερο ζωτικό ρόλο στην παροχή
δημόσιων υπηρεσιών. Ο ιδιωτικός τομέας "κουβαλάει" μαζί του τις διοικητικές
ικανότητες και την καινοτομία που συμβάλλει προς την κατεύθυνση της βελτιωμένης
παροχής κεντρικών υπηρεσιών όπως αποτελούν αυτές της ενέργειας, των μεταφορών,
υπηρεσίες υδραυλικής φύσης, των τηλεπικοινωνιών και υπηρεσίες υγειονομικής
περίθαλψης. Οι κυβερνήσεις πρέπει να υιοθετήσουν την πολιτική και να μεταβιβάσουν
την ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών στον ιδιωτικό τομέα που είναι αρτιότερα
εξοπλισμένος για κάτι τέτοιο.

1.7 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Τα κριτήρια που θέτονται από τους επενδυτές για να καθοριστεί η εφικτότητα
ενός έργου, τόσο ποσοτικά, όσο και ποιοτικά, συνίστανται στα ακόλουθα:
• Οι "αντοχές" και η εμπειρία των αναδόχων του έργου, καθώς και του κυβερνητικού ή
ημικραπκού φορέα υπεύθυνου για τη λειτουργία. Οι μέτοχοι εξετάζουν την
εσωτερική δυνατότητα και τη χρηματοοικονομική κατάσταση των αναδόχων, καθώς
και την εμπειρία τους στον κλάδο και τη χώρα εν γένει (αυτό αποτελεί σημαντική
παράμετρο κατά το σχημσπσμό της ομάδας αναδόχων). Σημαντικό κριτήριο αποτελεί
η εμπειρία της ομάδας του έργου στη συνεργασία πάνω στα έργα. Περαιτέρω, οι
επενδυτές εξετάζουν την αντοχή και τη φήμη του κυβερνητικού φορέα που έχει σε
κάθε περίπτωση την ευθύνη για τις υπηρεσίες, ιδίως την τεχνική του ικανότητα, τη
φήμη του στον χειρισμό άλλων έργων Συνεργασίας Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα
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•

•

•

•

•

•

(Public Private Partnership - ΡΡΡ), καθώς και την ιστορία του για τη συγκέντρωση
των τελών.
Οι βασικές αρχές και τα οικονομικά μεγέθη του έργου είναι τόσο ποιοτικά, καθώς και
ποσοτικά. Ένα έργο Συνεργασίας Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (Public Private
Partnership - ΡΡΡ) συγκρίνεται αρχικώς με δεδομένο πρότυπο του δημόσιου τομέα
(PSC - Public Sector Comparator). Ο συμμέτοχος του ιδιωτικού τομέα πρέπει να
παράσχει αξία για τα χρήμστα (value for money) κατά την προσφορά των
υπηρεσιών, αλλά πρέπει επίσης να πετύχει αποδεκτό βαθμό απόδοσης ανάλογο των
κινδύνων που αναλαμβάνει. Οι ανάδοχοι πρέπει να ενδιαφέρονται και για την
(οικονομική) προσιτότητα των υπηρεσιών (στην κυβέρνηση), ώστε να εξασφαλίσουν
τη μελλοντική διαθεσιμότητα των κεφαλαίων. Η θεμελιώδης και οικονομική φύση
του έργου θα μελετηθεί (π.χ. κστά πόσο η εν λόγω υπηρεσία θα εκλείψει στο
μέλλον, ή κατά την περίπτωση ενός έργου με οικονομικό τέλος, αν οι χρήστες θα
πληρώνουν για τις υπηρεσίες που τους προσφέρονται). Η τεχνικοοικονομική μελέτη
σκοπιμότητας των αναδοχών, συνήθως, εκπονείται με τη λογική του πλέον
αναμενόμενου αισιόδοξου και απαισιόδοξου σεναρίου και ερευνά ποικίλους κρίσιμους
δείκτες, όπως η ρευστότητα, η μόχλευση, η δραστηριότητα και η κερδοφορία. Οι
σημαντικοί αυτοί δείκτες απορρέουν από τις προβλεπόμενες και τις πραγματικές
χρηματοοικονομικές καταστάσεις (π.χ. ισολογισμός, αποτελεσμάτων χρήσης και
χρημστορροές).
Το ιστορικό των συμμετεχόντων στο έργο είναι ιδιάζουσας σημασίας, καθώς
καλούνται να παράσχουν υπηρεσίες κατά τη διάρκεια μιας εκτεταμένης χρονικής
περιόδου. Παρόλο που η κυβέρνηση μετριάζει το κριτήριο αυτό απαιτώντας από τους
πλειοδότες να καταθέσουν ομόλογο εκτέλεσης Cperformance bon<f), οι υπόλοιποι
συμμέτοχοι βασίζονται στο μέγιστο βαθμό στη συμβολή του κάθε ενός και έχουν σε
μικρότερο βαθμό την ικανότητα να μειώσουν τον δικό τους κίνδυνο.
Οι συμβατικές διευθετήσεις μεταξύ των διαδίκων ορίζει ποιος είναι υπεύθυνος για τι.
Μία πρόταση ή μία προσφορά στην οποία μία έμπειρη εταιρεία διαδραματίζει μόνο
ένα μικρό ρόλο είναι πασίδηλο ότι είναι λιγότερο ελκυστική και περισσότερο
επικίνδυνη από ότι οι συμμέτοχοι αρχικά οδηγήθηκαν να πιστέψουν.
Το άμεσο και μοναδικό ενδιαφέρον των επενδυτών μπορεί να έγκειται στην
επένδυση κάποιων κεφαλαίων σε ένα έργο όταν αναλαμβάνουν ένα έργο που
εμπερικλείει ανταγωνισμό. Στα έργα αυτοκινητόδρομων με διόδια, για παράδειγμα, η
εταιρεία του έργου μπορεί να αξιώσει τη διασφάλιση ότι η κυβέρνηση δεν θα προβεί
στην κατασκευή εναλλακτικού δρόμου. Η κυβέρνηση οφείλει να εξετάσει προσεκτικά
και διεξοδικό τους αντίκτυπους τέτοιων δεσμεύσεων. Η πιθανότητα απελευθέρωσης
των τιμών (επικράτησης καθεστώτος ελεύθερου ανταγωνισμού) μπορεί να αποβεί
αποθαρρυντική για την επένδυση σε ένα έργο Συνεργασίας Δημόσιου Ιδιωτικού
Τομέα (Public Private Partnership - PPPt), αφού οι επενδυτές μπορεί να
αποφασίσουν να αναμένουν έως την απελευθέρωση, όταν οι υπηρεσίες θα μπορούν
να προσφέρονται με λιγότερους περιορισμούς.
Οι συμμέτοχοι πρέπει να λάβουν υπόψη πολλούς κινδύνους προτού εισχωρήσουν σε
ένα έργο. Οι κίνδυνοι αυτοί αποτελούν αντικείμενο εκτεταμένης ανάλυσης ενός εκ
των ακόλουθων κεφαλαίων.
Τα οικονομικά συμφωνητικό που περιλαμβάνονται σε ποικίλες συμφωνίες είναι
ιδιαίτερης σημασίας όχι μόνο για τους επενδυτές, αλλά και τους συμμέτοχους.
Μπορεί να περιλαμβάνουν μία ελάχιστη αναλογία ιδίων προς ξένα κεφάλαια, κάποιον6

6 Performance bond: ομόλογο διασφάλισης και επιβεβαίωσης που δίνεται από τα ένα αντισυμβαλλόμενο μέρος στο
άλλο προκαμένου να ταυ εξασφαλίσει ικανή αποζημίωση σε περίπτωση αθέτησης από μέρους του των όρων μίας
συμφωνίας μεταξύ των δύο μερών. Αν αυτός που πλήττεται από την αθέτηση της (άτυπης πολλές φορές) συμφωνίας
δεν κατείχε αυτό το ομόλογο εκτέλεσης, θα υφίστστο μονομερώς την οικονομική ζημία. Έχει παρόμοιο αποτέλεσμα με
την ποινική ρήτρα που μπαίνει στα συμβόλαια.
Παντελίδης Κωνσταντίνος
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Χρηματοδότηση Μεγάλων Έργων (Project Finance):
Η Συμβολή του Ιδιωτικού Τομέα
& Μορφές Συνεργασίας του με το Δημόσιο Τομέα

περιορισμό στην απόδοση των μερισμάτων έως στου συγκεκριμένοι δείκτες
επιτευχθούν, ή έναν ελάχιστο βαθμό κάλυψης του χρέους.
• Άλλα συμφωνητικά ενδέχεται να καθορίζουν έναν ελάχιστο βαθμό διατήρησης των
περιουσιακών στοιχείων (π.χ. 2% της αξίας τους), περιορισμούς για τη μεταφορά της
ιδιοκτησίας του έργου, καθώς και περιορισμούς στο βαθμό και τη φύση των
παρεχόμενων από τον ανάδοχο υπηρεσιών. Τα παραπάνω μη-οικονομικής χροιάς
συμφωνητικά αυξάνουν το βαθμό διευκόλυνσης των επενδυτών και των άλλων
συμμέτοχων.
• Η προστιθέμενη αξία που ο εν λόγω ανάδοχος μπορεί να επιφέρει στο έργο μπορεί
να περιλαμβάνει συνεργίες και μία πιο αποδοτική ή αποτελεσματική μέθοδο παροχής
υπηρεσιών. Οι συνεργίες (synergies*) επιτυγχάνονται εάν ο ανάδοχος ήδη προσφέρει
ανάλογες υπηρεσίες και για το λόγο αυτό κατέχει την απαιτούμενη υποδομή για να
συμπεριλάβει την κυβέρνηση στη λίστα των πελατών της. Ο ανάδοχος μπορεί να
είναι κάτοχος της τεχνολογίας που απαιτείται για την παροχή της υπηρεσίας
αποτελεσματικότερα και αποδοτικότερα.
• Οι ανάδοχοι και οι επενδυτές πρέπει να είναι εναρμονισμένοι και με το ισχύον
νομοθετικό καθεστώς και να εξετάζουν τα κίνητρα που είναι διαθέσιμα. Το
νομοθετικό καθεστώς μπορεί να εμπερικλείει τη φύση και τον κίνδυνο της
λειτουργίας υπό την επήρεια ισχυόντων φορολογικών, εργασιακών νόμων και νόμων
κατοχής ιδιοκτησίας και την πιθανότητα να αναθεωρηθούν στο μέλλον. Τα κίνητρα
μπορεί να συνίστανται σε μειωμένους φορολογικούς συντελεστές ή φορολογικής
διακοπής (tax holiday^). Σε συγκεκριμένες χώρες, η δυνατότητα των αλλοδαπών
επενδυτών να επαναπστρίσουν την αρχική τους επένδυση και τους τόκους ή τα
μερίσμστα αποτελεί εξίσου σημαντικό παράγοντα.
Οι επενδυτές θα συνυπολογίσουν όλα τα παραπάνω κριτήρια για να αποφανθούν
όχι μόνο το εάν θα επενδύσουν, αλλά επιπροσθέτως το βαθμό του κινδύνου στον οποίο
θα εκτεθούν και, κατά συνέπεια, το βαθμό απόδοσης που θα απαιτήσουν. Μία χώρα ή
μία κυβέρνηση που έχει ιστορικό επιτυχημένων έργων Συνεργασίας Δημόσιου Ιδιωτικού
Τομέα (Public Private Partnership - ΡΡΡ) και μία ισχυρά νομοθετικά θεμέλια
τοποθετείται καλύτερα στις διαπραγματεύσεις νέων PPPs συμβολαίων. Οι διευθυντές
των τμημάτων που είναι υπεύθυνοι για την ανάλυση και την υλοποίηση των έργων PPPs
πρέπει να είναι εξρικειωμένοι με τις ανησυχίες των επενδυτών όταν προωθούν ένα έργο
και κατά τη διαπραγμάτευση με προεπιλεγμένους πλειοδότες του ιδιωτικού τομέα.

1.8

ΟΡΟΙ
ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ

ΤΩΝ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ

Όλες οι επενδυτικές συμφωνίες, ιδιαίτερα οι σχετικές με τα ξένα κεφάλαια,
περιλαμβάνουν πολλούς όρους. Παρόλο που η κάθε συμφωνία γενικά περιγράφεται από
καθορισμένη δομή, συγκεκριμένοι κανόνες και προϋποθέσεις ενδέχεται να είναι
αποκλειστικοί για την εκάστστε συμφωνία. Οι γενικοί κανόνες και προϋποθέσεις που
περιλαμβάνονται στις περισσότερες συμφωνίες υπογραμμίζονται ακολούθως:7 *
7 Synergies: ο όρος υποδηλώνει το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η συνύπαρξη πολλών παραγόντων, πολλών
δράσεων που αποσκοπούν σε κανό αποτέλεσμα, έχει μεγαλύτερα κα θεαματικότερα αποτελέσματα από αυτό που
φαίνονται από το απλό άθρασμα των επιδράσεων που έχει ο κάθε παράγοντος μόνος του. Η πραγμσπκότψο αυτή
αναφέρεται κα ως αποτέλεσμα 2+2=5.
e Tax holidays: πρόκεπα γτα το χρονικό διάστημα, συνήθως μετά ατό την ίδρυση μιας επιχείρησης κατά το οποίο η
επιχείρηση τυγχάνει ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης Βνα ένα κίνητρο με απώτερο στόχο την ενθάρρυνση νέων
επενδύσεων.
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• Το ποσό που επενδύεται σε συγκεκριμένο χρεόγραφο: αντικατοπτρίζει το αρχικό
κεφάλαιο προς επένδυση, και συχνό περιλαμβάνει την ασφάλιση. Το επενδυόμενο
κεφάλαιο πρέπει να είναι επαρκές για την κάλυψη του κατασκευαστικού και
λεπουργικού κόστους, καθώς και του τόκου και των απρόβλεπτων στοιχείων
κόστους που εμφανίζονται κστά τη φάση της κατασκευής Οι φορείς του δημοσίου
μπορούν να μεταφέρουν αυτόν τον κίνδυνο στον ιδιωτικό τομέα μέσω της
διαπραγμάτευσης ενός συμβολαίου κατασκευής και παράδοσης (turnkey?) κστά το
οποίο το κόστος κατασκευής αναβάθμισης ή επέκτασης των εγκαταστάσεων του
έργου προσυμφωνείται.
• Οι συνθήκες ανάληψης χρημάτων από πιστωτικό κεφάλαιο (drawdown conditions)
καθορίζουν τον τρόπο που τα κεφάλαια θα μεταφερθούν από το λογαριασμό του
επενδυτή στο λογαριασμό του έργου. Ο προγραμματισμός βασίζεται στις απαιτήσεις
του έργου για χρηματορροές. Οι επενδυτές ξένων κεφαλαίων απαπούν οι αναλήψεις
ιδίων κεφαλαίων να είναι αν όχι μεγαλύτερες τουλάχιστον ίσες - σε αναλογία - με
τις αναλήψεις ξένων κεφαλαίων, ή θέτουν συγκεκριμένους δείκτες ή προϋποθέσεις
για τις αναλήψεις
• Η τιμολόγηση (επιτόκιο ή προνομιούχο μέρισμα) είναι το κόστος δανεισμού των
κεφαλαίων και βασίζεται στις υπάρχουσες τιμές της αγοράς με ένα προστιθέμενο
ποσό για τον κίνδυνο. Τα μακροχρόνια χρεόγραφα απαιτούν μεγαλύτερες αποδόσεις
από όπ τα βραχυχρόνια, με εξαιρέσεις να εμφανίζονται σε ειδικές οικονομικές
συνθήκες. Τόσο το σταθερό, όσο και το κυμαινόμενο επιτόκιο μπορούν να
αποτελόσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης Το σταθερό επιτόκιο μεταφέρει τον
κίνδυνο του πληθωρισμού και τα υψηλά επιτόκια στον δανειστή, που τελικώς
"επιβραβεύεται" για την ανάληψη αυτού του κινδύνου. Η δομή που βασίζεται σε
κυμαινόμενο επιτόκιο περιορίζει τον κίνδυνο στο επίπεδο του έργου.
• Ο τρόπος αποπληρωμής καθορίζει πως θα πληρωθεί το αρχικό κεφάλαιο - είτε με
"ευθεία μέθοδο" (straight line), είτε σε βάση "μπαλονιού" (balloon basis) κατά την
οποία αποπληρώνεται στο τέλος του έργου. Πολλοί διακανονισμοί αποπληρωμής
περιλαμβάνουν περιόδους χάριτος κστά τη διάρκεια των οποίων καμία πληρωμή δεν
απαπείται για το αρχικό κεφάλαιο.
• Η περίοδος χάριτος αποτελεί ευκαιρία για να προκαθοριστεί μία περίοδος πληρωμής
με δόσεις Παρόλο που οι πληρωμές των τόκων είναι καθ' όλη τη διάρκεια
οφειλόμενες τα έργα μπορούν να διαπραγματευτούν τη δυνατότητα να έχουν τους
τόκους κεφαλαιοποιημένους (προστιθέμενους στο αρχικό κεφαλαίο) κστά τη περίοδο
Χάριτος.
• Η διάρκεια ή η ωρίμανση των εκδιδομένων ξένων κεφαλαίων επέρχεται όταν
οφείλεται η τελευταία πληρωμή. Η διάρκεια σε γενικές γραμμές βασίζεται στην
προγραμματισμένη ζωή των περιουσιακών στοιχείων (π.χ. 15-25 χρόνια). Υπό αυτές
τις προϋποθέσεις η απόσβεση ή η χρεολυσία των περιουσιακών στοιχείων, συχνά,
θα αντικατοπτρίζει την προγραμμσπσμένη αποπληρωμή του αρχικού κεφαλαίου.9

9 turnkey: χαρακτηρίζεται έτσι ένα κατασκευαστικό σχέδιο ή εξοπλισμός που παραδίδετοι από τον κατασκευαστή ή τον
πωλητή στον αγοραστή του απολύτως έτοιμο για χρήση.
Παντελίδης Κωνσταντίνος
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Η ΛΟΓΙΚΗ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ TOY PROJECT FINANCING
2.1

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Έπειτα από τη γενικότερη ανάλυση του project financing, σε αστό το δεύτερο
κεφάλαιο, αρχικά εξηγείται η λογική υιοθέτησης του από την οπτική γωνία του ιδιώτη
επενδυτή και περιγράφονται αναλυτικά τα πλεονεκτήματα του. Τα πλεονεκτήματα αυτά
απορρέουν αφενός από τη σύσταση ξεχωριστής επιχειρηματικής οντότητας και από
λοιπό επί μέρους κριτήρια που αφορούν τη χρηματοδότηση ενός έργου. Δε θα ήταν,
όμως, δόκιμο να παραλειφθούν και τα μειονεκτήματα που απορρέουν από τη
χρηματοδότηση ενός έργου με τη μέθοδο του project financing και στα οποία πρέπει να
δοθεί προσοχή κατά την υιοθέτηση του για να μην προκύψουν αντίθετα από τα
αναμενόμενα αποτελέσματα.

2.2

Η ΑΝΑΓΚΗ ΠΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Πολυάριθμες έρευνες έχουν διερευνήσει τη λογική για το project financing. Κστά
βάση το ζήτημα έχει εξετασθεί από την οπτική γωνία της εταιρείας που μελετάει ένα
έργο επένδυσης κεφαλαίου. Συγκεκριμένα, η εταιρεία πρέπει να εξετάσει τα ακόλουθα
αλληλοσχεπζόμενα ζητήματα:
• Πρέπει να αναλάβει το έργο ως μέρος του συνολικού χαρτοφυλακίου περιουσιακών
στοιχείων της και να το χρηματοδοτήσει μέσω γενικού της δανεισμού, ή πρέπει να
δημιουργήσει μία ξεχωριστή νομική οντότητα για την υλοποίησή του;
• Αν δημιουργήσει μια ξεχωριστή νομική οντότητα, ποιο είναι το ανώτατο ποσό
δανεισμού το οποίο μπορεί να αναλάβει;
• Πως πρέπει να δομηθεί το συμβόλαιο δανεισμού, δηλαδή μέχρι ποιο βαθμό πρέπει να
εππραπεί στους δανειστές να προσφεύγουν στους αναδόχους του έργου;
Οι διευθετήσεις, ανεξαιρέτως, του project financing εμπεριέχουν δυνητικές
σχέσεις, που απορρέουν από τη σύμβαση, ανάμεσα στους πολλούς συντελεστές του
έργου. To project financing μπορεί να λειτουργήσει μόνο για εκείνα τα έργα στα οποία
μπορεί να εγκσταστήσει τέτοιου είδους σχέσεις και να τις διατηρήσει σε ανεκτά επίπεδα
κόστους. Για να διευθετηθεί μία διαδικασία project financing, πρέπει να υφίσταται μία
αυθενπκή "κοινότητα ενδιαφέροντος" απαρτιζόμενη από τους συντελεστές που
αναμιγνύονται στο έργο. Μόνο εφόσον η επιτυχία του project financing αποτελεί άμεση
επιθυμία του κάθε συντελεστή, θα προσπαθήσουν όλοι να δράσουν προς αυτή την
κατεύθυνση. Για τους έμπειρους επαγγελμστίες, η πλέον καθοριστική δοκιμασία για την
ακεραιότητα μίας πρστεινόμενης χρηματοδότησης ενός έργου είναι το κστά πόσο όλοι οι
συντελεστές έχουν τη δυνατότητα, μέσα στα πλαίσια της λογικής, να αναμένουν οφέλη
κάτω από τον προτεινόμενο διακανονισμό χρηματοδότησης. Για να επιτευχθεί ένας
τέτοιος επιτυχής διακανονισμός, ο χρηματοοικονομικός αναλυτής πρέπει να σχεδιάσει
μία μορφή χρηματοδότησης - και να την ενσωματώσει σε μία ομάδα συμβολαίων - που
θα δίνει τη δυνατότητα σε κάθε φορέα του έργου να αποκομίσει οφέλη από αυτόν το
διακανονισμό.
Παντελΐδης Κωνσταντίνος
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Φαντάζει απίθανο, πως μία μοναδική θεωρία είναι ικανή να εξηγήσει σε όλο το
εύρος τη λογική αιτίαση πίσω από κάθε περίπτωση project financing. Παρόλα αυτά, μία
σύντομη αναδρομή των ποικίλων αιτιάσεων της λογικής στην οποία στηρίζεται το
project financing μπορεί να προσφέρει πολύτιμη γνώση.

2.3

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ TOY PROJECT FINANCING

To project financing πρέπει να υιοθετείται όταν αναμένεται να επιτευχθεί
μικρότερο κόστος κεφαλαίου μετά φόρων από αυτό της συμβατικής χρηματοδότησης.
Στην ακραία περίπτωση, η πίστωση των αναδοχών μπορεί να είναι τόσο αδύναμη που
είναι ανέφικτο να αποκομισθούν επαρκή κεφάλαια για τη χρηματοδότηση ενός έργου σε
λογικό κόστος. Τότε, το project financing μπορεί να προσφέρει τα μόνα πρακτικά μέσα
που είναι διαθέσιμα για τη χρηματοδότηση του έργου.

2.3.1

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Μία λογική που οδηγεί στην υιοθέτηση του project financing αναπτύχθηκε από
τους Chemmanur & John (1992) και βασίζεται στα οφέλη που προκύπτουν από τον
εταιρικό έλεγχο. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, οι ιδιοκτήτες/managers της επιχείρησης
αντλούν πλεονεκτήματα - λόγω του ότι ασκούν τον έλεγχο - που δεν μπορούν να
μεταβιβάσουν με συμβόλαια στους υπόλοιπους μετόχους Όταν οι εταιρεία αναλαμβάνει
πολλαπλά έργα, η οργανωσιακή και η χρηματοοικονομική δομή της επηρεάζουν την
ικανότητα των ιδιοκτητών να διατηρήσουν τον έλεγχο. Τα οφέλη αυτού του ελέγχου
εξαρτώνται άμεσα από την κρίση των ιδιοκτητών να επανεπενδύουν την καθαρή
χρηματορροή σε έργα της δικής τους επιλογής την ικανότητά τους να αμείβονται με
υψηλούς μισθούς και την ελευθερία τους στη λήψη άλλων αποφάσεων για την
επιχείρηση, οι οποίες μπορούν να ευεργετήσουν το προσωπικό τους συμφέρον σε
"βάρος" των δανειστών ή των μετόχων. Το μοντέλο των Chemmanur & John για τις
εσωτερικές σχέσεις μεταξύ των ατόμων που συνιστούν τη δομή της ιδιοκτησίας της
επιχείρησης την οργανωσιακή και τη χρηματοοικονομική δομή οδηγεί σε
ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις που αφορούν (1) στις συνθήκες κάτω από τις οποίες είναι
βέλτιστο για ένα προς υλοποίηση έργο να "μετατραπεί" σε ξεχωριστή νομική οντότητα,
(2) στο βέλτιστο ποσοστό της χρηματοδότησης του με ξένα κεφάλαια, πως να δομηθεί
το πισταληπτικό συμβόλαιο (π.χ. ευθύ χρέος ή χρέος περιορισμένης προσφυγής) και
πως να διανεμηθεί το χρέος στα στοιχεία του χαρτοφυλακίου του έργο,υ και (3) σπς
συνθήκες κάτω από τις οποίες η περιορισμένης προσφυγής χρηματοδότηση {limitedrecourse project financing) είναι η βέλτιστη τεχνική χρηματοδότησης για το έργο.
Η επιλογή του project financing έναντι της συμβατικής απευθείας
χρηματοδότησης οδηγεί στην επιλογή μίας μορφής οργανισμού που διαφέρει από την
παραδοσιακή επιχείρηση σε δύο θεμελιώδη γνωρίσματα:
1. Το έργο έχει πεπερασμένη χρονική διάρκεια ζωής. Κατ' επέκταση, το αστό ισχύει και
για τη νομική οντότητα που έχει την ιδιοκτησία. Η ταυτότητα αυτής της επιχείρησης
ορίζεται από το έργο. Σε αντίθεση, μία παραδοσιακή επιχείρηση δεν έχει
περιορισμένη ζωή.
2. Η οντότητα του έργου διανέμει τις χρηματορροές από το έργο απευθείας στους
δανειστές του και στους επενδυτές ιδίων κεφαλαίων. Σε μία παραδοσιακή επιχείρηση,
οι managers της μπορούν να παρακρατήσουν τη καθαρή χρηματορροή από τα
επικερδή έργα και να τις επανεπενδύσουν σε άλλα έργα της απόλυτης επιλογής της
Παντελίδης Κωνσταντίνος
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διοίκησης. Σε πραγματικό project financing, οι επενδυτές ιδίων κεφαλαίων
αποκομίζουν την καθαρή χρημστορροή και παίρνουν οι ίδιοι τις επενδυτικές
αποφάσεις.
Τα κύρια αποτελέσματα του μοντέλου των Chemmanur & John μπορούν να
συνοψιστούν στα ακόλουθα:
Πρώτον, εάν η διοίκηση μπορεί να διατηρήσει τον έλεγχο για όλα τα υπό
εξέταση έργα στην περίπτωση που είναι εξ ολοκλήρου χρηματοδοτούμενα με ίδια
κεφάλαια, δε θα εκδώσει καθόλου χρέος. Αυτό δίνει στους managers τη δυνατότητα να
αποφύγουν τους δανειστές που θα παρακολουθούν (και θα περιορίζουν) τις
δραστηριότητες τους. Εάν η διοίκηση, έχει συγκρίσιμες ικανότητες (σε σχέση με τους
δυνητικούς ανταγωνιστές) κατά τη διαχείριση όλων των έργων, τότε ο σχηματισμός
μίας μοναδικής επιχείρησης για την κατοχή όλων των έργων θα είναι η δεσπόζουσα
τακτική. Εάν, από την άλλη, οι σχετιζόμενες δραστηριότητες της διοίκησης διαφέρουν
σημαντικά στα διάφορα έργα, τότε είναι προτιμότερο να συστήσουν τουλάχιστον
κάποια έργα ξεχωριστή επιχείρηση και να προσληφθεί ξεχωριστή διοικητική αρχή για να
τα διευθύνει.
Δεύτερον, εάν η διοίκηση δεν μπορεί να διατηρήσει τον έλεγχο όλων των
έργων, κατά την περίπτωση που είναι εξ ολοκλήρου χρηματοδοτούμενα με ίδια
κεφάλαια, (π.χ. λόγω περιορισμένου εσωτερικού ρευστού χρήματος) τότε θα
χρηματοδοτήσει το έργο με την έκδοση ενός συνδυασμού ξένων και ιδίων κεφαλαίων.
Εάν οι σχεπζόμενες ικανότητες της διοίκησης είναι συγκρίσιμες στα επιμέρους έργα και
η δομή των οφελών από τον έλεγχο είναι επίσης παρόμοια, τα έργα θα είναι υπό
ιδιοκτησία μίας μοναδικής επιχείρησης και μερικώς χρηματοδοτούμενα με εταιρικό
χρέος. Εάν, από την άλλη, τα οφέλη του ελέγχου της διοίκησης διαφέρουν σημαντικά
από έργο σε έργο (ενώ οι σχεπζρμενες ικανότητες για να διαχειριστεί τα έργα
παραμένουν παρόμοιες) τότε το limited-recourse project financing θα ήταν βέλτιστο. Η
διοίκηση θα λειτουργεί όλα τα έργα αλλά θα χρησιμοποιεί την χρηματοδότηση
περιορισμένης προσφυγής για να μειώσει τις υποχρεώσεις της.
Τρίτον, όταν μία εταιρεία πρέπει να εκδώσει χρέος για να διατηρήσει τον έλεγχο
και οι οχεπζόμενες ικανότητες της διοίκησης διαφέρουν σημαντικά ανάμεσα στα
διάφορα έργα, θα ήταν βέλτιστα να ιδρύσει μία ή περισσότερες ξεχωριστές επιχειρήσεις
Οι μέτοχοι θα ωφεληθούν εάν ικανότεροι managers αναλάβουν μία "παράπλευρη"
επιχείρηση που διοικείται ανεπαρκώς.
Τέταρτον, η βέλτιστη κατανομή του περιορισμένης προσφυγής χρέους του
έργου στα διαφορετικά έργα εξαρτάται από τη δομή των οφελών του ελέγχου της
διοίκησης. Σε γενικές γραμμές ένα έργο με μικρότερα οφέλη, που απορρέουν από τον
έλεγχο για κάθε νομισματική μονάδα της συνολικής αξίας του έργου, θα έχει
μεγαλύτερο ποσοστό χρηματοδότησης με ξένα κεφάλαια. Οι managers δε ζημιώνονται
σε μεγάλο βαθμό εάν μεγαλύτερο ποσοστό χρέους οδηγεί σε αυστηρότερους
περιορισμούς των δραστηριοτήτων τους.
Πέμπτον, όταν κάποια από τα έργα είναι "παράπλευρα", το βέλτιστο ποσοστό
των ξένων κεφαλαίων επηρεάζεται επίσης από τις σχετικές δραστηριότητες της
διοίκησης στα διάφορα έργα. Λιγότερο επαρκώς διοικούμενες εταιρείες είναι λιγότερο
ικανές να υποστηρίξουν μόχλευση.

2.3.2

"ΚΛΕΙΔΩΜΑ" ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στα έργα που χρηματοδοτούνται με project financing, η σύμβαση μεταξύ των
συμμετεχόντων "κλειδώνεται" για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Για την
κατανόηση του πλεονεκτήματος αυτού εξετάζεται η περίπτωση κατά την οποία ένα
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κοίτασμα ενός φυσικού πόρου έχει αξία λόγω έλλειψης του (όπως για παράδειγμα ένα
κοίτασμα άνθρακα χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο σε περίοδο αυξημένης ζήτησης
λόγω αυστηρότερης περιβαλλοντικής νομοθεσίας) ή επειδή αυτό μπορεί να εξορυχτεί με
σχετικά χαμηλότερο κόστος (για παράδειγμα σε κοίτασμα μεταλλεύματος υψηλής
συγκέντρωση). Η νομική οντότητα που ελέγχει ένα τέτοιο κοίτασμα φυσικού πόρου
μπορεί να έχει τη δυνατότητα να κανονίσει μακροχρόνια συμβόλαια αγοράς που είναι
δυνατόν να υποστηρίξουν project financing και να αποφέρουν στην επένδυση
αποδόσεις πέραν του κανονικού. Οι οικονομολόγοι αναφέρονται στην πρόσθετη
απόδοση - εκφρασμένη ως ποσοστό της ολικής απόδοσης - ως economic rent Οι
χρηματοδότες του έργου μπορούν να επιτύχουν την πρόσθετη αυτή απόδοση μέσω
σύναψης μακροχρόνιων συμφωνιών αγοράς. Αυτά τα συμβόλαια, υπό την προϋπόθεση
ότι είναι σωστά διατυπωμένα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διασφαλίσουν τα
ξένα κεφάλαια του έργου που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη του κοιτάσματος
μεταλλεύματος. Επίσης, θα δημιουργήσουν χρημστορροές για την κάλυψη των
δανειακών υποχρεώσεων του έργου και θα παράσχουν στους επενδυτές ιδίων
κεφαλαίων μία επιπλέον απόδοση.

2.3.3

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

Δύο ή περισσότεροι παραγωγοί μπορούν να ωφεληθούν από μία συνεργασία με
στόχο τη δημιουργία μίας νέας εγκατάστασης, εφόσον στην παραγωγή του
συγκεκριμένου προϊόντος υπάρχουν οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία οικονομιών
κλίμακας. Παραδείγματος χάρη, δύο παραγωγοί αλουμινίου μπορούν να προβούν στην
ανέγερση μονάδας επεξεργασίας αλουμινίου κοντά σε τοποθεσία στην οποία ο καθένας
εξ αυτών έχει πρόσβαση σε μεγάλες ποσότητες βωξίτη. Ή εναλλακτικά, εταιρείες βαριάς
βιομηχανίας μπορούν να συνεργαστούν σε μία και μόνη εγκατάσταση συμπαραγωγής,
με την κάθε εταιρεία να αποφασίζει μεμονωμένα την αγορά ατμού για την κάλυψη των
αναγκών της σε θέρμανση, αλλά από κοινού ως συνεργάτες να πουλούν όλο το
πλεόνασμα ηλεκτρικής ενέργειας σε τοπικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρισμού.

2.3.4

ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Η σύναψη ενός joint venture?0 επιτρέπει στους αναδόχους να μοιραστούν τους
κινδύνους. Εάν το κόστος κεφαλαίου ενός έργου είναι μεγάλο σε σχέση με την
κεφαλαιοποίηση του ανάδοχου, τότε απόφαση για μονομερή από πλευράς του ανάληψη
ενδέχεται να διακυβεύσει το μέλλον του. Παρομοίως, ένα έργο μπορεί να είναι πολύ
μεγάλο για να χρηματοδοτηθεί με συνετό τρόπο από τα εθνικά κεφάλαια μίας χώρας.
Έτσι, με άμεσο σκοπό τη μείωση της εκθέσεως του /της στον κίνδυνο, ένας ανάδοχος ή
μία χώρα μπορεί να προσελκύσει έναν ή περισσότερους συνεργάτες σε joint venture.

2.3.5

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΙΣΤΟΛΗΠΊΊΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ - DEBT CAPACITY11

To project financing δίνει τη δυνατότητα σε έναν ανάδοχο έργου να το
χρηματοδοτήσει πιστώνοντας κάποιον τρίτο. Συχνά, ο τελευταίος είναι και ο αγοραστής

Joint venture: συνεργασία δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων σε ένα επιχειρηματικό σχέδιο. Συχνά μία μεγάλη
επιχείρηση με υψηλή τεχνογνωσία και ευχέρεια άντλησης κεφαλαίων, συμμετέχει με μία μικρή επιχείρηση που έχει τη
γνώση της τοπικής αγοράς προοπτικές ανάπτυξης ή κάποιο άλλο πλεονέκτημα σε μία νέα επένδυση. Όταν
αναφερόμαστε σε διεθνές επίπεδο εννοούμε συνήθως τη συνεργασία επιχειρήσεων από διαφορετικές χώρες γα την
π^χιγμστοποίηοη μίας επένδυσης σε μία από αυτές πς χώρες
Debt Capacity: Το ανώτατο όριο της πιστολητπικής δυνατότητας μίας εταιρείας έτσι, ώστε να μην επιβαρυνθεί
αρνητικά η κεφαλαιακή της δομή
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του εξαγόμενου από το έργο. Ένα έργο μπορεί να συγκεντρώσει κεφάλαια βάσει των
δεσμεύσεων που απορρέουν από τη σύμβαση όταν (ο) οι αγοραστές εισέρχονται σε
μακροχρόνιες συμβάσεις για την αγορά του εξαγομένου από το έργο και (β) όταν οι
προβλέψεις της σύμβασης είναι αρκετά ασφαλείς ως προς τη γένεση επαρκών
χρημστορροών από το έργο, καθιστώντας τα ικανό να καλύψει το χρέος του στο
ακέραιο υπό λογικές προβλεπόμενες προϋποθέσεις.
Εάν προκύψουν απρόβλεπτα δυσάρεστα ενδεχόμενα κατά τα οποία η
χρημστορροή καθίσταται ανεπαρκής, απαιτούνται πρόσθετες διευθετήσεις πιστωτικής
ενίσχυσης για να καλυφθούν αυτές οι απρόβλεπτες εξελίξεις. Παρόλα αυτά όμως, οι
δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται με τη σύμβαση αγοράς του τελικού προϊόντος
δημιουργούν τη θεμέλια λίθο που υποστηρίζει το project financing.
Η εταιρεία του έργου μπορεί να έχει τη δυνατότητα να το χρηματοδοτήσει με
σημαντικά μεγαλύτερη μόχλευση από ότι φυσιολογικά θα μπορούσε ένας ανάδοχος με
την κεφαλαιοποίησή του. Μία ευρεία κατηγορία έργων έχουν χρηματοδοτηθεί με
κεφαλαιακή δομή που αποτελούταν από 70% ή και περισσότερο ξένα κεφάλαια.
Παρόλα αυτά, ο βαθμός μόχλευσης για τον οποίο μπορεί ένα έργο να χαρακτηρισθεί
επιτυχές εξαρτόται και από την αντοχή των συμφωνιών των χρεογράφων, τους
κινδύνους που επωμίζονται αξιόπιστοι εταίροι, τον τύπο του έργου και την κερδοφορία
του.

2.3.6

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Εάν η πιστοληπτική δυνατότητα του αγοραστή του τελικού εξαγομένου από το
έργο είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη των αναδοχών του, τότε υπάρχει
δυνατότητα δανεισμού φθηνότερων κεφαλαίων από τα αντίστοιχα που θα μπορούσαν
μόνοι τους οι ανάδοχοι. Επιπλέον, στο βαθμό που η εταιρεία του έργου μπορεί να
επιτύχει μεγαλύτερο ποσοστό μόχλευσης από αυτό που οι ανάδοχοι δύνανται με άνεση
να διατηρήσουν μόνοι τους, το κόστος κεφαλαίου του έργου μπορεί να ωφεληθεί από
την υποκατάσταση των ιδίων κεφαλαίων με χαμηλότερου κόστους δανεισμό.

2.3.7

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΗΣ

Τυπικό, η εταιρεία που συστήνεται για το έργο έχει πεπερασμένη χρονική
διάρκεια υπόστασης Η μερισματική πολιτική που ακολουθεί συγκεκριμενοποιείται,
συνήθως, από την εκάστυτε σύμβαση στο χρόνο που διευθετείται οποιαδήπστε
χρηματοδότηση εκτός των ορίων της επιχειρημσπκής οντότητας Οι χρημστορροές μετά
την κάλυψη των λεπουργικών εξόδων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην
αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων ή να συνδράμουν σε κεφαλαιακές
βελτιώσεις Η καθαρή χρημστορροή πρέπει υπό κανονικές συνθήκες να διανεμηθούν
στους επενδυτές ιδίων κεφαλαίων του έργου. Για αυτό το λόγο, ο τρόπος
επανεπένδυσης της καθαρής χρημστορροής του έργου αποτελεί μάλλον απόφαση των
επενδυτών ιδίων κεφαλαίων, παρά των επαγγελματιών managers.
Όταν ένα έργο χρηματοδοτείται με γενική πίστωση μίας εταιρείας τα
περιουσιακά του στοιχεία γίνονται μέρος του χαρτοφυλακίου των περιουσιακών
στοιχείων της παραπάνω εταιρείας Η καθαρή χρημστορροή του έργου αυξάνει τους
εσωτερικούς της χρημσπκούς πόρους. Αυτό παρακρστείται ή διανέμεται στους μετόχους
της εταιρείας αναλόγως της κρίσης του διευθυντικού της συμβουλίου.
To project financing εμπερικλείει αυτά τα στοιχεία υποκειμενικότητας Οι
επενδυτές ενδεχομένως προτιμούν η εταιρεία του έργου να διανείμει την καθαρή
χρημστορροή εππρέποντάς τους να το επενδύσουν ως αυτοί κρίνουν. Μειώνοντας τον
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κίνδυνο του ότι η καθαρή χρημστορροή παρακρστείται ή επενδύεται χωρίς την έγκριση
των επενδυτών των ιδίων κεφαλαίων στο έργο πρέπει να οδηγηθούμε σε μείωση του
κόστους ιδίων κεφαλαίων του έργου.
Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί, ότι ο ανάδοχος δεν δυσχεραίνει την
κστάστασή του υπό μία τέτοια διευθέτηση. Εάν ο τελευταίος έχει υπόψη άλλα έργα για
των οποίων την κερδοφορία είναι πεπεισμένος, μπορεί να διαπραγματευτεί τη
χρηματοδότησή τους χωρίς τη συνδρομή εξωτερικών επενδυτών ιδίων κεφαλαίων. Εάν
οι τελευταίοι συμφωνήσουν να χρηματοδοτήσουν κάποιες από αυτές τις επιπρόσθετες
επενδύσεις υπό την ασπίδα της επιχειρημσπκής οντότητας του έργου, οι απαιτήσεις για
μέρισμα μπορούν να παραμεριστούν κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας και τα κεφάλαια να
επενδυθούν αναλόγως

2.3.8

ΜΕΙΩΜΕΝΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΔΥΣΠΡΑΓΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Σε λογικό πλαίσια, η δομή των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων ενός έργου
είναι λιγότερο πολύπλοκη από ότι του κάθε αναδόχου μεμονωμένα. Η κεφαλαιακή δομή
της εταιρείας ενός έργου περιέχει, τυπικό, μόνο μία κατηγορία χρέους και ο δυνητικός
αριθμός των τρίτων που έχουν αξιώσεις είναι πιθανό να είναι μικρός.
Ως γενικός κανόνας, ο χρόνος και το κόστος που απαιτείται για να
ανπμετωπισθεί η χρηματοοικονομική δυσπραγία αυξάνεται με τον αριθμό αυτών που
έχουν διεκδικήσεις και με την πολυπλοκότητα της κεφαλαιακής δομής του οφειλέτη. Με
το πέρασμα του χρόνου μία επιχείρηση θα τείνει να συγκεντρώνει ένα μεγάλο αριθμό
απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένων και των συνταξιοδοπκών απαιτήσεων, που μπορεί
να είναι δύσκολο να ανπμετωπισθούν σε περίπτωση πτώχευσης ή όταν βρίσκεται σε
αδυναμία κάλυψης του χρέους της. Μία ανεξάρτητη οντότητα με μία βασική κατηγορία
χρέους, ειδικά εάν ο δανεισμός έχει την ιδιωτική αρωγή ενός μικρού αριθμού
καταξιωμένων χρηματοοικονομικών οργανισμών, τείνει να αναδυθεί από τη
χρηματοοικονομική δυσπραγία με μεγαλύτερη ευκολία.
Παρόλα αυτά, το project financing περιορίζει την ευκαιρία των δανειστών να
ανακτήσουν το αρχικό κεφάλαιο σε περίπτωση χρηματοοικονομικής δυσπραγίας.
Απευθείας δάνεια στους ανάδοχους θα υποστηρίζονταν από το συνολικό χαρτοφυλάκιο
των περιουσιακών στοιχείων των τελευταίων· εάν κάποια από τις επιχειρηματικές
δραστηριότητες αποτύγχανε, οι δανειστές θα μπορούσαν ακόμη να αποπληρωθούν από
τις χρημστορροές των υπολοίπων δραστηριοτήτων του ανάδοχου. Στο project
financing, τα περιουσιακά στοιχεία του έργου φυσιολογικά διαχωρίζονται από τα
υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία του αναδόχου. Η πρόσβαση στα τελευταία (και τις
σχεπκές χρημστορροές) είναι περιορισμένη και επιτρέπεται στο συμφωνημένο βαθμό
προσφυγής στον ανόδοχο που νομιμοποιείται για τους δανειστές, κάπ που καθορίζεται
από τη συμφωνία του δανείου για το έργο. Από την άλλη πλευρά, ο διαχωρισμός των
περιουσιακών στοιχείων του έργου από τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία του
αναδόχου απομονώνει τους δανειστές ενός έργου από τον κίνδυνο σπ ο ανάδοχος θα
χρεοκοπήσει, με δεδομένο ότι οι δανειστές του αναδόχου δεν έχουν προσφυγή στην
επιχειρημσπκή οντότητα του έργου.

2.3.9

ΕΝΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ

Οι επαγγελμσπες συχνά ισχυρίζονται ότι το project financing είναι ευεργετικό
όταν κρατά το χρέος του έργου εκτός των ισολογισμών του κάθε αναδόχου. Είναι
σημανπκό να διευκρινιστεί ότι ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος δεν εξαλείφεται απλά
επειδή το χρέος του έργου δεν καταγράφεται στον ισολογισμό. Σε μία λογικά αποδοτική
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αγορά - στην οποία οι επενδυτές και οι οργανισμοί αξιολόγησης προωθούν όλη την
υπάρχουσα χρηματοοικονομική πληροφόρηση ευφυώς - τα οφέλη από μία θεώρηση
εκτός ισολογισμού είναι πιθανό να αποδειχθούν απατηλά. Οι επενδυτές και τα
ινστιτούτα αξιολόγησης σε ένα τέτοιο περιβάλλον αγοράς μπορούν να μεταφράσουν τη
μη επίσημη πληροφόρηση σε μία εκτίμηση της έκθεσης του αναδόχου στον πιστωτικό
κίνδυνο που σχετίζεται με το χρηματοδότηση του έργου. Οι οργανισμοί αξιολόγησης
συνυπολογίζουν αυτές τις εκτιμήσεις κατά τις αποφάσεις αξιολόγησης ομολόγων και οι
επενδυτές μπορούν να ενσωματώσουν τις εκτιμήσεις τους (συνυπολογίζοντας την
πιστοληπτική αξιολόγηση) στις τιμές που είναι πρόθυμοι να καταβάλουν για κάθε ένα
από τα χρεόγραφα του ανάδοχου που δεν είναι σε κυκλοφορία.

2.4

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ TOY PROJECT FINANCING

To Project Financing δεν έχει απαραιτήτως ως αποτέλεσμα χαμηλότερο κόστος
κεφαλαίου σε κάθε περίπτωση. Η όλη διαδικασία έχει σημαντικό κόστος για να
διευθετηθεί το οποίο ενδεχομένως υπερκεράσει τα πλεονεκτήματα που προηγήθηκαν.

2.4.1

ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΣΩ
TOY PROJECT FINANCING

To project financing δομείται πάνω σε ένα σύνολο συμβολαίων τα οποία
αποτελούν εξαγόμενο διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε όλους τους σχετιζόμενους με ένα
έργο φορείς. Ενδεχομένως αυτά τα συμβόλαια να είναι αρκετά πολύπλοκα και, για αυτό
το λόγο, η τελική συμφωνία να έχει αρκετά υψηλό κόστος Η διεργασία που διενεργείται
με τη δέουσα επιμέλεια από τους δανειστές το νομικό συμβούλιο και τους άλλους
τεχνικούς εμπειρογνώμονες συμβάλλει σε υψηλότερα κόστη ανάπτυξης του σχεδίου, με
υψηλότερες αμοιβές και περιθώρια τόκου από αυτά που χρεώνονται συνήθως. Δεν είναι
εξωπραγματικό, το ολικό κόστος της όλης διεκπεραίωσης του project finance να είναι
διπλάσιο από ότι σε περίπτωση απευθείας δανεισμού ή χρηματοδότησης με ίδια
κεφάλαια. Αναμφίβολα, τα παραπάνω συμβόλαια χρειάζονται περισσότερο χρόνο να
οριστικοποιηθούν από τον αντίστοιχο κατά τις συμβατικές μορφές χρηματοδότησης
(επιχειρηματική και δημόσια χρηματοδότηση). Πέραν τούτου, το project financing
απαπεί και μεγαλύτερη επένδυση σε χρόνο από πλευράς management από ότι η
συμβατική χρηματοδότηση.
Όσον αφορά στις διαπραγματεύσεις των διάφορων πτυχών του έργου, που
προαναφέρθηκαν, είναι συνήθως παρστραβηγμένες και μπορεί να είναι αρκετά
διφορούμενες. Το τελευταίο συναντσται κυρίως στα έργα συγκοινωνιών και
μεταφορών, τα οποία εκ φύσεως είναι πολπικά ευαίσθητα, περισσότερο ορατό στην
κοινή γνώμη και για αυτό διατηρούν ζωηρό το δημόσιο ενδιαφέρον και συμμετοχή. Η
σύμπνοια των σχεπζόμενων φορέων με ανπκρουόμενα συμφέροντα αναφορικά με τη
φύση και αποδοχή των κινδύνων είναι εξαιρετικά επίπονη, κάτι που δυσχεραίνει τη
διαδικασία της αντιστοίχησης του ποιος αναλαμβάνει ποιον κίνδυνο.

2.4.2

ΕΜΜΕΣΗ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Για οποιονδήποτε συγκεκριμένο (τελικό) υπόχρεο της εξόφλησης του χρέους
του έργου και για οποιοδήποτε βαθμό μόχλευσης στην κεφαλαιακή δομή, το κόστος
των ξένων κεφαλαίων είναι τυπικά μεγαλύτερο στο project financing από αυτό που
προκύπτει εάν συγκριθεί με τη συμβατική χρηματοδότηση εξαπίας της έμμεσης φύσης
της πιστωτικής υποστήριξης. Η πιστωτική υποστήριξη στο project financing παρέχεται
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περισσότερο μέσω δεσμεύσεων στη σύμβαση παρά ως μία απευθείας δέσμευση για
πληρωμή. Οι δανειστές ενός έργου είναι φυσικό να ανησυχούν για το εάν οι δεσμεύσεις
της σύμβασης απατύχουν κατά κάποιο τρόπο να δημιουργήσουν απρόσκοπτη κάλυψη
του χρέους σε περίπτωση που κάποιο απρόβλεπτο ενδεχόμενο λάβει χώρα. Ως
αποτέλεσμα, συνήθως αξιώνουν ένα ασφάλιστρο απόδοσης (yield premium) για να
αποζημιωθούν για αυτόν τον κίνδυνο.

2.4.3

ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ ΚΟΓΓΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΩΣ

Λόγω μεγαλύτερης πολυπλοκότητας, το project financing εμπεριέχει μεγαλύτερα
κόστη διεκπεραίωσης σε σύγκριση με τις συμβατικές μορφές χρηματοδότησης. Αυτά τα
υψηλότερα κόστη αντικατοπτρίζουν τα νομικά έξοδα που εμπερικλείονται στο
σχεδίασμά της δομής του έργου, την έρευνα και διευθέτηση των νομικών και
φορολογικών βημάτων που άπτονται αυτού και την προετοιμασία του απαραίτητου
ιδιοκτησιακού καθεστώτος του έργου, των απαραίτητων γραπτών εγγράφων για τα
δάνεια και των άλλων συμβολαίων.

2.4.4

ΣΤΕΝΟΤΕΡΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Ακόμη και μετά το "κλείδωμα" της χρηματοδότησης, το έργο θα είναι συνήθως
υποκείμενο σε στενότερη παρακολούθηση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
Επειδή οι δανειστές βασίζονται κυρίως στη ροή των εσόδων για να αποπληρωθούν τα
δάνειά τους, η εποπτεία του management και της λειτουργίας του έργου από αυτούς
θα είναι, σχεδόν σίγουρα, μεγαλύτερου βαθμού από άτι στην περίπτωση ενός συνήθους
επιχειρηματικού δανείου. Ομοίως, οι δημόσιοι φορείς χρειάζονται διαρκώς ένα
πρόγραμμα που θα εποπτεύει τη συμμόρφωση με τη σύμβαση και τη δυνητική έκθεση
σε οποιεσδήποτε εγγυήσεις που πιθανώς έχουν δοθεί, καθώς επίσης και τις ρυθμιστικές
παραλείψεις όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ
3.1

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το κεφάλαιο αστό ασχολείται αποκλειστικά με την περιγραφή της ειδικής
εταιρείας που συστήνέτα ι με μοναδικό σκοπό την υλοποίηση ενός έργου, αφορώντας
όχι μόνο στην κατασκευή του αλλά και στην εκμετάλλευση και συντήρηση αυτού. Τα
ζητήματα τα οποία "αγγίζονται" στο παρόν κεφάλαιο, σχετίζονται κυρίως με την
οργάνωση, τη δομή των κεφαλαίων, τον έλεγχο, τη διοίκηση και τη λύση της εταιρικής
οντότητας.

3.2

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ- nSPECIAL PURPOSE VEHICLE”

Όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 1, ένα έργο υποδομής που χρηματοδοτείται
μέσω project financing βρίσκεται κάτω από φυσιολογικές συνθήκες υπό την κατοχή μίας
εταιρείας ειδικού σκοπού (SPV - Special Purpose Vehicle) που σχηματίζεται για το
συγκεκριμένο έργου (και πιθανόν για άλλα παρόμοια με αυτό που ανήκουν στην ίδια
δικαιοδοσία). Αυτή η οντότητα κοινώς αναφέρεται ως η "εταιρεία του έργου". Η
προτίμηση για αυτή τη προσέγγιση έχει καλλιεργηθεί από την επιθυμία να περιοριστεί η
χρηματοοικονομική έκθεση των επενδυτών έναντι των σημαντικών εμπορικών,
πολιτικών και νομικών κινδύνων οι οποίοι συνήθως συνοδεύουν αυτό τα έργα που
πραγματοποιούνται υπό τη δικαιοδοσία κάποιου κρότους του εξωτερικού.
Η εταιρεία του έργου μπορεί να βοηθήσει στην απομόνωση των προσωπικών
χρηματοοικονομικών καταστάσεων των επενδυτών από τους κινδύνους του έργου και,
σε ορισμένες περιπτώσεις, να κάνει διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση για μία πιο
εύκολη μεταξύ τους σχέση. Από την άλλη, η "εξ αρχής ψυχρή" φύσης της εταιρείας του
έργου που δεν επιτρέπει την προσφυγή στα περιουσιακά της στοιχεία σε περίπτωση
δυσπραγίας και χρεοκοπίας, συνήθως, σημαίνει ότι η συγκέντρωση των ξένων
κεφαλαίων είναι πιθανό να είναι μία δύσκολη και σχετικά ακριβή υπόθεση.
Υπάρχουν δύο νευραλγικές περιοχές ενδιαφέροντος κστά τη σύσταση της
εταιρείας του έργου (SPV): (α) η Οργάνωση και Κεφαλαιακή Δομή της και (β) η
Διαχείριση (Management) και ο Έλεγχος της.

3.3

ΟΡΓΑ ΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ Δ ΟΜΗ

Η νομική μορφή για την εταιρεία του έργου πρέπει να οριστεί πλήρως.
Διαφορετικοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν τη διαμόρφωση του οργανισμού.
Αυτό μπορεί να εξαρτηθεί από το τι είναι πιθανό να γίνει αποδεκτό από το νόμο που
ισχύει σε κάθε περιοχή, από τους επενδυτές και τους δανειστές, καθώς και από κάποια
ζωτικά θέματα που αφορούν στις υποχρεώσεις. Μία από τις πιο ισχυρές επιρροές στη
διαμόρφωση της φύσης της επιχείρησης είναι πιθανό να περιστρέφεται γύρω από την
απάντηση του ερωτήματος του αναδόχου του έργου. Στις περιπτώσεις που μία
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μεμονωμένη οντότητα (ας υποθέσουμε μία επιχείρηση ή κάποιος άλλος φυσικός
επενδυτής) ελέγχει την εταιρεία του έργου, η μορφή της επιχείρησης θα αντανακλά τις
προτιμήσεις και κρίσεις αυτής της οντότητας. Στις περιπτώσεις πάλι, που δεν υπάρχει
μέτοχος πλειοψηφίας και ο έλεγχος μοιράζεται ανάλογα με το βαθμό σύμπνοιας των
συμφερόντων πολλών επενδυτών ιδίων κεφαλαίων, η εταιρική δομή, και πιο
συγκεκριμένα όπως αυτή αντιπροσωπεύεται στη σύμβαση των μετόχων, θα αντανακλά
την εξισορρόπηση πολλών και πιθανόν διαφορετικών συμφερόντων.
Υπό τη σκιά διαφοροποιημένων οικονομικών καθεστώτων, η εγγραφή της
εταιρείας του έργου μπορεί να βρίσκεται στη δικαιοδοσία τρίτου.
Οι συμφωνίες project finance εξασφαλίζουν κεφάλαια για τη χρηματοδότηση
ενός έργου από ίδια κεφάλαια (μόνιμο κεφάλαιο), ξένα κεφάλαια (προσωρινό κεφάλαιο)
και μέχρι ενός βαθμού ίδια κεφάλαια (quasi-equity). Η αναλογία και οι όροι αυτών των
μορφών χρηματοδότησης είναι οι παράμετροι που θα καθορίσουν το κόστος κεφαλαίου
του έργου. Η κεφαλαιακή δομή, συνήθως, εκφράζεται με όρους σχετικών μεγεθών
ξένων και ιδίων κεφαλαίων (δείκτης ξένα προς ίδια κεφάλαια), καθώς και με τα
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που επιδεικνύει κάθε μία από αυτές τις πηγές.
Οι επενδυτές θα προτιμήσουν φυσιολογικά μία μεγάλη αναλογία ξένα προς ίδια
κεφάλαια, ούτως ώστε να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους. Οι πιο σημαντικοί
παράγοντες στον καθορισμό του μεγέθους των ξένων κεφαλαίων ενός έργου είναι: α) η
ικανότητα των προβλεπόμενων χρημστορροών του έργου να εξυπηρετούν το χρέος και
β) η άποψη των δανειστών.
Εκ φύσεως, οι δανειστές επιφυλακτικοί απέναντι στον κίνδυνο (risk-averse?*).
Με δεδομένους τους πολιτικούς, νομικούς, εμπορικούς και τους λοιπούς κινδύνους που
συνήθως εξετάζονται από τους δυνητικούς επενδυτές σε αγορές που δεν ανήκουν στον
ΟΟΣΑ, τα υψηλά επίπεδα ιδίων κεφαλαίων ορίζονται ως αναγκασπκός δανεισμός.
Επιπλέον, οι κυβερνήσεις οι οποίες υπογράφουν τις συμβάσεις παραχώρησης, μπορεί να
καθορίζουν ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων, με τελικό στόχο να "θέσουν εκτός"
τους αδύναμους διαγωνιζόμενους.
Ακολουθεί μία σειρά χαρακτηριστικών, βασισμένη σε ένα άρθρο των Vives και
Beato του 1996, που μπορεί να λειτουργήσει βοηθητικά στον καθορισμό της αναλογίας
ξένων προς ιδίων κεφαλαίων.

3.3.1

ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ

Λόγω του ότι το χρέος πρέπει να εξυπηρετηθεί πρώτο για να αποφευχθεί η
δυσπραγία, όσο πιο μεταβλητές είναι οι χρημστορροές ενός έργου, τόσο λιγότερος
δανεισμός μπορεί να επιτευχθεί. Για παράδειγμα, ένα έργο ενεργείας που έχει μία
εγγυημένη σύμβαση όσον αφορά στην τιμή και στο τελικό εξαγόμενο με μία δημόσια
κοινωφελή επιχείρηση, μπορεί να "επωμιστεί" μεγαλύτερο ποσοστό χρέους από ότι ένα
έργο το οποίο απευθύνεται για τις πωλήσεις του σε μία βραχυπρόθεσμη (spot) αγορά,
όπου τιμή και ζήτηση μεταβάλλονται αμφστερες. Επίσης, η σχέση ανάμεσα στις εισροές
και τις εκροές θα επηρεάσει το ποσό του δανεισμού που μπορεί να υποστηρίξει ένα
συγκεκριμένο έργο.

α Risk-averse·. Β'ναι οι επενδυτές των οποίων το προφίλ, μεταξύ άλλων, συμπεριλαμβάνει μία επιφυλακτικάτητα
απέναντι στο ρίσκο, κατά συνέπεια, πραγματοποιούν επενδύσεις οι οποίες δεν περιέχουν καθόλου ή ελάχιστο ρίσκο
ακόμα και αν α απολαβές είναι μικρότερες Σε περίπτωση που αποφασίσουν να επενδύσουν αναλαμβάνοντας κάποιο
ρίσκο, το κάνουν μόνο εάν τους δοθεί κάποιο αντάλλαγμα για το ρίσκο αυτό “riskpremium'.
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3.3.2

ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ

Παρόλο που οι καταβολές συνολικού τόκου είναι μεγαλύτερες για μακροχρόνιο
δανεισμό, οι ετήσιες χρεολυτικές αποπληρωμές είναι χαμηλότερες από ότι για ένα
παρόμοιο ποσό βραχυχρόνιου δανεισμού. Καθώς τα έργα τείνουν να οικοδομούν τις
χρημστορροές με αργό ρυθμό, είναι σημαντικό τα ξένα κεφάλαια να είναι μακροχρόνια
και να απολαμβάνουν περίοδο χάριτος, ιδιαίτερα κατά την κατασκευαστική φάση.

3.3.3

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Εάν ένα έργο μπορεί να αντισταθμίσει κάποιους από τους κινδύνους (να μειώσει
τη μεταβλητότητα), τότε μπορεί να αυξήσει το επίπεδο του δανεισμού που μπορεί να
υποστηρίξει. Για παράδειγμα, εγγυημένες τιμές των εισαγομένων συστατικών,
προθεσμιακά συμβόλαια (forward contracts) για τις πωλήσεις των εξαγομένων,
δικαιώματα ανταλλαγής {swaps) συναλλάγματος (για να κατηγοριοποιηθούν όλες οι
ροές κάτω από την ίδια νομισματική μονάδα) ή δικαιώματα ανταλλαγής επιτοκίου (για
τη μετατροπή του κυμαινόμενου επιτοκίου σε σταθερό) αυξάνουν την πιστοληπτική
ικανότητα ενός έργου μειώνοντας τον κίνδυνο.
Έχει διατυπωθεί από ειδικούς όπ πρέπει να πληρούνται κάποιες απαραίτητες
προϋποθέσεις πριν από την επένδυση σε κάθε έργο. Αυτές είναι:
• Βιώσιμος οργανισμός και κεφαλαιακή δομή για την εταιρεία SPVπου θα είναι η μόνη
υπεύθυνη για την αποπληρωμή του δανεισμού του έργου και ένα κλίμα
προβλεψιμότητας, διαφάνειας και ενεργοποίησης της εγχώριας νομικής και
ρυθμιστικής δομής, η οποία θα "κυβερνά" την απόδοσή της.
• Η ικανότητα των ιδιωτών επενδυτών να παράσχουν ανεξάρτητο management και
έλεγχο του έργου και να επεξεργαστούν αποδεκτές συμβάσεις με τις εγχώριες
κυβερνήσεις, που μπορούν να επηρεάσουν το έργο επικερδώς, όπως οι συμβάσεις
για προμήθειες από τοπικούς πόρους και η φορολογία.
• Παροχή επαρκών μηχανισμών εξόδου για τα ίδια κεφάλαια των αναδοχών μέσω
μελλοντικών δημόσιων προσφορών σπς τοπικές κεφαλαιαγορές, πώλησης σε τρίτους
φορείς ή άλλων μέσων.

3.4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (MANAGEMENT) ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ
Τα έργα ιδιωτικοποιημένων υποδομών γίνονται πραγματικότητα μέσω των
μορφών των εταιρικών "οχημάτων" του ιδιωτικού τομέα, αλλά στο τέλος πρέπει, εξ
ορισμού, να εξυπηρετήσουν σημαντικές απαιτήσεις του δημόσιου τομέα (π.χ. ποιότητα
και ποσότητα του παρεχομένου νερού, επέκταση της διανομής, περιορισμοί στη
αντίτιμο χρέωσης κ.λ.π.). Για αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντική η ακριβής περιγραφή
της βάσης της σχέσης στη Σύμβαση Παραχώρησης. Ένας αριθμός διαφορετικών
ζητημάτων πρέπει να εξετασθεί σε αυτή τη σύμβαση, όπως οι επιδράσεις των τελικών
αλλαγών στους νόμους κατά τη διάρκεια της περιόδου παραχώρησης (εταιρική
φορολόγηση, ιδιοκτησιακοί κανόνες, παρακρστούμενοι φόροι κ.λ.π.). Μία σύμβαση
μπορεί, παραδείγματος χάρη, να δομηθεί έτσι, ώστε η νομοθεσία που ισχύει στην
έναρξη του έργου να είναι απαραίτητο να διατηρηθεί έως ατού το έργο ολοκληρωθεί.
Μία άλλη σημαντική πτυχή μπορεί να αποτελεί και η απαίτηση από πλευράς δημόσιου
τομέα να εξαγοράσει τους συμμέτοχους του ιδιωτικού τομέα, εάν οι δεύτεροι δε
σέβονται τις υποχρεώσεις τους. Μία τέτοια εξαγορά θα καθορίζεται από κάποια μορφή
συμφωνηθείσας φόρμουλας
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3.5 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η εταιρεία ’^[/"χρειάζεται να καθορίσει τα κύρια σημεία των διαχειριστικών και
ελεγκτικών μηχανισμών στην ανάπτυξη του έργου. Οι συμμετέχοντες στο εγχείρημα
πρέπει να σκιαγραφήσουν τα ζητήματα που δείχνουν να είναι αρκετά σημαντικά και για
τα οποία απαιτείται σύμπνοια από όλους. Αυτά τα θέματα, συνήθως υπό
διαπραγμάτευση στη σύμβαση των μετόχων, ενδεχομένως έχουν ως αντικείμενο την
πρόσληψη νέου Γενικού Διευθυντή ή την εμπλοκή νέου μετόχου. Πρέπει, επίσης, να
αναπτυχθεί μία μέθοδος που θα αφορά στον έλεγχο της εταιρείας, όπως είναι η
ελάχιστη απαπούμενη παρουσία για απαρτία στις συνεδριάσεις, τα δικαιώματα των
μετόχων, η ψηφοφορία κ.ο.κ

3.6

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΛΥΣΗΣ

Είναι υπερβολικά σημαντικό να έχουν μελετηθεί οι μηχανισμοί για τη συμφωνία
λύσης. Μία στρατηγική "εξόδου" είναι ένα ζωτικό χαρακτηριστικό ενός οργανισμού joint
venture. Υπάρχουν διαφορεπκοί τύποι στρατηγικών που θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν όπως οι συμφωνίες ”buy-se//"r\ "put-call"
Η συμφωνία buy-sell" είναι συχνά ένα σύστημα "πυροβολισμού" όπου ένας
εταίρος μπορεί να κάνει προσφορά για να αγοράσει το μερίδιο κάποιου άλλου εταίρου
σε συγκεκριμένη τιμή, ο δεύτερος μπορεί να συμφωνήσει και να πουλήσει τις μετοχές ή
να αρνηθεί και να υποχρεωθεί να αγοράσει τις μετοχές του πρώτου.
Η δεύτερη συμφωνία, η "put-call" χρησιμοποιείται όταν ένας εταίρος βρίσκεται
σε δυσπραγία. Οι υπόλοιποι εταίροι έχουν, τότε, το δικαίωμα να αγοράσουν τις μετοχές
του πρώτου ή να αναγκάσουν το μέρος σε δυσπραγία να αγοράσει τις μετοχές τους.
Σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη
σύμβαση είτε με το δημόσιο τομέα ή μέσα στο joint-venture, πρέπει να δημιουργηθεί
μία σύμβαση για να γίνει χρήση ουδέτερου κριτή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΖΗΤΗΜΑΤΑ TOY PROJECT FINANCING ΠΟΥ
ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
4.1

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η απόφαση να προαχθεί ένα έργο εμπεριέχει έναν αριθμό κριτικών ζητημάτων
για την κυβέρνηση της χώρας του έργου. Εν συντομία, μία κυβέρνηση πρέπει να
προωθήσει ένα έργο - ή να παράσχει οικονομική ή οποιαδήποτε άλλη μορφής
υποστήριξης - μόνο εάν το αναμενόμενο κοινωνικό όφελος από το έργο υπερβεί το
αναμενόμενο κοινωνικό κόστος (σε κάθε περίπτωση, εκφρασμένο σε όρους παρούσας
αξίας). Ακολουθεί ανάλυση των πιο ζωτικών σημείων αιπής της πτυχής του project
financing.

4.2

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΦΙΛ ΟΞΕΝΟ ΥΣΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΤΗΣ

Το έργο οφείλει να έχει θετική καθαρή οικονομική αξία για την διοικητική αρχή
στην δικαιοδοσία της οποίας βρίσκεται. Με άλλα λόγια, το συνολικό κοινωνικό όφελος
που προέρχεται από το έργο πρέπει να υπερβαίνει το συνολικό κοινωνικό κόστος του.
Τα κοινωνικά οφέλη ενδεχομένως συνίστανται: α) στην κατασκευή της υποδομής (π.χ.
δρόμοι, λιμενικές εγκαταστάσεις, ή αεροδρόμια) για την οποία η χρηματοδότηση
προέρχεται από τρίτους και το κόστος εξοφλείται εξ ολοκλήρου από τις χρημστορροές
του έργου, β) στην επιμόρφωση και εκπαίδευση κάποιας τοπικής εργατικής δύναμης, γ)
στην κατασκευή δημόσιων εγκαταστάσεων (π.χ. σχολεία, κατοικίες ή πυροσβεστικοί
σταθμοί) που χρηματοδοτείται από τους ανάδοχους του έργου, δ) στην ίδρυση ή
επέκταση μίας βιομηχανικής βάσης (που θα προσελκύσει περαιτέρω επενδύσεις και
μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη ποικίλων εταιρειών παροχής υπηρεσιών και άλλων
spin off3 αποτελεσμάτων) ε) στη δημιουργία επιπρόσθετων φορολογικών εσόδων, τα
οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση δημοσίων έργων στ) στον
αντίκτυπο του "πολλαπλασιασμού" που τυπικά έπεται οποιουδήποτε έργου μεγάλης
κεφαλαιακής επένδυσης. Τα διεθνή έργα έχουν και δύο επιπλέον δυνητικό οφέλη: 0 την
παραγωγή επιπρόσθετου σκληρού συναλλάγματος, το οποίο είναι πολύτιμο, στο βαθμό
που η έλλειψη του αποτελεί για την φιλοξενούσα χώρα ανασταλτικό παράγοντα της
οικονομικής της ανάπτυξης και η) την ανάπτυξη της τοπικής κεφαλαιαγοράς.

u Spin oft Ονομάζεται η απόσχιση ενός τμήματος μίας εταιρείας για το σχηματισμό μιας νέας ανεξάρτητης επιχείρησης.
Η απόφαση αυτή μπορεί να πορθεί από την ίδια τη διεύθυνση της εταιρείας, εάν κριθεί ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα
της. Σε αυτή την περίπτωση ιδιοκτήτες των μετοχών της νεοσχηματισμένης εταιρείας γίνονται οι μέτοχοι της
προηγούμενης επιχείρησης. Η απόσχιση πάντως μπορεί να είναι και αποτέλεσμα μίας εξαγοράς του τμήματος από κάποια
άλλη πλευρά.
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4.1

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΣΑΣΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΑΡΧΗΣ

ΑΠΟΔΟΣΗ

ΤΗΣ

Οι πόροι ενός κράτους θα πρέπει, σε ιδανική βάση, να διαθέτονται με το
βέλτιστο τρόπο και με τελικό στόχο τη μεγιστοποίηση του δημόσιου πλούτου. Μία
διοικούσα αρχή, ειδικά αν αυτή ανήκει σε αναπτυσσόμενη χώρα, έχει περιορισμένους
πόρους. Οι πιθανές εναλλακτικές χρήσεις για οποιονδήποτε πόρο που πρέπει να
δεσμευθεί σε ένα έργο πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο προσεκτικής θεώρησης.
Πέραν της οικονομικής απόδοσης που μπορεί να πηγάσει από την άμεση συμμετοχή στο
έργο, όπως έχει, ήδη, σημειωθεί, μπορούν να υπάρξουν και επιπλέον οφέλη: επενδύσεις
στην υποδομή που οι ανάδοχοι του έργου χρηματοδοτούν, ανάπτυξη μίας
εκπαιδευμένης εργατικής δύναμης και παραγωγή επιπρόσθετου φορολογικού
εισοδήματος, καθώς και σκληρό συνάλλαγμα. Αυτά τα οφέλη πρέπει να σταθμιστούν
έναντι οποιοσδήποτε σχετιζόμενου με το έργο κόστους, ειδικά εάν η φιλοξενούσα
κυβέρνηση καλείται να δώσει συγκεκριμένα επενδυτικά κίνητρα.

4.1.1

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ

Μία κυβέρνηση που ευελπιστεί να προσελκύσει επενδύσεις του εξωτερικού
πρέπει να διαμορφώσει το κατάλληλο επενδυτικό περιβάλλον. Οταν ένα έργο μπορεί να
υλοποιηθεί σε οποιεσδήποτε δύο ή περισσότερες χώρες ή περιοχές, τότε οι κυβερνήσεις
που είναι ανταγωνίστριες για αυτό το έργο πρέπει να προσφέρουν επενδυπκά κίνητρα.
Τυπικά, αυτά τα κίνητρα μπορούν να αναλυθούν σε: α) μία φορολογική "διακοπή" (tax
holiday), που εξαιρεί την εταιρεία του έργου από τη φορολόγηση εισοδήματος για
συγκεκριμένο αριθμό ετών, β) την παροχή δωρεάν γης ή σε ονομασπκή ενοικίαση ή
τιμή, γ) τη διασφάλιση όσον αφορά την διαθεσιμότητα των πρώτων υλών, αποθεμάτων
ή ενέργειας σε τιμές όχι υψηλότερες από τις αντίστοιχες του ανταγωνιστικού
περιβάλλοντος, δ) την προμήθεια του έργου με συγκεκριμένα τμήματα της υποδομής με
μηδενικό κόστος (ή με επιχορηγούμενο κόστος) ε) τις επιχορηγήσεις ρευστού χρήματος,
στ) την υποστήριξη σε κάποιο ρυθμιστικό μέρος της χρηματοδότησης του έργου με
ευνοϊκά επιτόκια (π.χ. για υποδομή ή για παραγωγικό εξοπλισμό), ενδεχομένως
εμπεριέχοντας και εγγυήσεις δανείου, ζ) τις διασφαλίσεις ως προς τη διαθεσιμότητα του
σκληρού συναλλάγματος για την απρόσκοπτη κατάθεση των πληρωμών του χρέους ή
για τον επαναπατρισμό κερδών από το έργο για συγκεκριμένο αριθμό ετών. Όσο
μεγαλύτερα είναι τα κίνητρα που παρέχει μία κυβέρνηση, τόσο μικρότερη είναι η
αναμενόμενη οικονομική απόδοση της από το έργο.
Η παροχή κυβερνητικής αρωγής κστά την κστασκευασπκή περίοδο συχνά
επιτάσσει την υιοθέτηση τεχνικών της χρηματοοικονομικής μηχανικής. Οι κυβερνητικές
οντότητες είναι, συνήθως, απρόθυμες να διαθέσουν σε ιδιωτικό έργο κεφάλαια σε
κόστος κάτω αυτού που επικρατεί στην αγορά εάν πιστεύουν ότι η έμμεση επιχορήγηση
θα οδηγήσει τους ιδιώτες αναδόχους να έχουν απόδοση πέραν των αντίστοιχων της
αγοράς. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι ανάδοχοι του έργου πρέπει να είναι προετοιμασμένοι
να αποδείξουν στην κυβέρνηση σπ οι αναμενόμενες αποδόσεις είναι συμμετρικές με
τους επενδυτικούς κινδύνους που αναλαμβάνουν κστά την τοποθέτηση των ιδίων
κεφαλαίων τους στο έργο.

4.1.2

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Κατά τη λήψη της απόφασης και εφόσον εγκριθεί ένα προτεινόμενο έργο, η
κυβέρνηση πρέπει να εξετάσει τη ροή των μελλοντικών φορολογικών εσόδων που είναι
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πιθανό να παραχθούν από αι/τό. Το φορολογικό εισόδημα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε μία
αναπτυσσόμενη χώρα, εάν αποδίδεται σε σκληρό συνάλλαγμα. Τα φορολογικό έσοδα
πραγματοποιούνται, βεβαίως, μόνο κατόπιν λήξης μίας "φορολογικής διακοπής" που έχει
αποδοθεί στους αναδόχους του έργου. Τα μελλοντικά έσοδα από τη φορολογία πρέπει,
για τον παραπάνω λόγο, να απατιμώνται σε παρούσες αξίες, ούτως ώστε να ορισθεί η
αξία τους.

4.1.3

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

Οι κυβερνήσεις τυπικά απαιτούν από τους αναδόχους του έργου να τους
αποδώσουν ένα μεταφερόμενο τόκο ιδιοκτησίας Ο μεταφερόμενος τόκος ιδιοκτησίας
{carried ownership interest) είναι ένας τόκος ιδιοκτησίας ιδίων κεφαλαίων που
αποδίδεται στην κυβέρνηση, χωρίς χρέωση, ως "αμοιβή" για την παραχώρηση στους
αναδόχους του δικαιώματος να διεκπεραιώσουν το έργο. Η τάξη μεγέθους του
συγκεκριμένου τόκου με την οποία είναι σύμφωνοι οι ανάδοχοι εξαρτάται, ανάμεσα σε
άλλους παράγοντες από τις αναμενόμενες αποδόσεις των επενδύσεων μείον τον
μεταφερόμενο τόκο ιδιοκτησίας. Για αυτό το λόγο, επί παραδείγματι, ένας αυθαίρετος
κανονισμός που επιβάλλει όλα τα έργα να αποδίδουν στην κυβέρνηση, ας υποτεθεί,
50% τόκο ιδιοκτησίας ιδίων κεφαλαίων θα τείνει να αποθαρρύνει δυνητικούς αναδόχους
έργων από την επιδίωξη των έργων με υψηλό κίνδυνο και κατά συνέπεια υψηλή
απόδοση. Ανπθέτως θα αναζητούν έργα για τα οποία ο αναμενόμενος τόκος
ιδιοκτησίας είναι ο μικρότερος δυνατός
Ένας σταθερός υψηλού ποσού, απαιτούμενος μεταφερόμενος τόκος ιδιοκτησίας
επιφέρει ένα ανππαραγωγικό κίνητρο: Αποθαρρύνει τις επενδύσεις Μία μεταβλητή
πλατφόρμα κινήτρων, που συναρτά το ποσοστό του εν λόγω τόκου με τα
χαρακτηριστικά της σχέσης κίνδυνος-απόδοση του έργου, είναι πιθανότερο να
λειτουργήσει αποτελεσματικότερα.

4.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΟΣ
Ο επιμερισμός του σκληρού συναλλάγματος αποτελεί ένα από τα δυνητικά
ζητήματα διαμάχης για τα έργα σε αναπτυσσόμενες χώρες Οι ανάδοχοι ενός έργου
φυσιολογικά θα απαιτήσουν διασφαλίσεις όπ επαρκής ποσότητα σκληρού
συναλλάγματος είναι διαθέσιμη από το έργο για την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων και
για να τους δώσει την ικανότητα να πραγματοποιήσουν ένα αποδεκτό βαθμό απόδοσης
των επενδύσεών τους. Οι δανειστές θα θελήσουν να εξασφαλίσουν κάτι αντίστοιχο για
την αποπληρωμή του δανείου στον προκαθορισμένο χρόνο. Τέλος η κυβέρνηση θα
θελήσει να μεγιστοποιήσει τα έσοδά της σε σκληρό συνάλλαγμα, ώστε να επεκτείνει
τους αναπτυξιακούς της στόχους
Συνήθως επέρχεται συμβιβασμός. Οταν το τελικό εξαγόμενο από τα διεθνή
έργα πωλείται σε άλλες χώρες παράγοντας σκληρό συνάλλαγμα, οι χρηματοοικονομικές
διευθετήσεις του έργου συνήθως περιέχουν έναν αποδεικτικό λογαριασμό που
διατηρείται από επώνυμο χρηματοοικονομικό ίδρυμα. Το σκληρό συνάλλαγμα πρώτα
χρησιμοποιείται για τα λειτουργικά κόστη (μεταβιβάζοντας επαρκή κεφάλαια πίσω στην
εταιρεία του έργου), έπειτα για την εξόφληση του δανεισμού (μεταβιβάζοντας κεφάλαια
πάραυτα στους δανειστές του έργου) και εν τέλει στους ανάδοχους / επενδυτές ιδίων
κεφαλαίων. Οι αλλοδαποί επενδυτές ιδίων κεφαλαίων επιθυμούν, βεβαίως να
μεταβιβάζεται το σκληρό συνάλλαγμα απευθείας σε αυτούς παρά με τη διαδικασία
επιστροφής του μέσω της εταιρείας του έργου, κστά την οποία μπορεί να "παγιδευτεί"
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από συναλλαγματικούς ελέγχους του εξωτερικού. Η κυβέρνηση της χώρας όπου γίνεται
το έργο επιθυμεί να μεταβιβαστεί το σκληρό συνάλλαγμα στην εταιρεία του έργου για
να έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει τουλάχιστον τμήμα του για άλλους σκοπούς. Οι
δεσμεύσεις που απορρέουν από τις συμβάσεις είναι απαραίτητες για να εξισορροπήσουν
αυτά τα ανπκρουόμενα συμφέροντα.

4.3

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ ΠΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΤΟΥ

Μία αναπτυσσόμενη χώρα έχει, σχεδόν εξ ορισμού, περιορισμένη πιστοληπτική
ικανότητα και για αυτό περιορισμένη ικανότητα να παράσχει πιστωτική ενίσχυση στο
χρέος του έργου. Οι αναμενόμενες οικονομικές απολαβές πρέπει να δικαιολογούν το
χρηματοοικονομικό ρίσκο. Ως γενικός κανόνας, τα έργα στις λιγότερες αναπτυγμένες
χώρες πρέπει να δομηθούν έτσι ώστε να μην εξαρτώνται από την κυβέρνηση της χώρας
που τα "φιλοξενεί" για οποιοδήποτε βαθμό πιστωτικής ενίσχυσης του χρέους τους.
Για ένα έργο σε μία αναπτυσσόμενη χώρα, μία κυβερνητική εγγύηση (ή
τμηματική εγγύηση) μπορεί κάποιες φορές να κάνει την ειδοποιό διαφορά ανάμεσα στο
εάν το έργο προοδεύει ή απλά βρίσκεται σε εγκατάλειψη. Ως γενικός κανόνας, επίσης,
ισχύει ότι εάν ένα έργο είναι μη επικερδές σε τέτοιο βαθμό που είναι αδύνατο να
χρηματοδοτηθεί άνευ ολόκληρης και άμεσης κυβερνητικής εγγύησης για το σύνολο του
χρέους του, τότε το έργο δεν χρηματοδοτείται στην πραγματικότητα σε αυτόνομη
βάση. Αντιθέτως, χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση με γενικό κυβερνητικό χρέος.
Σε μία περισσότερο φυσιολογική κατάσταση, ένα έργο μπορεί να είναι οριακά
κερδοφόρο, και η κυβέρνηση μπορεί να είναι πρόθυμη να παράσχει οικονομική στήριξη
υπό τη μορφή μίας (περιορισμένης) εγγύησης, ούτως ώστε να διασφαλίσει ότι το έργο
μπορεί να χρηματοδοτηθεί. Η εγγύηση επιχορηγεί αποτελεσματικά το κόστος κεφαλαίου
του έργου. Αυτό που χρειάζεται στη συνέχεια η κυβέρνηση είναι να ικανοποιήσει την
επιθυμία της το έργο να παράγει επαρκές δημόσιο όφελος για να δικαιολογήσει το
κοινωνικό κόστος που έμμεσα εμπερικλείεται στην επιχορήγηση. Με δεδομένη μία
συγκεκριμένη κύρια πιστωτική αξιολόγηση για τη χώρα κατασκευής του έργου, η
εγγύηση θα καταναλώσει μέρος της πιστοληπτικής της ικανότητας· θα μειώσει το ποσό
του επιπρόσθετου ξένου κεφαλαίου που μπορεί να εκδώσει για άλλους σκοπούς πριν
επιδεινωθεί η βασική πιστοληπτική της αξιολόγηση και ως τελική απόρροια των
παραπάνω αυξάνεται το κόστος κεφαλαίου για αυτή.

4.4 ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ
Εύλογο είναι να απασχολεί μία κυβέρνηση κατά πόσο ένα έργο, και ο τρόπος με
τον οποίο αυτό δομείται και χρηματοδοτείται, δημιουργεί οποιαδήπστε ανεπιθύμητα
προηγούμενα που ενδεχομένως επιδράσουν ανασταλτικά στις διαπραγματεύσεις με
πιθανούς αναδόχους μελλονπκών έργων. Ειδικότερα, σημαντικό σε αυτή τη θεώρηση
είναι οι φορολογικές διευθετήσεις, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε φορολογικών
"διακοπών" ή παρακρατούμενων φορολογικών παροχών· οποιαδήποτε αναπτυξιακά
κίνητρα, όπως επιδοτούμενη γη, ενέργεια κ.τ.λ. και οι διευθετήσεις που διαμορφώνουν
τον επιμερισμό του σκληρού συναλλάγματος που παράγεται από το έργο.
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4.5

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΟ PROJECT FINANCE:
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ vs. ΣΥΜΒΟΛΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - Ή
ΑΜΦΟΤΕΡΑ

Η διαρκώς επιδείνωση του χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος έχει αναγκάσει
τους managers των έργων (κυρίως των συγκοινωνιακών) να αναζητήσουν τρόπους
μετριασμού ή "εξαγοράς" αστών των κινδύνων, με στόχο να μειώσουν το κόστος
κεφαλαίου για το έργο και με αυτό τον τρόπο να ενισχύσουν τη βιωσιμστητά του.
Ακολούθως αναλύεται πως η κυβερνητική παρουσία επηρεάζει τη βιωσιμότητα του
project finance.
Ένα είδος μηχανισμού θα ήταν για την κυβέρνηση να συμμετάσχει στην
επένδυση του έργου σε μία βάση ιδίων κεφαλαίων. Πριν κάποια χρόνια, το αποτέλεσμα
μίας τέτοιας κίνησης μπορεί να ήταν η άδεια για μεγαλύτερο ποσοστό χρηματοδότησης
με ξένα κεφάλαια. Δυστυχώς, οι κυβερνητικές επενδυτικές συνεισφορές δεν είναι ίδιες
με αυτές του παρελθόντος. Με την απόσυρση πλειάδας πρότερων πηγών ιδίων
κεφαλαίων, μία απευθείας επένδυση από την κυβέρνηση είναι πλέον πιθανό να
χρησιμεύσει ως συμπλήρωμα των ιδίων κεφαλαίων της κατασκευαστικής εταιρείας, έτσι
ώστε το συνολικό ποσό να μπορεί να αγγίξει την αναλογία 60% ξένα κεφάλαια : 40%
ίδια κεφάλαια που αποτελεί το ισχύον σήμερα δεδομένο.
Τι τάξη μεγέθους θα απαιτηθεί από το δημόσιο τομέα για την επένδυση ιδίων
κεφαλαίων; Κστά ελάχιστο, κάποιος μπορεί να αναμένει σπ, όλο το επιπρόσθετο
απαπούμενο ποσοστό ιδίων κεφαλαίων ίσως είναι απαραίτητο να αναμένεται από την
κυβέρνηση. Εάν οι κεφαλαιακές δομές των έργων μετατοπίζονται από την 70/30 στην
60/40, το μέγεθος αυτό πρέπει να είναι το ελάχιστο 10%. Για ένα έργο, στο οποίο
απαιτεπΌΐ δομή 50/50, πρέπει να ζητηθεί από την κυβέρνηση να συμβάλλει
τουλάχιστον έως το 20%.
Κάποιες άλλες σκέψεις σχετίζονται με την απευθείας κυβερνητική επένδυση:
1. Επιτρέπει στην κυβέρνηση να συμμετάσχει στην "πρώτη γραμμή", εάν το έργο
αποδειχθεί ότι αποδίδει μακροχρόνια.
2. Δημιουργεί κίνητρα για την κυβέρνηση να διαχειριστεί ρυθμιστικές σχέσεις με
έγκαιρο τρόπο, και καθίσταται λιγότερο πιθανό να υιοθετήσει περιορισμούς στην τιμή
ή να προχωρήσει σε προσαρμογές ορίου τιμής για πολιτικούς λόγους. Για αυτό, το
παραπάνω μπορεί να οδηγήσει προς την κατεύθυνση του περιορισμού των
ρυθμιστικών κινδύνων.
3. Η συμμετοχή της κυβέρνησης στο έργο μπορεί να διευκολύνει την εξ αρχής
χρηματοδότηση του έργου όταν το αρχικό στάδιο της χρηματοδότησης με ξένα
κεφάλαια κυμαίνεται μεταξύ 5-10 έτη. Στην πραγματικότητα, τέτοιου είδους
συμμετοχή μπορεί να κάνει εφικτή τη ελάχιστη χρονική επιμήκυνση των αρχικών
ωριμάνσεων.
4. Χαμηλότερο κόστος κεφαλαίου για το έργο μπορεί να είναι αποτέλεσμα της
κυβερνητικής αξίωσης για χαμηλότερο βαθμό απόδοσης της επένδυσης ιδίων
κεφαλαίων που σχετίζεται με τους επενδυτές ιδίων κεφαλαίων. Παρόλα αυτά,
εφόσον αυτά τα κεφάλαια χρησιμοποιούνται για το ίδιο έργο, προκύπτει το
αντεπιχείρημα άτι τέτοιοι διαφοροποιημένοι απαπούμενοι βαθμοί απόδοσης είναι
ακατάλληλοι.
Σε γενικές γραμμές εάν μία κυβέρνηση αποφασίσει να συμμετάσχει στην
επένδυση ιδίων κεφαλαίων, αναμένεται ότι το ρυθμιστικό πριμ για τον κίνδυνο θα
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μειωθεί όπως και το πριμ κινδύνου για το έργο. Εάν οι παραπάνω εκτιμήσεις
αποδειχθούν ορθές , το γενικό κόστος κεφαλαίου μειώνεται. Ενώ αυτή η μείωση στο
κόστος κεφαλαίου μπορεί να κσταστήσει το έργο περισσότερο εφικτό, δε θα προσφέρει
στην κυβέρνηση τις απαραίτητες αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων. Η πραγματική αξία της
κυβερνητικής επένδυσης θα υπήρχε εάν ταυτόχρονα συνέβαιναν τα εξής γεγονότα: και
μεγαλύτερο ποσοστό ξένων κεφαλαίων και μικρότερος βαθμός απόδοσης στα ιδιωτικά
ίδια κεφάλαια, αλλά αυτό δε μοιάζει να συμβαίνει στις τρέχουσες συνθήκες των
κεφαλαιαγορών. Αντίθετα, εξυπηρετεί η περικοπή του μεγέθους του έργου για να το
καταστήσει πιο ελκυστικό στα ιδιωτικά κεφάλαια.
Μία εναλλακτική προσέγγιση είναι η κυβέρνηση να εξετάσει την παροχή
εγγυήσεων. Σε γενικές γραμμές, κάτι τέτοιο μπορεί να λάβει δύο μορφές. Η πρώτη θα
ήταν να εγγυηθε! τους όγκους του έργου ή τα έσοδα, με τις κατάλληλες προσαρμογές
για τον πληθωρισμό και τους παράγοντες ανταλλαγής συναλλάγματος. Η δεύτερη
εναλλακτική είναι να εγγυηθεί την εξυπηρέτηση του δανεισμού (τόσο για το αρχικό
κεφάλαιο, όσο και για τους τόκους, καθώς και για πιθανή εξ αρχής χρηματοδότηση του
δανείου κατά την ωρίμανση). Αυτές οι δύο εναλλακτικές είναι αρκετά διαφορετικές ως
προς τα χαρακτηριστικά και το κόστος τους για την κυβέρνηση.
Η εγγύηση για ένα ελάχιστο επίπεδο εσόδων εξυπηρετεί το στόχο της μείωσης
του κινδύνου για τους επενδυτές τόσο των ιδίων, όσο και των ξένων κεφαλαίων, ενώ οι
εγγυήσεις για τα ξένα κεφάλαια εξυπηρετούν πρωτίστως το στόχο μείωσης του κόστους
δανεισμού. (Εάν τα έσοδα από το έργο είναι ανεπαρκή για να καλύψουν την
εξυπηρέτηση του δανείου, τότε οι κάτοχοι των ιδίων κεφαλαίων δε θα λάβουν καμία
απόδοση κατά εκείνη τη χρονική περίοδο.) Οι εγγυήσεις του δανεισμού μπορούν να
συνδράμουν στην αύξηση του σχετικού ποσού του δανείου το οποίο θα προσφέρει ο
ιδιωτικός τομέας, έτσι ώστε η επένδυση ιδίων κεφαλαίων να έχει τη δυνατότητα να
είναι αντίστοιχα χαμηλότερη. Για αυτό το λόγο, για την κυβέρνηση το κόστος των
εγγυήσεων για τα έσοδα πρέπει να είναι σημαντικά ανώτερο των εγγυήσεων για το
δανεισμό.
Εν συντομία, το αλλαγμένο χρηματοοικονομικό περιβάλλον επέφερε επιπτώσεις
στο σχεδιασμό της κυβερνητικής συμμετοχής στις παραχωρήσεις υποδομής. Αντί οι
απευθείας επενδύσεις να αποτελούν υποκατάστατο των εγγυήσεων, είναι πλέον πιο
χρήσιμο να ανπκστασταθούν τα χαρτοφυλάκια των πηγών ιδίων κεφαλαίων. Από την
άλλη πλευρά, οι εγγυήσεις συμβάλλουν ακόμη στην προσέλκυση των ξένων κεφαλαίων
υπό θετικότερους όρους. Ωστόσο, το επίπεδο των εγγυήσεων για τα έσοδα που
απαιτούνται για να πραγματοποιηθούν οι πολύ υψηλότερες αναμενόμενες αποδόσεις
ιδίων κεφαλαίων είναι πιθανό να είναι ιδιαίτερα κοστοβόρο για την κυβέρνηση. Με
δεδομένο αυτό το περιβάλλον, μία σύνθετη προσέγγιση των εγγυήσεων δανεισμού και
των πρόσθετων κυβερνητικών επενδύσεων στα ίδια κεφάλαια μπορεί να προσφέρει μία
προσέγγιση του ελάχιστου κόστους. Το τελευταίο θα μπορούσε να υλοποιηθεί με την
προσφορά εγγυήσεων για την εξυπηρέτηση των δανείων και εν συνεχεία να ζητηθεί
από τους πιθανούς υποβολείς προσφορών να καταθέσουν μία προσφορά για την
ελάχιστη απαιτούμενη κυβερνητική επένδυση.

4.6

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

To project financing προσφέρει δυνητικά χρήσιμα μέσα με τα οποία μία χώρα
μπορεί να προωθήσει την ανάπτυξη πολύτιμων αποθεμάτων των πόρων της ή τη
δημιουργία αυτόνομων εγκαταστάσεων παραγωγής και, για αυτό, έχει κατά καιρούς
χρησιμοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Εάν το project financing πρέπει να
υιοθετηθεί για τέτοιους σκοπούς σε οποιαδήπστε συγκεκριμένη κατάσταση θα
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εξαρτηθεί, τελικώς στο εάν μπορεί να αντεπεξέλθει οικονομικά στα μέσα υλοποίησης
του έργου με το χαμηλότερο κόστος όταν όλα τα κοινωνικά οφέλη και κόστη, όπως
επίσης και όλα τα ιδιωτικά οφέλη και κόστη, λαμβάνονται υπόψη με τον κατάλληλο
τρόπο.
Σε αυτό το σημείο πρέπει να γίνει αναφορά στις Συνεργασίας Δημόσιου
Ιδιωτικού Τομέα (Public-Private Partnerships), οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να
συμβάλλουν στην ανταπόκριση των αναγκών για υποδομή. Πρόκειται κστά βάση για
Joint Ventures κατά τα οποία οι επιχειρήσεις και η κυβέρνηση συνεργάζονται, με τη
κάθε πλευρά να θέτει σε ισχύ τα δυνατά της σημεία για να αναπτυχθεί ένα έργο πιο
γρήγορα και περισσότερο αποδοτικά από το βαθμό στον οποίο θα μπορούσε να
καταφέρει μόνη η κυβέρνηση. Οι διευθετήσεις των Συνεργασιών Δημοσίου - Ιδιωτικού
Τομέα ποικίλουν από την εξ ολοκλήρου ιδιωτική ιδιοκτησία υποκείμενη σε κυβερνητική
αποδοχή και επίβλεψη έως τα δημόσια έργα στα οποία ο ιδιωτικός τομέας διαδραματίζει
το ρόλο του χρηματοοικονομικού σύμβουλου σε κυβερνητικά χρηματοδοτούμενα έργα.
Ποικίλες μορφές αυτού του είδους συνεργασιών είναι διαθέσιμες Αυτές οι συνεργασίες
είναι βιώσιμες μόνο εάν οι κίνδυνοι και οι αποδόσεις είναι σωστά επιμερισμένες ανάμεσα
στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ειδικότερα, οι ιδιωτικές
οντότητες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αποκομίσουν ποσοστά απόδοσης
σύμφωνα με τους κινδύνους τους οποίους καλούνται να αναλάβουν.
Οι Συνεργασίες Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα θα αποτελόσουν αντικείμενο
εκτεταμένης μελέτης σε επόμενο τμήμα του παρόντος όπου θα αναπτυχθούν με κάθε
λεπτομέρεια τα πιο ουσιώδη και πρακτικά ζητήματα που σχετίζονται με αυτές.
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Χρηματοδότηση Μεγάλων Έργων (Project Finance):
Η Συμβολή του Ιδιωτικού Τομέα
& Μορφές Συνεργασίας του με το Δημόσιο Τομέα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
5.1

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το
πέμπτο
κεφάλαιο
ασχολείται
με
τη
χρηματοοικονομική
και
κοινωνικοοικονομική ανάλυση ενός έργου, διαδικασία άκρως απαραίτητη, από τη στιγμή
που στη χρηματοδότηση των έργων εμπλέκεται σε πλέον σημαντικό βαθμό ο ιδιωτικός
τομέας. Αναλσπκστερα, η χρηματοοικονομική βιωσιμότητα ενός έργου αναλύεται με μία
σειρά δεικτών που παρατίθενται ομαδοποιημένοι και συνοπτικά, καθότι περαιτέρω
ανάλυσή τους παρεκκλίνει από τους σκοπούς του παρόντος. Ακολουθεί μία ανάλυση για
τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο και το κεφάλαιο κλείνει με την κοινωνικοοικονομική
ανάλυση ενός έργου και, ειδικότερα, γίνεται αναφορά στις ακολουθούμενες αρχές
αξιολόγησης του και στην εκτίμηση και κστηγοριοποίηση των επιπτώσεων που
απορρέουν από αυτό.

5.2 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
5.2.1

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Η ενεργή ανάμιξη του ιδιωτικού τομέα εμφανέστατα αλλάζει τη σημασία και τη
φύση της χρηματοοικονομικής εκπ'μησης συγκρπικά με τα σχέδια που αναλαμβάνονται
μοναχικό από τον δημόσιο τομέα. Ενώ, τόσο ο δημόσιος, όσο και ο ιδιωτικός τομέας
έχουν λόγους να ενδιαφέρονται για το τελικό εξαγόμενο της χρηματοοικονομικής
προσέγγισης, οι προοπτικές τους είναι συνήθως διαφορετικές. Κάτι τέτοιο έχει ως
αποτέλεσμα να εστιάζουν σε διαφορετικές πτυχές της διαδικασίας, δίνοντας μεγαλύτερη
έμφαση σε κάποιες και λιγότερη σε άλλες και συνήθως χρησιμοποιώντας ανόμοιες
παραμέτρους στα μοντέλα τους
Οι περιοχές-κλειδιά, που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον και των δύο πλευρών
μπορούν να συνοψιστούν στα εξής:
• Χρηματοοικονομική βιωσιμότητα
• Διανομή των εσόδων
• Εκπ'μηση του κινδύνου
Ενώ η χρηματοοικονομική βιωσιμότητα είναι κρυστάλλινα ξεκάθαρο ότι αποτελεί
ζωτικό σημείο θεώρησης για τους συμμετέχοντες του ιδιωτικού τομέα σε μία ΡΡΡ, είναι,
επίσης σημαντική και για την δημόσια προοπτική. Εάν ένα έργο είναι
χρηματοοικονομικά μη βιώσιμο και πρέπει να εγκαταλειφθεί ή να τροποποιηθεί σε
σημαντικό βαθμό, η επίτευξη των κοινωνικών αντικειμενικών στόχων του δημόσιου
τομέα μπορεί να συμβιβαστεί.
Οι "νικητές" και "χαμένοι" σε χρηματοοικονομικούς όρους είναι, επίσης ένα
ζήτημα για αμφότερους τους τομείς Σημαντική αναδιανομή της γενικής
χρηματοοικονομικής κατάστασης μπορεί να ανπμετωπισθεί ως κοινωνικά απορριπτέα, ή
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μπορεί να παρακινήσει ενεργά "λόμπυ" να τροποποιήσουν ή να εγκσταλείψουν μία
πρόταση. Κάθε μία από αυτές αποτελεί δημόσια, καθώς και ιδιωτική, "ανησυχία".
Παράδειγμα αποτελεί μία ΡΡΡψα την κατασκευή ενός οδικού άξονα που υποβαθμίζει τη
χρηματοοικονομική υγεία των λειτουργών του σιδηροδρομικού δικτύου.
Τέλος, η ανάμιξη του ιδιωτικού τομέα δίνει ουσιαστική ώθηση στη σημασία της
κατανόησης και της ανταπόκρισης στο προφίλ κινδύνου ενός έργου, αλλά, ξανά, δεν
αποτελεί ανησυχία μόνο του ιδιωτικού τομέα. Παρακάτω αναλύονται κάθε ένα εκ των
παραπάνω ζητημάτων.

5.2.2

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Στο πλέον βασικό της επίπεδο, η δοκιμασία της χρηματοοικονομικής
βιωσιμότητας εμπεριέχει την προσθαφαίρεση των χρηματικών εισροών και εκροών και
τη διασφάλιση άτι οι πρώτες είναι μεγαλύτερες από τις τελευταίες. Αφ' ης στιγμής που
οι χρημστορροές σε διαφορετικές χρονικές στιγμές έχουν διαφορετική δυνητική αξία,
ένας παράγοντας προεξόφλησης εφαρμόζεται για να επιτρέψει στις χρημστορροές που
συμβαίνουν σε διαφορετικές στιγμές να αντιμετωπίζονται με συνεπή τρόπο ("χρονική
αξία του χρήματος"). Σε αντίθεση με τη χρηματοοικονομική ανάλυση, δε γίνεται καμία
προσπάθεια για να προσαρμοστούν οι τιμές ώστε να συμπεριλάβουν τη φορολογία και
την εμπορική αποτυχία (π.χ. περιβαλλοντολογίας επιδράσεις δεν ανταποκρίνονται στις
τιμές των χρηστών). Απλά, είναι οι χρημστορροές που λαμβάνονται υπόψη. Περαιτέρω,
ενώ στις περισσότερες εφαρμογές υπάρχει μόνο μία κοινωνικό-οικονομική ανάλυση
(αντανακλώντας την αξιολόγηση των εξαγομένων του έργου από σκοπιάς κοινωνίας
στην οποία υλοποιείται), μπορεί να υπάρξουν πολλαπλές χρηματοοικονομικές αναλύσεις
και κάθε μία να καταγράφει τις αναμενόμενες χρημστορροές από τον κάθε συμμέτοχο.
Πρέπει να τονισθεί ότι η χρηματοοικονομική βιωσιμότητα ενός έργου οφείλει να
είναι ξεκάθαρα αντιληπτή και κατανοητή από τους δυνητικούς επενδυτές και
δανειοδοτικούς οργανισμούς. Το έργο πρέπει να έχει καθαρά και ορισμένα έσοδα που
θα είναι επαρκή για να εξυπηρετήσουν την καταβολή των τόκων και την αποπληρωμή
του κεφαλαίου, όσον αφορά στα ξένα κεφάλαια του έργου, σύμφωνα με τους όρους
των δανείων και να παράσχει μία απόδοση για τα ίδια κεφάλαια που είναι σύμφωνη με
την ανάπτυξη και τους μακροχρόνιους κινδύνους που αναλαμβάνονται από τους
επενδυτές ιδίων κεφαλαίων. Για όλα τα παραπάνω είναι σημαντικό να
συνειδητοποιηθεί ότι το χρηματοοικονομικό σχέδιο πρέπει να έχει ισχυρότερο
αντίκτυπο στις συνθήκες του έργου από ότι η τεχνική του μελέτη ή τα
κατασκευαστικά κόστη.
Συχνά, συνδυάζονται διαφορετικοί τύποι και πόροι χρηματοδότησης που
"κόβονται και ράβονται" για να εφαρμόσουν στις χρημστορροές του έργου. Το
τελευταίο αποκαλείται Χρηματοοικονομική Μηχανική: να προγραμματιστούν τα κόστη
και τα έσοδα ενός έργου με στόχο να το καταστήσουν επιτυχές. Κατά τη δόμηση ενός
δανειοδοπκού χρηματοδοτικού πακέτου ένα πλήθος πτυχών πρέπει να συμπεριληφθεί
στη θεώρηση για να μειωθούν οι (μελλοντικές) χρηματοοικονομικές αβεβαιότητες στο
μέγιστο εφικτό βαθμό. Αυτές οι πτυχές είναι:
• Η μεγιστοποίηση του μακροχρόνιου δανεισμού
• Η μεγιστοποίηση της χρηματοδότησης σταθερού επιτοκίου
• Η ελαχιστοποίηση του κινδύνου επαναχρημστοδότησης
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5.2.2.1

Χρηματοοικονομική ανάλυση με δείκτες

Κύριοι Δείκτες
Οι κανόνες για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα αποτελέσματα αυτού του
τύπου τη χρηματοοικονομική ανάλυση είναι, με μία πρώτη ανάγνωση, διαμορφωμένοι
από τα πλέον γνωστά κριτήρια της Καθαρός Παρούσας Αξίας (NPV) και του Εσωτερικού
Επιτοκίου Απόδοσης (IRR).
ι. Η Καθαρό Παρούσα Αξία (ΚΠΑ) - Net Present Value (NPV)
Η μέθοδος της Καθαρός Παρούσας Αξίας χρησιμοποιείται για να υπολογίσει το
πλεόνασμα που δημιουργείται ως αποτέλεσμα της ανάληψης του έργου περισσότερο
από αυτό που θα δημιουργούταν εάν η επένδυση γινόταν στον οριακό βαθμό
απόδοσης.
Β2-Κ2 Βη-Κπ ψΒ,-Κ,

NPV = Bq-Kq+

, |

1+r
Πλεονεκτήματα της μεθόδου NPV.

(1

+ γ)2

(1

+ r)"

h(l + r)‘

• Είναι μία αξιόπιστη μέθοδος καθώς λαμβάνει υπόψη την χρονική αξία του χρήματος.
• Κάτω από συνθήκες βεβαιότητας, και εν τη απουσία οποιωνδήποτε περιορισμών
κεφαλαιακής χρηματοδότησης, η μέθοδος NPV παρέχει καθορισμένη συμβουλή για
λήψη απόφασης για ανεξάρτητα επενδυτικό έργα: ανάληψη αυτών για τα οποία
υφίστσται θετική NPVκαι μη ανάληψη αυτών για τα οποία είναι αρνητική.
• Εστιάζει σπς χρημστορροές παρά στα λογιστικά κέρδη.
• Παράγει μόνο έναν αριθμό (αντιθέτως με τον IRR).
Μειονεκτήματα της μεθόδου NPV.
• Δεν μετράει τα οφέλη που είναι σχετικά με το επενδυόμενο ποσό.
• Όταν οι οργανισμοί αντιμετωπίζουν προβλήματα που σχετίζονται με τον κεφαλαιακό
ορθολογισμό (δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα διαθέσιμα για να υλοποιηθούν όλα τα
έργα) ο σταθερός κανόνας NPV ανάληψης όλων των έργων με θεπκές καθαρές
παρούσες αξίες δε βρίσκει εφαρμογή.
ϋ. Ο εσωτερικός συντελεστής απόδοσης - Internal Rate ofReturn (IRR)
0 IRR είναι ο συντελεστής προεξόφλησης που εξισώνει την παρούσα αξία των
καθαρών χρημσπκών εισροών με την αρχική επένδυση που σχετίζεται με το έργο. Ο
IRR, με άλλα λόγια είναι ο συντελεστής προεξόφλησης που εξισώνει την NPV μίας
επενδυπκής ευκαιρίας με το μηδέν.
Εάν:
IRR > κόστος κεφαλαίου, αποδοχή του έργου
IRR < κόστος κεφαλαίου, απόρριψη του έργου
Πλεονεκτήματα της μεθόδου IRR.
• Η απόφαση που βασίζεται στο συντελεστή απόδοσης είναι πιο ελκυστική στον
επιχειρηματικό κόσμο.
Μειονεκτήματα της μεθόδου IRR.
• Δεν προσφέρει καμία ουσιαστική πληροφόρηση αντίστοιχη της μεθόδου NPV.
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• Είναι χρονοβόρα λόγω της απουσίας ενός χρηματοοικονομικού πακέτου software ή
μίας αριθμομηχανής που να προγραμματίζεται.
• Στην περίπτωση ανορθόδοξων χρηματορροών υπάρχουν δυνητικά προβλήματα λόγω
των πολλαπλών διαδρομών με τους IRR's που δεν ανταποκρίνονται σε καμία NPV.
iii. Όφελος: Συντελεστής Οφέλους/ Κόστους (NPV/K)
Όπου η ορθολογιστική διανομή των διαθέσιμων κεφαλαίων ανάμεσα σε
διάφορες επενδύσεις κρίνεται απαραίτητη, μία πιο κατάλληλη κατευθυντήρια γραμμή
πέραν της NPV είναι ο συντελεστής οφέλους / κόστους
Ο συντελεστής όφελος / κόστος είναι ένα απλό μέτρο της κερδοφορίας που
χρησιμοποιείται για να μετρήσει την NPV ανά νομισματική μονάδα κεφαλαίου που
δαπανείται. Χρησιμοποιείται για να βοηθήσει στην επιλογή του συνδυασμού των έργων
που θα μεγιστοποιούσαν την NPV που παράγεται χρησιμοποιώντας το διαθέσιμο
κεφάλαιο.
Συντελεστής Όφέλους/Κόστους = NPV/K
Εάν:
NPV/K > 1, αποδοχή του έργου
NPV/K< 1, απόρριψη του έργου
Εάν υπάρχουν περισσότερα έργα με θετικές NPV's από αυτά για τα οποία
υπάρχει διαθέσιμο κεφάλαιο προς χρηματοδότηση, τότε η αξιολόγηση των
ανταγωνιστικών έργων με σειρά φθίνοντα συντελεστή NPV/Kκαι η επιλογή των έργων
σύμφωνα με την κατάταξη έως ότου εξαντληθεί ο προϋπολογισμός παρέχει πρακτικά
μία καλή προσέγγιση για την ομάδα των έργων που θα μεγιστοποιήσουν την ολική
απόδοση.

Συμπληρωματικοί δείκτες
Ενώ τα παραπάνω αποτελούν τους δείκτες της βιωσιμότητας ενός έργου που
είναι πιθανό να καθοριστούν αρχικά, άλλοι δείκτες θα υπολογιστούν επίσης (εάν το έργο
μοιάζει να είναι βιώσιμο) καθώς χρησιμοποιούνται ως πρόσθετοι δείκτες για την
αποδοχή ενός έργου από τον ιδιωτικό τομέα. Τα κυριστερα παραδείγματα είναι:
i. Μεγέθη της κερδοφορίας
Απόδοση της επένδυσης (ROI - Return On Investment)
Η απόδοση της επένδυσης των μετόχων μετράει την συνολική πιθανότητα για
παραγωγή κερδών στο σύνολο της ζωής του έργου. Παρέχει έναν μέσο όρο της
απόδοσης που υπολογίζεται σχετίζοντας το εκτιμώμενο μέσο όρο του ετήσιου
λογιστικού κέρδους ενός έργου για τη συνολική διάρκεια ζωής του με το εκτιμώμενο
ετήσιο απασχολούμενο κεφάλαιο.
„ .
Λ „
,
.
Average Annual Profit
Return On Investment =----------- ^-=----------- -—-----A verage _ Capital _ Employed
Ο συντελεστής ROI είναι μία δημοφιλής προσέγγιση για την εκτίμηση των
επενδυτικών ευκαιριών. Ο κύριος λόγος είναι ότι είναι σχετικά απλό να υπολογισθεί και
το εξαγόμενο παρουσιάζεται υπό μορφή ποσοστών. Ωστόσο, δεν είναι πολύ αξιόπιστη
ως μέθοδος, καθώς δεν προεξοφλείται, και για αστό το λόγο δεν λαμβάνει υπόψη τη
χρονική αξία του χρήματος. Επίσης, χρησιμοποιεί τα λογιστικά κέρδη αντί των
πραγματικών χρηματικών εισροών και εκροών και δε λαμβάνει υπόψη την κλίμακα της
επένδυσης
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Απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE - Return On Ewuity)
Ο συντελεστής απόδοσης ιδίων κεφαλαίων μετράει την πιθανή απόδοση που
προσφέρεται από ένα έργο στους μετόχους του εγχειρήματος. Τέτοιες αποδόσεις
δίδονται με τη μορφή των δυνητικών ροών των μερισμάτων από τα οποία ενδέχεται να
ωφεληθούν οι μέτοχοι. Με δεδομένο ότι οι μέτοχοι παρέχουν τα ίδια κεφάλαια για την
υλοποίηση ενός έργου, η σπουδαιότητα και η πιθανότητα μίας επαρκούς απόδοσης
πρέπει να είναι ευνοϊκή κατά τη σύγκριση εναλλακτικών επενδύσεων για τους
παρέχοντες αυτών των χρηματοδοτήσεων.
Return on Investment
Return On Equity =--------- =—=----------------(1- debt ratio)
ii. Μεγέθη χρέους
Συντελεστής κάλυψης υποχρεώσεων
Είναι ο δείκτης των χρηματορροών από το έργο που είναι διαθέσιμες κάθε χρόνο
για να εξυπηρετήσουν το δανεισμό που συμβαίνει για την υλοποίηση του έργου, στο
άθροισμα των ετήσιων καταβολών του δανεισμού και τις επιβαρύνσεις των τόκων. Για
το λόγο αστό, αστός ο δείκτης δείχνει την ικανότητα των ετήσιων χρηματορροών που
παράγονται από το έργο να καλύψουν το χρέος που δημιουργείται από αστό. Όσο
χαμηλότερος είναι αστός ο δείκτης τόσο πιο επικίνδυνο θεωρείται το έργο.
Συντελεστής ξένων/ ίδια κεφάλαια
Αστός ο δείκτης μετράει το άθροισμα των ξεχωριστών μακροχρόνιων ξένων
κεφαλαίων προς τα ίδια κεφάλαια στο τέλος τοσ κάθε έτους. Αποτελεί μέτρο της
ελκυσπκάτητας στους δανειστές από άποψη ασφάλειας. Χαμηλός δείκτης υποδεικνύει
ότι η χρηματοδότηση με ίδια κεφάλαια υπερτερεί έναντι της αντίστοιχης με ξένα
κεφάλαια, αποκαλύπτοντας άτι οι ανάδοχοι του έργου είναι δεσμευμένοι σε υψηλό
βαθμό στο συγκεκριμένο έργο. Παρόλα αστό, περισσότερη έμφαση στη χρηματοδότηση
με ίδια κεφάλαια σημαίνει άτι περισσότερες χρηματορροές πρέπει να διανεμηθούν στους
μετόχους όταν είναι να αποδοθούν μερίσματα ή άτι οι διαθέσιμες χρηματορροές πρέπει
να κστανεμηθούν σε περισσότερους μετόχους.
_ ^
long-term debt
Debt-equity Rabo=----- ----------- =-------shareholder 'equity

5.2.2.2

Αναγωγή στα χρόνο των χρηματορροών

Ακόμη μία σημαντική διάσταση που εγείρει το ενδιαφέρον σε πολλές ιδιωτικές
εταιρείες είναι η διαμόρφωση χρονικά των χρηματορροών που απορρέουν από ένα
έργο. Ενώ, συνιστά, εν μέρει, μία αντίδραση αποφυγής του κινδύνου είναι επίσης και
μία εύλογη ανησυχία ότι, όπου ένα έργο είναι πολύ μεγάλο σε σχέση με τη
χρηματοδοτική βάση της αναδόχου εταιρείας, η εταιρεία μπορεί κυριολεκτικά να
"ξεμείνει" από χρήματα πριν οι χρηματορροές από το έργο προς την εταιρεία αρχίσουν
να γίνονται πραγματικότητα. Η δυνατότητα της να δανειστεί μπορεί να είναι αρκετή για
να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στα παραγόμενα έξοδα και έσοδα.
Στο Project Financing οι μελλοντικές χρηματορροές είναι αυτές που συνιστούν
τη βάση για τη συγκέντρωση ιδιωτικών πόρων προς επένδυση στο έργο. Η εκτίμηση
του έργου πρέπει για αυτό το λόγο να αντιμετωπίζεται μία συνεχής διαδικασία που
λαμβάνει χώρα κατά τα πρώιμα στάδια, ευθύς αμέσως από την ανάδυση της ανάγκης
για το έργο έως το σημείο που λαμβανεται η απόφαση της κύρωσης ή εγκατάλειψης
του. Ευρέως, ένα έργο περνά από τρεις μεγάλες φάσεις. Αυτές οι φάσεις εικονίζονται σε
μία τυπική καμπύλη χρηματορροών ενός έργου, όπως στο ακόλουθο Σχήμα:
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• Εκτίμηση του έργου
• Υλοποίηση / κατασκευή του έργου
• Λειτουργία του έργου

Σχήμα 5.1: Διάρθρωση Χρηματορροών Έργου στο Χρόνο

Ενώ πρέπει να τονισθεί ότι δεν είναι φυσιολογικά ευθύνη του δημόσιου τομέα να
αναλάβει αυτή τη διαρκή παρακολούθηση της χρηματοοικονομικής βιωσιμότητας ενός
έργου, είναι μέσα στα συμφέροντά του να διασφαλίσει ότι κάτι τέτοιο γίνεται πράγματι
από τους εταίρους του ιδιωτικού τομέα και να δημιουργήσει ένα περιβάλλον μέσα στο
οποίο, άπαξ και αναγνωρίζονται τα δυνητικά προβλήματα, να λαμβάνει χώρα πρώιμη
συζήτηση και λύση.
Πρακτικά, η απόκτηση σχετικών και αξιόπιστων στοιχείων για τις χρηματορροές
δε αποτελεί εύκολη υπόθεση, κυρίως ως αποτέλεσμα άγνωστων κινδύνων. Στα πρώιμα
στάδια ενός έργου, είναι σημαντικό ότι οι σπουδαίοι κίνδυνοι αναγνωρίζονται και ο
αντίκτυπος τους στο έργο υπολογίζεται.
Για όλα τα παραπάνω, το καλό management ενός έργου από την πλευρό του
ιδιωτικού τομέα οφείλει:
• Να επιτυγχάνει τον τριπλό περιορισμό της συγκεκριμενοποίησης, του
προϋπολογισμού και του χρονικού προγραμματισμού.
• Να είναι ικανό να διαχειριστεί τη ρευστότητα (χρηματορροές) ενός έργου και να μην
ενδιαφέρεται μόνο για τη μακροχρόνια κερδοφορία.
• Να αναμιγνύεται σε διαρκή εκτίμηση των κινδύνων του έργου.
• Να εκτελεί διαρκή παρακολούθηση της χρηματοοικονομικής βιωσιμότητας του έργου,
εμπλεκόμενο σε μία διαδικασία αλληλεπίδρασης με το δημόσιο τομέα.

5.2.3

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Σε επόμενο κεφάλαιο ακολουθεί εκτεταμένη ανάλυση όλων των ειδών του
κινδύνου που είναι δυνατόν να επηρεάσουν δυσμενώς ένα έργο και τη λειτουργία του.
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καθώς επίσης και των τρόπων διαχείρισης αυτών. Σε αυτό όμως το σημείο, κρίνεται
απαραίτητο να υπογραμμιστούν τα ζητήματα, σχετικό με τον κίνδυνο, τα οποία είναι
απαραίτητα για τη χρηματοοικονομική ανάλυση.
Γενικά, κατά τη θεώρηση μίας επένδυσης υπό συνθήκες κινδύνου, οι επενδυτές
θα απαιτήσουν ένα υψηλότερο ποσοστό απόδοσης για να αποζημιωθούν για την
ανάληψη αυτού του κινδύνου. Για τους όρους της χρηματοοικονομικής εκτίμησης αυτοί
αναλαμβάνονται μέσω της χρήσης ενός δείκτη προσαρμοσμένου στον κίνδυνο, ο οποίος
θα προσθέτει και ένα ασφάλιστρο κινδύνου (risk premium) στο συντελεστή
προεξόφλησης που θα απαιτούνταν να αναληφθεί σε μία επένδυση με μηδενικό
κίνδυνο. Στόχος είναι να ληφθεί υπόψη η επικινδυνότητα της εξεταζόμενης επένδυσης.
Το τελικό αποτέλεσμα της ανάλυσης κινδύνου είναι ότι τα έργα προσαρμόζονται
με τους κατάλληλους τρόπους, με δεδομένη τη διορατικότητα που αποκομίζεται από τις
προηγούμενες προσπάθειες, ούτως ώστε οι επιθυμητοί αντικειμενικοί στόχοι να
πραγματώνονται στο πλέον βέλτιστο τρόπο. Οι πρακτικές μέθοδοι για την ενσωμάτωση
του κινδύνου στην χρηματοοικονομική επενδυτική ανάλυση των έργων Συνεργασίας
Δημοσίου - Ιδιωτικού Τομέα (PPPs) συμπεριλαμβάνουν:
•
•
•
•

Μείωση της ελάχιστης περιόδου αποπληρωμής.
Αύξηση του απαιτούμενου ποσοστού απόδοσης της επένδυσης του έργου.
Προσαρμογή των χρημστορροών στο κόστος της μείωσης του κινδύνου.
Προσαρμογή των χρημστορροών για να αντικατοπτρίζουν τη συγκεκριμένη επίδραση
ενός συγκεκριμένου κινδύνου.

Ο επιμερισμός του υπολειμμστικού κινδύνου σε έργα PPPs είναι πρωτίστως
ρόλος του οργανωτή. Στην επιλογή της κατάλληλης πολιτικής για τη μεταβίβαση
κινδύνου ο οργανωτής πρέπει να εξετάσει τους βασικούς κανόνες για τον επιμερισμό
του κινδύνου όπως παρουσιάστηκαν παραπάνω. Ενδέχεται να ανακύψει κάποιο ζήτημα
το οποίο πρέπει να αντιμετωπισθεί με ιδιάζουσα προσοχή: εάν οι κίνδυνοι είναι πιθανό
να συμβούν στα πρώτα χρόνια του έργου, τότε η εναπομένουσα περίοδος είναι σχεπκά
"απαλλαγμένη" από κινδύνους. Για αστό, είναι δέον να μειωθεί το risk premium που
αποδίδεται στον ιδιωτικό τομέα (είτε ως κυβερνητική χρηματοδότηση ή μέσω χρέωσης
χρηστών), για να αποφευχθεί η συγκέντρωση μη απαραίτητου κέρδους από τον
ιδιωτικό τομέα. Μία λύση σε αυτό θα μπορούσε να απστελέσει η εισαγωγή δύο τύπων
συντελεστών προεξόφλησης: ενός για την "περίοδο του κινδύνου" και του άλλου
(όντως μικρότερου) για τη "περίοδο απαλλαγμένη από κίνδυνο".
Φροντίδα του δημόσιου τομέα θα μπορούσε να είναι η ανάληψη των κινδύνων
που τελικά αποτελούν "φορτίο" για τον φορολογούμενο σε πραγματικούς όρους. Για
αστό, μπορεί ο δημόσιος τομέας να παραβλάψει κάποια έσοδα παρά να προβεί σε
πραγματικές πληρωμές. Από την άλλη, η χρέωση του χρήστη από τον ιδιωτικό τομέα
για την κάλυψη πιθανών κινδύνων, πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να
ακολουθηθεί η αρχή της αναλογικής κοστολόγησης κατά την τιμολόγηση και, βεβαίως,
να αποφευχθεί πιθανή μη-αποδεκτή απώλεια της προβλεπόμενης ζήτησης, η οποία είναι
αποτέλεσμα των αυξήσεων των χρεώσεων για τους χρήστες πέραν του επιπέδου που
είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν. Υπάρχουν μηχανισμοί για να διασφαλίσουν κάτι
τέτοιο: στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, στις συμβάσεις ο δημόσιος τομέας θέτει
ανώτατα όρια για τις χρεώσεις των χρηστών κστά την περίοδο της παραχώρησης και
παρουσιάζει λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές για το πώς θα ανανεωθούν
μελλοντικά.
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5.3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

5.3.1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

5.3.1.1

Βασική δομή αξιολόγησης

Σε γενικές γραμμές μία σφαιρική διαδικασία κοινωνικοοικονομικής αξιολόγησης
θα έχει την ακόλουθη μορφή:
• Αρχίζει με έναν ορισμό του τι πρέπει να αξιολογηθεί: βασική περίπτωση, περίπτωση
του έργου, αντικειμενικοί στόχοι.
• Η βιωσιμότητα του έργου πρέπει να καθοριστεί για να αποφασισθεί εάν μπορεί να
γίνει.
• Εάν η απόφαση είναι θετική, η καταλληλότητα του έργου πρέπει να εκτιμηθεί και η
κοινωνικοοικονομική αξιολόγηση να διεκπεραιωθεί.
Αυτή η δομή προϋποθέτει μία συγκεκριμένη σειρά από αναλυτικά βήματα, τα
σημαντικότερα εκ των οποίων είναι:
α.
β.
γ.
δ.
ε.

Προσφορά και ζήτηση
Κόστος σχεπζόμενο με τη ζήτηση
Κόστος σχετιζόμενο με την προσφορά
Κόστος και οφέλη τρίτων φορέων
Αναμενόμενα αποτελέσματα

Προσφορά και ζήτηση
• Ανάλυση της παροϋσης κατάστασης (π.χ. της κίνησης ενός δρόμου τόσο από άποψης
διερχομένων, όσο και από άποψη φορτίων). Πρέπει να διασπαστεί για να ληφθούν
υπόψη τόσο τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά της παρούσης ζήτησης (στο
συγκεκριμένο παράδειγμά οι ροές, ο τύπος των φορτίων, ο σκοπός μετακίνησης των
διερχομένων κ.λ.π.), όσο και οι οικονομικές διαστάσεις αυτών π.χ. παραγωγικοί
τομείς και δραστηριότητες με τις οποίες σχετίζεται η κίνηση και η αναμενόμενη
ανάπτυξή τους στις περιοχές μελέτης.
• Επίσης η ανάλυση της προσφοράς πρέπει να σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο για να
περιγράφει την απόδοση και τις δυνατότητες των υποδομών που προσφέρουν τις
υπηρεσίες ως απόμακρες από τις μεταφορικές λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά των
βασικών λειτουργών των μεταφορών (τοποθεσία, δομή, ιδιοκτησία κ.λ.π.)
Κόστος σχεπζόμενο με τη ζήτηση
Τα σχετιζόμενα με τη ζήτηση κόστη συμπεριλαμβάνουν τα νομισματικά κόστη,
χρονικά κόστη, κόστη ατυχήματος και υποχρεώσεων (εξαττίας καθυστερήσεων στις
αφίξεις / αναχωρήσεις, ακύρωση προγραμμάτων / λειτουργιών) που συντηρούνται από
τους τελικούς χρήστες τόσο για τα φορτία, όσο και για τους επιβάτες. Αυτά τα κόστη
πρέπει να υπολογισθούν για το παρόν και να προβλεφθούν για το μέλλον σύμφωνα στα
διαφορετικό εξεταζόμενα σενάρια, εξετάζοντας και αστό της ελάχιστης ζήτησης. Τα
κόστη σε σχέση με τη ζήτηση πρέπει να συνδεθούν με τον έκαστο οικονομικό τομέα
που μπορεί να τα αντιμετωπίσει, με στόχο να γίνει εστίαση στον αντίκτυπο τους, και να
εξαχθεί το πότε και που (σε ποιο στάδιο της ανάπτυξης) μπορούν να γίνουν "κρίσιμα
(π.χ. μείωση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών βιομηχανιών κ.λ.π.)
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Κόστος σχετιζόμενο με την προσφορά
Αναφέρονται στους λειτουργούς των υποδομών, π.χ. σιδηροδρομικές εταιρείες,
οδικούς μεταφορείς κ.λ.π., οι οποίοι είναι οι κύριες πηγές για να περιγράφει η ποιότητα
των υπηρεσιών της υποδομής και πως οι δικές τους ξεπερνιούνται από τις επιδόσεις
τους. Αυτά τα κόστη σχετίζονται με την παροχή των υπηρεσιών, διαφέρουν μεταξύ των
τρόπων και εξαρτώνται από τη χρήση της υποδομής.
Κόστος και οφέλη τρίτων
Αστό τα κόστη ανήκουν σε δύο βασικές κατηγορίες: κόστη σχετιζόμενα με το
περιβάλλον και αναπτυξιακά οφέλη (αρνητικά και θετικά) για συγκεκριμένες κοινωνικο
οικονομικές ομάδες (μη χρήστες), περιοχές δράσης τόσο για το παρόν, όσο και για το
παρελθόν. Στην πλευρά των οφελών, προσοχή πρέπει να δοθεί για να αποφευχθεί η
διπλή καταγραφή στα πλαίσιο ενός υπολογισμού κόστους - οφέλους. Μία ξεκάθαρη
εικόνα πρέπει να δοθεί για τους "νικητές" και "χαμένους" στο παρόν και μέλλον και να
προβλεφθεί η κατάσταση για κάθε περιοχή/χώρα, κοινωνικο-οικονομική ομάδα και
βιομηχανική δραστηριότητα που εμπλέκεται.
Αναμενόμενα αποτελέσματα
Τα βασικά προβλήματα, τα κωλύματα και οι πιθανές λύσεις πρέπει να απορρέουν
από την παραπάνω περιγραφείσα ανάλυση, ακόμη και εάν κάποιο τμήμα αυτής
παραμείνει κστά βάση ποιοτικό. Πιθανά παραδείγματα εμπεριέχουν:
• Φυσικοί περιορισμοί ικανότητας (bottlenecks).
• Χρηματοοικονομικά προβλήματα (π.χ. ανεπαρκείς πηγές για συντήρηση ή
επενδύσεις).
• Ανεπάρκειες του management (π.χ. ανεπαρκής διοικητική δράση, αφανείς νομικοί
περιορισμοί).
• Διεθνείς ανισορροπίες.
• Άνισες χρεώσεις χρήσης.
• Ανισόρροπη οικονομική δομή κ.τ.λ.
5.3.1.2

Ζητήματα "δικαιοσύνης"

Ένα έργο, συνήθως, θεωρείται επιθυμητό από κοινωνικής σκοπιάς όταν τα
συνολικά οφέλη υπερβαίνουν το συνολικό κόστος. Μολαταύτα, η διανομή των οφελών
ενός έργου στις κοινωνικές ομάδες (ή περιοχές) είναι, επίσης, ζήτημα που χρειάζεται
προσοχή. Η παραδοσιακή εκτίμηση αρχίζει από την υπόθεση ότι στην περίπτωση που τα
οφέλη που απορρέουν από ένα έργο είναι μεγαλύτερα του κόστους, οι κοινωνικές
ομάδες που βρίσκονται σε δυσχερέστερη οικονομική θέση μπορούν να αποζημιωθούν
από αυτούς που βελτιώνουν την οικονομική τους θέση μέσω του έργου.
Η αξιολόγηση του έργου θα μπορούσε, παρόλα αυτά, να μην είναι λογική χωρίς
να ληφθεί υπόψη ή αίσθηση του δικαιοσύνης. Πρακτικά, τις περισσότερες φορές, οι
κοινωνικοοικονομικές ομάδες στόχοι (για παράδειγμα οι ασθενέστερες εισοδηματικές
τάξεις, οι ηλικιωμένοι), οι γεωγραφικές περιοχές ή κοινωνικά ζητήματα (π.χ. η
ανακατανομή του πλούτου) ορίζονται στους αντικειμενικούς στόχους του έργου, το
οποίο πρέπει να επιφέρει (απόλυτο ή σχετικό) θεπκό κοινωνικό αντίκτυπο ή ο αρνητικός
αντίκτυπος του δεν πρέπει να υπερβεί συγκεκριμένο ανώτατο όριο. Οι επιπτώσεις
καθορίζονται με βάση τις κοινωνικό-οικονομικές ομάδες και τις γεωγραφικές περιοχές.
Επιπλέον, οι προσομοιώσεις και οι δοκιμασίες ευαισθησίας μπορούν να βοηθήσουν τον
οργανωτή του έργου να εκτιμήσει τα αποτελέσματα που διανέμονται και άλλες
ζητήματα "δικαιοσύνης".
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5.3.2

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

5.3.2.1

Χρονικός επιμερισμός συνεπειών
Οι επιπτώσεις ενός έργου πρέπει να σχεπσθούν με τις χρονικές φάσεις
υλοποίησης της επένδυσης υπό το πρίσμα ενός σχεδίου Συνεργασίας Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα. Τα αναγνωρισμένα αποτελέσματα ανά φάση είναι:
α. Κατασκευαστική φάση: για επενδύσεις σε μεγάλα έργα υποδομής, οι τοπικές
οικονομίες που σχετίζονται με την επένδυση επηρεάζονται από τα πολλαπλά
αποτελέσματα της επένδυσης Δεν υπάρχουν ακόμη άμεσα οφέλη στους χρήστες,
β. Βραχυχρόνια φάση: ευθύς αμέσως της υλοποίησης του έργου: για παράδειγμα σε
συγκοινωνιακό έργο σε περίπτωση πολυμορφικών οδών με διάφορες κατευθύνσεις οι
αλλαγές μπορούν να λάβουν χώρα σε εκείνες τις μορφές και διαδρομές οι οποίες δεν
επηρεάζονται άμεσα από το συγκοινωνιακό έργο, λόγω της συμπληρωματικότητας ή
τις ανταγωνιστικότητας των υπηρεσιών. Τα άμεσα οφέλη συσσωρεύονται στους
χρήστες της συγκοινωνιακής υποδομής αλλά η αντικατάσταση των εισαγομένων
στοιχείων και οι τοπικές αλλαγές είναι αμελητέες,
γ. Μεσοπρόθεσμη φάση: οι βιομηχανίες και τα νοικοκυριά έχουν επαρκή χρόνο για να
ανταποκριθούν στην νέα κατάσταση που διαμορφώνεται όχι μόνο μέσω της αλλαγής
τη χρήση της συγκοινωνίας αλλά, επίσης μέσω μετακίνησης από τη μία γεωγραφική
τοποθεσία σε μία άλλη ως αντίδραση στα νέα δεδομένα φυσικής προσβασιμότητας.
Για αναλυτική διευκόλυνση, το συνολικό εξαγόμενο της γενικής παραγωγής και η
κατανάλωση υποτίθεται άτι παραμένουν στα ίδια επίπεδα, όπως στο παρόν,
δ. Μακροχρόνια φάση: οι βιομηχανίες υιοθετούν ευρείες εσωτερικές αλλαγές στην
παραγωγή και στο βιομηχανικό ανταγωνισμό και τα νοικοκυριά εσωτερικές αλλαγές
στις καταναλωτικές τους τάσεις. Το γενικό εξαγόμενο και ο πλούτος επηρεάζονται ως
αποτέλεσμα των παραπάνω.
Επειδή ο χρόνος που χρειάζεται κάθε μεμονωμένος παραγωγός ή καταναλωτής
για να αντιδρόσει στις αλλαγές που επιφέρει το έργο είναι διαφορετικός δεν υπάρχει
καθολικός ορισμός των φάσεων σε όρους έτους ή μηνών για το σύνολο της οικονομίας
Επίσης τα χρονικά όρια ανάμεσα στις φάσεις συχνά είναι θολά- παράδειγμα αποτελεί η
περίπτωση κατά την οποία η φάση της επανατοποθέτησης (γ) και η συνολική αλλαγή
(δ) μπορούν να λάβουν χώρα ταυτόχρονα, παρόλο που οι επιπτώσεις αναλύονται
περισσότερο εύκολα υπό το πρίσμα διακεκριμένων οικονομικών διεργασιών.
Τα θεωρητικά μοντέλα συνήθως ιδίως αυτά που λαμβάνονται ως εμπειρικές
οικονομετρικές εξισώσεις δε διαχωρίζουν αυτές τις φάσεις κάτι το οποίο οδηγεί στην
αμφισβήτηση του τύπου της επίπτωσης την οποία αναγνωρίζουν. Οι κυριότεροι σκοποί
της διάκρισης των ξεχωριστών φάσεων είναι:
α. η υπογράμμιση του περιεχομένου για τα έμμεσα οφέλη των φάσεων (γ) (δ), όπου η
κοινωνικό-οικονομική ανάλυση είναι η πλέον αδύναμη
β. να δώσει "σάρκα και οστά" σε μία κοινωνικό-οικονομική προσέγγιση, η οποία είναι
ικανή να αντιμετωπίσει τα οφέλη των διακεκριμένων φάσεων για να
αντιπροσωπεύσουν αποτελεσματικότερα την εξέλιξη των επιπτώσεων στο χρόνο και
στις διακεκριμένες κοινωνικό-οικονομικές διαδικασίες.
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5.3.2.2

Γζωγραφικός επιμερισμός των επιπτώσεων
Είναι εξίσου απαραίτητο να διασαφηνιστεί και η γεωγραφική πτυχή της κάθε
ανάλυσης επιπτώσεων. Υπάρχουν τρία ευρεία επίπεδα χωρικής κάλυψης μέσα στα οποία
τα κοινωνικό-οικονομικά αποτελέσματα υπολογίζονται:
α. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε υπερεθνικό επίπεδο, ένα αποτέλεσμα έχει να
κάνει κυρίως με το εάν τα έργα θα οδηγήσουν σε "έκρηξη" των μακροοικονομικών
μεταβλητών, όπως το τελικό εισόδημα και η απασχόληση- κατά βάση αποτελούν
μακροχρόνια αποτελέσματα.
β. Σε εθνικό επίπεδο, οι μακροοικονομικές μεταβλητές είναι ακόμη σχετικές, αλλά,
επιπροσθέτως, υπάρχει εξέταση του κατά πόσο οι επενδυτικές, οι ρυθμιστικές
πολιτικές και οι πολιτικές τιμολόγησης μπορούν να προκαλέσουν αναδιανομή της
βιομηχανίας, των θέσεων απασχόλησης και των νοικοκυριών ανάμεσα στις περιοχές,
γ. Σε επίπεδο περιοχών ή περισσότερο τοπικό επίπεδο, όπου η έμφαση της
αναδιανομής μπορεί να είναι μεγαλύτερη: υπάρχει κυρίως προβληματισμός με την
έκρηξη των θέσεων εργασίας σε συγκεκριμένες περιοχές, χωρίς κανένα επιχείρημα
για τα καθαρό συνακόλουθα. Επίσης, η διάσταση της ανάπτυξης μπορεί να
επεκτείνεται μέσω των επιπτώσεων στις κτηματομεσιτικές αγορές γης και κηρίων.
Πρέπει να τονισθεί cm τα τρία επίπεδα της χωρικής κάλυψης δεν μπορούν να
συμψηφιστούν με στόχο της αποτροπή της διπλής καταμέτρησης των παραμέτρων της
ξεχωριστής ανάλυσης.
53.2.3

Τύποι επιπτώσεων
Η πλέον προσφιλής τακτική είναι η κατηγοριοποίηση των επιπτώσεων να γίνεται
κάτω από τις ονομασίες: επιπτώσεις ουσίας και στρατηγικές επιπτώσεις μη ουσίας. Η
δεύτερη ομάδα δεν ανπμετωπίζονται ως ο πρωταρχικός αντικειμενικός στόχος των
επενδύσεων. Παρόλα αυτά, με δεδομένους τους ανηκειμενικούς στόχους των
επενδυτικών προγραμμάτων και τη φύση τους λόγω των υψηλών επενδυτικών
απαπήσεων, της μεγάλης δυνατότητας και των μεγάλων χρόνων, οι στρατηγικές, μη
ουσίας, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις είναι ιδιαίτερα σχετικές.
Ο επόμενος πίνακας καταγράφει τις επιπτώσεις κατά τις προσωρινές τους φάσεις
στα διάφορα γεωγραφικά επίπεδα. Πιο συγκεκριμένα, έχει ως ακολούθως:
• Για στρατηγική, υπερτοπική ανάλυση επιπτώσεων, τα κελιά Β έως I είναι τα πλέον
σχετικά.
• Το κελί Α εκφράζει το κυριότερο τμήμα της αμιγώς μακροοικονομικής ανάλυσης.
• Τα κελιά Κ έως Μ απαιτούν λεπτομερή τοπικά στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να
καταστήσουν ένα στρατηγικό μοντέλο δύσχρηστο- ως εκ τούτου θα πρέπει να
γίνεται χρήση τους με υπερβολική προσοχή.
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Πίνακας 5.1: Χωροχρονική Ταξινόμηση Κοινωνικοοικονομικών Επιπτώσεων

\

Φάσεις

Κατασκευαστική
(εφαρμόσιμη μόνο
σε επενδύσεις
υποδομής)

Βραχυπρόθεσμη
(αλλαγές στη χρήση
των υπηρεσιών)

Μεσοπρόθεσμη
(ανακατανομή
βιομηχανιών και
νοικοκυριών )

Μακροπρόθεσμη
(γενικές αλλαγές
στην
παραγωγικότητα και
το εμπόριο σε
Ευρωπαϊκό ή εθνικό
επίπεδο)

Επίπεδο \
A
Μακροοικονομικές
επενδυτικές
επιπτώσεις.

Β
Αμεσος αντίκτυπος
στους χρήστες των
υπερτοπικών
δικτύων.

Εθνικό

Ε
Αντίκτυπος στον
τοπικό
κατασκευαστικό
τομέα.

Ζ
Άμεσος αντίκτυπος
στους χρήστες των
τοπικών δικτύων.

Τοπικό

I
Αντίκτυπος στην
τοπική οικονομία
μέσω
πολλαπλασιασπκών
επιπτώσεων.

Κ
Άμεσος αντίκτυπος
στους χρήστες των
κατά τόπους
δικτύων.

Ευρωπαϊκό ή
εθνικό
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Γ
Δ
Αλλαγές στην τοπική Συνολικές αλλαγές
ισορροπία της
στα εξαγόμενα και
ανάπτυξης·
τις θέσεις
αντίκτυπος στην
απασχόλησης.
οικονομική και
κοινωνική συνοχή.
Η
θ
Ανακατανομή της
Ανακατανομή των
βιομηχανίας, θέσεων καθαρών αλλαγών
απασχόλησης και
σπς περιοχές.
νοικοκυριών
ανάμεσα σε
περιοχές- τοπικοί
αναπτυξιακοί
αντίκτυποι.
Λ
Μ
Πίεση για ανάπτυξη
Γενικό αναπτυξιακό
της ιδιοκτησίας·
περιεχόμενο για τις
αναγέννηση των
τοπικές αγορές.
εγκσταλελειμμένων
περιοχών·
αντίκτυπος στην
αγορά κτηματαγορά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΥ
6.1

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Έπειτα από τη γενική ανάλυση που επιχειρήθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο,
τώρα επιχειρείται μία λεπτομερέστερη προσέγγιση των παραμέτρων που επηρεάζουν τη
βιωσιμότητα ενός μεγάλου κατασκευαστικού έργου. Η εξασφάλιση της απαραίτητης
χρηματοδότησης για να καλυφθεί το κόστας κατασκευής ενός έργου απαιτεί
ικανοποιητικό αριθμό δυνητικών μακροχρόνιων επενδυτών (και επαρκή αριθμό
μελλοντικών εξωτερικών επενδυτών ιδίων κεφαλαίων, εάν υπάρχουν) της τεχνικής
εφικτότητας του έργου, της οικονομικής του βιωσιμότητας και της φερεγγυάτητας. Οι
επενδυτές εσπάζουν σε όλους του εμπλεκόμενους με το έργο κινδύνους, ποιος θα
ανπμετωπίσει των κάθε έναν εξ αυτών, και εάν η απόδοση θα είναι επαρκής για να τους
ανταμείψει για τους κινδύνους που τους ζητείται να αναλάβουν. Αμφότεροι οι ανάδοχοι
και αι χρηματοοικονομικοί τους σύμβουλοι πρέπει να είναι οικείοι σφαιρικά με τις
τεχνικές πτυχές του έργου και τους σχετικούς κινδύνους και οφείλουν να αξιολογούν
ανεξάρτητα τα οικονομικά στοιχεία του έργου και την ικανότητα του να αποπληρώσει
το δανεισμό του έργου. Παρακάτω εκτίθενται οι παράγοντες που σχετίζονται με μία
τέτοια προσέγγιση.

6,2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΦΙΚΤΟΤΗΤΑ
Πριν από την έναρξη της κατασκευής οι ανάδοχοι του έργου οφείλουν να
συνεργαστούν εκτενώς με μηχανικούς οι οποίοι θα πιστοποιήσουν τις τεχνικές /
τεχνολογικές διαδικασίες και μελέτες της πρστεινόμενης εγκατάστασης. Εάν για το έργο
απαιτείται καινούρια ή μη δοκιμασμένη τεχνολογία, ενδεχομένως κριθεί σκόπιμο να
κατασκευαστούν δοκιμαστικές εγκαταστάσεις ή ένα πιλοτικό εργαστήριο για να
δοκιμαστεί η εφικτότητα των σχετικών διαδικασιών και να βελτιστοποιηθεί ο
σχεδιασμός και η μελέτη των εγκαταστάσεων πραγμσπκής κλίμακας. Ακόμη και αν η
τεχνολογία είναι δοκιμασμένη, η κλίμακα που προσδοκόται για το εκάστοτε έργο μπορεί
να είναι σε πολύ σημανπκό βαθμό μεγαλύτερη από τις υπάρχαυσες εγκαταστάσεις που
χρησιμοποιούν την ίδια τεχνολογία. Μία σωστό εφαρμοσμένη μελέτη θα θέσει τις
βάσεις για μελλονπκή επέκταση του έργου- συχνά, επέκταση της αρχικής λεπουργικής
δυνατότητας σχεδιάζεται στα πρωταρχικά στάδια. Το σχετιζόμενο κόστος κεφαλαίου και
ο αντίκτυπος από την επέκταση του έργου στην αποδσπκότητα tqu έργου
αντικατοπτρίζονται στις αρχικές μελετητικές διευκρινίσεις και χρηματοοικονομικές
προβλέψεις.
Ο σχεδιασμός και, τελικά, η τεχνική εφικτότητα ενός έργου μπορεί να
επηρεασθεί από περιβαλλονπκαύς παράγοντες που ενδεχομένως επιδράσουν στην
κατασκευή ή λειτουργία. Παράδειγμα του παραπάνω αποτελούν οι αγωγοί της Αρκτικής
και οι εγκαταστάσεις άντλησης πετρελαίου στη Βόρεια Θάλασσα όπου παρουσιάζεται ο
αντίκτυπος που οι υπερβολικές περιβαλλονπκές συνθήκες μπορούν να προκαλέσουν
στην κατασκευή και λειτουργία των εγκαταστάσεων άντλησης και παραγωγής. Παρόλο
που υπάρχει μεγάλο ιστορικό επιτυχημένης λειτουργίας για μεγάλης κλίμακας αγωγούς
πετρελαίου και θαλάσσιες πλατφόρμες άντλησης και παραγωγής, οι περιβοίλλοντικές
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συνθήκες που παρουσιάστηκαν στην Αλάσκα και στη Βόρειο Θάλασσα επέβαλλαν
σημαντικές μελετητικές τροποποιήσεις.
Οι ανάδοχοι συχνά διατηρούν εξωτερικούς του έργου συμβούλους για να
προσφέρουν την αρωγή τους στη μελέτη και να παράσχουν μία ανεξάρτητη γνώμη που
αφορά στην τεχνολογική εφικτότητα του έργου. Δεν είναι παράλογο οι μακροχρόνιους
δανειστές να αξιώνουν την επιβεβαίωση ανεξάρτητων ειδικών ότι: 1) οι εγκαταστάσεις
του έργου μπορούν να κατασκευαστούν μέσα στον πρστεινόμενο χρονικό
προγραμματισμό 2) με το πέρας της κατασκευής, οι εγκαταστάσεις θα είναι ικανές να
λειτουργήσουν ως προγραμματίστηκε και 3) οι εκπμήσεις για το κατασκευαστικό κόστος
μαζί με τις απαραίτητες προβλέψεις για κλιμάκωση αυτού, θα αποδειχτούν επαρκείς έως
την ολοκλήρωση του έργου. Ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος του έργου πρέπει να
είναι καθολικά ενήμερος για οποιαδήπστε τεχνολογική αβεβαιότητα και τα δυνητικά
αποτελέσματα αυτών στις χρηματοοικονομικές απαιτήσεις του έργου, τα λειτουργικά
χαρακτηριστικά του και την κερδοφορία.

6.2.1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η λεπτομερής μελέτη και δουλειά του μηχανικού παρέχει τη βάση για την
εκπ'μηση του κόστους κατασκευής του έργου. Οι εκτιμήσεις αυτού του κόστους πρέπει
να ενσωματώνουν το κόστος όλων των εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητες για τη
λειτουργία του έργου ως μία αυτόνομη και αυτάρκης επιχείρηση. Εάν το έργο πρόκεπαι
να τοποθετηθεί σε απομακρυσμένη περιοχή ή εάν χρειαστεί συμπληρωματική υποδομή,
όπως δρόμους πρόσβασης, ηλεκτρική ενέργεια, ή κτίρια για στέγαση οι ανάδοχοι του
έργου οφείλουν να καθορίσουν εάν το κόστος της απαραίτητης αυτής υποδομής θα
καλυφθεί από το έργο ή από τρίτους (όπως είναι για παράδειγμα η επί τόπου
κυβερνητική αρχή, ενδεχομένως σε συνδυασμό με κάποια μορφή διεθνούς
χρηματοοικονομικής βοήθειας). Εάν το έργο πρέπει να καλύψει αυτά τα κόστη, πρέπει
να αυξηθεί σημαντικά το κόστος κατασκευής (ειδικά σε έργα με μακροχρόνια
κατασκευαστική περίοδο). Άμεσο αποτέλεσμα είναι οι κατάλληλοι συντελεστές
κλιμάκωσης να πρέπει να εφαρμοστούν στα αντίστοιχα στοιχεία κόστους Οι εκτιμήσεις
του κόστους κατασκευής πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν το συντελεστή για
απρόβλεπτα συμβάντα που είναι επαρκής για να καλύψει πιθανά λάθη στη μελέτη ή μη
προβλέψιμα κόστη. Το μέγεθος του παραπάνω συντελεστή εξαρτάται από τις
αβεβαιότητες που ενδέχεται να επηρεάσουν την κατασκευή αλλά, στα περισσότερα
μεγάλα έργα, ένας συντελεστής προσαύξησης για τα απρόβλεπτα γεγονότα της τάξεως
του 10% (π.χ. 10% του άμεσου κόστους) συνήθως θεωρείται ως κατάλληλος εάν η
μελέτη για τις εγκαταστάσεις του έργου έχει οριστικοποιηθεί. Μεγαλύτεροι συντελεστές
για απρόβλεπτα γεγονότα απαιτούνται εάν το έργο βρίσκεται ακόμη στη φάση μελέτηςόσο πιο πρωταρχικό το στάδιο που βρίσκεται η μελέτη, τόσο μεγαλύτερος παράγοντας
για απρόβλεπτα ενδεχόμενα θα είναι ο κατάλληλος Τέλος οι εκτιμήσεις για το
συνολικό κόστος πρέπει να είναι επαρκείς για τις απαιτήσεις του έργου σχεπκά και με το
κεφάλαιο κίνησης καθώς επίσης και για τους πληρωτέους τόκους κστά τη διάρκεια της
κατασκευής.
Οι ανάδοχοι του έργου ή οι σύμβουλοί τους σε γενικές γραμμές προετοιμάζουν
ένα χρονικό προγραμματισμό που περιγράφει με λεπτομέρεια τις δραστηριότητες που
πρέπει να υλοποιηθούν πριν και κστά τη διάρκεια της κατασκευαστικής περιόδου. Ο
χρονικός προγραμματισμός πρέπει να αποσαφηνίζει: 1) τον αναμενόμενο χρόνο που
απαπείται για να αποκομισθούν θεσμικές ή περιβαλλοντικές εγκρίσεις και άδειες για την
κατασκευή, 2) τον βασικό χρόνο προμήθειας που αναμένεται για τα μεγάλα κομμάτια
του εξοπλισμού και 3) το χρόνο που αναμένεται να απαιτηθεί για τις προ κατασκευής
δραστηριότητες - ήτοι, την διεκπεραίωση λεπτομερούς μελετητικής εργασίας (η οποία
τυπικά πρέπει να είναι σύμφωνη προς τη κατεύθυνση που εππρέπονται ρήτρες), την
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παραγγελία του εξοπλισμού και των δομικών υλικών, την προετοιμασία της τοποθεσίας
και την πρόσληψη του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού. Ο ανάδοχος του έργου
πρέπει να εξετάσει την κρίσιμη διαδρομή του προγραμματισμού της κατασκευής για να
εντοπίσει που είναι μεγαλύτερος ο κίνδυνος για καθυστέρηση και εν συνεχεία να
εκτιμήσει τον πιθανό χρηματοοικονομικό ανπ’κτυπο οποιοσδήποτε προβλεπόμενης
καθυστέρησης.

6.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ
Το πλέον ζωτικής σημασίας ζήτημα που αφορά στην οικονομική βιωσιμότητα
είναι κατά πόσο η καθαρά παρούσα αξία (NPV) είναι θετική. Θα είναι θεπκή μόνο εάν η
αναμενόμενη καθαρά παρούσα αξία των μελλοντικών ελεύθερων χρηματορροών
υπερβαίνει την αναμενόμενη καθαρά παρούσα αξία του κατασκευαστικού κόστους του
έργου. Όλοι οι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τις χρημστορροές του έργου
είναι ιδιάζουσας σημασίας στη λήψη αυτής της απόφασης.
Υποθέτοντας ότι το έργο ολοκληρώνεται έγκαιρα (εντός προγραμματισμού) και
μέσα στα όρια του προϋπολογισμού, η οικονομική του βιωσιμότητα βασίζεται
πρωτίστως στην εμπορευσιμότητα του εξαγομένου από το έργο (τιμή και όγκος). Για να
αξιολογηθεί η εμπορευσιμότητα, οι ανάδοχοι αναθέτουν την εκπόνηση μελέτης των
προβλεπόμενων συνθηκών προσφοράς και ζήτησης κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης
ζωής του έργου. Η εμπορική μελέτη είναι σχεδιασμένη να επιβεβαιώσει άτι, υπό την
επικράτηση μίας ομάδας λογικών οικονομικών συνθηκών, η ζήτηση θα επαρκεί για να
απορροφήσει τη σχεδιασμένη προσφορά του έργου σε τιμή που θα καλύπτει το
συνολικό κόστος παραγωγής, θα επιτρέπει στο έργο να καλύπτει τις δανειακές του
υποχρεώσεις και θα αποφέρει ένα αποδεκτό ποσοστό απόδοσης στους επενδυτές ιδίων
κεφαλαίων. Η μελέτη εμπορικότητας εμπεριέχει: 1) ανασκόπηση των ανταγωνιστικών
προϊόντων και το σχεπκό κόστος παραγωγής τους 2) ανάλυση του αναμενόμενου
κύκλου ζωής για το εξαγόμενο προϊόν από το έργο, του αναμενόμενου όγκου
πωλήσεων και των προβλεπόμενων τιμών και 3) ανάλυση των δυνητικών συνεπειών της
τεχνολογικής απαξίωσης. Η μελέτη συνήθως εκπονείται από ανεξάρτητη εταιρεία
ειδικών. Εάν το έργο λειτουργήσει μέσα στα προκαθορισμένα όρια κάποιου
παραγωγικού κόσμου, ο δυνητικός αντίκτυπος ρυθμιστικών παραμέτρων στα επίπεδα
της παραγωγής και στις τιμές - και εν κστακλείδι, στην κερδοφορία του έργου - πρέπει
να συνυπολογιστεί.
Το κόστος παραγωγής θα επηρεάσει την τιμολόγηση του τελικού εξαγομένου
από το έργο. Οι προβλέψεις του λειτουργικού κόστους προετοιμάζονται άπαξ της
ολοκληρώσεως της μελετητικής φάσης του έργου. Κάθε στοιχείο κόστους, όπως οι
πρώτες ύλες, η εργασία, τα γενικά έξοδα, οι φόροι, τα έξρδα δικαιωμάτων (royalties)
και τα έξοδα συντήρησης, πρέπει να αναγνωρισθούν και να ποσοπκοποιηθούν. Τυπικά,
αυτή η εκπμηση ολοκληρώνεται με το διαχωρισμό των στοιχείων κόστους σε σταθερά
και μεταβλητά συστατικά κόστους και υπολογίζοντας την κάθε κατηγορία ξεχωριστά.
Κάθε λειτουργικό στοιχείο κόστους πρέπει να κλιμακώνεται σε συμφωνία με τις
προβλέψεις σε ένα ποσοστό που αντικατοπτρίζει το προσδοκώμενο ποσοστό του
πληθωρισμού. Από χρηματοοικονομικής σκοπιάς είναι σημαντικό να προσδιοριστεί η
λογική των εκτιμήσεων του κόστους και ο βαθμός στον οποίο η τιμολόγηση, και για
αυτό το λόγο η εμπορευσιμότητα, του εξαγομένου από το έργο είναι πιθανό να
επηρεαστεί από τα εκτιμώμενα κόστη αναλογικά του πληθωρισμού.
Πέρα από τα λειτουργικά κόστη, το κόστος κεφαλαίου του έργου πρέπει να
καθορισθεί. Ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος είναι τυπικά ο υπεύθυνος για αυτό το
"καθήκον". Αναπτύσσει και δοκιμάζει ποικίλα χρηματοοικονομικά πλάνα για το έργο,
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ούτως ώστε να οδηγηθεί στο βέλτιστο χρηματοοικονομικό σχέδιο που θα είναι
σύμφωνο με τους επιχειρηματικούς αντικειμενικούς στόχους των αναδοχών. Αυτοί οι
στόχοι συνήθως συνίστανται στην παραγωγή ενός τιμολογιακά ανταγωνιστικού
προϊόντος, ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται το υψηλότερο δυνατό ποσοστό απόδοσης
στην επένδυση ιδίων κεφαλαίων από πλευράς αναδόχου.
Ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος του έργου αναπτύσσει το χρηματοοικονομικό
σχέδιο που χρησιμοποιείται ως βάση και, εν συνεχεία, εκτιμά την ευαισθησία της
κερδοφορίας του έργου και της προβλεπόμενης απόδοσης των επενδεδυμένων σε αυτό
ιδίων κεφαλαίων στα διάφορα απρόβλεπτα γεγονότα. Η ανάλυση αυτών των
παραγόντων απαιτεί σχεδόν σε κάθε περίπτωση τη μοντελοποίηση με τη συμβολή
ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτενή ανάλυση ευαισθησίας, κάτι για το οποίο είναι
αποκλειστικά υπεύθυνος ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος. Η μοντελοποίηση με τη
χρήση υπολογιστών χρησιμοποιείται για να αναλυθούν οι συνέπειες των υπερβάσεων
του κόστους, των καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση, των διακοπών των λειτουργιών
του έργου, των μεταβολών των τιμών των προϊόντων και άλλων μεγάλης σημασίας
παραγόντων. Η προβλεπόμενη τιμή σε σχέση με την "τιμή του νεκρού σημείου"
(,breakeven price) του έργου - υπολογισμένης μέσω της διαίρεσης των συνολικών
εξόδων από τον αριθμό των παραγομένων μονάδων - συνδεόμενη με ποικίλα επίπεδα
εξαγομένου προϊόντος, συχνά, χρησιμοποιείται για να μετρήσει το λειτουργικό
περιθώριο ασφαλείας του έργου.

6.3.1

ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ

Οι δανειστές επιμένουν, έως ένα ελάχιστο σημείο, ότι το έργο θα έχει πρόσβαση
σε επαρκή αποθέματα πρώτων υλών, ώστε να το καταστήσει δυνατό να λειτουργήσει
στο σύνολο της ικανότητας για την οποία έχει μελετηθεί υπό τις συνθήκες του
δανεισμού. Για έργα φυσικών πόρων, οι δανειστές,, σε γενικές γραμμές, επιμένουν ότι
πρέπει οι ανάδοχοι του έργου εμπλέκουν ανεξάρτητους γεωλόγους ή συμβούλουςμηχανικούς για να αξιολογήσουν την ποσότητα, τον βαθμό και τον ρυθμό εξόρυξης που
τα διαθέσιμα αποθέματα του μεταλλεύματος αξίζουν να τύχουν υποστήριξης. Η ακρίβεια
των εκτιμήσεων των αποθεμάτων είναι υποκείμενη σε περιθώριο σφάλματος· το εύρος
τους εξαρτάται από τη φύση της εξέτασης των μηχανικών. Αυτή η αβεβαιότητα τυπικά
λαμβάνεται υπόψη με τον διαχωρισμό των κοιτασμάτων σε πιστοποιημένα, πιθανά και
ενδεχόμενα. Ενδεχομένως, οι δανειστές ζητήσουν, ακόμη, από τους αναδόχους να
προσλάβουν ανεξάρτητους ειδικούς με σκοπό την ανάλυση της υιοθετούμενης
τεχνολογίας κατά την εξόρυξη και παραγωγή και να καθορίσουν εάν είναι οι πλέον
ενδεδειγμένες όσον αφορά πάντα στα εκάστοτε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των εν
λόγω κοιτασμάτων. Πέρα από το να επιβεβαιωθεί ότι επαρκή κοιτάσματα είναι
διαθέσιμα, οι ανάδοχοι του έργου θα πρέπει να "διασφαλίσουν" την ικανότητα του
έργου να έχει πρόσβαση σε αυτά τα κοιτάσματα. Απόδειξη μίας τέτοιας πρόσβασης
μπορεί να παρατηρηθεί κατόπιν άμεσης ιδιοκτησίας, μίσθωσης, συμφωνίας αγοράς, ή
κάποια άλλη μορφή ανάληψης με σύμβαση που βρίσκεται εντός των οικονομικών
δυνατοτήτων του έργου, σε ελάχιστο βαθμό, κάτι που αποτελεί νομικό δικαίωμα χωρίς
προϋποθέσεις για να διασφαλιστούν συγκεκριμένες ποσότητες υπό τους όρους του
δανεισμού.

6.4 ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ
Δεδομένο είναι άπ ένα έργο δεν έχει να επιδείξει κάποιο ιστορικό στη λειτουργία
(εκτός εάν η κατασκευή του χρηματοδοτήθηκε στη βάση ιδίων κεφαλαίων και η
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χρηματοδότηση του με ξένα κεφάλαια "εξισώνει" κάποιο ποσοστό της χρηματοδότησης
κατασκευής). Συνέπεια του παραπάνω είναι η ποσότητα του δανεισμού που μπορεί να
επιτύχει το έργο να αποτελεί μία λειτουργία της αναμενόμενης ικανότητας του να
αποπληρώσει το χρέος από τις χρηματορροές του, - ή, με πιο απλά λόγια, την
πιστοληπτική του δύναμη. Σε γενικές γραμμές, η πιστωτική δύναμη ενός έργου
απορρέει από: 1) την εσωτερική αξία των περιουσιακών στοιχείων που περικλείονται
στο έργο 2) την αναμενόμενη κερδοφορία του 3) το ποσό των ιδίων κεφαλαίων που
βρίσκονται εκτιθεμένα σε κίνδυνο από τους αναδόχους (με το πέρας της
χρηματοδότησης με ξένα κεφάλαια) 4) τις δεσμεύσεις φερεγγυότητας τρίτων φορέων ή
των αναδόχων που αναμιγνύονται στο έργο.

6.4.1

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΠΟΥ ΠΗΓΑΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Στην περίπτωση χρηματοδότησης με αποπληρωμή από την παραγωγή, που
συχνά χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την ανάπτυξη ιδιοκτησιακών πόρων, τα δάνεια
ασφαλίζονται από πιστοποιημένα κοιτάσματα μεταλλεύματος και αποπληρώνονται μέσω
κεφαλαίων που συγκεντρώνονται από την παραγωγή και πώληση του πόρου. Αυτός ο
τύπος χρέους χρησιμοποιείται από κάποιον ιδιοκτήτη απασχολούμενου κεφαλαίου
(working capitaΥ*) σε πιστοποιημένα κοττάσμστα, όπου αυτό είναι δυνατό, σε μία βάση
χωρίς προσφυγές (non-recourse). Ο αγοραστής μίας πληρωμής από την παραγωγή
δικαιούται ένα ποσοστό των εσόδων του έργου καθώς τα κοπάσμστα είναι υπό
εκμετάλλευση κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου παραγωγής.

6.4.2

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η αναμενόμενη κερδοφορία του έργου αντιπροσωπεύει την πρωταρχική πηγή
κεφαλαίων που καλύπτουν τον δανεισμό του και παρέχει έναν επαρκή βαθμό απόδοσης
στους επενδυτές ιδίων κεφαλαίων. Οι δανειστές γενικά αναζητούν δύο πηγές
αποπληρωμής των δανείων τους: 1) την πιστοληπτική αντοχή της επιχείρησης στην
οποία δανείζουν τα κεφάλαιά τους και 2) την αξία ενέχυρου οποιονδήπατε περιουσιακών
στοιχείων ο δανειζόμενος δεσμεύει για να ασφαλίσει τα δάνεια. Στο project financing
υφίστσται και μία τρίτη πηγή: η πιστωτική ενίσχυση που αποτελεί απόρροια των
δεσμεύσεων τρίτων φορέων.

6.4.3

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ
ΕΚΤΙΘΕΜΕΝΑ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ

Τα εξωτερικά κεφάλαια (δανεισμός) κατατάσσονται ως μεγαλύτερης
προτεραιότητας έναντι των ιδίων κεφαλαίων. Σε περίπτωση επιχειρηματικής αποτυχίας,
οι δανειστές ξένων κεφαλαίων έχουν πρωταρχικό δικαίωμα στα περιουσιακά στοιχεία
της επιχειρηματικής οντότητας. Με δεδομένη την αξία των περιουσιακών στοιχείων του
έργου, όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος των ιδίων κεφαλαίων, τόσο χαμηλότερη είναι η
αναλογία ξένων προς ίδια κεφάλαια. Για το λόγο αυτό, είναι και χαμηλότερος ο βαθμός
κινδύνου που αντιμετωπίζουν οι δανειστές.

Η Working capital: Αναφέρεται στο σύνολο των κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού μίας επιχείρησης. Το
απασχολούμενο κεφάλαιο δείχνει τη ρευστότητα της επιχείρησης και είναι αυτό που χρηματοδοτεί τη λειτουργία της Το
μέγεθός του ποικίλει ανάλογα με το είδος της επιχείρησης την ταχύτητα είσπραξης των απαιτήσεων, την παραγωγική
διαδικασία κ.τ.λ.
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6.4.4

ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ

ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ

ΕΜΜΕΣΑ ΑΠΟ

Παρόλο που οι δανειστές εξετάζουν κατά προτεραιότητα τα έσοδα που
παράγονται από τις λειτουργίες του έργου για να καθορίσουν τη βιωσιμάτητά του και τη
φερεγγυάτητά του, περαιτέρω πιστωτική ενίσχυση για ένα έργο ενδεχομένως να
χρειάζεται να δοθεί από τους αναδόχους ή άλλους αξιόπιστους φορείς που ωφελούνται
από το έργο. Οι συμφωνίες από τις συμβάσεις ανάμεσα σε αυτόν που το λειτουργεί/τον
δανειζόμενο, τους αναδόχους, τρίτους άλλους φορείς και τους δανειστές είναι
σχεδιασμένες έτσι, ώστε να διασφαλίζουν την αποπληρωμή του χρέους και την
προμήθεια, καθώς και την πιστοληπτική ικανότητα αυτών των εγγυητών και είναι
απαραίτητες για να επιφέρουν την απαραίτητη ασφάλεια για να ενισχυθούν οι
χρηματοοικονομικές διευθετήσεις του έργου.

6.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ
Για να ρυθμιστεί η χρηματοδότηση για ένα αυτόνομο έργο, οι πιθανοί δανειστές
(και οι πιθανοί εξωτερικοί δανειστές ιδίων κεφαλαίων, εάν υπάρχουν) πρέπει να
πεισθούν ότι το έργο είναι τεχνικό εφικτό και οικονομικά βιώσιμο και ότι θα είναι
φερέγγυο εάν χρηματοδοτηθεί με τη λογική που θα πραταθεί από τους αναδόχους του.
Για την επίτευξη τεχνικής εφικτότητας απαιτείται να αποδειχθεί, προς ικανοποίηση των
δανειστών, ότι η κατασκευή μπορεί να ολοκληρωθεί εντός προγραμματισμού και εντός
προϋπολογισμού και ότι το έργο θα είναι ικανό να λειτουργήσει με το πέρας της
κατασκευής στην μέγιστη ικανότητά του για την οποία μελετήθηκε. Από την άλλη, για
την επίτευξη οικονομικής βιωσιμότητας απαιτείται να αποδειχθεί άτι το έργο θα είναι
ικανό να παράγει επαρκείς χρημστορροές, ούτως ώστε να καλύπτει το συνολικό του
κόστος κεφαλαίου. Τέλος, για την επίτευξη της φερεγγυότητας απαιτείται να αποδειχθεί
ότι ακόμη και υπό την παρουσία σε λογικά πλαίσια απαισιόδοξων συνθηκών, το έργο θα
είναι ικανό να παράγει επαρκή εισοδήματα τόσο για την κάλυψη όλων των λειτουργικών
εσόδων, όσο και της εξυπηρέτησης των απαιτήσεων του έργου με προγραμματισμένο
τρόπο. Οι όροι του δανείου - πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα της πληρωμής των
τόκων και του κεφαλαίου για την εξόφληση του δανείου το οποίο απαιτούν οι δανειστές
- θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο μέγεθος του χρέους το οποίο μπορεί να επωμιστεί
το έργο και να παραμένει ακόμη αξιόπιστο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
(PROJECT RISK MANAGEMENT)
7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Στο project financing μείζονος σημασίας ζήτημα αποτελεί η ποσσπκοποίηση και
η διαχείριση των κινδύνων του έργου. Ουσιαστικά, η διαχείριση του κινδύνου αποτελεί
τον "πυρήνα" του ενδιαφέροντος των αναδοχών - χρηματοδοτών.
Οι τεχνικές διαχείρισης του κινδύνου συνίστανται στο συνδυασμό πέντε
διαφορετικών, αλλά μεταξύ τους σχετιζόμενων, βημάτων, τα οποία και παρουσιάζονται
συνοπτικά ακολούθως:

i. Risk Identification
Αναγνωρίζονται όλων των ειδών οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν σε ένα συγκεκριμένο έργο
και γίνονται κατανοητοί σε πρώιμο στάδιο από τους συμμετέχοντες.
η. Risk Assessment
Οι κίνδυνοι αυτοί ποσστικοποιούνται και αναλύονται ώστε να προσεγγισθούν όλες οι
πτυχές τους.
Hi. Risk Reduction
Οι τεχνικές μείωσης του κινδύνου εφαρμόζονται, ώστε ο συνολικός κίνδυνος που
αντιμετωπίζουν οι συμμετέχοντες στο έργο να μειωθεί στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο.
iv. Risk Spreading
Οι κίνδυνοι πρέπει να μοιραστούν ανάμεσα στους διάφορους συμμέτοχους του έργου
με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι αμοιβαία αποδεκτός από όλους.
ν. Hedging and Insurance
Κάθε μετέχων πρέπει ατομικά να επιλέξει πρόσθετους μηχανισμούς κατανομής (όπως
επί παραδείγμσπ πολπική και εμπορική διασφάλιση, χρήση παραγώγων κ.α.) του
κινδύνου, ώστε να μειώσει τον ήδη επιμερισμένο κίνδυνο.
Πρέπει να τονισθεί άτι οι παραπάνω διαδικασίες είναι άμεσα σχετιζόμενες μεταξύ
τους και οι συμμετέχοντες συνήθως κινούνται τόσο μπροστά, όσο και προς τα πίσω
κατά την ανάλυση του κινδύνου. Ο κατακερματισμός του κινδύνου καθορίζεται στη
βάση του ελέγχου του κινδύνου, των ωφελειών που απορρέουν από αυτόν τον έλεγχο,
της χρηματοπιστωτικής αξιοπιστίας και της πιθανότητας να μειωθεί αυτός ο κίνδυνος.
Παρακάτω παρουσιάζονται και αναλύονται τα παραπάνω πέντε βήματα.

7.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (RISK
IDENTIFICA ΓΙΟΝ & RISK ASSESSMENT)
Οι κυριότεροι κίνδυνοι που ενδεχομένως επηρεάσουν αρνητικά την επιτυχία της
χρηματοδότησης ενός έργου είναι οι ακόλουθοι:
•
•

Υπέρβαση του κόστους κατασκευής
Καθυστερήσεις κατά την κατασκευή
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Μη ολοκλήρωση του έργου
Ελαττωματική λειτουργία του έργου μετά την κατασκευή
Αθέτηση της σύμβασης από τους αντισυμβαλλόμενους
Ανακριβείς χρηματοδοτικές διεργασίες
Τεχνικοί και τεχνολογικοί κίνδυνοι
Ελλείψεις πρώτων υλών
Αύξηση των τιμών των πρώτων υλών
Αγοραίος κίνδυνος του αποτελέσματος
Μεταφορικός κίνδυνος του αποτελέσματος
Διαχείριση των υπερβάσεων του κόστους
Ελλιπές management
Διακυμάνσεις των επιτοκίων
Υποτίμηση νομίσματος
Κίνδυνος λόγω πληθωρισμού
Ύπαρξη αποθεμάτων φυσικών πηγών ενέργειας
Κίνδυνος λόγω τίτλων ιδιοκτησίας
Εσωτερικά προβλήματα μεταξύ των αναδοχών
Κίνδυνος μη μετστρεψιμότητας
Κίνδυνος μετατροπής
Κρατικοποιήσεις/απαλλοτριώσεις
Αλλαγές σε νομοθεσία και σε φορολογία
Κυβερνητική αθέτηση της σύμβασης
Άδειες και νομιμοποιήσεις
Πράξεις βίας
Ακάλυπτες απώλειες λόγω "ανωτέρας βίας"
Τοπικά νομικά ζητήματα
Περιβαλλοντολογικά και κοινωνικά ζητήματα

Οι παραπάνω κατηγορίες κινδύνου μπορούν να κατηγοριοποιηθούν με πολλαπλά
κριτήρια ανάλογα με τη φύση τους. Στο παρόν, η ομαδοποίηση διαμορφώνεται ως εξής:
•
•
•
•

Εμπορικοί και χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι
Πολιτικοί κίνδυνοι
"Ανώτερες δυνάμεις βίας"
Λοιποί κίνδυνοι

7.2.1

ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

7.2.1.1 Υπέρβαση του κόστους κατασκευής
Η υπέρβαση του κόστους κατασκευής πραγματοποιείται όταν τα κόστη της
έναρξης και της πραγματικής κατασκευής ενός έργου είναι μεγαλύτερα των
εκπμηθέντων κατά την εκπόνηση του χρηματοδοτικού πλάνου. Τα αίτια της υπέρβασης
μπορούν να αναζητηθούν σε πολλές "πηγές", όπως καθυστερήσεις κατά την κατασκευή,
πληθωρισμός, ελλείψεις στην προμήθεια πρώτων υλών, αυξήσεις στις τιμές του
εξοπλισμού και των πρώτων υλών, αύξηση του εργατικού κόστους, μηχανικά ή
σχεδιαστικά προβλήματα, αλλαγή των τεχνικών σχεδίων, τεχνικές βλάβες, αλλαγές στο
νομοθετικό και φορολογικό πλαίσιο, απεργίες και προβλήματα κατά την έναρξη των
εργασιών κ.α.
Αποτελεί έναν από τους κυριότερους κινδύνους, καθότι σε περίπτωση που
συμβεί, απαιτούνται επιπρόσθετα κεφάλαια για την ολοκλήρωση του έργου. Επιπλέον,
εάν αυτές οι υπερβάσεις δε διανεμηθούν σε τρίτο αξιόπιστο αντισυμβαλλόμενο (π. χ.
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τον κατασκευαστή), τότε τα επιπρόσθετα απαιτούμενα κεφάλαια θα πρέπει να δοθούν
από τους αναδόχους μέσω πρόσθετης συμβολής τους είτε με ίδια κεφάλαια, είτε με
δάνεια από τους μετόχους, είτε με δημιουργία νέου χρέους (δανεισμός) που δεν
προβλεπόταν από το αρχικό χρηματοδοτικό πλάνο. Ο επιπρόσθετος δανεισμός
ενδεχομένως δημιουργήσει αυξημένες υποχρεώσεις με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η
δυνατότητα να ανταποκριθεί το έργο στην κάλυψη του χρέους. Για αυτό προτιμάται η
συνεισφορά νέων ιδίων κεφαλαίων ή τα δάνεια από τους μετόχους, ώστε να διατηρηθεί
ο βασικός δείκτης κάλυψης του χρέους σε επίπεδα που δε θα έβαζε σε κίνδυνο την
επιτυχία του έργου. Ως εκ τούτου οι δανειστές πρέπει να διασφαλίσουν σπ επαρκή
πρόσθετα κεφάλαια είναι και θα είναι διαθέσιμα για την κάλυψη της υπέρβασης του
κόστους
Συνεπώς, πρέπει να υπάρχει διαθέσιμος ένας μηχανισμός διασκορπισμού του
κινδύνου υπέρβασης του κόστους κατασκευής που θα διασφαλίζει ότι ένας εκ των
συμμετεχόντων ή κάποιο ενδιαφερόμενο ανπσυμβαλλόμενο μέρος δεσμεύεται να
αναλάβει και να παράσχει τα απαιτούμενα κεφάλαια για την κάλυψη αυτών των
υπερβάσεων.
Οι περισσότερες υπερβάσεις κόστους, συνήθως, "διανέμονται" σε
ευυπόληπτους, αξιόπιστους και έμπειρους κατασκευαστές μέσω εμπερικλειόμενων -στις
ανπ’στοιχες συμβάσεις κατασκευής - ασφαλισπκών δικλείδων. Οι "ακάλυπτοι" κίνδυνοι,
όπως "δυνάμεις ανωτέρας βίας" και πολιτικοί κίνδυνοι συνήθως μετριάζονται με τους
ακόλουθους μηχανισμούς:
α.

Συμφωνίες χορήγησης ρευστού ή εγγυήσεις για την ολοκλήρωση όπου οι
"ακάλυπτοι" κίνδυνοι μεταφέρονται στους αναδόχους ή σε οποιοδήπστε άλλο
ενδιαφερόμενο.
β. Εμπορική ασφάλιση που καλύπτει τις απώλειες από κινδύνους "ανωτέρας βίας",
γ. Εμπορική ασφάλιση επακόλουθων απωλειών,
δ. Κάλυψη πολιτικής ασφάλισης.
ε. Ενδεχόμενες / διαθέσιμες πιστωτικές διευκολύνσεις προερχόμενες από τους
δανειστές ή άλλους συμμετέχοντες στο έργο με σκοπό την παροχή πρόσθετης
χρηματοδότησης για κάλυψη δυνητικών υπερβάσεων του κόστους,
στ. Χρηματικές εγγυήσεις για επακόλουθες συνέπειες
7.2.1.2 Καθυστερήσεις κατά την κατασκευή
Οι καθυστερήσεις στην κατασκευή μπορούν να δημιουργήσουν μία σειρά
σημαντικών προβλημάτων εμποδίων για την επιτυχία του έργου. Αναλυτικότερα:
α. Αύξηση της δανειακής επιβάρυνσης του έργου κατά την κατασκευή, που με τη σειρά
της οδηγεί σε υπερβάσεις κόστους μη περικλειόμενες στο χρηματοοικονομικό πλάνο,
β. Καθυστέρηση της έναρξης λειτουργίας και κατά συνέπεια καθυστέρηση της έναρξης
των ταμειακών εισροών από την εκμετάλλευση του έργου,
γ. Αύξηση συγκεκριμένων στοιχείων κόστους κατασκευής (π. χ. εργασία),
δ. Επιβολή κυρώσεων στην κστασκευάστρια εταιρεία σύμφωνα με τη σύμβαση του
έργου.
ε. Σε μερικές ειδικές περιπτώσεις τον πλήρη τερματισμό της σύμβασης
Οι καθυστερήσεις μπορεί να προκληθούν από ποικίλες περιπτώσεις όπως είναι η
αθέτηση των συμφωνηθέντων από την τοπική κυβέρνηση ή τον ανάδοχο, αθετήσεις
των κατασκευαστών της υπογεγραμμένης σύμβασης "ανωτέρα βία", αλλαγές στους
νόμους και στη φορολογία, καθυστερήσεις στην εξασφάλιση των απαραίτητων αδειών
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και εγκρίσεων, τεχνικά και τεχνολογικά προβλήματα και ελλείψεις σε υλικά και
προμήθειες.
Αυτές οι καθυστερήσεις γενικά μετριάζονται μέσω όμοιων, με την προηγούμενη
περίπτωση, μηχανισμών.
7.2.1.3 Κίνδυνος μη ολοκλήρωσης
Ακόμη και στην περίπτωση που ένα έργο έχει επαρκή διαθέσιμα κεφάλαια για
την κάλυψη των υπερβάσεων κόστους, μπορεί να εμφανιστούν συγκεκριμένες
περιπτώσεις (π. χ. τεχνολογικά προβλήματα) που εμποδίζουν ή καθιστούν ανέφικτη την
ολοκλήρωση του έργου.
Οι χρηματοδότες, συνήθως, προσπαθούν να κατανείμουν τον κίνδυνο
ολοκλήρωσης σε έναν ή περισσότερους αντισυμβαλλόμενους, ώστε να διασφαλιστεί η
απόδοση των κεφαλαίων τους σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του έργου, αν και σε
ορισμένες περιπτώσεις μεγάλων έργων ο πλήρης διασκορπισμός του κινδύνου είναι
δύσκολος. Εάν κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν πρστίθεται να αναλάβει εξ ολοκλήρου
αυτόν τον κίνδυνο, οι δανειστές ενδέχεται να αναγκαστούν να υιοθετήσουν
συγκεκριμένους μηχανισμούς μείωσης και διανομής κινδύνου για την ελαχιστοποίηση
της πιθανότητας πραγματοποίησης κάποιου σεναρίου μη ολοκλήρωσης του project.
Αυτού του είδους οι μηχανισμοί προβλέπουν τη μόνιμη απασχόληση ανεξαρτήτων
συμβούλων που εκπονούν μελέτες εφικτότητας τη χρήση εγκεκριμένης τεχνολογίας και
τη σύναψη μίας συμφέρουσας σύμβασης με έναν ευυπόληπτο κατασκευαστή.
7.2.1.4 Ελαττωματική λειτουργία μετά την κατασκευή
Ένας εκ των σημαντικών κινδύνων που μπορεί να εμφανιστεί πριν την ανάθεση
του έργου είναι η εκτίμηση ότι το κστασκευασθέν έργο δε θα λειτουργήσει βάσει των
προδιαγραφών, κάτι που συμβαίνει όταν π.χ. μία εγκατάσταση αποτυγχάνει να
αποδώσει στον αναμενόμενο βαθμό αποδστικότητας.
Στη σύμβαση ανάληψης της κατασκευής, συνήθως, καθορίζεται ένα κστώτατο
επίπεδο λειτουργίας κάτω του οποίου ο αναθέτης δεν υποχρεοΰται να "τιμήσει" τις
υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την σύμβαση ως προς την πληρωμή και,
επιπροσθέτους, η ιδιοκτήτρια εταιρεία του έργου δεν είναι υποχρεωμένη να αποδεχθεί
τις εγκαταστάσεις του έργου από τον κατασκευαστή. Σε αυτήν την περίπτωση (τύπου
μη ολοκλήρωσης), η αρχική σύμβαση απαλλάσσει τόσο τον αναθέτη, καθώς και την
ιδιοκτήτρια εταιρεία από τις υποχρεώσεις τους και προβλέπει την αποζημίωση της
δεύτερης - για τις έως εκείνη τη στιγμή πληρωμές - από τον κατασκευαστή.
Βέβαια, τα παραπάνω δεν ισχύουν σε περίπτωση που το έργο επιτύχει την
ελάχιστη καθορισμένη απόδοση, παρόλο που αυτή μπορεί να είναι πρακτικά μικρότερη
από την προσδοκώμενη απόδοση και αποδοτικοί ητα. Υπάρχουν, όμως, δικλείδες που
αποτελούν κίνητρα για τον κατασκευαστή ως προς την παράδοση του έργου βάσει
προδιαγραφών. Παράλληλα, η σύμβαση κατασκευής, μπορεί να προσφέρει μία
ανταμοιβή στον κατασκευαστή για την ανάληψη του κινδύνου της ολοκλήρωσης του
έργου σε συγκεκριμένη ημερομηνία και τιμή, με προκαθορισμένες προδιαγραφές μέσω
κάποιου bonus, που συνήθως αποδίδεται εάν το έργο ολοκληρωθεί πριν την
προγραμματισμένη ημερομηνία περότωσης.
Οι ανάδοχοι ενδεχομένως κληθούν να παράσχουν πιστωτική υποστήριξη, ώστε
να αμβλύνουν τις συνέπειες ελαττωματικής λεπουργίας του έργου μέσω περιορισμένων
εγγυήσεων, όπως συμφωνίες ενίσχυσης με ρευστό. Αυτού του είδους οι συμφωνίες
γενικά, απαιτούν από τους αναδόχους να αποδώσουν επαρκή κεφάλαια, καθώς μπορεί
να κριθεί απαραίτητο, είτε να προπληρωθεί ένα τμήμα του χρέους και, κατά συνέπεια,
να μειωθεί αυτό το "βάρος" για την ιδιοκτήτρια εταιρεία σε φυσιολογικά επίπεδα, είτε να
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καλυφθούν οποιεσδήποτε ελλείψεις σε ρευστό που θα αντιμετωπίσει η ιδιοκτήτρια
εταιρεία κατά τη φάση της λειτουργίας.
7.2.1.5 Αθέτηση
της σύμβασης από
τους αναδόχους και τους
αντισυμβαλλόμενους
Η εμπειρία, η φήμη, και η αξιοπιστία καθενός εκ των αντισυμβαλλομένων στο
έργο, και στους οποίους κατανέμονται οι κίνδυνοι, είναι απαραίτητες για την επιτυχία
του έργου (ο έμπειρος κατασκευαστής αποφεύγει τις υπερβάσεις κόστους και τον
κίνδυνο έγκαιρης περάτωσης αναλογικά ο έμπειρος και αξιόπιστος ανάδοχος αναθέτης
προμηθευτής και χρήστης είναι μείζονος σημασίας για την επιτυχία του έργου). Η
αθέτηση των υποχρεώσεων από κάποιον εκ των παραπάνω μπορεί να επηρεάσει
δυσμενώς ακόμη και να απειλήσει το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Ο παραπάνω κίνδυνος μπορεί να μετριασθεί με την εξασφάλιση ότι ο κάθε
συμμετέχων έχει την απαραίτητη εμπειρία, τα επιτυχή "δείγματα γραφής", και τα
αντίστοιχα "εύσημα" για να αναλάβει χωρίς δυσκολία τις υποχρεώσεις οποιοσδήποτε
σύμβασης
Γενικά, είναι εύλογο οι δανειστές πέρα από την εκπόνηση πιστωτικών
αναλύσεων για το έργο, να αξιολογούν την αξιοπιστία και την φήμη κάθε μετέχοντα
στον οποίο αντιστοιχεί κάποιο ποσοστό κινδύνου.
7.2.1.6 Κίνδυνος χρηματοοικονομικής ανάλυσης
Όπως εκτεταμένα αναλύθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, η χρηματοοικονομική
εφικτότητα ενός έργου οφείλεται να εξακριβώνεται πριν από τις χρηματοοικονομικές
προβλέψεις ώστε να καταστεί εμφανές ότι οι αναμενόμενες χρημσταρροές ενός έργου
θα είναι επαρκείς για να καλυφθεί το χρέος καθώς και τα λειτουργικά κόστη, όπως
επίσης και τα δυσάρεστα απρόοπτα ενδεχόμενα.
Προκειμένου να αποφευχθούν σφάλματα κατά τη χρηματοοικονομική ανάλυση,
οι υποθέσεις που θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία των χρηματοοικονομικών
μοντέλων πρέπει να είναι ρεαλιστικές και συντηρητικές και να βασίζονται, στο μέγιστο
δυνατό βαθμό, σε έρευνες που διεκπεραιώθηκαν από ανεξάρτητους συμβούλους με
εμπειρία στα σχετικά ζητήματα.
7.2.1.7 Τεχνικοί και τεχνολογικά κίνδυνοι
Οι δανειστές πάντα επιδιώκουν να ελαχιστοποιήσουν αυτούς τους κινδύνους που
σχετίζονται με το έργο. Συνεπώς απαιτούν στη φάση της κατασκευής να γίνει χρήση
αξιόπιστης και δοκιμασμένης τεχνολογίας που θα καταστήσει εφικτή την ολοκλήρωση
και την απόδοση του έργου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές θα απστρέψει την
τεχνολογική απαρχαίωση, θα αποσοβήσει τη λειτουργική, τεχνολογική, τεχνική ή
μηχανική αποτυχία ή καταστροφή και θα περιορίσει τα τεχνολογικά προβλήματα που
αποτελούν αφορμή υπέρβασης του κόστους καθυστερήσεων στην κατασκευή ή
μεγαλύτερου λειτουργικού κόστους και κόστους συντήρησης.
Αυτού του είδους οι κίνδυνοι συνήθως αποτιμώνται δύσκολα, αλλά η αποτυχία
που οφείλεται σε αστούς τους λόγους διακυβεύουν τη θέση των δανειστών. Για να
αποφευχθούν πρέπει να υπάρχουν ειδικοί σύμβουλοι μηχανικοί και, εάν κριθεί
απαραίτητο, να μοιρασθεί ο κίνδυνος στους "ενδιαφερόμενους" όπως ο
κατασκευαστής ο προμηθευτής της τεχνολογίας και/ή οι ανάδοχοι.
Σε αυτό το σημείο, αξίζει να επισημανθεί ότι πρστιμάται η δοκιμασμένη
τεχνολογία, από το να υιοθετηθούν νέες τεχνολογίες αν και αυτό δεν αποτελεί κοινό
τόπο. Τα projects που στηρίζονται σε νέες τεχνολογίες δεν πρέπει να αγνοούνται,
καθότι εάν αυτές είναι εύκολα εφαρμόσιμες ενδέχεται να απστελέσουν σημανπκές
επιχειρηματικές ευκαιρίες.
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7.2.1.8 Διαθεσιμότητα και τιμές υλικών-προμηθειών
Η διαθεσιμότητα και οι τιμές των βασικών υλικών-προμηθειών που απαιτούνται
για την έναρξη, συντήρηση και λειτουργία ενός έργου (π.χ. πρώτες ύλες, καύσιμα,
ενέργεια) πρέπει να εξασφαλίζονται επαρκώς σύμφωνα, όμως, με το χρηματοοικονομικό
και λειτουργικό πλάνο. Η διάθεσή τους πρέπει να λαμβάνει χώρα στο χρόνο και την
ποσότητα που απαιτείται, ώστε το έργο να λεττουργεί στη μέγιστη ικανότητα του και να
επιφέρει το αποτέλεσμα που περιγράφεται στη σύμβαση ανάθεσης.
Καθυστέρηση ή έλλειψη στην προμήθεια υλικών παρακωλύει την προσπάθεια
της εταιρείας του έργου να συμβαδίσει με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη
σύμβαση. Επιπλέον, έχει αρνητικό αντίκτυπο στη "γένεση" χρημστορροών και
ενδεχομένως, επιβληθούν στην εταιρεία οι κυρώσεις που προβλέπονται από τη
συμφωνία. Από την άλλη πλευρά, αύξηση στις τιμές των υλικών ή στο κόστος
μεταφοράς τους ενδέχεται να προκαλέσουν υπέρβαση στο κόστος κατά τη λειτουργία,
εκτός κι αν η φύση του έργου "νομιμοποιεί” τέτοιες υπερβάσεις μεταθέτοντάς τες στον
εργολάβο ή άλλο ενδιαφερόμενο.
Γενικά, η διαθεσιμότητα, μεταφορά, και οι τιμές των βασικών υλικών
εξασφαλίζονται μέσω μακροχρόνιων συμβολαίων παροχής και μεταφοράς (supply -orpay contracts). Υπάρχουν περιπτώσεις που και αυτός ο κίνδυνος αναλαμβάνεται από τον
εργολάβο, τους αναδόχους ή άλλο αντισυμβαλλόμενο μέρος.
Όταν η εταιρεία του έργου επιφορτίζεται με την ευθύνη της προμήθειας των
υλικών, οι επενδυτές οφείλουν να διασφαλίσουν ότι έχει, ήδη, δομηθεί μια στρατηγική
για τα υλικά και τις διάφορες προμήθειες που είναι εμπορικά υλοποιήσιμη και αποτρέπει
τον προβληματισμό για τη διαθεσιμότητα και τις τιμές. Υπό αυτό το πρίσμα, πρέπει,
ανάμεσα στα άλλα, να εξετασθούν τα εξής:
Εναλλακτικές τιμές διαθέσιμων υλικών, η δύναμη και το μέγεθος των διαθέσιμων
προμηθευτών στην αγορά, τα χαρακτηριστικά των αγορών προέλευσης των
προμηθειών, η ύπαρξη μονοπωλίων, τα μέσα και το κόστος της μεταφοράς των υλικών
και των σχετικών εγκαταστάσεων (π.χ. λιμάνια, αποθήκες, τραίνα, δρόμοι, αεροδρόμια
κ.τ.λ.) και η αναμενόμενη διαθεσιμότητα και τιμές των προϊόντων.
Τέλος, εάν κάποιο υλικό είναι ταυτόχρονα και αγαθό πρέπει να επιδιωχθεί η
θωράκιση έναντι μιας διεθνούς αύξησης των τιμών του συγκεκριμένου αγαθού με τη
βοήθεια εργαλείων αντιστάθμισης (π.χ. προθεσμιακές συμβάσεις-forwards, συμβόλαια
μελλοντικής εκπλήρωσης-futures, δικαιώματα προαίρεσης-options, συμφωνίες
ανταλλαγής-swaps κ.τ.λ.)
7.2.1.9 Κίνδυνος αγοράς
Η αξιοπιστία και η επαλήθευση των αναμενόμενων χρημστορροών είναι
απαραίτητες στις διαδικασίες χρηματοδότησης των έργων. Οι δανειστές, λογικά,
αξιώνουν ένα ποσοστό βεβαιότητας ως προς τη μελλοντική ζήτηση (και την τιμή
πώλησης) του τελικού εξαγόμενου από τη λεπουργία του έργου. Επιπροσθέτως, θέλουν
να βεβαιωθούν για την ύπαρξη μακροχρόνιας ανάγκης για αυτό το εξαγόμενο και
διασφαλίζουν τη δυνατότητα και ικανότητα του έργου να διαθέσει αυτό το αποτέλεσμα
σε φυσιολογικές τιμές για την αγορά. Οι αναμενόμενες χρηματορροές συνήθως
διασφαλίζονται από μακροχρόνιες συμφωνίες ανάθεσης, όπως οι συμφωνίες "take-orpay", "take-and-pay”, "tfirough-put". Υπάρχουν περιπτώσεις, όπου τα μελλοντικά έσοδα
του έργου βασίζονται στην ύπαρξη μιας καλά αναπτυγμένης και αποτελεσματικής
αγοράς. Βέβαια, όταν το τελικό αποτέλεσμα είναι αγαθό, μπορεί να επιδιωχθεί
προστασία έναντι μιας διεθνούς πτώσης των τιμών του συγκεκριμένου αγαθού με τις
διαδικασίες αντιστάθμισης που προαναφέρθηκαν.
Παρόλο που ο αγοραίος κίνδυνος μετριάζεται από μακροχρόνιες συμφωνίες
ανάθεσης, οι δανειστές πρέπει, ακόμη, να εξακριβώσουν την ανταγωνιστικότητα του
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έργου, ούτως ώστε να αποφύγουν ή να ελαχιστοποιήσουν τις αλλαγές που προκαλούν
οι μεταβολές των συνθηκών της αγοράς. Με βάση το παραπάνω, πρέπει πάντα να
προβαίνουν σε σφαιρική και εις βάθος ανάλυση των αγορών (του εξαγόμενου
αποτελέσματος), της δυναμικής των τιμών και των ανταγωνιστών, καθότι μία ποικιλία
συνθηκών (π.χ. νέες τεχνολογίες, απαξίωση του προϊόντος, μεταβολές στη ζήτηση και
σπς ανάγκες της αγοράς και μειώσεις των τιμών του αγαθού κ.α.) τις επηρεάζουν με
αποφασιστικό τρόπο.
Είναι δυνατόν ο αγοραίος κίνδυνος να είναι απαραίτητο να αναληφθεί από τους
δανειστές σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως αποτελούν η κατάρρευση των διεθνών
αγορών, οι πολιτικοί κίνδυνοι, η ανωτέρα βία κ.τ.λ. και να τους ζητηθούν συγκεκριμένες
- περιορισμένου εύρους - εγγυήσεις κάλυψης αυτού του κινδύνου όπως συμφωνίες
συνεισφοράς ρευστού, στάθμες τιμών του εξαγόμενου αποτελέσματος από το έργο,
βεβαιώσεις ελάχιστων πωλήσεων αυτού ή διασφάλιση επίδοσης.
7.2.1.10 Έμπειρο management
Άκρως απαραίτητο στην επιτυχή διεκπεραίωση του έργου είναι το
αποτελεσματικό και έμπειρο management. Η ομάδα διοίκησης της εταιρείας πρέπει να
έχει την εξειδίκευση να διοικήσει το έργο. Εάν κανένας εκ των αναδοχών δε διαθέτει
την απαιτούμενη διοικητική εμπειρία, τότε η εταιρεία του έργου, προκειμένου να
υλοποιηθεί αυτό σύμφωνα με τα standards της προηγμένης τεχνολογίας πρέπει να
αναθέσει το management είτε σε ομάδα έμπειρων και ευυπόληπτων managers, επε, με
τη μορφή υπεργολαβίας, σε φημισμένη και εξειδικευμένη εταιρεία management.
7.2.1.11 Μεταφορά του εξαγόμενου προϊόντος του έργου
Τα μέσα και οι τιμές που σχεπζονται με αυτές τις διαδικασίες μεταφοράς (π.χ.
λιμάνια, τραίνα, αποθήκες, αεροδρόμια) του παραγόμενου από το έργο αποτελέσματος
από τον τόπο παραγωγής στις αντίστοιχες αγορές και εγκαταστάσεις πρέπει να
εξασφαλίζονται επαρκώς από την εταιρεία του έργου. Σε γενικές γραμμές, ο κίνδυνος
που σχεπζεται με τη μεταφορά μπορεί να διανεμηθεί ικανοποιητικά μέσω μακροχρόνιων
συμβολαίων μεταφοράς με όρους σύμφωνους με τις υποχρεώσεις σχετικά με τις
πωλήσεις της ιδιοκτήτριας εταιρείας και οι οποίοι απορρέουν από τη σύμβαση ανάθεσης.
Εναλλακτικά, οι κίνδυνοι μεταφοράς (και τα ανάλογα κόστη) μπορούν να
μεταβιβαστούν στον εργοδότη σύμφωνα με τη σύμβαση. Τέλος, οι υπόλοιποι
συγκεκριμένοι κίνδυνοι μεταφοράς, όπως ανωτέρα βία και πολιτικοί κίνδυνοι μπορούν
να αναληφθούν από τους αναδόχους υπό περιορισμένες εγγυήσεις που έχουν, ήδη,
αναφερθεί.
7.2.1.12 Κίνδυνος επποκίου
Τα χρηματικά κόστη περικλείονται στα άμεσα κόστη που σχετίζονται με τη
χρηματοδότηση του έργου. Συνήθως, διαφοροποιούνται κατά τη διάρκεια ζωής του
γιατί οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες χρησιμοποιούν κυμαινόμενο επιτόκιο. Άμεση
συνέπεια, οι χρηματοοικονομικές προβλέψεις πρέπει να βασίζονται σε εφικτές υποθέσεις
για το επιτόκιο και οι προβλεπόμενες χρηματορροές να περιλαμβάνουν λογικές στατιστικά - αυξήσεις επιτοκίου , για να μην απειληθεί η εφικτότητα του έργου.
Εάν οι χρηματοοικονομικές προβλέψεις καταδεικνύουν σταθερό δείκτη κάλυψης
χρέους και υπάρχει κίνδυνος οι αυξήσεις των επιτοκίων να απειλούν την επιτυχία του
έργου, οι δανειστές απαιτούν τη μεταφορά του κινδύνου σε κάποιο αξιόπιστο
ενδιαφερόμενο εταίρο με τη χρήση συμφωνίας προστασίας του επιτοκίου, αν και αυτές
οι συμφωνίες σχεδιάζονται για να μεταφέρουν ή να μετριάσουν αυτόν τον κίνδυνο σε
ορισμένες ειδικές περιπτώσεις. Συνήθως, αποτελούνται από διάφορους τύπους
παραγώγων όπως swaps, options, futures, forwards, caps, collars κ.τ.λ.
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Το πλέον διαδεδομένο παραγωγό προϊόν για την αντιμετώπιση αστού του είδους
κινδύνου είναι το coupon swap, με το οποίο η εταιρεία του έργου ανταλλάσσει το
κυμαινόμενο επιτόκιο που υποχρεούται να πληρώσει με σταθερό.
Τέλος, σε ορισμένες περιπτώσεις ο κίνδυνος λόγω επιτοκίου μπορεί να
διαβιβαστεί, είτε στον εργοδότη ή στην κυβέρνηση που αναλαμβάνει τέτοιους
κινδύνους με συγκεκριμένες φόρμουλες προσαρμογής της τιμής αγοράς του εξαγόμενου
προϊόντος ή των δασμών, αναλόγως την περίπτωση.
7.2.1.13 Υποτίμηση νομίσματος
Όταν το εισόδημα που παράγεται από το έργο σε ένα νόμισμα (συνήθως της
χώρας που κατασκευάζεται το έργο), αλλά τμήμα του κόστους υπολογίζεται σε ένα ή
περισσότερα ξένα νομίσματα, είναι εκτεθειμένο σε κίνδυνο λόγω μεταβολών της
συναλλαγματικής ισοτιμίας ανάμεσα στα ξένα νομίσματα και στα νόμισμα στο οποίο
παράγονται τα έσοδα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της αξίας του νομίσματος
της χώρας που "φιλοξενεί" το έργο έναντι των άλλων νομισμάτων στα οποία γίνεται η
καταβολή των χρηματοοικονομικών και/ή λειτουργικών εξόδων. Κατ' επέκταση, οι
δημιουργηθείσες χρημστορροές μπορεί να μην επαρκούν για την κάλυψη των
υποχρεώσεων στο άλλο νόμισμα.
Οι δανειστές οφείλουν, σε κάθε περίπτωση, να προβαίνουν σε εκτενή και
λεπτομερή ανάλυση του δυνητικού κινδύνου υποτίμησης και να διασφαλίζουν ότι οι
υποθέσεις για τις χρηματοοικονομικές προβλέψεις, που βασίζονται σε συναλλαγματική
ισοτιμία, είναι λογικές, ούτως ώστε να θεωρείται δεδομένη η "αντίσταση" του έργου σε
συναλλαγματικές μεταβολές.
Σε περίπτωση κρατών με αδύναμα νομισματικό συστήματα, τα οποία
αντιμετωπίζουν αισθητά και έντονα τον παραπάνω κίνδυνο, η αντιστάθμιση με τα
χρηματοοικονομικά παράγωγα δεν βρίσκει ιδιαίτερη εφαρμογή στην αγορά. Για το λόγο
αυτό ακολουθούνται άλλες τεχνικές διασποράς ώστε να αντιμετωπιστούν οι εν λόγω
κίνδυνοι. Τέτοιες είναι οι λογαριασμοί off-shore (στους οποίους η πληρωμή των
εξαγόμενων εισπρακτέων κατατίθεται αμέσως), πιστωτικές ενισχύσεις από τους
χορηγούς ή άλλους συμμέτοχους, δάνεια στο εγχώριο νόμισμα για κάλυψη τμήματος
του χρηματοοικονομικού σχεδίου και μηχανισμούς προσαρμογής των τιμών για την τιμή
του τελικού αποτελέσματος ή των δασμών που βασίζονται στις μεταβολές του ξένου
νομίσματος
7.2.1.14 Πληθωρισμός
Μη προσδοκώμενα επίπεδα πληθωρισμού μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την
εφικτστητα ενός έργου. Συνεπώς οι χρηματοοικονομικές προβλέψεις του έργου πρέπει
να περικλείουν ρεαλιστικές εκτιμήσεις όσον αφορά στη διακύμανση του πληθωρισμού.
Σε ορισμένες περιπτώσεις αυτός ο κίνδυνος μπορεί να μεταβιβαστεί είτε στον ανάδοχο,
είτε στην κυβέρνηση μέσω συγκεκριμένων μηχανισμών ρήτρας αναπροσαρμογής των
τιμών που θα περιλαμβάνεται στη σύμβαση ανάληψης ή στη σύμβαση παραχώρησης
αναλόγως την περίπτωση. Κάτι τέτοιο αποτελούν οι περιοδικές προσαρμογές της τιμής
αγοράς του τελικού αποτελέσματος ή οι δασμοί που βασίζονται σε συγκεκριμένο δείκτη
πληθωρισμού.
7.2.1.15 Διακανονισμός αναδοχών
Οι επενδυτές ενδιαφέρονται να γνωρίζουν τις εσωτερικές διευθετήσεις μεταξύ
των αναδοχών γιατί θέλουν να έχουν γνώση για το ποιος ουσιαστικά έχει τη δύναμη
στη λήψη των αποφάσεων. Οι εσωτερικές συμφωνίες εξετάζονται με στόχο την
εξακρίβωση της ύπαρξης επαρκών νομικών μηχανισμών, σε σχέση πάντα με τη
διεκπεραίωση και λειτουργία του έργου, για να αποφευχθούν, ή έστω να μειωθούν οι
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πιθανότητες εμφάνισης εσωτερικών τριβών και διενέξεων που θα κλόνιζαν την επιτυχία
του.
Μερικά από τα ζητήματα που τυγχάνουν προσοχής είναι : μετοχική δομή και
αλλαγές στο μετοχικό μερίδιο, κανονισμοί για μεταφορά μετοχικού κεφαλαίου,
υποχρεώσεις και ευθύνες αναδοχών - ειδικά σε σχέση με τη συμβολή τους στα ίδια
κεφάλαια, μηχανισμοί λήψης αποφάσεων, εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες, εκλογή
του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντα συμβούλου, ετήσιος προϋπολογισμός
και λογιστικές καταστάσεις, μηχανισμοί λύσης και εκκαθάρισης κ. α.

7.2.2

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Οι πολιτικοί κίνδυνοι, γνωστοί και ως κρατικοί κίνδυνοι, εμφανίζονται όταν ο
δανειστής δανειοδοτεί επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε χώρα διαφορεπκή αυτής
που ο ίδιος είναι πολίτης. Οι πολιτικοί κίνδυνοι διαφέρουν από τους ηγεμονικούς
κινδύνους (sovereign risks), που ελλοχεύουν όταν ο δανειστής παρέχει δάνειο σε
κυβέρνηση διαφορετικού κράτους από το δικό του. Οι πολιτικοί κίνδυνοι, συχνά,
αντιμετωπίζονται ως γεγονότα πολιτικής ανωτέρας δύναμης.
Οι κυριστεροι πολιτικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με τις δ/ακρσπκές συναλλαγές
του project finance συνίστανται στους ακόλουθους:
7.2.2.1 Κίνδυνος μη μετατρεψιμότητας
Αυτού του τύπου ο κίνδυνος εμφανίζεται όταν η κυβέρνηση της χώρας
υλοποίησης "ενεργοποιεί" ελέγχους για την ανταλλαγή συναλλάγματος και κατά
συνέπεια, υιοθετεί περιορισμούς μετατροπής που παρεμποδίζουν την κστασκευόστρια
εταιρεία να μετστρέψει τα έσοδα της (συνήθως στο εγχώριο νόμισμα) στο σκληρό
νόμισμα που απαιτείται για την κάλυψη των υποχρεώσεων.
Για το λόγο αυτό, πρέπει οι δανειστές να καθορίσουν την πιθανότητα της
επιβολής ελέγχων ξένου συναλλάγματος ή περιορισμών λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη
θέση της χώρας ως προς την ανταλλαγή, όσο και άλλους μακροοικονομικούς
παράγοντες που επηρεάζουν τη χώρα, καθώς και το ανάλογο ιστορικό ελέγχων και
περιορισμών.
Ο εν λόγω κίνδυνος μειώνεται ή διαφοροποιείται αναλόγως της περίπτωσης, με
τη χρήση ενός εκ των ακόλουθων μηχανισμών: ασφαλιστική κάλυψη πολιτικού
κινδύνου, έγκριση δανείου από τα ανάλογα κυβερνητικά ιδρύματα, που σε ορισμένες
περιπτώσεις
χορηγούν
συγκεκριμένα
δικαιώματα
μετατρεψιμότητας
και
επαναπατρισμού, λογαριασμοί off-shore, εγγυήσεις και ασφαλίσεις της κυβέρνησης της
χώρας υλοποίησης, πιστωτική στήριξη από τους χορηγούς και άλλους συμμετέχοντες
στο όλο έργο.
7.2.2.2 Κίνδυνος από μεταφορά
Ένα έργο υπόκειται σε κίνδυνο μεταφοράς όταν εππρέπεται στην εταιρεία του
έργου να αποκτήσει ξένο συνάλλαγμα στη χώρα υλοποίησης αλλά δεν της επιτρέπεται
να μεταβιβάσει το "σκληρό" αυτό νόμισμα στο εξωτερικό. Ο κίνδυνος μεταφοράς
αντισταθμίζεται με παρόμοιες της προηγούμενης περίπτωσης πρακτικές.
7.2.23 Απαλλοτρίωση και κρσπκοποίηση
Αυτός ο κίνδυνος "παίρνει σάρκα και οστά" όταν η κυβέρνηση του κράτους στο
οποίο κατασκευάζεται το έργο αποφασίζει να κρατικοποιήσει ή να απαλλστριώσει τα
περιουσιακά στοιχεία του ή τις μετοχές της εταιρείας με αυθαίρετο ή επιλεκτικό τρόπο
χωρίς πληρωμή ή έστω νόμιμη αποζημίωση της εταιρείας ή των αναδοχών, ως
επιβάλλεται.
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Απαλλοτρίωση συμβαίνει με εντολή υπουργικής απόφασης (ευθεία
απαλλοτρίωση) ή ως απόρροια μιας σειράς εχθρικών δράσεων με στόχο την
εγκατάλειψη του έργου από τους αναδόχους
(υφέρπουσα απαλλοτρίωση). Η
υφέρπουσα απαλλοτρίωση προκαλείται από ποικίλες συνθήκες που επηρεάζουν τα
οικονομικά στοιχεία του έργου (νομοθετικές αλλαγές, αδικαιολόγητες αυξήσεις στους
εφαρμόσιμους φόρους, επιβολή νέων φόρων, αδικαιολόγητες αυξήσεις στους δασμούς
εισαγωγής - εξαγωγής ή επιβολή νέων, αποτυχία εξασφάλισης των απαραίτητων αδειών
και εξουσιοδοτήσεων για το έργο, τιμολογιακοί έλεγχοι ή αλλαγή στην πολιτική
επενδύσεων από το εξωτερικό).
Ο κίνδυνος κρατικοποίησης είναι συγκεκριμένης σχετικότητας σε περιπτώσεις
"επιστράτευσης" έργων σε συγκεκριμένους στρατηγικούς τομείς (π.χ. ενέργεια,
πετρέλαιο και αέριο, δημόσιες υπηρεσίες κ.τ.λ.), όπου η ύπαρξη ή η άνθηση
εθνικιστικών πολιτικών ελκύουν την κυβέρνηση να προβεί σε απαλλοτριώσεις τέτοιων
έργων.
Οι δανειστές οφείλουν να αξιολογήσουν αυτόν τον κίνδυνο μέσα στα πλαίσια
της γενικότερης ανάλυσης των πολπικών κινδύνων. Εάν κριθεί απαραίτητο, πρέπει να
απαιτήσουν την υλοποίηση κατάλληλων μηχανισμών μείωσης ή διασποράς του
κινδύνου, όπως πολιτική εξασφάλιση έναντι του κινδύνου, κυβερνητικές εγγυήσεις ή
πιστωτική υποστήριξη από τους συμμετέχοντες στο έργο.
7.2.2.4 Αλλαγές του φορολογικού και νομοθετικού πλαισίου
Άλλη μορφή πολιτικού κινδύνου που επηρεάζει τη διασυνοριακή χρηματοδότηση
μεγάλων έργων είναι η αλλαγή που επέρχεται σε "ομάδα κανόνων" που ίσχυαν κατά τη
χρονική στιγμή απόφασης ανάληψης του έργου. Νομοθετικές και φορολογικές αλλαγές
δημιουργούν αντίξοες συνθήκες για την επττυχία του έργου και είναι πιθανό να το
καταστήσουν μη επικερδές.
Τύποι κυβερνητικών πράξεων που επιδρούν δραμσπκά στην "τύχη" του έργου
είναι:
•
•
•
•
•
•
•
•

Αλλαγές στο πλαίσιο κανονισμών που διέπει το έργο.
Αλλαγές στην ερμηνεία του παραπάνω πλαισίου.
Αφύσικες αυξήσεις στην ισχύουσα φορολογία.
Δημιουργία νέων φάρων.
Αδικαιολόγητες αυξήσεις στους δασμούς εισαγωγών - εξαγωγών.
Δημιουργία νέων δασμών.
Περιορισμοί διεθνούς εμπορίου.
Περιορισμοί και άλλου είδους κυβερνητική ανάμιξη στη λειτουργία και τις αγορές του
έργου.

Οι παραπάνω αλλαγές επιδρούν αρνητικά στην οικονομικάτητα και
χρηματοοικονομική κατάσταση του έργου με ποικίλους τρόπους, όπως αυξάνοντας τους
φόρους, δασμούς, φόρους εισαγωγής και το ύψος των υποχρεώσεων. Άμεσα
επηρεάζονται και τα δυνητικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του και απαπούνται νέες
επενδύσεις σε κεφάλαια, μη υπολογισμένες από την αντίστοιχη μελέτη. Σε περιπτώσεις
έργων με "σφιχτούς" δείκτες κάλυψης χρέους, η πραγματοποίηση κάποιας εκ των
άνωθεν συνθηκών απειλεί έντονα την επιτυχία του έργου. Άμεσο αποτέλεσμα είναι οι
δανειστές να αξιώνουν να αντιμετωπίζονται αυτές οι αλλαγές από αξιόπιστες ομάδες
μέσω μηχανισμού στήριξης που υπάρχει για τη μεταφορά ή μετρίαση τέτοιων κινδύνων
γενικά ή κάποιων συγκεκριμένων ειδικών περιπτώσεων.
Σε γενικές γραμμές, αυτός ο κίνδυνος δεν καλύπτεται επαρκώς μέσω ασφάλισης
έναντι πολιτικού κινδύνου, καθώς οι περισσότεροι ασφαλιστές προσφέρουν μόνο
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προγράμματα κάλυψης για αλλαγή νόμων ή φορολογίας σε περιορισμένη βάση. Για
αστό, αιττές οι αλλαγές μειώνονται ή διανέμονται, αναλόγως της περίπτωσης, μέσω
άλλων τεχνικών διαχείρισης, όπως διακανονισμοί κστά τους οποίους η κυβέρνηση
επιφορτίζεται με την υποχρέωση να σεβαστεί το ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει το έργο
(συνήθως είναι γνωστή με τον όρο "σύμφωνο σταθερότητας") ή πιστωτικής στήριξης
από τους αναδόχους ή άλλους συμμέτοχους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εν λόγω
αλλαγές διαβιβάζονται είτε στον ανάδοχο είτε στην κυβέρνηση μέσω συμφωνίας
συγκεκριμένων μηχανισμών προσαρμογής στην τιμή "εξαγόμενων" από το έργο ή στους
επιβαλλόμενους δασμούς, συνυπολογίζοντας την αρνητική επίδραση στα οικονομικό
στοιχεία που αυτές προκαλούν.
7.2.2.5 Κυβερνηπκή αθέτηση της σύμβασης
Οι δανειστές επιθυμούν συνήθως να διασφαλίσουν άτι η κυβέρνηση της χώρας
που υλοποιείται το έργο θα "συμβαδίσει” με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη
σύμβαση, καθότι οποιαδήποτε αθέτηση τους από πλευράς της επηρεάζει αρνητικά την
επιτυχή διεκπεραίωση και εγκυμονεί κινδύνους για την αποπληρωμή των δανείων που
δόθηκαν για το έργο.
Αθέτηση συμφωνίας του έργου συμβαίνει εάν η κυβέρνηση αναστείλει,
τερματίσει, κάνει μη αναστρέψιμες αλλαγές υλικών, δεν συμμορφώνεται με τις
υποχρεώσεις της σε σχέση με, ή δεν αναγνωρίζει το σύνολο ή ουσιώδη τμήματα των
δικαιωμάτων της εταιρείας του έργου όπως ευκρινώς ορίζονται από τη σύμβαση του
έργου.
Οι δανειστές οφείλουν να αξιολογήσουν τον κίνδυνο λόγω της κυβερνητικής
λειτουργίας βασιζόμενοι στην πιστωτική θέση της κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου
του ιστορικού της όσον αφορά στη συμμόρφωση της σε διεθνείς συμφωνίες (π.χ.
απάρνηση, γενική κυβερνητική αναστολή κ.τ.λ.). Εάν τα αποτελέσματα μιας τέτοιας
πιστωτικής ανάλυσης δεν είναι ικανοποιητικά, οι δανειστές πρέπει να δομήσουν
διαφορετικούς μηχανισμούς διαφοροποίησης, όπως πολιτική ασφάλεια κάλυψης
κινδύνου, πιστωτική υποστήριξη από χορηγούς ή άλλους συμμετέχοντες ή πιστωτική
ενίσχυση από τη κυβέρνηση για να διασφαλιστεί η λειτουργία σύμφωνα με την
σύμβαση του έργου.
Όταν κάποιος κυβερνητικός οργανισμός της χώρας κατασκευής είναι και ο
ανάδοχος του έργου και δεν εμφανίζει ικανοποιητική πιστωτική θέση, οι συμμετέχοντες
πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να απαιτήσουν τη συνδρομή εκείνη που παρέχει
στην εταιρεία του έργου (και τους δανειστές) την αποδεκτή πιστωτική ενίσχυση, όπως
εγγύηση αξιόπιστου φορέα ή διαθέσιμη πίστωση από αξιόπιστα τραπεζικό οργανισμό ή
τη μεταβίβαση των εισπρακτέων λογαριασμών.
7.2.2.6 Εγκρίσεις και άδειες
Για την κατασκευή, έναρξη της λειτουργίας και συντήρηση ενός έργου διάφορες
άδειες και εγκρίσεις είναι απαραίτητες. Επιπροσθέτως, συγκεκριμένες εξουσιοδοτήσεις
για τη χρηματοδότηση της πίστωσης με κατηγορίες ξένου συναλλάγματος χρίζουν
άδειας και εγκρίσεως. Στην πραγματικότητα, οι άδειες είναι επιθυμητές από τις αρμόδιες
αρχές ως προϋπόθεση που προηγείται του εξωτερικού δανεισμού στην εταιρεία του
έργου. Σε άλλες περιπτώσεις, τέτοιου είδους άδειες και εγκρίσεις είναι χρήσιμες για να
παράσχουν στους δανειστές πρόσθετες εξασφαλίσεις ένανπ του κινδύνου μη
μετστρεψιμότητας και μεταφοράς. Οι δανειστές συνήθως με προσεκπκή μέριμνα
εξασφαλίζουν όλες τις άδειες και εγκρίσεις που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του
έργου και την κάλυψη του χρέους. Οι παραπάνω άδειες / νομιμοποιήσεις διαχωρίζονται
σε τρεις ευρείες κατηγορίες, δηλαδή στις εξής:

Ποντελίδης Κωνσταντίνος

- 75-

Οκτώβριος2003

Χρημαπδότηση Μεγάλων Έργων (Project Finance):
Η Συμβολή του Ιδιωτικού Τομέα
& Μορφές Συνεργασίας του με το Δημόσιο Τομέα

Δ.Π.Μ.Σ. στη
Διοίκηση Επιχαρήσεων

α. Άδειες / εγκρίσεις που αποκτούνται πριν την αποπληρωμή του δανείου
β. Άδειες / εγκρίσεις που δεν εξασφαλίζρνται πριν την ολοκλήρωση του έργου και που
αποκτούνται εύκολα κατόπιν αιτήματος.
γ. Άδειες / εγκρίσεις που δεν αποκτούνται πριν την ολοκλήρωση του έργου και
αποκτούνται μόνο με απόφαση της αρμόδιας αρχής.
Οι δανειστές δεν πρέπει να επιτρέψουν την οριστικοποίηση χρηματοδοτικών
συμφωνιών πριν η εταιρεία του έργου εξασφαλίσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις
απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις κατασκευής, έναρξης λειτουργίας και συντηρήσεως
του έργου ταυτόχρονα με τη χρηματοδότηση του από ξένο συνάλλαγμα. Παρόλα αστό,
η τρίτη κατηγορία αδειών απασχολεί ιδιαίτερα τους δανειστές καθώς αυτές δεν
αποκομίζονται πριν την επίτευξη χρηματοδοτικής συμφωνίας και, συνεπώς, η επιτυχία
του έργου εξαρτάται από την απόκτηση τους σε μελλοντική χρονική στιγμή. Σε μια
τέτοια περίπτωση, οι δανειστές πρέπει να αναλύσουν τη διαδικασία, το κόστος και την
πιθανότητα να τις αποκτήσουν και εάν δεν είναι απόλυτα ικανοποιημένοι, να
απαιτήσουν από τις αρχές διαβεβαιώσεις αναφορικά με την έκδοση αυτών των αδειών.
Ειδάλλως, πρέπει να αναγκάσουν τους αναδόχους ή άλλους αξιόπιστους συμμετέχοντες
να παραχωρήσουν κάποιο είδος πιστωτικής ενίσχυσης για τη μετρίαση του παραπάνω
κινδύνου, όπως εγγύηση ολοκλήρωσης ή εγγύηση περιορισμένη ως προς το σκοπό.
7.2.2.7 ΠολπΊκήβΐα
Πολιτική βία έχουμε όταν μία μεγάλης κλίμακας σειρά πράξεων συμβαίνουν στη
χώρα του έργου (π.χ. πόλεμοι, πολιτικοί πόλεμοι, απεργίες, σαμπστάζ, εξεγέρσεις κ. α.),
που εμποδίζουν είτε βραχυχρόνια, είτε σε μόνιμη βάση την ομαλή λειτουργία του έργου
και κατά συνέπεια τις παραγόμενες από αυτό χρηματορροές.
Τα παραπάνω καθιστούν σαφές ότι αυτός ο κίνδυνος αναλύεται στα πλαίσια της
γενικότερης πολιτικής ανάλυσης του κράτους και σε περίπτωση ανησυχητικών
ενδείξεων, οι επενδυτές πρέπει να απαιτήσουν από την ιδιοκτήτρια εταιρία τη μείωση ή
τον επιμερισμό του σε κατάλληλες ομάδες με τις ανάλογες μεθόδους διαχείρισης του
κινδύνου. Αυτές οι τεχνικές μπορεί να συνίστανται σε πολιτική εξασφάλιση έναντι του
κινδύνου, εμπορική ασφάλιση, συμφωνίες ή εγγυήσεις από την κυβέρνηση του
κράτους, καθώς και πιστωτική ενίσχυση από τους αναδόχους ή άλλους
αντισυμβαλλόμενους.

7.2.3

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Ανωτέρα βία παρατηρείται όταν η κατασκευή, έναρξη, λειτουργία και συντήρηση
ενός έργου επηρεάζεται προσωρινά, ή/και μόνιμα, από συνθήκες μη ελεγχόμενες από
την εταιρεία του έργου και/ή τους άλλους συμμετέχοντες.
Περιλαμβάνονται συνθήκες που δεν μπορούν να εκτιμηθούν, ούτε να
αποφευχθούν με μέριμνα και καθιστούν αδύνατη ή εξαιρετικά δύσκολη την ικανότητα
των αντισυμβαλλομένων να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη
σύμβαση. Αναφέρεται, δηλαδή, σε "αντιδράσεις της φύσης^' (π.χ. σεισμοί, τυφώνες,
πλημμύρες κ.τ.λ.), καθώς επίσης και σε ανθρώπινη παρέμβαση (π.χ. πόλεμοι,
πραξικοπήματα, απεργίες κ.τ.λ.).
Πέραν της περίπτωσης ιδιαίτερης συμφωνίας, εάν συμβεί πράξη ανωτέρας
δύναμης, ο αντισυμβαλλόμενος που επηρεάζεται, τυπικά απαλλάσσεται των
υποχρεώσεών του και αποφορτίζεται από την ευθύνη αθέτησης της σύμβασης. Τελικά,
εάν η συγκεκριμένη περίπτωση συνεχίζεται για κάποιο χρονικό διάστημα, οι συμμέτοχοι
νομιμοποιούνται να τερματίσουν τη σύμβαση.
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Στο project finance, ο ορισμός - βάσει σύμβασης - της "ανώτερος βίας" μπορεί
να εμπερικλείει ένα ή περισσότερα από τα κάτωθι γεγονότα: κήρυξη πολέμου,
πραξικόπημα, πολιτικός πόλεμος, επανάσταση, εξέγερση, απεργία, τρομοκρατική
ενέργεια, αποκλεισμός, ταραχές, εμπάργκο, πυρκαϊά, σαμπστάζ, έκρηξη, καταποντισμός,
πλημμύρα,
σεισμός,
νομοθετικές/φορολογικές
μεταβολές,
απαλλοτρίωση,
κρατικοποίηση, ζητήματα που άπτονται έκδοση αδειών και νομιμοποιήσεων, προσβολή
σύμβασης από τους συμμετέχοντες (συμπεριλαμβανομένης της κυβέρνησης), έλεγχοι
ανταλλαγής συναλλάγματος και τιμών κ.τ.λ.
Τα παραπάνω γεγονότα επηρεάζουν ένα έργο, είτε κατά την περίπτωση που
παίρνουν "σάρκα και οστά" ως γεγονότα ή έχοντας κάποιο αντίκτυπο στο έργο (π.χ.
καταστροφή υποδομής λόγω φυσικών δυνάμεων). Μπορούν, ακόμη, να επηρεάσουν
έμμεσα το έργο, είτε μέσω κάποιου συμβάντος που λαμβάνει χώρα και επιδρά σε κάποιο
συμμετέχοντα (π.χ. τρομοκρατικό χτύπημα με στόχο κάποιο συμμετέχοντα) ή με τη
μορφή πολιτικού κινδύνου που επιδρά σε όλη τη χώρα (π.χ. πόλεμος).
Οι "ανώτερες δυνάμεις" είναι κατ' ουσία κίνδυνοι του ίδιου κεφαλαίου. Για αυτό
το λόγο, οι δανειστές, τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο, δεν πρέπει να αναλαμβάνουν
τέτοιου είδους κινδύνους, αλλά ούτε να δέχονται όρους στη συμφωνία χρηματοδότησης
με περιεχόμενο αυτούς τους κινδύνους. Στην ιδανική περίπτωση, η εταιρεία του έργου
πρέπει να διανείμει όλους τους προαναφερθέντες κινδύνους σε αξιόπιστους φορείς.
Παρόλα αυτά, οι έμπειροι χορηγοί επιμένουν, ολοένα και περισσότερο, στην ανάληψη
μεριδίου κινδύνου συγκεκριμένων πολαικών γεγονότων ανωτέρας βίας (π.χ.
απαλλοτρίωση) από τους δανειστές, ειδικά όταν πρόκειται για πολυδιάστατους και
εγχώριους φορείς.
Γενικά, οι επονομαζόμενες "θετικές πράξεις" συνήθως έχουν ως ανπκείμενο τη
χρήση πολαικών εμπορικής ασφάλισης ειδικά σχεδιασμένες για αυτές τις περιπτώσεις.
Οι πολιτικοί απρόβλεπτοι παράγοντες ανπμετωπίζονται με πολιτική ασφάλιση κάλυψης,
ή άλλους μηχανισμούς διανομής του κινδύνου, όπως είναι οι ειδικοί μηχανισμοί
πιστωτικής υποστήριξης για αυτή την περίπτωση.
Συγκεκριμένα συμβάντα "ανωτέρας βίας" που επιδρούν άμεσα ή έμμεσα μερικές
φορές μπορεί να μεταβιβαστούν στον αναθέτη, που αναλαμβάνει τον κίνδυνο
συναινώντας να συνεχίσει τις πληρωμές σε τιμές αγοράς ακόμη και κατά την περίπτωση
που γεγονότα τέτοιας (ρύσης όντως λάβουν χώρα.
Η αντιμετώπιση άλλων γεγονότων διανέμεται σε άλλους συμμετέχοντες όπως οι
προμηθευτές, ο κατασκευαστής, ο εκμεταλλευτής και η κυβέρνηση και η ισορροπία, εάν
χρειάζεται, πρέπει να επιτυγχάνεται από τους χορηγούς μέσω παροχής πιστωτικής
ενίσχύσης για αυτούς τους κινδύνους υπό μορφή συγκεκριμένων μηχανισμών
περιορισμένων εγγυήσεων, όπως συμφωνίες απόδοσης ρευστών, εγγυήσεις
ολοκλήρωσης και περιορισμένες ως προς τον σκοπό εγγυήσεις.
Οι συγκεκριμένες πηγές κινδύνου είναι μείζονος σημασίας για τους δανειστές
καθώς μπορούν να αποβούν καταστροφικές για τα οικονομικά μεγέθη του έργου. Οι
αρνητικές επιπτώσεις ενός συμβάντος "ανωτέρας δύναμης" κατά τη διάρκεια της
κατασκευαστικής περιόδου είναι σημανπκές. Πέρα από τις οποιεσδήπστε φυσικές
απώλειες ή καταστροφές που προκαλούνται, η περίοδος κατασκευής και ο
αναμενόμενος χρόνος ολοκλήρωσης επιμηκύνονται και, κατ' επέκταση, η εταιρεία του
έργου έρχεται ανπμέτωπη με υπερβάσεις του κόστους κατασκευής, καθυστερήσεις και
αυξημένα χρηματοοικονομικά κόστη. Από την άλλη, εάν κάποια από τα
προαναφερθέντα συμβάντα λάβει χώρα κατά τη λειτουργική φάση, η εταιρεία του
έργου - άλλωστε είναι λογικό επακόλουθο - σταματά να αποκομίζει το απαραίτητο
εισόδημα για να καλύψει τα σταθερά κόστη λειτουργίας της και το χρέος της.
Οι δανειστές οφείλουν να εξασφαλίσουν ότι η ανάδοχος εταιρεία έχει πάρει τα
κατάλληλα εκείνα μέτρα που διασφαλίζουν επαρκή κεφάλαια στη διάθεση του έργου σε
περίπτωση πραγματοποίησης ενός εκ των άνωθεν γεγονότων. Όπως, ήδη, αναφέρθηκε
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αιττά τα κεφάλαια μπορούν να παραχωρηθούν από ασφαλιστικές εταιρίες ειδικευμένες
στις συνήθεις εμπορικές πολιτικές ασφαλίσεων ή από έναν ή περισσότερους
συμμετέχοντες στο έργο, όπως ο εργολάβος, ο κατασκευαστής, ή η κυβέρνηση. Σε
οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, πρέπει να εξασφαλιστούν από τους αναδόχους.
Σε τελική ανάλυση, η κατευθυντήρια δύναμη στα παραπάνω ζητήματα είναι η
απάντηση στην ερώτηση του ποιος αναλαμβάνει τον κίνδυνο. Το πολυσύνθετο "παζλ"
των δυνάμεων "ανωτέρας βίας" που "επινοείται" από το project finance απλά
αντικατοπτρίζει κάποιες από τις απαντήσεις του παραπάνω ερωτήματος. Το πλέον,
όμως, σημαντικό είναι ότι ένα τέτοιο "παζλ" πρέπει να παραμείνει ως έχει και να μη
μεταλλαχθεί σε "κουτί της Πανδώρας". Με απλά λόγια, ο καθένας εκ των
συμμετεχόντων στο έργο, με την ιδιαίτερη βαρύτητα να δίνεται στους δανειστές, πρέπει
να κατανοήσουν κρυστάλλινα τους μηχανισμούς και τις επιπτώσεις των εφαρμόσιμων
εργαλείων διασκορπισμού του κινδύνου που οφείλεται σε "ανωτέρα βία". Πρέπει να
ξεδιαλυθεί κάθε αμφιβολία και να εξαλειφθεί και η τελευταία πιθίανστητα
παρερμήνευσης ως προς το ποιος επωμίζεται την ευθύνη της αντιμετώπισης του εν
λόγω κινδύνου.

7.2.4

ΛΟΙΠΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Υπάρχουν ζητήματα τα οποία μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε κάποιους από
τους, ήδη, αναφερθέντες τύπους κινδύνου, αλλά αξίζουν "ειδική μεταχείριση" λόγω της
ιδιαίτερης σημασίας τους. Ειδικότερα :
7.2.4.1 Νομοθετικό πλαίσιο
Στη χρηματοδότηση έργων, πέρα από τα σύνορα μιας χώρας, το εν λόγω έργο
τίθεται στη δικαιοδοσία, και κατ' επέκταση υπόκειται στους νόμους της χώρας που το
"φιλοξενεί". Επακόλουθο είναι οι δανειστές, με τη βοήθεια τοπικής επαγγελματικής
συμβουλής, να πρέπει να προβούν σε αναλυτική νομική "φροντίδα" του έργου, ούτως
ώστε να καταλάβουν ακριβώς και έγκαιρα τι είδους "κανόνες" μπορούν να
ακολουθηθούν στην συγκεκριμένη περίπτωση και τη σχετική χρηματοδότηση του
χρέους.
Με γνώμονα τα παραπάνω, οι επενδυτές πρέπει να προβούν σε ανάλυση, μεταξύ
άλλων, και των ακόλουθων ζητημάτων :
•
•
•
•
•

Επενδύσεις στο εξωτερικό
Χρηματοοικονομικές διευθετήσεις
Ασφάλιση
Φορολογία
Εφαρμόσιμοι νόμοι και δικαιοδοσία

7.2A.2
Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι
Η προστασία του περιβάλλοντος συνιστά πλέον ζήτημα μείζονος κοινωνικού
ενδιαφέροντος για την παγκόσμια κοινότητα. Τα νέα έργα πρέπει να διεκπεραιώνονται
με περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο, κάτι που χρίζει μεγαλύτερης επένδυσης κεφαλαίου
και κατ’ επέκταση μεγαλύτερης χρηματοδότησης ξένων και ιδίων κεφαλαίων.
Ο περιβαλλονπκός κίνδυνος δε συνίσταται απλά στον κίνδυνο που εκτίθεται το
περιβάλλον λόγω του έργου, αλλά επιπλέον, στον κίνδυνο που υπόκειται το έργο λόγω
νέων περιβαλλοντικών και κοινωνικών κανονισμών που ενεργοποιούν οι κυβερνήσεις.
Ζητήματα περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευαισθησίας είναι μείζονος σημασίας για ένα
έργο και τη χρηματοδότηση του. Οι δανειστές μπορεί να εκτεθούν στον κίνδυνο
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χρηματοδότησης ενός έργου μη ασφαλούς περιβαλλοντικά. Περαιτέρω, ζητήματα αυτής
της φύσης δύνανται να εμπεριέχουν κινδύνους για τα οικονομικά στοιχεία του έργου.
Τα οικονομικά αυτά στοιχεία μπορεί να επηρεασθούν αρνητικά από τα ακόλουθα
"περιβαλλοντικά" κόστη: premiums περιβαλλοντικής ασφάλισης, περιβαλλοντικές
μελέτες, φόρους και εισφορές αναφορικά με το περιβάλλον, προγράμματα και
διαδικασίες διαχείρισης και επίβλεψης περιβαλλοντικού κινδύνου, λογιστικοί έλεγχοι,
πρόσθετα έξοδα κεφαλαίου απαραίτητα για τη συμφωνία με τη σχετική νομοθεσία ή για
την επίλυση υπαρχόντων περιβαλλοντικών προβλημάτων, μείωση της μόλυνσης,
κυρώσεις ή αποζημιώσεις και απώλεια εσόδων λόγω διακοπής εργασιών οφειλόμενης σε
περιβαλλοντικούς λόγους. Τέλος, μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά από τέτοιου είδους
ζητήματα η αξία υποθήκης των δανειστών.
Οι δυνητικές αρνητικές "εκδηλώσεις" περιβαλλοντικών κινδύνων στις
συναλλαγές του project financing συνοψίζονται στις εξής: Πρώτον, μπορεί να
οδηγήσουν σε αυξημένο κόστος για το έργο. Για παράδειγμα, στις προδιαγραφές του
έργου μια πρόσθετη επένδυση κεφαλαίου μπορεί να καταστεί απαραίτητη για την
επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων. Νέοι κανονισμοί μπορεί να επιβάλλουν
πρόσθετες κεφαλαιακές επιβαρύνσεις. Το ίδιο και η κάλυψη των υποχρεώσεων, καθώς
και η επιβολή προστίμων ή κυρώσεων που χρεώνουν το έργο. Δεύτερον,
περιβαλλοντικά προβλήματα ενδέχεται να προκαλέσουν απρόβλεπτες καθυστερήσεις
που προκαλούν με τη σειρά τους καθυστέρηση της ολοκλήρωσης.
Για να μειωθεί η πιθανότητα εμφάνισης περιβαλλοντικού ζητήματος, οι δανειστές
πρέπει να προβούν σε περιβαλλοντική ή κοινωνική μέριμνα για να διασφαλίσουν το
γεγονός ότι η μελέτη κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων που εκπονείται υπό
την επίβλεψη των αναδοχών (είναι προτιμητέο την εκπόνηση να τη φέρει εις πέρας
ανεξάρτητος σύμβουλος) είναι λογική βάσει συνθηκών και να καθορίσουν ότι συμβαδίζει
και θα συνεχίσει να συμβαδίζει με τους κανονισμούς.
Μια τέτοια μελέτη επιπτώσεων καθορίζει τη φύση και το εύρος όλων των
κοινωνικών και περιβαλλοντικών περιοχών ενδιαφέροντος του έργου, αξιολογεί την
επίδραση της ίδιας της μελέτης, εντοπίζει τρόπους βελτίωσης - περιβαλλοντικά και
κοινωνικά - του έργου εμποδίζοντας, ελαχιστοποιώντας ή μετριάζοντας, ή
αποζημιώνοντας για αρνητικές επιπτώσεις, εντοπίζει και δικαιολογεί τα απαραίτητα
μέτρα και υπολογίζει το κόστος εφαρμογής τέτοιων μέτρων.
Γενικός κανόνας αποτελεί η χρηματοδότηση από τους δανειστές ασφαλών περιβαλλοντικά - έργων. Ιδανική είναι η περίπτωση, κατά την οποία το έργο συμβαδίζει
με τους αυστηρότερους από τους εγχώριους περιβαλλοντολογικούς νόμους που
εφαρμόζονται και τις διεθνώς αποδεκτές πολτπκές και οδηγίες για την προστασία του
περιβάλλοντος στο συγκεκριμένο κλάδο. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται ο κίνδυνος
που εγκυμονείται από τις αλλαγές σε νόμους και κανονισμούς.
Τέλος, οι δανειστές πρέπει να εξασφαλίσουν ότι όλες οι περιβαλλοντικές
εγκρίσεις, άδειες και νομιμοποιήσεις υπάρχουν ή θα αποκτηθούν. Έτσι, πρέπει να
κινηθούν προς την κατεύθυνση του ελέγχου: ι) των πτυχών του έργου που χρίζουν
κυβερνητικών διασαφηνίσεων, ιι) των κυβερνητικών φορέων που έχουν δικαιοδοσία
πάνω σε κάθε περιβαλλοντική πτυχή του έργου και ιιι) της διαδικασίας και του χρόνου
εξασφάλισης και κυβερνητικών εγκρίσεων και διασαφηνίσεων.

7.3 ΜΕΙΩΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Οι τεχνικές μείωσης του κινδύνου στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση της
πιθανότητας πραγματοποίησης του κινδύνου που, ίσως, επηρεάσει αρνητικά ένα έργο.
Η πλειοψηφία των χρηματοοικονομικών και εμπορικών κινδύνων δεν είναι δυνατόν να
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αποτραπούν επαρκώς από αυτούς τους μηχανισμούς εφόσον εξαρτώνται από συνθήκες
εκτός έργου μη σχετιζόμενες με αυτό (π.χ. πληθωρισμός, αλλαγές επιτοκίου,
μακροοικονομικές τάσεις κ.α.)· Παρόλο αυτά, υπάρχει, έως ένα βαθμό, δυνατότητα για
μείωση του κινδύνου μέσω προσεκτικής και συντηρητικής επαγγελματικής κρίσης,
πρόσληψης ανεξάρτητων ειδικών για την επαλήθευση της μελέτης σκοπιμότητας και
των διάφορων τεχνικών, χρηματοοικονομικών και νομικών παραμέτρων του έργου και
της επιλογής αξιόπιστων και έμπιστων συμβαλλομένων.
Οι πολιτικοί κίνδυνοι αποτελούν ξεχωριστό τύπο κινδύνου και μπορούν να
μειωθούν αποτελεσματικά, με τη χρήση συγκεκριμένων τεχνικών μείωσης του κινδύνου.
Οι ανάδοχοι και οι άλλοι συμμετέχοντες μπορούν να διαμορφώσουν τις διάφορες πτυχές
συγκεκριμένης συναλλαγής και χρηματοδότησης με τέτοιο τρόπο ώστε να απατρέπουν,
ή τουλάχιστον να αποθαρρύνουν τη χώρα στην οποία κατασκευάζεται το έργο από την
πολιτική της ανάμιξη. Πρέπει να σχεδιαστεί αποτελεσματικά μια στρατηγική πολιτικής
προστασίας υιοθετώντας έναν εκ των ακόλουθων μηχανισμών.

7.3.1

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Κσταρχάς, οι συμμετέχοντες μπορούν να επιδιώξουν την εξασφάλιση
κυβερνητικών εγγυήσεων αναφορικά με συγκεκριμένους πολιτικούς κινδύνους
(κρατικοποιήσεις, και απαλλοτριώσεις φορολογικές/νομοθετικές αλλαγές κ.α.), ενώ η
κυβέρνηση της επιλεγμένης χώρας είτε παρέχει εγγυήσεις είτε δεσμεύεται για κάποια
εξασφάλιση ως προς συγκεκριμένους κινδύνους. Οι παραπάνω εγγυήσεις παρέχουν το
πλεονέκτημα στους συμμετέχοντες να τις χρησιμοποιήσουν ως εφαλτήριο για δίωξη της
κυβέρνησης σε περίπτωση αθέτησης των δεσμεύσεων της. Η πιθανότητα εξασφάλισης
αυτών των κυβερνητικών δεσμεύσεων ποικίλει κστά περίπτωση και εξαρτάται σε μεγάλο
βαθμό από τη διαπραγματευτική δύναμη των συμμετεχόντων και τις προθέσεις της
κυβέρνησης για ενθάρρυνση της ιδιωτικής συμμετοχής στο συγκεκριμένο έργο.
Δεύτερη μέθοδο αποτελεί η ανάμιξη ομάδων επιρροής της χώρας υλοποίησης
του έργου (π.χ. εγχώριοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και τράπεζες) είτε ως
επενδυτές, είτε ως δανειστές στο έργο. Η καλύτερη περίπτωση αυτού του τύπου είναι
εμπλοκή της κυβέρνησης ως μέτοχος (συνεισφορά ιδίων κεφαλαίων) ή ως εγγυητής
μέρους της πίστωσης.
Τρίτος μηχανισμός μείωσης του πολπικού κινδύνου είναι η ευθεία σύνδεση του
τελικού αποτελέσματος με διεθνή οικονομικά συμφέροντα, με απώτερο σκοπό να
διασφαλιστεί άτι κάθε ανασταλτική προσπάθεια της κυβέρνησης θα υπόκεπαι σε
σημαντική διεθνή πίεση.
Τέταρτη και τελευταία συνήθης πρακτική είναι η ανάμιξη εξωτερικών (από μία ή
περισσότερες χώρες) οργανισμών, όπως τράπεζες, επενδυτικά ινστιτούτα κ.τ.λ. Αυτή η
στρατηγική προστασίας αποθαρρύνει την κυβερνητική ανάμιξη και παρεμπόδιση, διότι
κάτι τέτοιο αναπόφευκτα επιφέρει την σύγκρουση με τις κυβερνήσεις των χωρών που
εδρεύουν οι παραπάνω οργανισμοί.

7.4 ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Θεωρητικά, η χρηματοδότηση των μεγάλων έργων μπορεί να σχεδιαστεί, ώστε
να μην επιτρέπεται σημαντική έκθεση των δανειστών στον κίνδυνο και να μην υπάρχει
ταυτόχρονα πιθανότητα έλλειψης κεφαλαίων για τους φορείς υλοποίησης, σε
περίπτωση εμφάνισης προβλημάτων {"non-recourse" project financing). Πρακτικά,
όμως, οι δανειστές δε μπορούν να βασιστούν μόνο στις συμβάσεις ως μέσο προστασίας.
Πλειάδα περιπτώσεων απαιτεί κάποια πιστωτική υποστήριξη των αναδοχών (ή άλλων
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αξιόπιστων πηγών), απαραίτητη για παροχή πρόσθετης προστασίας αναφορικά με
συγκεκριμένους κινδύνους (limited-recourse project financing).
Η τελευταία τακτική βασίζεται σε μηχανισμούς διασποράς του κινδύνου
(μεταβίβαση και διανομή) ανάμεσα στους αναδόχους, δανειστές και λοιπούς
ενδιαφερομένους. Η ευθύνη του κινδύνου πρέπει να "μοιράζεται" στην ομάδα που είναι
σε θέση να παρεμποδίσει την υλοποίηση του ή, έστω, να τον μετριάσει, κάτι που
μεταφράζεται σε κεφάλαια - καταφύγια και επαρκή πίστωση, ώστε να είναι σε θέση να
αποδεχθεί τον παραπάνω κίνδυνο.
Η διασπορά του κινδύνου ποικίλει ανάλογα της συναλλαγής και εξαρτσται από τη
διαπραγματευτική δύναμη των συμμετεχόντων και την ικανότητα τους να καλύψουν με
πρόσθετες χρηματορροές ενδεχόμενες απώλειες.
Διάφοροι τύποι εγγυήσεων, μακροχρόνιες δεσμεύσεις και μηχανισμοί πιστωτικής
ενίσχυσης χρησιμοποιούνται ως εργαλεία διασποράς του κινδύνου. Παρουσιάζονται
ακολούθως, οι κυριάτεροι εξ αυτών των τύπων :
•
•

•

•
•
•
•
•

Άμεσες εγγυήσεις - Direct guarantees
Περιορισμένες εγγυήσεις - Limited guarantees
- Περιορισμένες εγγυήσεις σε ποσότητα - Guarantees limited in amount
- Περιορισμένες εγγυήσεις ως προς τον χρόνο - Guarantees limited in time
- Περιορισμένες εγγυήσεις ως προς τον σκοπό - Guarantees limited in scope
("Contingent guarantees")
Έμμεσες εγγυήσεις - Indirect guarantees
- Take-or-pay contracts
- Take-and-pay contracts
- Take-if-needed contracts
Put-or-pay contracts and transportation agreements
Price support agreements
Minimum demand guarantees
Άτυπες εγγυήσεις - Implied guarantees
Κυβερνητικές διασφαλίσεις - Government assurances
Συμβόλαια προκαταβολών - Advance payment contracts
Εμπορικές εγγυήσεις - Commercial guarantees
Ρευστοποίηση ζημιών και αποζημίωση - Liquidated damages and indemnity
obligations

7.5

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Με το πέρας της διαδικασίας διασκορπισμού του κινδύνου στους συμμετέχοντες,
ο καθένας, έπειτα μπορεί να μειώσει περαιτέρω τον κίνδυνο που αντιμετωπίζει
υιοθετώντας διάφορους μηχανισμούς ασφάλισης και αντιστάθμισης, αυξάνοντας την
πιθανότητα κερδοφορίας του έργου, συνυπολογίζοντας, πάντα, και τα κόστη, όπως και
τις αμοιβές που μειώνουν την αναμενόμενη απόδοση ταυ κάθε αντισυμβαλλόμενου.
Μείζονος σημασίας είναι, βέβαια, η διαφοροποίηση της εταιρίας του έργου από
τους αναδόχους και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Ενώ, δηλαδή, η αντιστάθμιση και
ασφάλιση είναι διοικητικής μορφής ζητήματα για τους επενδυτές και τους χρηματοδότες
αναφορικά με το μερίδιο κινδύνου που τους αναλογεί, δεν αποτελεί κοινό τόπο και για
το εναπομείναν στην εταιρεία μερίδιο κινδύνου χωρίς πιστωτική ενίσχυση.
Στην πραγματικότητα, η ανπστάθμιση και η ασφάλιση για αυτούς του
εναπομείναντες κινδύνους αξιώνονται πάντα από τους χορηγούς χωρίς την παραμικρή
πιστωτική ενίσχυση. Θεωρητικά, οι δανειστές δεν αναλαμβάνουν τους κινδύνους ιδίων
Παντελίδης Κωνσταντίνος
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κεφαλαίων που επωμίζεται η εταιρεία, όπως ενδεχόμενες απώλειες λόγω ανωτέρας
δύναμης, η πολιτική ανωτέρα βία, οι κίνδυνοι της αγοράς κ.α. Συνέπεια του τελευταίου
είναι να χρηματοδοτούν ένα έργο, εάν και εφόσον έχουν υιοθετηθεί από την εταιρεία
του έργου, με ικανοποιητικό τρόπο για τους χρηματοδότες, τα απαραίτητα εργαλεία
αντιστάθμισης και ασφάλισης.

7.5.1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ

Υπάρχουν πολυάριθμες τεχνικές αντιστάθμισης που πρακτικά και
αποτελεσματικά βρίσκουν εφαρμογή στις διεθνείς χρηματαγορές. Γενικά, ο κίνδυνος
ισοτιμίας μετριάζεται από τις διεθνείς αγορές μετατροπής συναλλάγματος και τις
τακτικές διαχείρισης του κινδύνου που χαρακτηρίζουν αυτή τη μετατροπή, όπως είναι
τα swaps, τα Mures, τα forwards και τα options, καθώς και τα back-to-back δάνεια. Οι
μεταβολές στις τιμές των αγαθών αντισταθμίζονται με τα αντίστοιχα παράγωγα {swaps,
futures, forwards και options κ.τ.λ.) με υποκείμενη αξία αυτά τα αγαθά. Ομοίως, ο
κίνδυνος επιτοκίου μπορεί να διαχειρισθεί με παράγωγα πάνω σε επιτόκιο. Τέλος, και ο
πιστωτικός κίνδυνος αντιμετωπίζεται με ανάλογα παράγωγα.

7.5.2

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Η ασφάλεια στο project financing κατηγοριοποιείται σε εμπορική και πολιτική
ασφάλιση. Η εμπορική ενδείκνυται για όλους τους εμφανείς κινδύνους απωλειών, για
συγκεκριμένους πολιτικούς κινδύνους, ενώ η πολιτική ασφάλεια μόνο για ειδικούς
πολιτικούς κινδύνους.

7.5.3

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Σκοπός είναι η διαχείριση κινδύνου επιχειρηματικού ενδιαφέροντος μέσω
διασκορπισμού του στην ασφαλιστική αγορά και ενισχύοντας τη δύναμη αυτών των
επιχειρήσεων.
Ο Πίνακας που ακολουθεί περιγράφει την χρήση της εμπορικής ασφάλισης για
την μείωση των απωλειών από ανωτέρα δύναμη και πολιτικούς κίνδυνους
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7.6 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
0 πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τις ποικίλες εναλλακτικές διανομής του
κινδύνου στις συναλλαγές κστά το project finance. Βασικά, παρουσιάζονται οι πιο
συνηθισμένες εναλλακτικές διανομής ανάμεσα στους συμμέτοχους του έργου. Παρόλα
αυτά, στον πίνακα δεν "αντικατοπτρίζεται" ο τύπος και ο σκοπός της πιστωτικής
ενίσχυσης που παρέχεται από τον κάθε συμμετέχοντα στο έργο και ποικίλει για κάθε
τύπο κινδύνου.
Πρέπει πάντως να επισημανθεί ότι παρουσιάζονται, μάλλον, οι πιο συνήθεις
τακπκές και ότι το τελικό εξαγόμενο της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνου σε κάθε
συναλλαγή του project financing πιθανόν να είναι συνδυασμός μίας ή περισσότερων εκ
των ακόλουθων επιλογών ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε συναλλαγής. Ως εκ
τούτου, προκύπτει ότι ο ακόλουθος πίνακας δεν πρέπει να θεωρείται ως γενική αρχή ή
ακολουθούμενος κανόνας, καθότι οι διευθετήσεις για τη διαχείριση του κινδύνου σπς
πραγματικές συναλλαγές μπορεί κατά ένα ποσοστό να διαφέρουν από αυτές του
Πίνακα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ TOY PROJECT FINANCE
8.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθενται συνοπτικά όλοι οι τομείς, ανεξαιρέτως, στους
οποίους βρίσκει εφαρμογή η χρηματοδότηση μέσω project financing. Άλλοι από αυτούς
το χρησιμοποιούνε, ήδη για μεγάλο αριθμό ετών και σε άλλους αποτελεί καινοτόμο
μέθοδο χρηματοδότησης.

8.2 ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ TO PROJECT FINANCE
To project financing χρησιμοποιείται παγκοσμίως σε μία ευρεία γκάμα
παραγωγικών κλάδων. Συνιστά μέθοδο χρηματοδότησης που απολαμβάνει αυξανόμενη
δημοτικότητα, καθώς οι κυβερνήσεις επιδιώκουν την ανάμειξη του ιδιωτικού τομέα στη
χρηματοδότηση και λειτουργία της δημόσιας υποδομής
Οι επενδύσεις και η ανάληψη του management των δημόσιων περιουσιακών
στοιχείων από τον ιδιωτικό τομέα στηρίζεται ανοικτά από τις κρατικές κυβερνήσεις που
αναγνωρίζουν ότι οι εταιρείες του ιδιωτικού τομέα είναι αρτιότερα εξοπλισμένες και
περισσότερο αποδοτικές από ότι οι ίδιες στην ανάπτυξη και διαχείριση μεγάλων
δημόσιων υπηρεσιών και υποδομών.
Οπότε προκύπτει το ερώτημα ποιοι τομείς επιτρέπουν τη "διάθεσή" τους στο
project financing. Οι μέθοδοι χρηματοδότησης που αρχικά χρησιμοποιήθηκαν στους
τομείς πετρελαιοειδών, αερίου και εξόρυξης κστέληξαν να αποτελούν τις συνηθέστερες
χρησιμοποιούμενες μεθόδους στην παραγωγή ενέργειας και στις μεταφορές κατά τη
δεκαετία του '80. Οι τεχνικές αυτές συνήθως υιοθετούταν στους τομείς εκμετάλλευσης
των υδάτινων πόρων, της κατασκευής στέγασης των κυβερνητικών υπηρεσιών, καθώς
και των υπηρεσιών υγείας στα τέλη της δεκαετίας του '80 και στη δεκαετία του '90 και
πρόσφατα επεκτόθηκαν στην εκπαίδευση.
Αναλυτικότερα, το project financing χρησιμοποιείται εκτεταμένα στους
ακόλουθους τομείς.

8.2.1

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ

Από τη χρηματοδότηση του απαραίτητου εξοπλισμού για το πετρέλαιο και αέριο
έως την κατασκευή των διυλιστηρίων πετρελαίου και των αγωγών, οι εταιρείες
πετρελαιοειδών και αερίου χρησιμοποιούν με αυξανόμενο ρυθμό το project financing
ως μέθοδο μείωσης ταυ επιχειρηματικού χρέους με την λήψη υπέρογκων κεφαλαιακών
επενδύσεων εξαιρούμενων των λογιστικών καταστάσεων {off balance sheet treatment).

8.2.2

ΕΕΟΡΥΞΗ

Στη Λατινική Αμερική και σε τμήματα της Αφρικής οι εταιρείες εξόρυξης
χρησιμοποιούν τις τεχνικές project financing για τη χρηματοδότηση της εξόρυξης και τη
μείωση του εταιρικού χρέους και της έκθεσης των μετόχων.
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8.2.3

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Καθώς οι αγορές ηλεκτρικής ενέργειας απελευθερώθηκαν και τα κυβερνητικά
μονοπώλια απομακρύνθηκαν, οι εταιρείες του ιδιωτικού τομέα διαδραματίζουν, πλέον,
πρωταγωνιστικό ρόλο στη χρηματοδότηση νέων σταθμών ενεργείας χρησιμοποιώντας
το project financing μέσω συμβάσεων ανάθεσης που εγγυούνται τη ζήτηση του
ηλεκτρικού ρεύματος με το πλεόνασμα του εξαγομένου να πωλείται σε δεξαμενές
ηλεκτρικού ρεύματος. To project financing έδωσε τη δυνατότητα στον ανταγωνισμό να
ανθίσει στους κόλπους αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με τελικό αποτέλεσμα οι
καταναλωτές να απολαμβάνουν χαμηλότερα τιμολόγια και εγγυημένες παροχές. Στις
αναπτυσσόμενες χώρες, ο ηλεκτροπαραγωγικός τομέας είναι η περιοχή - κλειδί της
βιομηχανίας που βοηθάει στο να δοθεί εναρκτήρια ώθηση στην συνολική ανάπτυξη της
οικονομίας. Οι ιδιώτες προμηθευτές ηλεκτρικού επενδύουν σε μία βάση project
financing μέσω κυβερνητικών παραχωρήσεων σε πολλές χώρες βοηθώντας στην
υποκίνηση και στην παροχή πηγών ενέργειας για τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις με
κύριο γνώρισμα την αξιοπιστία και τη συνέπεια. Με αυτό τον τρόπο αυξάνουν τα
μεγέθη και αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής εν γένει.
Εργοστάσια παραγωγής ενέργειας με πρώτη ύλη το γαιάνθρακα, το πετρέλαιο
και το φυσικό αέριο, υδροηλεκτρικές μονάδες, εργοστάσια συνδυασμού θερμότητας και
ενέργειας ή ανανεώσιμων πηγών ενεργείας κατασκευάζονται με επιτυχία σε πολλά
σημεία του κόσμου σε βάση project financing.

8.2.4

ΝΕΡΟ

Κατά μήκος της υφηλίου, οι επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα και η εξειδίκευση
επαναπροσδιορίζουν τον τομέα υδάτινων πόρων. To project financing βοηθάει τις
εταιρείες να τοποθετήσουν τις επενδύσεις τους σε μακροπρόθεσμη βάση
εκσυγχρονίζοντας τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις επεξεργασίας του νερού, καθώς και
να προσφέρουν την απαραίτητη χρηματοδότηση για να κατασκευαστούν και
λειτουργήσουν νέες μονάδες επεξεργασίας νερού και εγκαταστάσεις διάθεσης υδάτινων
αποβλήτων και λυμάτων υπό κάποια εκ των μορφών παραχώρησης.

8.2.5

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Με την πρόσφατη ταχύτατη ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών παρατηρήθηκε
ραγδαία αναβάθμιση στο πεδίο των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας με ταυτόχρονη τη
διαρκώς αναπτυσσόμενη τάση χρήσης τεχνικών project financing για τη
χρηματοδότηση και τη δημιουργία νέων υποδομών τηλεπικοινωνιών. Καθώς οι
δανειακές επιβαρύνσεις των εταιρειών τηλεπικοινωνιών μετατράπηκαν σε "δανειακά
βουνά", το project financing μπορεί και ανοίγει το δρόμο για τη χρηματοδότηση αυτών
των νέων έργων υποδομής των τηλεπικοινωνιών χωρίς να προκύπτουν παράλληλα
αξιώσεις για επένδυση με στόχο τη μελλοντική ανάπτυξη.

8.2.6

ΔΡΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ

Τα εθνικά οδικά δίκτυα "ραγίζουν" κάτω από την πίεση της αυξημένης ζήτησης
από τους χρήστες τους και τα ελλιπή κυβερνητικά κονδύλια για τη συντήρηση και τη
μελλοντική τους επέκταση. Οι ιδιωτικές εταιρείες ενθαρρύνονται πλέον να
κατασκευάσουν, χρηματοδοτήσουν και να λειτουργήσουν νέους και υφιστάμενους
οδικούς άξονες σε βάση είτε πραγμσπκών, είτε σκιωδών διοδίων με τη χρήση των
συμβάσεων παραχώρησης από τις δημόσιες αρχές.
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8.2.7

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΡΟ

Οι αναχρονισμένοι σιδηρόδρομοι απαιτούν μαζικές και επείγουσες επενδύσεις.
To project financing διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην απαιτούμενη συγκέντρωση
κεφαλαίων για τον εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη νέας σιδηροδρομικής υποδομής. Αυτή
η μέθοδος χρηματοδότησης χρησιμοποιείται επίσης, και στη δημιουργία νέων
συστημάτων αστικών μαζικών δημόσιων συγκοινωνιών, τόσο ελεύθερης, όσο και
σταθερής τροχιάς.

8.2.8

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Παλαιότερα υπήρχε η απόλυτη κυριαρχία των κυβερνήσεων που πίστευαν άτι ρόλος
τους είναι να παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες. Πλέον κατά μήκος της Ευρώπης, οι
ιδιωτικές εταιρείες και οι δημόσιοι φορείς εισέρχονται σε Συνεργασίες Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα {Public Private Partnerships-PPPs) όπου με παραχωρήσεις αποδίδονται
σε κοινοπραξίες του ιδιωτικού τομέα ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η χρηματοδότηση και
η συντήρηση υποδομών παροχής δημόσιων υπηρεσιών όπως σχολεία, νοσοκομεία,
δρόμοι, κυβερνητική στέγαση, κυβερνητικές υπηρεσίες, δημόσιος φωτισμός κ.τ.λ. Οι
πληρωμές τείνουν να προέρχονται όχι από τον τελικό χρήστη αλλά από την κυβέρνηση
εξαιτίας της δυσκολίας της συγκέντρωσης του αντίτιμου π.χ. για τις ωφέλειες που
απορρέουν από ένα έργο φωτισμού μίας οδού. Οι PPPs, οι οποίες αποτελούν
παραλλαγές των μορφών Κατασκευή - Λειτουργία - Μεταβίβαση {Build - Operate Transfer, ΒΟΤ) και Σχεδιασμός - Κατασκευή - Χρηματοδότηση - Λειτουργία {Design Build - Finance - Operate, DBFO) έχουν ευρεία αποδοχή, υλοποιούνται από σημαντικό
αριθμό ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και διαφαίνεται να αποτελόσουν τον κανόνα των
δημόσιων προμηθειών του μέλλοντος.
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Το δεύτερο μέρος ασχολεΐται διεξοδικό με τη σύγχρονη τάση, στα πλαίσια του
project financing, χρηματοδότησης και υλοποίησης μεγάλων έργων, τις συνεργασίες
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, γνωστές διεθνώς ως Public - Private Partnerships (PPP's).
Ειδικότερα, στο ένατο κεφάλαιο απαριθμούνται τα αΐπα υπέρ μίας τέτοιας
κίνησης και οι περιπτώσεις που δικαιολογούν την "ύπαρξή" και επιλογή της. Στο
κεφάλαιο αυτό τεκμηριώνονται θεωρητικά τα οφέλη που προκύπτουν από μια
συνεργασία Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα για το κοινωνικό σύνολο, που αποτελεί τον
τελικό αποδέκτη κάθε προσπάθειας υπό το πρίσμα βεβαίως της ισορροπίας που πρέπει
να υπάρχει ανάμεσα στη χρηματοοικονομική και κοινωνικοοικονομική ανάλυση και
στόχους αντίστοιχα, καθώς και στους τρόπους γεφύρωσης ενδεχόμενου κενού που
εμφανίζεται από τις παραπάνω αναλύσεις Ακολούθως αναλύεται πολύπλευρα η
δημόσια συμμετοχή και ο βέλτιστος προτεινόμενοςρόλος που πρέπει ο δημόσιος τομέας
να διαδραματίσει για την επίτευξη των αναμενόμενων απστελεσμέττων. Επίσης
παρουσιάζονται οι ωφέλειες που απορρέουν από πς Συνεργασίες Δημοσίου - Ιδιωτικού
Τομέα, οι κίνδυνοι που παραμονεύουν, καθώς και οι παρανοήσεις που συχνό γίνονται.
Τέλος μέσω γενικών συμπερασμάτων, δίδονται συστάσεις που δόκιμο είναι να ληφθούν
υπόψη κατά την υιοθέτηση μίας τέτοιας πρακτικής.
Στο δέκατο κεφάλαιο αναλύονται οι βασικές προϋποθέσεις (π.χ. κατάλληλο
περιβάλλον διαφάνεια κ.α.) που πρέπει να ικανοποιούνται για την εππνχία των
συνεργασιών, όπως επίσης και θεμελιώδη ζητήματα (π.χ. τιμολόγηση) που χρίζουν
προσοχής λόγω σημανπκού και άμεσου αντίκτυπου τους.
Τέλος το ενδέκατο κεφάλαιο παρουσιάζει πς τρεις θεμελιώδεις κατηγορίες
συνεργασιών καθώς και όλες πς πιθανές μορφές συνεργασίας ιδιωτικού και δημόσιου
τομέα - με πς εφαρμογές τους τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τους -, οι οποίες
εμπεριέχονται στις παραπάνω κατηγορίες
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Μάλιστα, την τελευταία δεκαετία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τάχθηκε υπέρ των
Συνεργασιών Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα (Public-Private Partnerships, PPP's). Οι
παγκόσμιοι χρηματοδοτικοί οργανισμοί, όπως για παράδειγμα η Παγκόσμια Τράπεζα
(World Bank) επέμειναν στην σκοπιμότητα της χρήσης των αγορών για την παροχή
υποδομών. Χωρίς την παραμικρή διάθεση για αναθεώρηση αυτής της "πρόσκλησης"
προς τις αγορές, θα ήταν έγκαιρη και σκόπιμη η ανάμιξη έως ένα συγκεκριμένο βαθμό
της Πολιτείας, στα πλαίσια της ανάγκης της παρουσίας της σε ένα μεταβαλλόμενο
παγκόσμιο περιβάλλον.
Οι Συνεργασίες Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα {PPP's) ουσιαστικά αποτελούν
διευθετήσεις ανάμεσα σε δημόσιες και ιδιωτικές οντότητες με απώτερο στόχο τη
δημιουργία της δημόσιας υποδομής και την παροχή των σχετικών υπηρεσιών. Κύριο
γνώρισμα τους αποτελεί ο επιμερισμός τόσο των κινδύνων, όσο και της απόδοσης
ανάμεσα στους "συνεργάτες" (partners).
Χρησιμοποιούνται σε μεγάλο ποσοστό σε όλα τα μήκη και πλάτη της υφηλίου
και σε πλειάδα περιπτώσεων. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός, όσον αφορά την
εφαρμογή τους, ούτε σε κάποιο κυβερνητικό επίπεδο, ούτε σε κάποιο είδος υποδομής ή
υπηρεσίας Ανεξαρτήτως του σκοπού σύστασης της συνεργασίας κοινός τόπος σε όλες
τις Συνεργασίες Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα {PPP's) είναι η ενσωμάτωση των δυνάμεων
του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Με άλλα λόγια, οι Συνεργασίες Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα {PPP's) ουσιαστικά εκμεταλλεύονται τις καινοτόμες ικανότητες μίας
ιδιωτικής επιχείρησης που δημιουργούν "επάρκειες", οι οποίες με τη σειρά τους
ανοίγουν το δρόμο σε μία κυβέρνηση να απελευθερώσει δημόσιο χρήμα για πλέον
ουσιώδη οικονομικά και κοινωνικά προγράμματα.
Είναι σημαντικό να θυμάται κανείς άπ μια Συνεργασίες Δημόσιου - Ιδιωτικού
Τομέα {ΡΡΡ) μπορεί να μην αποτελεί πάντοτε την πλέον ενδεδειγμένη εναλλακτική λύση
για τη δημιουργία μιας υποδομής ή την παροχή μιας υπηρεσίας. Ως εκ τούτου, οι
κυβερνήσεις οφείλουν να μη θεωρούν ότι οι συνεργασίες τους με τον ιδιωτικό τομέα
αποτελούν τις "εύκολες λύσεις" σε δύσκολα ζητήματα. Επίσης, πρέπει να έχουν
αφομοιώσει άπ, από την σκοπιά του ιδιώτη συνεργάτη, αύξηση του κινδύνου θα πρέπει
να καταλήγει σε μεγαλύτερες αποδόσεις και άτι η διαπραγμάτευση των συμβάσεων
ενδέχεται να αξιώνει υψηλό βαθμό αρτιότητας και γνώσης.
Για όλα τα παραπάνω, η εκάστοτε κυβέρνηση πρέπει να προβαίνει σε μία
ιδιαίτερα προσεκτική προσέγγιση και να εξετάζει όλους τους σχετικούς παράγοντες
επηρεασμού και τα ζητήματα που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη θεώρηση των
διευθετήσεων αστού του είδους.

9.3

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ

Ο όρος Συνεργασίες Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα {Public-Private Partnerships,
στο εξής PPP'd) χρησιμοποιείται για να περιγράφει μία τάση σε εξέλιξη, όχι επαρκώς
ορισμένη. Είναι όμως ικανοποιητικά ακριβής ως προς την περιγραφή της καινοτομίας,
όπως αποτελεί η συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την
αποπεράτωση ενός έργου. Παρόλα αστό, είναι αρκετά ασαφής για να εκφράσει τις
φιλοδοξίες όλων έκτων συμμετέχουν και πιο συγκεκριμένα: (ο) των πολιτικών που
αντιμετωπίζουν τις συνεργασίες αυτές ως τρόπο παράκαμψης των οικονομικών
περιορισμών, (β) των κυβερνητικών εκπροσώπων που μπορεί αβίαστα να θεωρούν
εαυτούς ως επικεφαλής ενός νέου τύπου επιχειρήσεων και, τέλος, (γ) των ιδιωτών που
αρέσκονται στη σκέψη ότι ανακάλυψαν τις "μαγικές λέξεις" που θα "ανοίξουν τις
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πόρτες" σε νέες αγορές και την ίδια στιγμή θα τους απονέμουν το κύρος της ηγεσίας
των δημόσιων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.
Υπό μία ευρεία θεώρηση του όρου θα ήταν σωστό να ειπωθεί ότι μία ΡΡΡ
αποτελεί τον κανόνα όταν η κυβέρνηση υπογράφει μία σύμβαση, ακόμη και για μία
απλή παροχή αγαθών, με ιδιωτικούς οικονομικούς φορείς. Υπό ένα στενότερο πρίσμα,
μία ΡΡΡ μπορεί να έχει λόγο ύπαρξης, εφόσον:
•

•

•

Η ιδιωτική συνεργασία διασφαλίζει μία συνολική προσέγγιση ως τμήμα μίας γενικής
σύμβασης εργασίας. Η συνεργασία μπορεί, τότε, να αναπτυχθεί μέσω του
συνυπολογισμού των εγγυήσεων που αφορούν στην απόδοση και στις τιμές, και με
την επέκταση της σύμβασης ώστε να συμπεριλάβει το management των
λεπουργικών δραστηριοτήτων. Ως εκ τούτου, τα κύρια χαρακτηριστικά μίας ΡΡΡ
συνίστανται, πρώτον και κυριότερο, στη συνολική κάλυψη που παρέχεται από τον
ιδιωτικό τομέα και στο βαθμό της αυτονομίας που απολαμβάνει ο τελευταίος. Το
πλέον εξελιγμένο στάδιο μίας συνεργασίας είναι αυτό της παραχώρησης κατά το
οποίο αυτός στον οποίο παραχωρείται το έργο επιφορτίζεται και με την κατασκευή
και με τη λειτουργία της υποδομής. Η σημασία της λειτουργικής φάσης, συχνά,
υπσπμάται.
Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το έργο μοιράζονται ανάμεσα στο δημόσιο τομέα και
στις ιδιωτικές επιχειρήσεις που αναμιγνύονται. Αυτής της φύσης ο επιμερισμός του
κινδύνου απαιτεί από τις αρχές να υιοθετήσουν μία θετική στάση απέναντι στις
συνεργασίες.
Ο ανάδοχος του έργου αποζημιώνεται, είτε στο σύνολο, επε μερικώς μέσω
"διοδίων" που επιβάλλονται στους χρήστες. Και ενώ, οι δύο πρώτες συνθήκες είναι
υποχρεωτικές, η τρίτη δεν είναι ούτε απαραίτητη, ούτε επαρκής προϋπόθεση για
μία ΡΡΡ. Τα διόδια (αντίτιμο χρήσης της υποδομής / παροχής της υπηρεσίας)
μπορεί να επιβληθούν είτε απευθείας από τους δημόσιους φορείς, είτε έμμεσα εκ
μέρους των τελευταίων, ενώ ο ανάδοχος (που του παραχωρείται η κατασκευή και
εκμετάλλευση του έργου) μπορεί να αποζημιωθεί εξ ολοκλήρου από το δημόσιο
τομέα. Η αποζημίωση του αναδάχου του έργου στη βάση του εισοδήματος από τη
λεπουργία του δεν συνιστά βασικό χαρακτηριστικό μίας ΡΡΡ.

Η σύμβαση που ενσωματώνει τη συνεργασία στην πληρέστερη μορφή της, αυτή
της παραχώρησης, δεν παρουσιάζει καμία ομοιότητα με τις συμβάσεις δημοσίων έργων
που αποδίδονται στη χρονική περίοδο κατά την οποία η υπηρεσία θα παρέχεται στο
χρήστη και τη θεμελιώδη φύση της υπηρεσίας. Για αυτό το λόγο, τα κριτήρια επιλογής
και οι συνηθισμένες εγγυήσεις δεν είναι μεγάλης σχετικότητας Συνεπώς τα δύο βασικά
κριτήρια για μία ΡΡΡ είναι, αφενός η υιοθέτηση μίας σφαιρικής και μακροχρόνιας
προσέγγισης ενός έργου και, αφετέρου, η αποδοχή του επιμερισμού του κινδύνου.
Αλλά, όπως επεσήμανε και στον παρελθόν, ένας Ευρωπαίος Επίτροπος ο Neil Kinnock,
η πλέον σημαντική λέξη στον όρο Συνεργασία Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα είναι αυτή
της συνεργασίας {partnership).
Οι PPP'sσυνδυάζουν τη χρησιμοποίηση των κεφαλαίων του ιδιωτικού τομέα, και
ενίοτε και του δημόσιου, με τελικό στόχο τη βελτίωση των δημοσίων παρεχομένων
υπηρεσιών ή τη διαχείριση των δημόσιων περιουσιακών στοιχείων. Εστιάζοντας στο
τελικό εξαγόμενο των δημόσιων υπηρεσιών, έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν μία
προσέγγιση πιο εξελιγμένη και αποτελεσματική ως προς το κόστος {cost-effective) που
αφορά στη διαχείριση του κινδύνου από το δημόσιο τομέα, συγκρινόμενη με αυτή που
επιτυγχάνεται από την παραδοσιακή προμήθεια του δημοσίου βασιζόμενης στις εισροές.
Η βασική αρχή που διέπει τη διαμόρφωση ενός συμβολαίου ΡΡΡ ανάμεσα στο
δημόσιο τομέα ως πελάτη και έναν εργολάβο {contractoi) του ιδιωτικού τομέα, αφενός
υποχρεώνει τον πρώτο να καταστήσει απόλυτα ευκρινείς τις μακροχρόνιες ανάγκες του
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για συγκεκριμένες παρεχόμενες υπηρεσίες και, αφετέρου διασφαλίζει ότι ο εκπρόσωπος
του ιδιωτικού τομέα δε θα θέσει σε κίνδυνο τα κεφάλαια του για να παράσχει αυτές τις
υπηρεσίες πριν αισθανθεί ότι θα είναι απόλυτα ικανοποιημένος από τη μακροχρόνια
απόδοση της συνεργασίας που πέραν των άλλων πρέπει να είναι και βιώσιμη. ’Οταν κάτι
τέτοιο συμβαίνει, οι συνεργασίες αυτής της μορφής αποτελούν το "αντίδοτο" στο
δέλεαρ της "βραχυχρονιστηταζ (short-termism) τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον
δημόσιο τομέα.
Πολλές συμφωνίες παραχώρησης τύπου Κατασκευή - Λειτουργία - Μεταβίβαση
(buiit-operate-transfer, ΒΟΤ) μπορούν να χαρακτηρισθούν ως PPP's, εφόσον, βέβαια, ο
τελικός υπόλογος για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών στο κοινό παραμένει ο
δημόσιος τομέας. Κάτι τέτοιο βρίσκεται και πίσω από τη περιώνυμη κίνηση, γνωστή ως
Private Finance Initiative (PR) της Βρετανικής κυβέρνησης.
Κστά ανπδιαστολή, οποιαδήπστε μορφή ΡΡΡ συνιστά επιχειρηματική σχέση
ανάμεσα στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα που δεν ακολουθεί ως πρότυπο κανένα από
αυτά τα μοντέλα. Για παράδειγμα, στην περίπτωση ενός έργου στα πλαίσια της PFI που
προαναφέρθηκε, η επιχείρηση ορίζεται από ένα μακροχρόνιο συμβόλαιο στο οποίο οι
υπηρεσίες που παρέχονται στο κοινό - αποκαλούμενες και τα εξαγόμενα (outputs) της
συνεργασίας - καθορίζονται λεπτομερέστατα. Αλλά, κστά την περίπτωση που παίρνει τη
μορφή ενός joint venture ιδίων κεφαλαίων ανάμεσα στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα,
μία ΡΡΡ καταλήγει σε μία επιχείρηση με συγκεκριμένες υποχρεώσεις από πλευράς
δημοσίου που καθορίζονται από το καταστατικό της ή από τα συμβόλαια με το δημόσιο
τομέα.
Σε κάθε περίπτωση, ο σκοπός μίας επιχείρησης που δημιουργείται στα πλαίσια
μιας ΡΡΡ, περιορίζεται μάλλον από τις δυνάμεις της αγοράς ή τον θεσπισμένο ρυθμιστή.
Πιθανόν, το ίδιο να ισχύει και για το κέρδος της,. Μολονότι, τα κίνητρα, εντός
φυσιολογικών ορίων, του ιδιωτικού τομέα για τη διαχείριση εξακολουθούν να βρίσκουν
εφαρμογή μέσα σε μία ΡΡΡ, όπως για παράδειγμα η ικανοποίηση της ανάγκης να
αποκομίσει επαρκή απόδοση κεφαλαίου, εντούτοις η επιχείρηση, στην πράξη,
ρυθμίζεται παθητικά από τις αρχές των περιορισμών που απορρέουν από τη σύμβαση
και χωρίς να αναμιχθεί ρυθμιστής.
Επιπροσθέτως, μέσα σε ένα έργο PFI, ο δημόσιος τομέας πληρώνει για τις
υπηρεσίες εκ μέρους του κοινωνικού συνόλου και διατηρεί την τελική ευθύνη για την
παροχή τους, ενώ ο ρόλος του ιδιωτικού φορέα περιορίζεται στην εξασφάλιση ενός
βελτιωμένου μηχανισμού παροχής υπηρεσιών. Ανπθέτως, στο μοντέλο των
ιδιωτικοποιημένων φορέων κοινής ωφέλειας η τελική αυτή ευθύνη μεταβιβάζεται εξ
ολοκλήρου στον ιδιωτικό τομέα.
Ο απαραίτητος ρόλος του δημοσίου σε όλες τις PPP's - είτε είναι PR, είτε joint
venture ή οποιαδήπστε άλλη μορφή συνεργασίας - είναι να ορίσει το σκοπό της
επιχείρησης, να συγκεκριμενοποιεί τις προτεραιότητες, τους στόχους, και τα
αποτελέσματα (εξαγόμενα), δηλαδή, εν ολίγοις, να περιγράφει το καθεστώς λειτουργίας
το οποίο θα δώσει και τα ανάλογα κίνητρα στο management της συνεργασίας για την
παροχή των υπηρεσιών. Ο απαραίτητος ρόλος και η ευθύνη του ιδιωτικού τομέα σε
όλες τις PPP's είναι η επίτευξη των επιχειρηματικών αντικειμενικών στόχων τους με
όρους, όμως, προσφοράς αξίας στα κεφάλαια που τοποθετεί ο δημόσιος φορέας.
Οι PPP's δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν σε όλες τις περιπτώσεις ως "μερικές
ιδιωτικοποιήσεις". Επί παραδείγμστι, υπάρχει σημαντική διάκριση, αφενός ανάμεσα σε
μία ιδιωτική επιχείρηση στην οποία κατέχει και ένα μειοψηφικό ποσοστό ο δημόσιος
τομέας άλλα δεν έχει την παραμικρή επιρροή στους αντικειμενικούς στόχους ή τις
λεπουργίες της επιχείρησης (που θεωρείται σε γενικές γραμμές μερική ιδιωτικοποίηση),
και αφετέρου σε ένα joint venture ανάμεσα στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα κστά το
οποίο η επιχείρηση περιορίζεται από τις συστάσεις του δημοσίου ή από μία σύμβαση
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κατά την οποία το δημόσιο διατηρεί όλες τις καταστατικές λειτουργίες. Και στις δύο
περιπτώσεις έχουμε μορφή ΡΡΡ.
Το μοντέλο των PPP's είναι πολύ ευέλικτο και ορατό σε πλειάδα περιπτώσεων.
Χαρακτηριστικά έως σήμερα, οι περισσότερες συμφωνίες PPP's που υλοποιήθηκαν στη
Μ. Βρετανία είχαν να κάνουν με την παροχή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα από
κάποιο συνεργάτη του ιδιωτικού τομέα μέσω μακροχρόνιας σύμβασης. Οι συμφωνίες
που σχετιζόταν με περισσότερα των 400 τέτοιων PFI έργων, με συνδυασμένη αξία
κεφαλαίου άνω των 19 δισεκατομμυρίων βρετανικών λιρών, έχουν υπογράφει σε
πολυάριθμους τομείς, περιλαμβάνοντας αυτούς της υγείας, εκπαίδευσης, μεταφορών,
άμυνας, πληροφοριακής τεχνολογίας, περιβαλλοντικής προστασίας και κυβερνητικής
κτιριακής υποδομής.
Ένα επιτυχές πρόγραμμα ΡΡΡ πιθανόν να χρειάζεται κάποιο βαθμό
μεταρρύθμισης τόσο του δημοσίου, όσο και του ιδιωτικού τομέα, με απώτερο στόχο τη
διαμόρφωση του κατάλληλου περιβάλλοντος για την επιτυχία του εγχειρήματος. Έτσι
όμως, προκύπτουν σαφή μειονεκτήματα στην προσέγγιση μίας ΡΡΡ στο βαθμό που
αυτού του είδους οι μεταρρυθμίσεις κωλυσιεργούν την υλοποίηση της επένδυσης.
• Όσον αφορά στο δημόσιο τομέα, δυνητικές μεταρρυθμίσεις θα μπορούσαν να
περιλαμβάνουν τη μετακίνηση από τις συμβάσεις που βασίζονται στις εισροές (inputbased,) σε αυτές που βασίζονται στο τελικό εξαγόμενο (output-based). Κάτι τέτοιο,
ίσως, απαιτούσε "γενναίες" επενδύσεις για την ανάπτυξη των απαιτούμενων
δεξιοτήτων και την καθοδήγηση προς τις βέλτιστες πρακτικές, τη θέσπιση της
κατάλληλης νομοθεσίας - π.χ. να τακτοποιηθούν ανασταλτικές διατάξεις
συγκεκριμένων δημόσιων νομοθεπκών αρχών η κάποια φορολογικό ζητήματα των
συμβάσεων ΡΡΡ - καθώς και τη θεσμική μεταρρύθμιση ώστε να υποβοηθηθεί η
ανάληψη πρωτοβουλιών, την εξασφάλιση των πόρων και την έγκριση των
συναλλαγών.
• Όσον αφορά στον ιδιωτικό τομέα, ίσως, είναι σκόπιμες οι μεταρρυθμίσεις που
θέτουν ως στόχο τη διαμόρφωση της ικανότητας που απαιτείται στην παροχή
συνολικών υπηρεσιών στο δημόσιο καθ ’ όλη τη διάρκεια ζωής του περιουσιακού
στοιχείου και να παράσχει μακροχρόνιο (συνήθως μεταφράζεται σε 25 έτη και πλέον)
project finance. Ανπστρόφως, με το που ευδοκιμούν οι απαραίτητες συνθήκες ενός
κστάλληλου περιβάλλοντος, ο χρόνος που χρειάζεται για να πραγματοποιηθούν οι
συναλλαγές και τα σταθερά αρχικά κόστη υλοποίησης, τόσο για τον ιδιωτικό αλλά και
τον δημόσιο τομέα, πρέπει - όπως έχει αποδείξει και η εμπειρία - με σταθερό ρυθμό
να μειωθούν.
Οι PPP's σίγουρα δεν συντελούν στην εύκολη εξεύρεση εναλλακτικών για το
δημόσιο τομέα, ούτε αποτελούν τη λύση σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρόλα αυτά, μπορούν
να προσφέρουν ένα ευέλικτο πλαίσιο μέσα στο οποίο οι δεξιότητες και οι πόροι του
ιδιωτικού τομέα ενεργοποιούνται για να οδηγήσουν σε ανώτερης ποιότητας, βιώσιμες
και περισσότερο απστελεσμστικές ως προς το κόστος δημόσιες υπηρεσίες κάτω από τις
κατάλληλες συνθήκες.

9.4 ΠΑΤΙ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ PPP's
Οι PPP's σε γενικές γραμμές "διασκορπίζουν" τα κόστη της δημιουργίας ενός
περιουσιακού στοιχείου στη διάρκεια του χρόνου και / ή συμβάλλουν στο να επηρεάζει
η σχετική κεφαλαιακή δαπάνη τους ισολογισμούς των ιδιωτικών επιχειρήσεων παρά
αυτούς των δημοσίων φορέων. Οι παραπάνω αντικειμενικοί στόχοι μπορούν να
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επιτευχθούν εξαρτώντας άμεσα την "παροχή" του εκάστστε περιουσιακού στοιχείου από
τις απαιτούμενες υπηρεσίες που καλείται να παράσχει - δηλαδή, το τελικό αποτέλεσμα
(ιoutput) - παρά από τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία, ή αλλιώς εισροές {inputs). Σε
κάθε περίπτωση όπου υφίστανται περιορισμοί στους δημόσιους προϋπολογισμούς, είναι
πασίδηλα τα πλεονεκτήματα της υιοθέτησης μιας μορφής ΡΡΡ για την παροχή
κατηγοριών δημόσιων υπηρεσιών που σε αντίθετη περίπτωση θα ήταν οικονομικά
δυσβάσταχτες για μία κυβέρνηση.
Στην "καρδιά" όλων των ΡΡΡ είναι η εκμετάλλευση των ιδιωτικών κεφαλαίων.
Μέσα σε ένα πλαίσιο ΡΡΡ, κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε θεαματική βελτίωση της
αξίας των χρημάτων (value for monefi για μία κυβέρνηση με δεδομένο το ακόλουθο
σκεπτικό: οι κίνδυνοι μεταφέρονται στον "ιδιώτη" (εφόσον, βέβαια, ο τελευταίος
δύνσται να τους αντιμετωπίσει) και δημιουργούνται ισχυρότατα κίνητρα στον ιδιωτικό
τομέα για την μακροχρόνια παροχή αξιόπιστων δημόσιων υπηρεσιών. Τα παραπάνω
οφέλη είναι επαρκή για να διασφαλίσουν άτι οι PPP's συχνά γίνονται ο πλέον
διαδεδομένος τρόπος προμηθειών, ακόμη και όταν τα διαθέσιμα δημόσια κεφάλαια είναι
περιορισμένα.
Μεγάλο ποσοστό της βελτίωσης της αξίας των χρημάτων προέρχεται από το
γεγονός ότι όταν γίνεται εκμετάλλευση των ιδιωτικών κεφαλαίων και ελλοχεύει κάποιος
βαθμός κινδύνου - όπως, για παράδειγμα, κατά τη μακροχρόνια παροχή δημόσιων
υπηρεσιών - λαμβάνονται οι δέουσες εμπορικές αποφάσεις αναφορικά με το σχεδίασμά,
το καθεστώς λειτουργίας, τον προγραμματισμό των ανθρωπίνων πόρων, την
κοστολόγηση των περιουσιακών στοιχείων για όλο τον χρόνο ζωής τους και άλλα.
Οι PPP's λειτουργούν στα "σύνορα" ανάμεσα στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα
χωρίς να αποτελούν, ταυτόχρονα, ούτε κρατικά, ούτε ιδιωτικοποιημένα περιουσιακά
στοιχεία και υπηρεσίες. Για αστό, από πολιτικής σκοπιάς, αντιπροσωπεύουν τον "τρίτο
δρόμο" κατά τον οποίο μία κυβέρνηση μπορεί να προσφέρει κάποιες δημόσιες
υπηρεσίες. Περαιτέρω, σε πρακτική βάση, οι PPP's εκφράζουν μία μορφή συνεργασίας
κατοχυρωμένης με σύμβαση σύμφωνα με την οποία η κοινή δράση δημόσιων και
ιδιωτικών φορέων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα αστό ποσ η μεμονωμένη δράση των
φορέων της κάθε "πλευράς" δεν μπορεί να επιτύχει. Πλειάδα κρότών, μέλη του
"Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (Organization for Economic
Cooperation and Development)" έχουν ενεργά προγράμματα ΡΡΡ, όπως επίσης και ένας
διαρκώς αυξανόμενος αριθμός αναπτυσσόμενων κρατών.
Οι έως σήμερα ενδείξεις στην Μεγάλη Βρετανία , που καταδεικνύουν σαφώς, όπ
νέες επενδύσεις που έγιναν μέσω PPP's στις δημόσιες υπηρεσίες έχουν σε σημαντικό
βαθμό υλοποιηθεί πριν από τον προγραμματισμένο χρόνο και εντός του
προϋπολογισμού, ενισχύουν το συμπέρασμα ότι ενώ σε αρχικό στάδιο οι συμβάσεις που
είναι απόρροια αυτής της λογικής βρίθουν απαπήσεων από το δημόσιο τομέα, σε τελική
ανάλυση αποκομίζονται πολύ αξιόλογα οφέλη.
Ως συμπλήρωμα στις παροχές των έργων PFI στη Μεγάλη Βρετανία, σημαντικός
αριθμός ΡΡΡ σχεδιάστηκε για να επιφέρει αποτελεσματικότερη χρήση των, ήδη,
υπαρχόντων δημόσιων περιουσιακών στοιχείων, παρά να κατασκευάσει εκ νέου
υποδομές για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών. Αυτού του είδους οι PPP's αφορούν
σε περιουσιακά στοιχεία, που μπορούν να συνίστανται σε υλικά {tangible), στην
τεχνογνωσία {know-how) ή στην πνευματική ιδιοκτησία, με διπλή χρήση ή εφεδρικές
δυνατότητες. Μερικές φορές, η επίγνωση των δυνατοτήτων τους αξιώνουν ένα equity
joint venture ανάμεσα στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
Ανάμεσα σε αυτές τις καθιερωμένες δύο μορφές ΡΡΡ - αφενός, οι
επιχειρηματικές δραστηριότητες που βασίζονται σε παραχώρηση και, αφετέρου, ένα
joint venture - βρίσκεται ένα ευρύ φάσμα πιθανόν δομών ΡΡΡ που έχει χαρακτηριστικά
γνωρίσματα και των δύο "άκρων". Αυτές οι δομές συνδυασμού συνεργασίας μπορούν
να προσφέρουν μερικές από τις μεγαλύτερες δυνατότητες σε μελλοντική εφαρμογή των
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PPP's, εξαιτίας της προσαρμοστικότητάς τους στις συγκεκριμένες ανάγκες των
δημόσιων φορέων. Το φάσμα των δυνητικών PPP's, επίσης, εκτείνεται ανάμεσα σε
επιχειρήσεις που σχεδόν εξ ολοκλήρου ελέγχονται από δημόσια συμφέροντα και αυτές
που ελέγχονται από - και εξυπηρετούν - τα ιδιωτικά συμφέροντα. Χαρακτηριστικά,
εκτός Ηνωμένου Βασιλείου υπάρχουν επιχειρήσεις ΡΡΡ που ελέγχονται και διοικούνται
από κοινού από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, αλλά το πλειοψηφικό ποσοστό τους
ανήκει στο δημόσιο.
Η αξία που προσπαθεί να αποκομίσει ένας ιδιώτης επενδυτής από ένα έργο ΡΡΡ
είναι ή απόδοση του απασχολούμενου κεφαλαίου - ως κίνητρο διαχείρισης, δεν αποτελεί
κάτι διαφορετικό από αυτό που επιδιώκει οποιαδήποτε άλλη ιδιωτική επιχείρηση. Ο
επενδυτής του ιδιωτικού τομέα, ενδεχομένως, έχει κάποια συμφέροντα βάσει του
συμβολαίου ΡΡΡ, αλλά κάτι τέτοιο είναι συνήθως αποδεκτό και αποτελεί φυσιολογικό
επακόλουθο. Αντιθέτως, ο δημόσιος φορέας έχει υπόψη του μία ευρύτερη διάσταση του
όρου "αξία" κατά τη συμμετοχή του ως επενδυτής σε ένα έργο ΡΡΡ οπό την απλή μόνο
απόδοση του απασχολούμενου κεφαλαίου- το τελευταίο θα μπορούσε να εμπερικλείει
και περαιτέρω πολιτικές σκοπιμότητες.
Οι κανόνες που διέπουν τη λειτουργία μίας ΡΡΡ πρέπει να διασαφηνιστούν
πλήρως μέσα στα καταστατικά έγγραφα ή σε όποιες άλλες διευθετήσεις που περιέχει η
σύμβαση. Στόχος είναι η διοικητική ομάδα να γνωρίζει τους περιορισμούς υπό το πρίσμα
των οποίων οφείλει να διοικήσει την επιχείρηση. Αυτοί οι περιορισμοί, δεν αποκλείεται
να αποτελόσουν και σημαντικές επιρροές της στρατηγικής που χαράσσεται για τους
ανθρώπινους πόρους της επιχείρησης και να επιδράσουν στην προσέγγιση ΡΡΡκστά την
προσέλκυση και διατήρηση της κατάλληλης ηγετικής ομάδας και προσωπικού.
Η "χαλιναγώγηση" των δυνατοτήτων μίας ΡΡΡ απαιτεί τα μοναδικά
χαρακτηριστικό να είναι αναγνωρίσιμα και αξιοποιήσιμα, δηλαδή: πρώτον, η ικανότητά
της να παράσχει ένα ευέλικτο πλαίσιο μέσα στο οποίο οι συμπληρωματικοί ρόλοι και
δυνατότητες τόσο του δημόσιου, όσο και του ιδιωτικού τομέα μπορούν να
συνδυαστούν- δεύτερον, η λειτουργία τους στα "σύνορα" ανάμεσα σε ιδιωτικό και
δημόσιο τομέα, κατά την οποία ο δεύτερος διατηρεί την τελική ευθύνη για την παροχή
των δημόσιων υπηρεσιών- και τρίτον, η υπόστασή τους ως μία μορφή ελεγχόμενης
επιχείρησης - στην πράξη αποτελεί μία επιχείρηση που ρυθμίζεται παθητικά μέσω του
καταστατικού της και των συμβάσεων στις οποίες προβαίνει με τον δημόσιο τομέα,
χωρίς την παρέμβαση κάποιου νομικά θεσπισμένου ρυθμιστή. Τα προρρηθέντα
χαρακτηριστικά εξηγούν και γιατί οι PPP's δεν περιγράφονται με ακρίβεια με τον όρο
"ιδιωτικοποιήσεις" ή "μερικές ιδιωτικοποιήσεις", αν και δεν πρέπει να αγνοηθεί το
γεγονός ότι οι παραπάνω όροι είναι οι πλέον χρησιμοποιούμενοι.

9.5 ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΠΣ PPP’S
Στην ενότητα αυτή γίνεται προσπάθεια να αποσαφηνιστούν τα επιχειρήματα που
υποστηρίζουν μια συνεργασία δημοσίου - ιδιωτικού τομέα, τους λόγους εισόδου του
ιδιωτικού τομέα σε μία σύμβαση ΡΡΡ και παρουσιάζονται εν συντομία οι διάφορες πηγές
χρηματοδότησης της.

9.5.1

ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ PPP'S

Σε οποιαδήποτε ΡΡΡ πρέπει να υπάρχει προσπάθεια να επιτευχθεί η ισορροπία
ανάμεσα στην ελκυστικότητα προς την κοινωνία (η "θέση" του δημόσιου τομέα) και η
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οικονομική κερδοφορία (η "θέση" του ιδιωτικού τομέα). Βασικά, υπάρχουν δύο
περιπτώσεις μεγάλων έργων κατά τις οποίες μπορεί να προωθηθεί μία λύση ΡΡΡ.
• Το έργο δεν είναι επαρκώς κερδοφόρο για τον ιδιωτικό τομέα (η χρηματοοικονομική
ανάλυση FA-fmancial analysis είναι αρνητική), αλλά είναι ελκυστικό από κοινωνικής
σκοπιάς (η κοινωνικοοικονομική ανάλυση SA-socio-economic analysis είναι θετική).
Για να παγιωθεί η ιδιωτική πρωτοβουλία και ανάμιξη κρίνεται απαραίτητη η δημόσια
παρέμβαση.
• Το έργο είναι κερδοφόρο ως αυτόνομο έργο του ιδιωτικού τομέα και ταυτόχρονα
παρουσιάζει θετική κοινωνικοοικονομική επιδεκτικότητα εκμίσθωσης, αλλά υπάρχουν
άλλα επιχειρήματα για δημόσια παρέμβαση, λόγου χάρη ανάγκη για αυξημένο έλεγχο
από το δημόσιο τομέα, αυξημένο επιμερισμό του κινδύνου.
Εν ολίγοις, οι βασικότεροι λόγοι της εισόδου των δημόσιων φορέων σε πλάνα
ΡΡΡαυν\σταντα\ στα ακόλουθα:
• "Αιχμαλώτιση" της αποδοπκότητας του ιδιωτικού τομέα και της ικανότητάς του για
δημιουργία αξίας.
• Αναζήτηση της κυβέρνησης για νέα κεφάλαια λόγω σφιχτών εθνικών
προϋπολογισμών.
• Ανταλλαγή γνώσης, στα πλαίσια μίας ευρείας κλίμακας στρατηγικής
ιδιωτικοποιήσεων.
• Επιμερισμός του κινδύνου / καλύτερη διαχείριση κινδύνου. Η μεταβίβαση των
κινδύνων στον ιδιωτικό τομέα και σε αυτές τις ομάδες που είναι οι πλέον ικανές να
τους αντιμετωπίσουν.
• Ενισχυμένη δημιουργικότητα / δυνατότητα καινοτομίας μέσω της χρήσης της
διαθέσιμης γνώσης με τους ιδιώτες (και του εξωτερικού).
• Ιδεολογικοί λόγοι. Τα έργα υποδομής στο μεγαλύτερο τμήμα τους υλοποιούνται
μόνο με την ανάμιξη του ιδιωτικού τομέα.

9.5.2

ΟΙ PPP'S ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Κύριο εμπόδιο για την ιδιωτική συμμετοχή στην υλοποίηση πλειάδας έργων
αποτελεί το κενό ανάμεσα στην κοινωνικοοικονομική επιδεκτικότητα τους για
εκμίσθωση (ελκυστικστητα προς την κοινωνία) και την οικονομική κερδοφορία για τον
ιδιωτικό τομέα.
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Σχήμα 9.1: Λύσεις Γεφύρωσης Κενού στην Κερδοφορία ενός Έργου

Σε γενικές γραμμές, μία ΡΡΡ (ή αμιγώς δημόσια χρηματοδότηση) είναι
η απαραίτητη εναλλακτική, εφόσον η χρηματοοικονομική ανάλυση (/ν4) δείξει
ότι η απόδοση της επένδυσης είναι αρκετά χαμηλή για να εγγυηθεί ένα
χρηματοοικονομικά
εφικτό
αυτόνομο
έργο.
Το
αποτέλεσμα
της
χρηματοοικονομικής ανάλυσης (FA) πρέπει να είναι θεπκά: τα αναμενόμενα (για τους
ιδιώτες) έσοδα πρέπει (επαρκώς) να υπερβαίνουν το αναμενόμενο (για τους ίδιους)
κόστος (συμπεριλαμβανομένου και του κινδύνου). Για το λόγο αυτό, το κενό μπορεί να
υπολογισθεί ως ένα επιπλέον ποσό των αναμενόμενων (για τους ιδιώτες) εσόδων και/ή
ως η μείωση του (ιδιωτικού) κόστους που απαιτείται για να γίνει η χρηματοοικονομική
ανάλυση (/>4) κερδοφόρα. Αναμενόμενα, λοιπόν, εάν ο απαιτούμενος βαθμός απόδοσης
και οι άλλες ανάγκες δεν καλύπτονται, το ενδιαφέρον του ιδιωτικού τομέα για
συμμετοχή σε μία /^εξανεμίζεται.
Το ερώτημα που εγείρεται αμέσως μετά από αυτό είναι ποιος θα αναλάβει την
επιβάρυνση χρηματοδότησης αυτού του κενού, ούτως ώστε να επιτραπεί στον ιδιωτικό
τομέα να συμμετόσχει. Με σκοπό τη γεφύρωση του χάσματος μέσω αύξησης των
εσόδων και/ή μείωσης του κόστους για τον ιδιωτικό τομέα, κάποιος μπορεί, είτε να
αυξήσει τα έσοδα του ιδιώτη επενδυτή (λ.χ. μέσω απευθείας κυβερνητικής συνδρομής,
ή με τη δημιουργία επιπρόσθετων εσόδων εισόγοντας τέλη χρήσης), να αναλάβει
μέρους του κινδύνου (με αυτό τον τρόπο μειώνεται ο απαιτούμενος από τον ιδιώτη
επενδυτή βαθμός απόδοσης της επένδυσης), ή να μειώσει τα έξοδα του έργου (μέσω
αυξημένης αποδοπκστητας ή άμεσης κυβερνητικής αρωγής).
9.5.3

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΜΙΞΗ ΓΊΑ ΑΛΛΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Στην περίπτωση που αρχικά όχι μόνο η καμπύλη SA ενός έργου είναι θετική,
αλλά και η καμπύλη FA, είναι ακόμη δυνατό να "στηθεί" το όλο έργο ως ΡΡΡ. Με μία
πρώτη μστιά αυτό δε φαντάζει απαραίτητο: το έργο έχει επαρκή χρηματοοικονομική
απόδοση και για αυτό μπορεί να θεωρηθεί ελκυστικό για τον ιδιωτικό τομέα. Γιατί
πρέπει να αναμιχθεί ο δημόσιος τομέας, καθότι το έργο δικαιολογείται
κοινωνικοοικονομικό και ο ιδιωτικός τομέας έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον; Οι λόγοι
συμμετοχής του δημόσιου τομέα μπορούν να αναζητηθούν στη βελτίωση της
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βιωσιμότητας του έργου με την ανάμιξη δημόσιων και ιδιωτικών ικανοτήτων π.χ. την
εμπειρία του πρώτου για το σχεδίασμά της υποδομής και το management και το
"επιχειρηματικό δαιμόνιο", τις εμπορικές και οικονομικές δυνατότητες που έχει ο
ιδιωτικός τομέας. Ένας άλλος λόγος ενδέχεται να αποτελεί η "έγνοια" του δημόσιου
τομέα για ευρύτερο δημόσιο ενδιαφέρον, παραδείγματος χάρη η καλή κατάσταση των
μη χρηστών ή οι πιθανές εμπορικές αποτυχίες που έχουν ως αποτέλεσμα την ανεπαρκή
παροχή των υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα.

9.5.4

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σε αυτό το σημείο είναι άξια λόγου η υπενθύμιση μίας βασικής εξίσωσης. Σε
οποιαδήποτε οικονομία, μία επένδυση ισούται απλά με τις προαιρετικές ή αναγκαστικές
αποταμιεύσεις προσθέτοντας το ισοζύγιο των πληρωμών (εάν είναι θετικό). Κανένας
έως σήμερα, δεν έχει βρει κάποια μαγική λύση.
Μόνο δύο οικονομικά αντισυμβαλλόμενα μέρη μπορούν να επωμιστούν
το τελικό κόστος μίας επένδυσης· αφενός, ο φορολογούμενος, είτε μέσω
γενικών ή συγκεκριμένων φόρων (οι οποίοι δε πρέπει σε καμία περίπτωση να
συγχέονται με τα τέλη χρήσης και τις ανακατανομές φόρου) και, αφετέρου, οι
αποδέκτες των ωφελημάτων {beneficiaries). Οι τελευταίοι είναι πρωτίστως εκείνοι
οι χρήστες οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν διόδια ή συγκεκριμένα τέλη
για τη χρήση, αλλά ακόμη συμπεριλαμβάνονται έμμεσοι αποδέκτες ωφελημάτων
(κοινότητες των οποίων η οικονομική ανάπτυξη επιταχύνεται από τη νέα υποδομή,
επιχειρήσεις των οποίων το πεδίο ανεύρεσης εργατικού δυναμικού, η βάση πελατών ή
προμηθειών και το δίκτυο διανομής επεκτείνονται). Η χρήση π.χ. διοδίων για αυτό το
λόγο συνιστά την τοποθέτηση των χρηστών σε μία σχέση πελάτη/προμηθευτή.
Υπάρχουν τρία κανάλια μέσω των οποίων αυτοί οι πόροι
τοποθετούνται: η δημόσια χρηματοδότηση, τα ιδιωτικά κεφάλαια και ο
δανεισμός δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Είναι απαραίτητο να γίνει συνείδηση άτι
ο δανεισμός δεν αποτελεί αδιαφιλονίκητη πηγή κεφαλαίων και με κανένα τρόπο δεν
συνιστά τυπικό γνώρισμα της ιδιωτικής χρηματοδότησης.
Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα με τη χρηματοδότηση της
υποδομής είναι ο τρόπος κατά τον οποίο η καταβολή των δόσεων της
χρηματοδότησης υιοθετείται από τις χρηματοδοτικές ανάγκες. Λόγω της
ευδιάκριτης φύσης της υποδομής, οι προσπάθειες πρέπει να συντονισθούν
προς την κατεύθυνση της ασφάλισης των μακροχρόνιων πηγών κεφαλαίου
π.χ. πηγές που μπορούν, όσο το δυνατόν περισσότερο, να εγκαταστήσουν την
αποπληρωμή στη διάρκεια του χρόνου και να μεταθέσουν την αποζημίωση. Η
ωριμότητα των δανείων είναι ακόμη πιο καθοριστικός παράγοντας από ότι το
επιτόκιο. Για να γίνει περισσότερο κατανοητό το τελευταίο εξετάζεται αριθμητικά: η
ετήσια αποπληρωμή ενός δανείου 100 εκατομμυρίων ευρώ με 8% επιτόκιο μειώνεται
από 17.4 εκατομμύρια ευρώ σε 11.7 εκατομμύρια εάν η διάρκεια του δανείου αυξηθεί
από 8 σε 15 χρόνια. Σε αντίθεση, μία μείωση του επιτοκίου σε ένα οκταετές δάνειο από
8% σε 2% θα μειώσει την ετήσια καταβολή δόσεων από 17,4 σε 13,7 εκατομμύρια
ευρώ. Επιπλέον, μία μακροχρόνια παραχώρηση μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο παρόλα
αυτά, το απαραίτητο αντιστάθμισμα σε αυτή τη μακροχρόνια δέσμευση πρέπει να είναι
ένα δεσμευτικό σύστημα για να διατηρηθούν τα κέρδη σε ένα επίπεδο σύμφωνο με την
αγορά (πρακτικά αυτό δε θα ήταν ούτε μία εγγυημένη απόδοση, ούτε μία αυτόματη
αμοιβή παραχώρησης, η οποία τελικά θα δυσχέραινε τον ισοσκελισμό των
λογαριασμών). Οι όροι του δανείου μπορούν να επιμηκυνθούν μέσω της προσφυγής σε
διεθνείς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς ή της εγγυημένης χρηματοδότησης.
Επιπροσθέτως, οι αλλαγές σε φορολογικούς νόμους σχετικούς με δάνεια για την
υποδομή θα μπορούσε να συνδράμει στην ανάπτυξη της δημιουργίας μίας
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μακροχρόνιας κεφαλαιαγοράς 20-30 ετών, μία αγορά η οποία στην Ευρώπη είναι
υπερβολικά μικρή εάν όχι ανύπαρκτη. Η ανάπτυξη των "συνταξιοδοτικών ταμείων pension fund£' θα μπορούσε να είναι εύκολα εφαρμόσιμη στους όρους δανεισμού
τέτοιας διάρκειας.
Τελικώς το φορολογικό σύστημα πρέπει να προσαρμοσθεί, ούτως ώστε να
μειώσει το φορολογικό φορτίο στην έναρξη της περιόδου του δανείου και να
διασφαλίσει τη φορολογική ουδετερότητα με αναφορά στις υιοθετούμενες
χρηματοδοτικές διαδικασίες (απευθείας κατασκευή ή παραχώρηση) και να διασφαλίσει
την ανεξέλεγκτη πρόσβαση νεοεισερχομένων στην αγορά.
Μία άλλη ανάγκη, που συνήθως αναφέρεται, είναι για σταθερή χρηματοδότηση
μέσω του επιμερισμού των (συγκεκριμένων ή γενικών) κεφαλαίων. Δύο εργαλεία
χρησιμοποιούνται συνήθως για τον επιμερισμό των κεφαλαίων: είτε το κεφάλαιο του
έργου, είτε ένας αυτόνομος οργανισμός ή μία εταιρεία που της έχει αποδοθεί η
παραχώρηση. Η ισχύς του εργαλείου διανομής θα εξαρτηθεί από την "στενότητα" των
νομικών περιορισμών που τίθενται- αυτοί οι περιορισμοί θα (ραινόταν να είναι ικανοί να
ανπσταθούν σε χρηματοδοτικούς περιορισμούς στην περίπτωση ιδιωτικής εταιρείας
"Ταιριάζοντας τα κομμάτια" του χρηματοδοτικού πακέτου για το έργο, η
χρηματοδότηση μπορεί να πάρει τη μορφή είτε χρηματοδότησης χωρίς προσφυγή ή
χρηματοδότησης περιορισμένης προσφυγής κατά την οποία οι δανειστές πληρώνονται
μόνο το μεικτό κέρδος της αυτοχρηματοδότησης που παρόγεται από το έργο ή, σε
περίπτωση ολικής αποτυχίας την αξία των περιουσιακών στοιχείων του έργου (υπό την
προϋπόθεση ότι υπάρχουν, π.χ. προϋποτίθεται ότι τα περιουσιακά στοιχεία δεν
επιστρέφονται στις διοικητικές αρχές και όπ δεν είναι πολύ ιδιαίτερα και για αυτό το
λόγο καμίας εμπορικής αξίας). Αυτή η τεχνική κάνει τους δανειστές εντελώς "νεοσσούς"
ως εταίρους που επωμίζονται μεγάλο μέρος των κινδύνων λόγω του όπ η εταιρεία η
οποία θεσμικά συνίστσται για να δημιουργήσει το έργο δεν έχει προηγούμενες
υποχρεώσεις και καθόλου προϋπάρχοντα υλικά πάγια περιουσιακό στοιχεία. Ο
επιμερισμός των κινδύνων ανάμεσα στους διάφορους εταίρους (δανειστές
επιχειρηματίες λειτουργό και παραχωρησιούχο) είναι, για αυτό το λόγο,
κύριο ζήτημα. Οι δανειστές θα αναζητήσουν, επίσης να αποφύγουν οποιαδήπατε
αποτυχία στο μέρος της εταιρείας που αποδίδεται η παραχώρηση (απαιτώντας το
δικαίωμα να ανπκαταστήσουν τον αμφισβητούμενο παραχωρησιούχο). Επιπροσθέτους
εάν η εταιρεία που της αποδίδεται η παραχώρηση προβεί σε δημόσια προσφορά, η
ύπαρξη των μικροεπενδυτών θα προσφέρει σε αμφότερους παραχωρησιούχο και
δανειστές της εταιρείας ένα μέσο για άσκηση πίεσης στην κυβέρνηση.

9.6 ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ
Στην ενότητα αυτή περιγράφεται ο ρόλος του δημοσίου τομέα στις διάφορες φάσεις
μιας σύμβασης ΡΡΡ.

9.6.1

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Είναι ευθύνη των δημόσιων αρχών να εκπονήσουν τα κύρια σχέδια για την
ανάπτυξη των υπηρεσιών και των υποδομών. Κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει με ορθό
σχεδίασμά συνυπολογίζοντας τα κοινωνικό και οικονομικό οφέλη των έργων (η
χρηματοοικονομική κερδοφορία αποτελεί ένα σχεδίασμά για τον ιδιώτη εταίρο).
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9.6.2

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

Ενώ π αναφορά στην οικονομία της αγοράς τροποποιεί τον
παραδοσιακό ρόλο των αρχών, επίσης, κάπως παράδοξα, διευρύνει το ρόλο
τους. Ο δημόσιος τομέας πρέπει να αποδώσει εξ ολοκλήρου στον εαυτό του
το ρόλο του συντονιστή, τον οποίο και πρέπει να κρατήσει εντελώς ξεχωριστό
από αυτόν του λειτουργού.
0 ρόλος του συντονιστή με τις επικρατούσες συνθήκες "θάβεται" κάτω από τη
διοικητική γραφειοκρατία και συχνά γίνεται σύγχυση με το ρόλο του λειτουργού. Σε
ορισμένες περιπτώσεις (κυρίως παρατηρούμενες στον τομέα των σιδηροδρόμων), ο
συντονιστής "αιχμαλωτίζεται" από κάποιον οργανισμό, το λειτουργό υπό την επίβλεψή
του. Για αυτό δεν είναι απαραίτητη η λιγάτερη ανάμιξη από την Πολιτεία, αλλά
καλύτερες και διαφορετικές μορφές ανάμιξης. Αυτό θα απαιτήσει διευκρίνιση των ρόλων
που διαδραματίζονται από τους διαφορετικούς "πρωταγωνιστές" μέσα στα πλαίσια του
διοικητικού, αν όχι πολιτικού, συστήματος. Οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται
σύμφωνα με τους αντικειμενικούς στόχους που καλείται να εξυπηρετήσει η εκάστοτε
υποδομή· οι υπόλοιπες θεωρήσεις αφορούν κατά βάση στους περιορισμούς που
χρειάζεται να συνυπολογισθούν. Ο δεσπόζων ρόλος που διαδραματίζεται από τα
οικονομικά τμήματα οδηγεί σε ολιγωρίες, ειδικά αν αναλογισθεί κανείς άτι τέτοια
τμήματα δεν έχουν καμία στρατηγική, και υποκινούνται από την επιθυμία τους για
δύναμη, αφενός, και από πολύ βραχυχρόνιες θεωρήσεις ή δογματισμό αφετέρου.
Τα προβλήματα που κάνουν την εμφάνισή τους από τους δεσμούς ανάμεσα
στην κεντρική εξουσία και την τοπική αυτοδιοίκηση, από τη μία, και από τις διαφορές
ανάμεσα στις ποικίλες περιοχές αρμοδιάτητάς τους, από την άλλη, μπορούν επίσης να
οδηγήσουν σε καθυστερήσεις υλοποίησης και υπερβάσεις κόστους.
9.6.3

ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΗΣΗ

Οι δημόσιες αρχές αποτελούν τους "φρουρούς” της δημόσιας
ασφάλειας και του περιβάλλοντος και οφείλουν, εόν αποδοθεί μία
παραχώρηση, να προστατεύσουν το κοινωνικό σύνολο από τους κινδύνους
της, την παραβίαση κοινωνικών κεκτημένων, ενώ την ίδια στιγμή πρέπει να
"αποδίδουν” ικανοποιητικό βαθμό απόδοσης.
Επιπλέον, οι αρχές πρέπει να επεμβαίνουν με περισσότερο ενεργό τρόπο, για να
διασφαλίσουν, παραδείγματος χάρη, την κοινωνική και εδαφική ακεραιότητα ή κατά τη
διεκπεραίωση μίας βιομηχανικής πολιτικής, αλλά κάτι τέτοιο πρέπει να γίνεται με τη
χρήση αποδεκτών από την αγορά εργαλείων. Η επιβολή αντιτίμου είναι το προτεινόμενο
μέσο για

παρεμβάσεις αυτής της μορφής, αν

και

σε

πλειάδα

περιπτώσεων

δικαιολογημένα θα μπορούσε να ειπωθεί το επιχείρημα άπ είναι περισσότερο
αποτελεσματικό να παρέχεται απευθείας αρωγή στις ανήμπορες κοινωνικές κατηγορίες ή
κοινότητες παρά εξισώνοντας το αντίτιμο. Οι επιτακτικές ανάγκες για κοινωνική
ακεραιότητα, περιφερειακή ανάπτυξη και συνοχή είναι αντικειμενικοί στόχοι
αδιαμφισβήτητης αξίας, αλλά η χάραξη και υλοποίηση πολιτικής για την υποδομή είναι
απλά ένα μέσο ανάμεσα στα άλλα και πρέπει να υποταχθεί σε συγκεκριμένους
περιορισμούς.
Τέλος, τα παράπλευρα αποτελέσματα, όπως οι επιπτώσεις στην απασχόληση δεν
πρέπει να εγκαταλειφθούν, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι ο καθοριστικός
παράγοντας. Θα ήταν, τουλάχιστον, παράλογο, να κατασκευαστεί υποδομή η οποία έχει
μία συγκεκριμένη μεγάλη χρονική διάρκεια και η οποία απαιτεί ιδιαίτερα μεγάλες
περιόδους προετοιμασίας για να προσφέρει μία βραχυχρόνια έκρηξη στην ανάπτυξη της
οικονομίας Ως γενικός κανόνα, δεν συνίσταται να χρησιμοποιούνται οι επενδύσεις στην
υποδομή κυρίως ως εργαλείο για τον τέλειο συντονισμό της οικονομίας· οι επενδύσεις
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βασικά πρέπει να σχεδιάζονται σε μακροχρόνια βάση ως τμήμα ενός κεντρικού σχεδίου
ή κάποιου σχεδίου ανάπτυξης.

9.6.4

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Οι αρχές λειτουργούν ως χρηματοοικονομικοί προαγωγοί, ένας ρόλος στις
περισσότερες περιπτώσεις αναγκαίος, οι οποίοι παρέχουν ένα αποδεκτό επίπεδο
χρηματοοικονομικής κερδοφορίας αντίστοιχη των κινδύνων που εμφανίζονται
(εάν η κοινωνική και οικονομική κερδοφορία είναι μεγαλύτερη της χρηματοοικονομικής
λόγω του ότι ο παραχωρησιούχος δεν μπορεί να συμπεριλάβει όλα τα κοινωνικό οικονομικά παραγόμενα οφέλη) και οι οποίοι διασφαλίζουν ότι τα έργα απογειώνονται,
με δεδομένο ότι μεγάλα χρηματικά ποσά αναπόφευκτα απαπούνται στα πρώιμα στάδια
των έργων.
Τα κύρια επενδυτικά κριτήρια πρέπει να είναι τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη
τα οποία θα βελτιώσουν την ευμάρεια της κοινωνίας. Λόγω των θετικών
εξωτερικεύσεων, τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη συχνά ανπσταθμίζρυν τη
χρηματοοικονομική κερδοφορία· ο ιδιωτικός τομέας, ωστόσο, μπορεί μόνο να
χρηματοδοτήσει έργα τα οποία είναι χρηματοοικονομικά κερδοφόρα. Το τελευταίο
αποτελεί λόγο για τον οποίο οι Public-Private Partnerships πρέπει να είναι
χρηματοοικονομικά βιώσιμες ή πρέπει να κστασταθούν βιώσιμες.
Ο δημόσιος τομέας μπορεί να δώσει αξία στη χρηματοδότηση των έργων από
τον ιδιωτικό τομέα με τη μείωση του κόστους. Αυτής της μορφής η αρωγή μπορεί να
αποδοθεί ως:
• Κατασκευή της υποδομής που συνοδεύει το έργο (σε περιπτώσεις όπως το
Eurotunnel - εξετάζεται εκτενέστατα σε ακόλουθο τμήμα του παρόντος - το κόστος
αυτής της υποδομής έχει την ίδια αξία όσο και το αντίστοιχο της ίδιας της σήραγγας).
• Επιδοτήσεις (ή δάνεια αποζημιώσεων) κατά τη διάρκεια της κατασκευαστικής φάσης.
• Περιοδικές πληρωμές για συγκεκριμένη χρονική περίοδο (οι οποίες μπορεί να είναι ή
όχι αποζημιωτέες).
• Απόκτηση ενός ποσοστού των ιδίων κεφαλαίων από το δημόσιο.

Οι διαδικασίες πρέπει να σχεδιαστούν σε μία βόση αναλογικά με την
περίπτωση. Η μοναδική μορφή βοήθειας που εξαιρείται είναι αυτή της
εξισορρόπησης των επιχορηγήσεων, καθορισμένης στη βάση των
παρατηρούμενων αποτελεσμάτων, η οποία και μεταφέρει όλους τους
κινδύνους στον δημόσιο τομέα. Ως γενικός κανόνας ισχύει ότι σε περίπτωση
οποιαδήπστες εγγύησης πολύ ευρείας για να αποφευχθεί εν τέλει, είναι δόκιμο να δοθεί
προτεραιότητα στις προκαταβολές μετρητών και να μεταβιβασθούν οι αποπληρωμές σε
ειδικό κεφάλαιο.
Η κυβερνητική στήριξη μπορεί να πάρει επίσης, τη μορφή της αρωγής σε
υφιστάμενο έργο, κάτι που μεταφράζεται σε χρήση του εισοδήματος από μία ήδη
υπάρχουσα υποδομή για να συμβάλει στη χρηματοδότηση μίας καινούριας κατασκευής.
Αυτή η τακτική έχει χρησιμοποιηθεί για να κατασκευαστούν συνδέσεις με γέφυρες
(παραδείγματα αποτελούν η δεύτερη γέφυρα του Τάγου, η γέφυρα του Dartford κ.α.).
Ακόμη, έχει χρησιμοποιηθεί σε ευρεία κλίμακα για να δημιουργηθούν δίκτυα
αυτοκινητόδρομων σε Ιταλία και Γαλλία μέσω της χρήσης συνδυασμένων
επιχορηγήσεων ανάμεσα στην υφιστάμενη και τη νέα υποδομή μέσα στα πλαίσια της
ίδιας παραχωρησιούχου εταιρείας. Η παραπάνω τακτική έχει υιοθετηθεί και από τις
λιμενικές αρχές της Νέας Υόρκης και του New Jersey.
Η προστασία από την τοποθέτηση ενέχυρων αποτελεί ένα υψηλά
αποτελεσματικό εργαλείο. Παρόλα αυτά, η σύμπνοια με τη νομοθεσία των
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διαγωνισμών απαιτεί οποιαδήποτε συνδυαζόμενη επιχορήγηση, παρόλο που
παραμένει στο εσωτερικό του συγκοινωνιακού συστήματος στο οποίο αφορά,
να εξωτερικεύεται με γνώμονα τον παραχωρησιούχο. Στην επικεφαλής της νέας
κατασκευής εταιρεία θα αποδοθεί επιχορήγηση από ένα κεφάλαιο που χρηματοδοτείται
από ένα αντίτιμο παραχώρησης (καθορισμένου από τη σύμβαση παραχώρησης)
επιβαλλόμενο στους λειτουργούς μέσω franchising. Αυτές οι ροές πρέπει να
παγιώνονται στα πλαίσια μίας μοναδικής εταιρείας αλλά μόνο στην περίπτωση που
αυτές οι ροές είναι αναγνωρισμένες κστά την περίοδο απόδοσης της παραχώρησης.
Επιπλέον, με στόχο τη διασφάλιση ότι τα τυχόν διόδια θα παραμεϊνουν
στα κοινωνικά αποδεκτά πλαίσια, η συγκέντρωση των κεφαλαίων πρέπει να
διατηρηθεί σε λογικά επίπεδα, ειδικότερα στο επίπεδο του συστήματος της
υποδομής στην οποία αφορούν. Εάν υπήρχε ανάγκη για μεγαλύτερο βαθμό
συγκέντρωσης, αυτό θα έπρεπε να επιτευχθεί μέσω γενικής φορολόγησης.
9.6.5

ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Οι δημόσιες αρχές πρέπει να εγκσταστήσουν ένα διαυγές και σταθερό πλαίσιο
αναφοράς που θα παρέχει ικανοποιητική διαφάνεια για τους ιδιώτες εταίρους. Κάτι
τέτοιο είναι αξιοσημείωτο κατά την περίπτωση των τεχνικών προδιαγραφών (όπου
πρέπει να επικεντρώνεται το ενδιαφέρον στα αποτελέσματα παρά στα μέσα που
χρησιμοποιήθηκαν), της φορολόγησης (ή οποία οφείλει να εξελίσσεται μόνο με
γνώμονα τον τομέα) και την οριοθέτηση του επιπέδου τιμής του αντίτιμου (π.χ. διόδια).
Οι ιδιώτες επενδυτές μπορούν μόνο να αναλάβουν τους κινδύνους που είναι σε
θέση να ελέγξουν και να προβλέψουν, με κάποιο λογικό βαθμό ακρίβειας. Οι πολιτικοί
κίνδυνοι δεν είναι με κανένα μέσο εύκολα προβλέψιμοι, ακόμη και στην Ευρώπη, και
ένα υπερεθνικό σύστημα εγγυήσεων θα λειτουργούσε προς την κατεύθυνση κατά την
οποία οι μεμονωμένες κυβερνήσεις σέβονται τις δεσμεύσεις σπς οποίες προβαίνουν.
Τέλος, η νομική προστασία πρέπει να παρέχεται με αναφορά στην εκδίκαση
οποιωνδήπστε εμπλοκών. Η διαιτησία μπορεί να αποτελεί λύση για τις εμπλοκές που
μπορεί να ανακύψουν ανάμεσα στον franchiser και τον παραχωρησιούχο· παρόλα αυτό
η ανάμιξη τρίτων μπορεί να οδηγήσει σε ουσιώδη αστάθεια.

9.7 ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑ ΠΑΣ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ ΣΤΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ
TO MANAGEMENT ΤΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Σύμφωνα με τον Max Weber, το βασικότερο πρόβλημα με τον καπιταλισμό δεν είναι
η πηγή των κεφαλαίων, αλλά η ανάπτυξη της καπιταλιστικής συλλογιστικής. Με σκοπό
την διεύρυνση της βέλτιστης χρήσης των πόρων και την καλύτερη υπηρεσία, τρία
βασικό βήμστα πρέπει να αναληφθούν:
• Προσδιορισμός με ακρίβεια ευθυνών στα διάφορα κυβερνητικά επίπεδα και των
διαφορετικών εμπλεκομένων λειτουργών (δημόσιων ή ιδιωτικών).
• Ενθάρρυνση των χρηστών να διαμορφώσουν αίσθηση ευθύνης και να "αποκτήσουν
την κυριότητα" της υποδομής στο μυαλό τους, σε πρώτο επίπεδο εξετάζοντας τι
έχουν να προτάξουν και, εν συνεχεία, μέσω της διασφάλισης ότι οι χρήστες
αντιπροσωπεύονται κατάλληλα (πέρα του επιπέδου των παραδοσιακών λόμπυ).
• Βελτίωση της αποδοτικάιητας των λειτουργών μέσω εξέτασης της απόδοσής τους,
υιοθετώντας την ευγενή άμιλλα και μίμηση και τεχνικές benchmarking και μέσω της
ανάπτυξης προγραμμάτων διασφάλισης ποιότητας.
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Αυτές οι δράσεις δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ιδιωτικοποίηση (τις οποίες,
όμως, στην πραγματικότητα δεν αποκλείουν) και η λέξη "εμπορευμστοποίηση", της
οποίας συχνό γίνεται χρήση, δε θα πρέπει να παρερμηνεύεται: η εμπορευματοποίηση
συνιστά ένα από εκείνα τα εργαλεία του management που αναπτύσσεται και όχι
απαραίτητα τον απώτερο στόχο. Οι Συνεργασίες Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα δε θα
πρέπει να θεωρούνται ένα δυσνόητο είδος ιδιωτικοποίησης με ώσμωση, αλλά μία
αυθεντική συμμαχία κατά την οποία έκαστη πλευρά έχει τον δικό της διακεκριμένο και
επαρκώς ορισμένο ρόλο.
Σαφώς, υπάρχει ένας αριθμός πολιτικών, εάν όχι ιδεολογικών, επιλογών που
πρέπει να γίνουν, αλλά όπως τόνισε και ο Hegel στα Στοιχεία της Φιλοσοφίας του
Δικαίου, η διευκρίνιση των συμβάσεων και μία επαρκής μελέτη των διαφορεπκών
τύπων πρέπει να συμβεί, όχι μόνο με τις εξωτερικές συνθήκες, αλλά με τα εσωτερικό
χαρακτηριστικά της σύμβασης.

9.6 ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (PPP'S)
9.6.1

ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

Συνοπτικά, τα δυνητικά οφέλη από τη συνεργασία δημόσιου ιδιωτικού τομέα είναι τα
παρακάτω.
9.6.1.1

Μείωση κόστους

Με μία ΡΡΡ, δίνεται η δυνατότητα στις κυβερνήσεις να πραγματοποιήσουν
μείωση κόστους όχι μόνο κατά την κατασκευή του "κεφαλαίου" των έργων, αλλά,
μεγαλύτερης σημασίας, κστά τη λεπουργία και τη συντήρησή τους. Για παράδειγμα,
μείωση του κατασκευαστικού κόστους συχνά μπορεί να επέλθει συμπεριλαμβάνονταςτο
σχεδίασμά και την κατασκευή στην ίδια σύμβαση. Η στενή αλληλεπίδραση μεταξύ
μελετητών και κατασκευαστών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα περισσότερο καινοτόμες
και λιγότερο κοστοβόρες μελέτες. Η διαδικασία της μελέτης και της κατασκευής
μπορούν να διεκπεραιωθούν αποδοτικότερα, με άμεσο αποτέλεσμα τη μείωση του
χρόνου κατασκευής και να υπάρξει δυνατότητα η εγκατάσταση να δοθεί σε χρήση πιο
γρήγορα. Τα συνολικά κόστη για επαγγελματικές υπηρεσίες μπορούν να μειωθούν τόσο
για τις επιθεωρήσεις, όσο και για τις διοικητικές δραστηριότητες της σύμβασης.
Επιπροσθέτως, οι κίνδυνοι που εγκυμονούνται μπορούν να μειωθούν με συμβάσεις

τύπου Design-Build.
Όπως προελέχθη, μείωση του κόστους μπορεί να επιτευχθεί από την κυβέρνηση
κατά τη λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων και των συστημάτων παροχής
υπηρεσιών. Οι ιδιώτες συνεργάτες μπορεί να έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν το
λειτουργικό κόστος με την εφαρμογή οικονομιών κλίμακας, καινστόμων τεχνολογιών,
περισσότερο ευέλικτων τρόπων προμηθειών και διευθετήσεων ανταμοιβών ή μείωσης
των γενικών βιομηχανικών κόστων.
9.6.1.2

Άμβλυνση κινδύνου

Σε μία ΡΡΡ, η ύπαρξη ιδιώτη συνεργάτη μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο για την
κυβέρνηση. Στους κινδύνους συμπεριλαμβάνονται υπερβάσεις κόστους και η
πιθανότητα τα έσοδα να μην επαρκούν να καλύψουν τα λειτουργικά κόστη και το
κόστος κεφαλαίου.
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9.6.1.3
Βελ τΐωση επιπέδου υπηρεσιών ή καινοτομίες
Οι PPP's μπορούν να εισάγουν την καινοτομία στον τρόπο με τον οποίο
οργανώνεται και διεκπεραιώνεται η παροχή των υπηρεσιών. Περαιτέρω, μπορούν να
εισάγουν νέες τεχνολογίες και οικονομίες κλίμακας που συνήθως συντελούν σε
μειωμένα κόστη και σε αναβάθμιση του επιπέδου και της ποιότητας των παρεχομένων
υπηρεσιών.
9.6.1.4

Ενίσχυση εσόδων

Οι PPP's μπορούν να θεσπίσουν χρηματικό αντίτιμο χρήσης που
αντικατοπτρίζουν το πραγματικό κόστος παροχής της εν λόγω υπηρεσίας. Επίσης,
προσφέρουν την ευκαιρία να εισαχθούν ακόμη πιο καινστόμες πηγές εσόδων που δε θα
ήταν εφικτές με τις συμβατικές μεθόδους παροχής υπηρεσιών.
9.6.1.5

Άλλα οικονομικά οφέλη

Η αυξημένη εμπλοκή της κυβέρνησης στις PPP's μπορεί να βοηθήσει στην
υποκίνηση του ιδιωτικού τομέα και να συμβάλει σε αύξηση της απασχόλησης και
οικονομική ανάπτυξη. Οι επί τόπου ιδιωτικές εταιρείες που γίνονται εντριβείς στη
συμμετοχή σε PPP's μπορούν να "εξάγουν" την εξειδικευμένη εμπειρία τους και να
αποκτήσουν εισοδήματα και από άλλες περιοχές.

9.6.2

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Όπως ακριβώς συμβαίνει και στις συμβατικές μορφές παροχής υπηρεσιών,
ελλοχεύουν δυνητικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με τις PPP's. Οι κυβερνήσεις μπορούν να
μειώσουν ή να εξαλείψουν τους κινδύνους κατανοώντας και προλαμβάνοντάς τους
μέσω καλώς εννοούμενων διαπραγματεύσεων και συμβασιακών διευθετήσεων. Ακόμη
μία φορά, η ανάμειξη των διάφορων φορέων μπορεί να διαδραματίσει ρόλο -κλειδί στον
μετριασμό των κινδύνων, που περιλαμβάνουν:
9.6.2.1

Απώλεια ελέγχου από την κυβέρνηση

Οι PPP's, εκ φύσεως, εμπεριέχουν τη διανομή της λήψης των αποφάσεων
ανάμεσα στους συμμέτοχους Κάτι τέτοιο ενδέχεται να οδηγήσει σε προβληματισμό
σχετικά με το ποιος ελέγχει τη διαδικασία παροχής των υπηρεσιών. Το ζήτημα του
ελέγχου είναι δέον να αποσαφηνιστεί στη φάση κατά την οποία το έργο ορίζεται και να
λαμβάνεται υπόψη κστό τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων της σύμβασης. Σε τελική
ανάλυση, η κυβέρνηση έχει την εξουσιοδότηση, καθώς και την ευθύνη για το επίπεδο
της υπηρεσίας και της διασφάλισης ότι προστατεύεται το δημόσιο συμφέρον.
9.6.2.2
Αυξημένες χρεώσεις χρήσης
Κατά τη διαμόρφωση του ύψους της αντιμισθίας των υπηρεσιών, δεν
λαμβάνεται υπόψη από την κυβέρνηση ή τον φορέα που εκπροσωπεί το δημόσιο το
πραγμσπκό κόστος της παροχής των εν λόγω υπηρεσιών. Συχνά, τα γενικά κόστη ή η
απόσϊβεση των περιουσιακών στοιχείων, για παράδειγμα, δεν συνυπολογίζονται κατά
την τιμολόγηση μεμονωμένων υπηρεσιών. Η παροχή υπηρεσιών μέσω των AiRP'sαπαιτεί
πολιτικές τιμολόγησης και χρεώσεις που θα αντικατοπτρίζουν όλα τα σχετικά κόστη.
Κάτι τέτοιο μπορεί να επιφέρει αύξηση της χρέωσης για τη χρήση σε συγκεκριμένες
υπηρεσίες. Η αποτελεσματική διαχείριση της δημόσιας κριτικής που εγείρεται σχεπκά με
τις αυξημένες χρεώσεις ή της υιοθέτησης πολύπλοκων και δυσνόητων πολιτικών για
βαθμιαίες αυξήσεις τους μπορεί να αποβεί μία δύσκολη πτυχή της παροχής
συγκεκριμένων υπηρεσιών με συμφωνίες PPP's.
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9.6.2.3
Πολιτικοί κίνδυνοι
Ελάχιστες κυβερνήσεις έχουν σχετική εμπειρία αναφορικά με τις συνεργασίες
PPP's. Η απειρία αυτή συνδυαζόμενη με την έλλειψη εξοικείωσης τόσο της κυβέρνησης,
όσο και των συμμέτοχων μπορεί να επιφέρει αυξημένους πολιτικούς κινδύνους.
Επιπρόσθετός, ακόμη και εάν συλλογικές συμφωνίες και εργασιακοί νόμοι βρουν
εφαρμογή σε διακανονισμούς PPP's, ενδέχεται να προκύψει αντίδραση τόσο από τα
εργατικά σωματεία ή από το κυβερνητικό προσωπικό.
9.6.2.4

Ζητήματα ευθύνης

Με τη μέθοδο των PPP's, οι διαχωριστικές γραμμές ευθύνης για την παροχή των
υπηρεσιών είναι λιγότερο ξεκάθαρες στην κοινή γνώμη σε σύγκριση με τους
συμβατικούς τρόπους παροχής των ίδιων υπηρεσιών. Αποτέλεσμα η πιθανή δημόσια
κριτική των χειρισμών της συνεργασίας ή η απαίτηση για αυξημένη εμπλοκή της
κυβέρνησης για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης και της ανταπόκρισης στις απαιτήσεις
της κοινής γνώμης.
9.6.2.5

Α ναξιόπιστες υπηρεσίες

Οι ιδιώτες εταίροι μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με εργασιακές έριδες,
οικονομικά προβλήματα ή άλλες δυσμενείς συνθήκες που μπορεί να τους εμποδίσουν
από την τήρηση των δεσμεύσεών τους.
9.6.2.6
Έλλειψη ανταγωνισμού
Ο ανταγωνισμός μεταξύ των ιδιωτών εταίρων για να εξασφαλίσουν το δικαίωμα
να εισχωρήσουν σε μία συνεργασία /^αποτελεί αναμφιβόλως σημαντικό πλεονέκτημα
για την κυβέρνηση. Ο ανταγωνισμός οδηγεί στην καινοτομία, την απστελεσμσπκότητα
και τα μειωμένα κόστη. Οι κυβερνήσεις, όμως, μπορεί να μην ωφεληθούν από τις PPP's
εάν υπάρχει μόνο περιορισμένος αριθμός δυνητικών εταίρων με την ειδίκευση ή την
ικανότητα να ανταποκριθούν σε μία σειρά απαιτήσεων.
9.6.2.7

Αδιαφάνεια στη διαδικασία επιλογής

Όπως συμβαίνει με τις συμβατές μεθόδους παροχής υπηρεσιών, πάντα υπάρχει
το ενδεχόμενο να κστηγορηθεί μία κυβέρνηση για μεροληψία στην επιλογή
"συνεταίρων". Κάτι τέτοιο μπορεί να είναι πιο κυρίαρχο στις PPP's με δεδομένο ότι οι
χαμηλές προσφορές μπορεί να μη κερδίσουν τη σύμβαση, εφόσον η κυβέρνηση έχει
διαμορφώσει διαφορετικά κριτήρια (π.χ. αξία για τα χρήματα).

9.7 ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ PPP’S
Δεδομένου των πολυάριθμων μορφών Public-Private Partnerships {PPP's) που
είναι δυνητικά διαθέσιμες στις κυβερνήσεις, επικρατεί ως ένα βαθμό σύγχυση όσον
αφορά στο τι συνιστά μία ΡΡΡ. Οι PPP's, συχνά, δεν λαμβόνονται σωστό υπόψη λόγω
εσφαλμένης πληροφόρησης που βασίζεται σε παρανόηση. Οι πλέον κοινές παρανοήσεις
είναι οι ακόλουθες:

9.7.1

ΟΙ PPP'S ΕΙΝΑΙ ΤΑΥΤΟΣΗΜΕΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΊΊΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Οι PPP's γενικά δεν αποτελούν "ιδιωτικοποιήσεις", με την έννοια ότι ο τελευταίος
όρος είναι ευρέως χρησιμοποιούμενος σε πολλές περιπτώσεις. Με πολύ απλά λόγια, μία
ιδιωτικοποιημένη επιχείρηση στο παρελθόν τελούσε υπό το ιδιοκτησιακό καθεστώς του
Παντελίδης Κωνσταντίνος

-107-

Οκτώβριος2003

Χρηματοδότηση Μεγάλων Έργων (Project Finance):
Η Συμβολή του Ιδιωτικού Τομέα
& Μορφές Συνεργοσίας του με το Δημόσιο Τομέα

Δ.Π.Μ.Σ. στη
Διοίκηση Επιχειρήσεων

δημοσίου τομέα, ενώ τώρα πλέον ανήκει στον ιδιωτικό. Μπορεί να λειτουργεί σε πλέον
ανταγωνιστικές αγορές, όπως για παράδειγμα συμβαίνει με τις αεροπορικές εταιρείες, η
ενδέχεται να χαίρει μονοπωλιακού καθεστώτος και ως εκ τούτου να βρίθει δραστικών
μεταρρυθμίσεων άπαξ της μεταβίβασης της στον ιδιωτικό τομέα, με το πλέον
αντιπροσωπευτικό παράδειγμα τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Σε κάθε περίπτωση, ο
δημόσιος τομέας αποδεσμεύεται από την επιχείρηση.
Μόνο ένας τύπος ΡΡΡ, αυτός της Κατασκευής - Ιδιοκτησίας - Λειτουργίας (BuildOwn-Operate, BOO), μπορεί να θεωρηθεί ότι προσομοιάζει στο μεγαλύτερο βαθμό την
ιδιωτικοποίηση. Όλοι οι άλλοι τύποι "αξιώνουν" διαρκή συνεργασία ανάμεσα στον
ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Ακόμη και η μορφή ΒΟΟ ενέχει κάποιο είδος συνεργασίας
υπό την έννοια άτι ο δημόσιος τομέας μπορεί να διαμορφώσει κάποιες προϋποθέσεις και
να επιβάλλει ρυθμίσεις στον ιδιώτη συνεργάτη. Βασικό λόγο για να εξετασθεί μία ΡΡΡ
αποτελεί "η δυνατότητα που δίνεται" στον ανταγωνισμό να κάνει την εμφάνισή του
στην παροχή των κυβερνητικών υπηρεσιών, είτε αυτός επικρατεί ανάμεσα σε ιδιωτικές
εταιρείες, είτε ανάμεσα στον ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς. Πρέπει να σημειωθεί ότι
σε πολλές περιπτώσεις, η πλήρης ιδιωτικοποίηση μετατρέπει κατά βάση ένα δημόσιο
μονοπώλιο σε αντίστοιχο ιδιωτικό, χωρίς να αποκομίζονται απαραίτητα κάποια από τα
οφέλη των PPP's.

9.7.2

ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΡΡΡ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΧΑΝΕΙ ΤΟΝ
ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Με την εισχώρηση σε μία ΡΡΡ η κυβέρνηση δεν παραπείται των δικαιωμάτων
της για υλοποίηση των πολιτικών της ή ρύθμιση της παροχής των υπηρεσιών. Η
κυβέρνηση διαμορφώνει τους θεμελιώδεις κανόνες και έχει την ικανότητα να
μορφοποιεί την ΡΡΡ\ιε τέτοιο τρόπο που να αντανακλά τους δικούς της αντικειμενικούς
στόχους, πολιτικές και κανονισμούς. Μπορεί να ισχυρισθεί κάποιος ότι στην
πραγματικότητα η κυβέρνηση έχει μεγαλύτερο έλεγχο, καθότι διαθέτει σπς συμβάσεις
της καλούς μηχανισμούς επανόρθωσης σε κάθε περίπτωση, που μπορεί να μην έχει με
τη δίκιά της διοίκηση και προσωπικό.

9.7.3

ΟΙ PPP'S ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Οι PPP's μπορεί να αποτελόσουν αποτελεσματικό και πρωτοποριακό τρόπο για
την παροχή μίας ευρείας γκάμας κυβερνητικών υπηρεσιών και δημιουργίας
εγκαταστάσεων. Ενώ τα μεγάλα έργα υποδομής τείνουν να "αιχμαλωτίσουν" το
μεγαλύτερο ποσοστό της προσοχής της κοινής γνώμης, οι PPP's μπορούν εναλλακτικό
να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών που δεν εμπεριέχουν έργα εντάσεως
κεφαλαίου. Παραδείγματα αποτελούν οι υπηρεσίες παροχής δεδομένων, αποκομιδή
απορριμμάτων και συντήρηση οδικών δικτύων.

9.7.4

Ο ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΙΣΧΩΡΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕ
ΡΡΡ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

Οι κυριότεροι των λόγων που οδηγούν μία κυβέρνηση να εισχωρήσει σε
συνεργασίες PPP's είναι να ωφεληθεί από την αυξημένη αποδσπκότητα, τη βραχυχρόνια
περίοδο υλοποίησης, τη μεγαλύτερη καινοτομία και σε τελικό επίπεδο τη μεγαλύτερη
αξία στην παροχή υπηρεσιών κάτι που απορρέει από τον αυξημένο ανταγωνισμό. Η
ικανότητα να χρηματοδοτήσει οποιοδήποτε έργο, με δεδομένο ότι το χρέος από τον
δανεισμό δε θα καταγράφεται στα "λογιστικά της βιβλία", δεν πρέπει να αποτελεί το
κυρίαρχο κίνητρο εισχώρησης στην όλη διαδικασία των PPP's, καθώς τόσο η
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κυβέρνηση, όσο και οι τελικοί χρήστες της εκάστοτε υπηρεσίας επιφορτίζονται την
αποπληρωμή του χρέους με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Από τα παραπάνω πηγάζει το
συμπέρασμα, ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στη δόμηση δημιουργικών και
αποτελεσματικών - ως προς το κόστος - τρόπων παροχής υπηρεσιών και όχι στη
δημιουργική λογιστική.

9.7.5

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΘΙΝΕΙ ΥΠΟ
ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΙΑΣ ΡΡΡ

Η ποιότητα των υπηρεσιών δεν εξαρτάται από τον εάν η εν λόγω υπηρεσία
παρέχεται με παραδοσιακούς τρόπους ή μέσω μίας ΡΡΡ. Η εκάστοτε κυβέρνηση έχει τη
δυνατότητα να ορίσει με κατηγορηματικό τρόπο την ποιότητα της παρεχόμενης
υπηρεσίας και να διασφαλίσει ότι θα επιβάλλει τις παροχές της συμφωνηθείσας
σύμβασης σε ποιοτικούς ελέγχους. Η φύση των PPP's υποδηλώνει ότι η ποιότητα όχι
μόνο θα διατηρηθεί, αλλά θα ενισχυθεί. Εξάλλου το αστό εμπεριέχεται στις επιδιώξεις
και τα συμφέροντα των ιδιωτών συνεργαζομένων, οι οποίοι επενδύουν στην εκάστοτε
υπηρεσία για να γίνουν πιο αποτελεσματικοί και να ενισχυθεί το επίπεδο ποιότητας, με
απώτερο στόχο να προσελκύσουν περισσότερους δυνητικούς πελότες ή να προβούν σε
παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών στους ήδη υπάρχοντες.

9.7.6

ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΖΗΜΙΩΝΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΜΙΑΣ ΡΡΡ

Τόσο το συνδικαλιζόμενο, όσο και το μη συνδικαλιζόμενο προσωπικό αισθάνεται
τις PPP's αχ, απειλή λόγω δυνητικής απώλειας εργασίας ή μείωσης των ημερομισθίων και
μισθών. Οποιαδήποτε συμφωνία ΡΡΡ πρέπει απαραιτήτως να αντανακλά τους
εργασιακούς νόμους μέσα στη σφαίρα επιρροής των οποίων εντάσσεται και τις
υφιστάμενες συλλογικές συμβάσεις. Οι αντιπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων πρέπει
να κληθούν σε πρώιμο στάδιο της όλης διαδικασίας για να συζητηθούν οι παράμετροι
της παροχής των υπηρεσιών.
Για
παράδειγμα,
οι
περισσότερες
συμβάσεις
συνεργασίας
που
διαπραγματεύτηκαν στον Καναδά αξιώνουν τον συνεργάτη του ιδιωτικού τομέα να
προσλάβει δημόσιο προσωπικό και να διαβεβαιώσει την εξασφάλιση της εργασίας και τα
επίπεδα των αποδοχών. Οποιεσδήποτε μεταβολές σε όλες τις βαθμίδες προσωπικού
πρέπει να είναι σύμφωνες με τις συμβάσεις εργασίας και να διαδραματίζονται λόγω
"φθοράς" και όχι κατόπιν απολύσεων. Μεγάλος αριθμός των ωφελειών των PPP's, όπως
η αυξημένη αποδσπκότητα και οι αναβαθμισμένες ποιοτικά υπηρεσίες, δεν θα είχαν
επΓτευχθεί χωρίς την συνδρομή των δεξιοτήτων και της κατοχής του know-how πρώην
κυβερνητικών υπαλλήλων. Περαιτέρω, τα πραγματικά αίτια που οδηγούν σε αύξηση της
παραγωγικότητας είναι η αυξημένη επένδυση στους εργαζομένους μέσω εκπαίδευσης, η
μεταβίβαση τεχνολογίας και η διαφοροποίηση των ικανοτήτων.

9.7.7

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΥΞΑΝΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΕΙ ΤΟ
ΚΕΡΔΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Οι κυβερνήσεις, συχνά, ανπστέκονται στις PPP's λόγω της πεποίθησής τους ότι
το κόστος παροχής της υπηρεσίας θα αυξηθεί για να ανταποκρίνεται στα επιδιωκόμενα
από τους ιδιώτες κέρδη, ούτως ώστε να έχουν λόγο παραμονής στην όλη διαδικασία.
Ενώ είναι εύλογη προϋπόθεση οι ιδιώτες συνεργαζόμενοι να έχουν κέρδος, το κέρδος
αυτό πρέπει να αποκομίζεται μέσω της υπάρχουσας ή και, ενδεχομένως, χαμηλότερης
τιμής για την υπηρεσία. Θεωρητικά, μία κυβέρνηση έχει λόγο να προβεί σε μία ΡΡΡ,
μόνο εφόσον η τιμή της παροχής δεδομένης υπηρεσίας είναι χαμηλότερη από εάν αυτή
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παρεχόταν απευθείας από την κυβέρνηση, ή εφόσον μπορεί να επιτευχθεί υψηλότερο
επίπεδο υπηρεσίας για την ίδια τιμή από κάποιον ιδιώτη (υπό την προϋπόθεση ότι η
κυβέρνηση δεν επιχορηγεί το κόστος παροχής της υπηρεσίας). Το κέρδος του ιδιώτη
εταίρου πραγματοποιείται μέσω αύξησης της παραγωγικότητας ή επέκτασης της
υπηρεσίας, αλλά επουδενί μέσω αύξησης των τιμών.

9.7.8

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Αρκετές φορές, οι κυβερνήσεις έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτούν τα έργα
σε χαμηλότερο κόστος από ότι μπορεί ο ιδιωτικός τομέας. Παρόλα αυτά, εάν τα έργα με
PPP's είναι καλά δομημένα, το ασφάλιστρο κινδύνου {risk premium15) που αναμένεται
για την ιδιωτική χρηματοδότηση του έργου πρέπει να είναι μικρή. Επιπλέον, ο
αντικειμενικός στόχος της κυβέρνησης πρέπει να εστιάζει στα συνολικά πλεονεκτήματα
των διευθετήσεων ΡΡΡ. Η ανάληψη από τον ιδιωτικό τομέα τω χρηματοοικονομικών θα
δώσει ώθηση στην καινοτομία.

9.7.9

ΣΕ ΜΙΑ ΡΡΡ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΔΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Υπό τη στενή έννοια του όρου, οι συμβάσεις ΡΡΡ εμπλέκουν μόνο δύο
αντισυμβαλλόμενα μέρη - εταίρους. Στην πραγματικότητα, όμως, υπάρχουν και τρίτοι
των οποίων τα συμφέροντα πρέπει να ληφθούν υπόψη και πρέπει να
αντιπροσωπεύονται ως εταίροι στο συμβούλιο για να πετύχει η Public-Private
Partnership. Αυτοί μπορεί να είναι οι αποδέκτες της υπηρεσίας, καθώς και οι
εργαζομένους για τη λειτουργία ή την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας. Είναι
αδιαμφισβήτητο, ότι μία ΡΡΡ δε μπορεί να αποδώσει τα αναμενόμενα χωρίς την αρωγή
των τελικών αποδεκτών της υπηρεσίας ή τη συμβολή αυτών που τελικώς την παρέχουν.
Μία συνεργασία τεσσάρων κατευθύνσεων απαιτείται για να μετακινήσει τη διαδικασία
παροχής της υπηρεσίας από το δημόσιο τομέα σε εταιρικό επίπεδο.

9.8 ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙ ΜΙΑ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΡΡΡ.
Οι Συνεργασίες Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα αποτελούν μία κατάλληλη μέθοδο
παροχής των περισσότερων υπηρεσιών από μία κυβέρνηση, που βρίσκει εφαρμογή στις
περισσότερες συνιστώσες της όλης διαδικασίας.

9.8.1

ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΤΩΝ PPP'S ΣΕ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΟΙΚΙΛΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΤΩΝ

Οι τύποι των υπηρεσιών που μπορούν να παρασχεθούν μέσω PPP's ποικίλουν
ανάμεσα στις κυβερνήσεις των κρατών βάσει των πολιτικών των επί μέρους τμημάτων
τους ή επιτροπών τους Σε γενικές γραμμές οι περισσότερες εκ των υπηρεσιών που
παρέχει μία κυβέρνηση μπορούν να επωφεληθούν του συνδυασμού των δυνάμεων και
δυνατοτήτων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Οι PPP's μπορεί να είναι λιγότερο
Risk premium: Όταν ένας επενδυτής τοποθετεί τα κεφάλαιά του σε επενδύσεις που συνοδεύονται από υψηλό ρίσκο,
τότε υπάρχει κάποιο αποζημίωση χρηματική για αυτόν τον επενδυτή. Η αποζημίωση δίδεται γιατί πήρε την απόφαση να
πραγματοποιήσει την τοποθέτηση παρά το υψηλό ρίσκο. Δίνεται, λοιπόν, και ως κίνητρο, αλλά και ως ένδοξη καλή
θέλησης και εκτίμησης
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κατάλληλες για κυβερνητικές υπηρεσίες στις οποίες δε μπορεί να περιορισθεί η άμεση
κυβερνητική δικαιοδοσία - για παράδειγμα αυτές που χαρακτηρίζονται ως "κοινωνικού
καλού", όπως η προστασία του περιβάλλοντος και οι κοινωνικές παροχές. Ακόμη, είναι
λιγότερο κατάλληλες για τις πλέον απαραίτητες υπηρεσίες (όπως η αστυνόμευση, η
πυροπροστασία και άλλες υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης). Οι κυβερνητικοί λειτουργοί και
οι δημόσιες ομάδες εμφανίζονται περισσότερο δεκτικοί στην παροχή μέσω PPP's των
πιο ειδικευμένων εγκαταστάσεων, όπως αναψυχής, και υποδομής, τη διαχείριση των
στερεών και υγρών αποβλήτων και των επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

9.8.2

ΤΥΠΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΠΑ PPP'S

Οι Συνεργασίες Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα είναι ένας αποδεκτός τρόπος
παροχής μίας ευρείας γκάμας υπηρεσιών, που περιλαμβάνουν:
•
•
•
•
•
•
•
•

Μελέτη και σχεδίασμά έργου
Project management
Κατασκευή και προσπορισμός
Χρηματοδότηση
Λειτουργία και διαχείριση
Συντήρηση
Marketing των υπηρεσιών
Επικοινωνΐα/Δημόσιες σχέσεις

9.8.3

ΠΟΤΕ ΝΑ ΣΤΡΑΦΕΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ
ΤΟΜΕΑ

Οι κυβερνήσεις πρέπει να εξετάζουν το ενδεχόμενο συνεργασίας τους με τον
ιδιωπκότομζο όταν συντρέχει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
•
•
•
•

Η υπηρεσία ή το έργο είναι καινούρια(-ο) και δε μπορεί να υλοποιηθεί με τους
χρηματοδοτικούς πόρους και την εξειδίκευση μόνο της κυβέρνησης.
Ένας ιδιώτης εταίρος θα μειώσει το κόστας και/ή θα αυξήσει το ποιοτικό επίπεδο της
υπηρεσίας σε σχέση με αυτό που θα μπορούσε να παράσχει μόνη της η κυβέρνηση.
Ένας ιδιώτης εταίρος θα επιτρέψει να υλοποιηθεί η υπηρεσία ή το έργο σε
συντομότερο χρονικό διάστημα από εάν εμπλεκάταν μόνη της η κυβέρνηση.
Υπάρχει υποστήριξη από τους τελικούς χρήστες για την εμπλοκή ενός ιδιωτικού
εταίρου.

9.9 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Ένα τελευταίο εμπόδιο εμπεριέχει την εξέταση της γενικής εμπορευσιμότητας
του κάθε έργου. Η εμπορευσιμότητα, υπό αυτή την έννοια, αναφέρεται εξίσου στην
ικανότητα και το επίπεδο του ενδιαφέροντος ανάμεσα στους ιδιώτες πωλητές να
παράσχουν την υπηρεσία, καθώς και στις συνθήκες της αγοράς για την υπηρεσία (π.χ.
ζήτηση, τιμή, μακροχρόνια προοπτική, κλίμακα του έργου). Δε θα πρέπει να
λησμονείται και μία προσέγγιση για τους εργαζόμενους, με την προϋπόθεση ότι
ενδέχεται και αυτοί να δημιουργήσουν μία ιδιωτική εταιρεία για να καταθέσουν
προσφορά για την ΡΡΡ. Το τελευταίο μπορεί να περιγράφει ως "διαχειριζόμενος
ανταγωνισμός". Παρόλα αυτά, εάν η ιδιοκτησία από τους εργαζομένους αποτελεί ένα
ενδεχόμενο:
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•

•

Η διαδικασία υποβολής προσφορών πρέπει να είναι δίκαιη, υπό την έννοια ότι οι
εργαζόμενοι δε θα πρέπει να απολαμβάνουν ευνοϊκής πρόσβασης σε εσωτερική
πληροφόρηση - πρέπει να έχουν την ίδια πρόσβαση με αιπή που έχουν οι ιδιώτες
υποστηρικτές του εγχειρήματος.
Η πρόταση των εργαζομένων οφείλει να υπολογίζει τα κόστη με τον ίδιο τρόπο που
θα τα υπολόγιζε ο ιδιώτης ενδιαφερόμενος, συμπεριλαμβάνοντας τέτοιες
παραμέτρους όπως γενικά κόστη, απόσβεση των εγκαταστάσεων και του
εξοπλισμού, μισθούς, απολαβές κ.τ.λ.

Ο αντικειμενικός στόχος οποιοσδήποτε ιδιωτικής εταιρείας είναι να επενδύσει
τους πόρους της (χρόνο και χρήμα) με τέτοιο τρόπο που θα τις επιτρέψει να αποκομίσει
ένα λογικό βαθμό απόδοσης από την επένδυση. Η ελκυστικστητα του επιδιωκόμενου
βαθμού απόδοσης αποτελεί μία λειτουργία του κινδύνου τον οποίο πρέπει να υποθέσει
ο επενδυτής.
Εάν ο κίνδυνος για την ιδιωτική επιχείρηση είναι πολύ υψηλός, μπορεί να
απαιτηθεί ένας βαθμός αποζημίωσης (είτε υπό μορφή αυξημένων τελών χρήσης ή
εγγυήσεων) που θα αντισταθμίζει τα προσδοκώμενα οφέλη της συνεργασίας. Στην
περίπτωση που η κυβέρνηση είναι απρόθυμη ή ανίκανη να παράσχει αυτή την
αποζημίωση, ενδέχεται να υπάρξει ελάχιστο ή μηδαμινό ενδιαφέρον από την πλευρά
του ιδιωτικού τομέα για την παροχή της υπηρεσίας. Η κυβέρνηση μπορεί να επιθυμεί να
κρίνει το ενδιαφέρον του ιδιωτικού τομέα πριν προβεί στην επένδυση του χρόνου και
των πόρων που απαιτούνται για την υλοποίηση της δυνητικής συνεργασίας.
Το ενδιαφέρον του ιδιωτικού τομέα μπορεί να μετρηθεί με πολυάριθμους
τρόπους, οι οποίοι συνίστανται σε:
•

•
•

•
•

Ποικίλες χρηματοοικονομικές αναλύσεις, συγκεκριμένα για την υπηρεσία,
περιλαμβάνοντας απλή ανάλυση χρηματορροών για τον καθορισμό των καθαρών
χρηματορροών που απαιτούνται από τον ιδιώτη εταίρο και του πως η απαίτηση για
τις καθαρές χρηματορροές μπορεί να επιτευχθεί - γίνεται μέσω εισαγωγής τελών
χρήσης ή αυξημένων φορολογικών συντελεστών;
Επικάλυψη ενός βαθμού κεφαλαιοποίησης στο καθαρό λειτουργικό κέρδος/ενάντια
στην αξιολόγηση των περιουσιακών στοιχείων.
Δημοσίευση μίας "Υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος" - αυτό το έγγραφο θα
περιγράφει λεπτομερώς τους ευρείς αντικειμενικούς στόχους της επιθυμητής
συνεργασίας και τους κινδύνους που οι δημόσιες αρχές είναι πρόθυμες να
επιμεριστούν.
Εύρεση συμβουλής από άλλους κυβερνητικού φορείς που έχουν πρωτοστατήσει σε
συνεργασίες παρόμοιων δραστηριοτήτων.
Εύρεση συμβουλής από συμβούλους.

Εάν ο ιδιωτικός τομέας δεν επιδείξει επαρκές ενδιαφέρον για την παροχή της
συγκεκριμένης υπηρεσίας, η κυβέρνηση πρέπει είτε να αλλάξει το σκοπό του έργου
(π.χ. επανακστανείμει τους κινδύνους ή να αυξήσει τον ανταγωνισμό), ή να
εγκσταλείψει την περαιτέρω εξέταση μίας ΡΡΡ. Οι υπηρεσίες σπς οποίες υπάρχει
επαρκές επίπεδο ιδιωτικού ενδιαφέροντος (π.χ. δύο ή περισσότεροι ενδιαφερόμενοι και
εξειδικευμένοι υποστηρικτές) θα προχωρήσουν στο στάδιο υλοποίησης.
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9.10 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΑ
Είναι πολύ σημαντικό να γίνει αντιληπτό ότι οποιοδήποτε έργο /^εμπεριέχει τη
συγχώνευση δύο εντελώς διαφορετικών κουλτούρων. Ενώ, από πλευράς δημοσίου,
μπορεί να γίνει κατανοητό ότι η επιθυμία του ιδιωτικού τομέα είναι να διασφαλίσει την
κερδοφορία, δεν έχει δραστηριοποιηθεί ποτέ σε ανάλογο περιβάλλον. Κάτι αντίστοιχο
μπορεί να ειπωθεί, μερικές φορές, και για την αντίληψη του ιδιώτη εταίρου σχετικά με
τη διαχείριση ενός δημόσιου αγαθού.
Για να απολαμβάνει μία συνεργασία ΡΡΡ μακροχρόνια επιτυχία, αμφότερες οι
πλευρές πρέπει να αποπειραθούν να κατανοήσουν τις όποιες "πολιτιστικές
προκαταλήψεις". Ενδεχομένως, χρειαστεί να προβούν σε αλλαγές της κουλτούρας που
διέπει το εσωτερικό τους περιβάλλον.
Παραδείγματος χάρη, το είδος management του εταίρου από τον δημόσιο τομέα
ίσως χρειαστεί να μεταβληθεί από το hands on management (κατά το οποίο ασχολείται
ενεργά με τη διοίκηση μίας επιχείρησης, μετέχοντας στα αντίστοιχα όργανα σύμφωνα
με το ποσοστό του) σε αυτό που η κυβέρνηση της Μ. Βρετανίας αποκαλεί "έξυπνος
πελάτης". Είναι το πλέον πιθανό η ευθύνη των καθημερινών λεπουργιών να έχει
μεταφερθεί στον ιδιωτικό τομέα, με τις πρακτικές λεπτομέρειες να είναι υπό
επεξεργασία νωρίτερα, κατά το στάδιο των διαπραγμστεύσεων της σύμβασης. Σε
γενικές γραμμές ο κύριος στόχος είναι οι συμφωνηθείσες σχετικά με την υπηρεσία
απαιτήσεις να ικανοποιηθούν. Δε θα πρέπει να απασχολεί το manager του συμβολαίου
πως θα γίνει κάτι τέτοιο, παρά μόνο ότι ικανοποιούνται.
Τα παραπάνω, όμως, δε συνηγορούν στο ότι ο δημόσιος εταίρος θα πάψει να
κστανοεί τον κλάδο δραστηριότητας και την παρεχόμενη υπηρεσία. Το αντίθετο. Για να
είναι κάποιος "έξυπνος πελάτης", το management πρέπει να συμβαδίζει με
οποιεσδήπστε αλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογικών που μπορεί να
συνδράμουν σε πλέον αποτελεσμστικές λεπουργίες, καθότι αυτές οι αλλαγές πρέπει να
διοικηθούν. Η εμπειρία έχει αποδείξει άτι η διαχείριση συμβάσεων (contract
management) αποτελεί μία ξεχωριστή δραστηριότητα, με τις δικές της απαπούμενες
ικανότητες και γνώσεις.
Περιληπτικά μπορούν να ειπωθούν τα ακόλουθα συμπεράσματα σχετικά με τις
Συνεργασίες Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα:
•

•

•

•
•

Οι PPP's μπορούν να λάβουν πολλές μορφές από την απλή εμπορευματοποίηση έως
την πλήρη ιδιωτικοποίηση, αλλά σε γενικές γραμμές, αποτελούν μακροχρόνιες
συνεργασίες ανάμεσα στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα με στόχο τη λειτουργία των
έργων υποδομής και/ή υπηρεσιών. Οι /^/^εμπεριέχουν το επιμερισμό της ευθύνης
και του κινδύνου ανάμεσα στους εταίρους δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Οι PPP's έχουν δυνατότητα να προσφέρουν, μέσω της χρηματοοικονομικής
μηχανικής και συχνά - χωρίς να είναι απαραίτητο - μέσω των χρεώσεων, πολύτιμη
ενίσχυση στα παραδοσιακά μέσα χρηματοδότησης των υποδομών και υπηρεσιών.
Οι PPP's μπορούν να συνδράμουν στον "εφοδιασμό" της δημόσιας υποδομής και
των υπηρεσιών με αποτελεσματικότερο οικονομικά τρόπο σε σύγκριση με τις
δημόσια διοικούμενες επιχειρήσεις.
Η εισαγωγή των PPP's απαιτεί ένα ευμενές μακροοικονομικό κλίμα και ένα
ρυθμιστικό πλαίσιο που υποστηρίζει και ενισχύει την ανάμειξη του ιδιωτικού τομέα.
Η εισαγωγή των PPP's, επίσης, απαιτεί πολιτικό διάλογο, ούτως ώστε οι
πρωταγωνιστές της πολιτικής και η κοινή γνώμη να αποδεχθούν την προσέγγιση,
ιδιαίτερα όταν εμπλέκεται και χρέωση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες/υποδομές.
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•

•

•

Υφίστσται μία διαρκώς αυξανόμενη εμπειρία σχετικά με τις PPP's σε διάφορες
χώρες με διαφορετικές νομικές δομές και παραδόσεις, εκφρασμένη με μία ποικιλία
μεθόδων.
Οι PPP's πρέπει να δομηθούν με μεγάλη προσοχή στην έναρξή τους για να
αποσαφηνιστούν οι απαιτήσεις του έργου, οι ρόλοι, οι τομείς ευθύνης και για να
διευθετηθούν οι αντιπαραθέσεις συμφερόντων.
Οι συμβάσεις πρέπει να καλύπτουν όλες τις σημαντικές πτυχές ενός ΡΡΡ έργου
αλλά θα πρέπει να εππρέπουν κάποια ευελιξία για καινοτομία και οικονομία,
συγκεκριμενοποιώντας τις λεπουργικές απαπήσεις και όχι απαραίτητα τις τεχνικές
λεπτομέρειες.

9.11 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
Οι ακόλουθες συστάσεις συντελούν στη διαμόρφωση του πλαισίου μέσα στο
οποίο μπορούν να αναπτυχθούν οι PPP's.
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

Απόκτηση πολτπκής και δημόσιας υποστήριξης για τη χρήση των PPP's μέσω:
προετοιμασίας των στρατηγικών ανάπτυξης
έναρξης διαλόγου σχετικά με τη δημόσια υποδομή, την παροχή υπηρεσιών
και τη χρηματοδότησή τους
Ανάμειξη των κατάλληλων φορέων του ιδιωτικού τομέα στα αρχικά στάδια της
διαδικασίας και συζήτηση μαζί τους των ακόλουθων προοππκών, ιδιαίτερα στον
τομέα του επιμερισμού των ευθυνών και του κινδύνου:
- σχεδιασμός του έργου
τρόποι επίτευξης λύσεων χαμηλού κόστους
Διασφάλιση όπ οι απαραίτητοι κανονισμοί και διαδικασίες έχουν διευθετηθεί, ώστε
οι PPP's μπορούν να λειτουργήσουν, συμπεριλαμβανομένων:
ανταγωνιστικών διαδικασιών προμήθειας, με έμφαση ιδιαιτέρως στη
διαφάνεια και στην ευελιξία
εξασφάλιση ενός σταθερού και ξεκάθαρου νομικού και οικονομικού
περιβάλλοντος
διευθέτηση των δυνητικών αντιπαραθέσεων συμφερόντων
πιθανότητες συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στη χρέωση (εάν κρίνεται
απαραίτητο)
υποστήριξη και κατάλληλη εκπαίδευση από τους κυβερνητικούς φορείς
Εκμετάλλευση της σποκτηθείσας εμπειρίας από προηγούμενα έργα ΡΡΡ σε διάφορες
χώρες και από τους σχεπκούς οργανισμούς.
"Στήσιμο" έργων με αδιαμφισβήτητη ιδιοκτησία και δομές management και
διαχωρισμός των ευθυνών :
μέσω διαπραγμάτευσης με τους εταίρους του ιδιωτικού τομέα
μέσω συμβάσεων που είναι διαυγείς και αποδεκτές
μέσω αποτελεσματικού και διάφανου επιμερισμού των κινδύνων και των
ανταμοιβών
Ανάληψη μερικών δοκιμαστικών / πιλοτικών έργων και μάθηση από τη
διεκπεραίωσή τους
Διαρκής ανταλλαγή εμπειριών από τα αποτελέσματα των PPP's, είτε των θεπκών,
είτε των αρνητικών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
(PUBLIC - PRIVATE PARTNERSHIPS)
10.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Το δέκατο κεφάλαιο ασχολείται με κάποια θεσμικά, κατά βάση, ζητήματα που
ενδεχομένως απασχολήσουν τις Συνεργασίες Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα (PPP's). Έτσι,
αναλύεται γιατί πρέπει οι στόχοι του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα να είναι
σύμφωνοι και όχι απαραίτητα ταυτόσημοι, το γενικότερο θεσμικό, νομικό και πολιτικό
που πρέπει να επικρατεί για να ευδοκιμήσουν οι συνεργασίες, τονίζεται το πόσο
σημαντικό είναι να έχει διασφαλιστεί η δημόσια αποδοχή και επιδοκιμασία και ως
συνάρτηση του τελευταίου περιγράφεται το πώς και το γιατί πρέπει το management να
μετακινηθεί από το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και τις πολιτικές πρέπει να
ακολουθηθούν στα ζητήματα τιμολόγησης.
Όλα τα παραπάνω γίνονται υπό τη "σκιά" της απόλυτης διαφάνειας. Πρέπει,
δηλαδή, και τονίζεται αρκετές φορές στο παρόν, να μην εμφανιστεί ούτε ένα κρούσμα
διαφθοράς, σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό να παρθούν εκείνα τα μέτρα,
ώστε να παταχθεί εντελώς και, γενικότερα για να λειτουργήσει αποδοτικά και προς
όφελος όλων η οποιοσδήποτε μορφής συνεργασία, πρέπει να μην υπάρχει καμία
υπόνοια διαφθοράς, η οποία, άλλωστε, αποτελεί και μία από τις βασικότερες πληγές των
σύγχρονων κοινωνιών παγκοσμίως.

10.2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΧΥΡΩΝ "ΣΧΗΜΑ ΤΩΝ”
Τα ισχυρά σχήμστα των Συνεργασιών Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα (PPP's)
βασίζονται στους συμπληρωματικούς στόχους και στο ενθαρρυντικό θεσμικό και
πολιτικό περιβάλλον. Οι συνεργασίες μπορούν να λειτουργήσουν στο βαθμό που οι
στόχοι των κυριότερων εταίρων είναι αμοιβαίως εφικτοί (π.χ. αποδεκτές υπηρεσίες με
αποδεκτές τιμές και τον επιθυμητό βαθμό απόδοσης), κατανοητοί και δεκτοί από όλες
τις πλευρές Πέραν των παραπάνω, οι συνεργασίες χρειάζονται το νομικό, διοικητικό,
πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον που θα υποστηρίξει τη διαδικασία ανάπτυξης τους
και την επίτευξη των αντικειμενικών αυτών στόχων μέσα στο χρόνο.

10.2.1

ΣΥΜΦΩΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Η κυβέρνηση, οι επιχειρήσεις και οι κοινωνικοί φορείς πρέπει να κατανοήσουν
και να σεβαστούν τους στόχους αλλήλων. Η κυβέρνηση αρχικά, ενδεχομένως
δυσκολευτεί να αποδεχθεί το κέρδος ως κίνητρο των ιδιωτικών επιχειρήσεων, καθώς
είναι πιθανό οι τελευταίες να δελεαστούν και να "προχωρήσουν ένα βήμα παραπέρα"
από τις πλέον διοικητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων, οι οποίες χρησιμοποιούνται
στο δημόσιο τομέα. Οι επί τόπου κοινωνίες μπορεί να μην έχουν την απαραίτητη
υπομονή να ικανοποιηθεί η ανάγκη για να κστευθυνθεί η προσπάθεια και σε άλλες
περιοχές.
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Με στόχο την επίλυση όλων των παραπάνω διαφορών, οι φορείς στο σύνολό
τους οφείλουν να εστιάσουν στους ευρύτερους συμπληρωματικούς προς υλοποίηση
στόχους. Είναι σημαντικό να γίνει κοινή συνείδηση ότι οι δημόσιοι και ιδιωτικοί στόχοι
δεν πρέπει απαραίτητα να συμπίπτουν για να ευδοκιμήσει μία συνεργασία, αλλά πρέπει
να είναι ως επί το πλείστον σύμφωνοι. Επί παραδείγμστι, τόσο ο δημόσιος, όσο και
ιδιωτικός τομέας θέλουν να αναβαθμίσουν τους γενικούς όρους του βιοτικού επιπέδου.
Πιο αναλυτικά, οι κυβερνήσεις και οι επιμέρους κοινότητες εργάζονται προς την
κατεύθυνση εξάλειψης της φτώχειας και οι επιχειρήσεις της εξασφάλισης του γεγονότος
άτι όλο και περισσότεροι άνθρωποι έχουν την οικονομική δυνατότητα πρόσβασης στα
προϊόντα τους. Αμφότεροι, λοιπόν, επιδιώκουν να εγκσταστήσουν ολοένα και
περισσότερους συνδέσμους σε τοπικό επίπεδο, με την ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται στις
αναπτυσσόμενες αγορές- και πιο συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις να ενισχύσουν το
μέγεθος της αγοράς και οι κυβερνήσεις, όπως και οι τοπικές κοινωνίες, να προωθήσουν
την ανάπτυξη και ανταλλαγή ιδεών. Επίσης, και οι δύο τομείς προσπαθούν να
προωθήσουν αποδοτικές υπηρεσίες με τελικό σκοπό: σε κυβερνητικό και κοινωνικό
επίπεδο, να κρατηθεί το κόστος σε χαμηλό επίπεδα και να αυξηθεί η κάλυψη και, σε
επιχειρηματικό επίπεδο, να αυξηθούν τα κέρδη.

10.2.2

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το πρόσφορο θεσμικό, νομικό και πολιτικό περιβάλλον αποτελεί τον
ακρογωνιαίο λίθο της βιώσιμης συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα. Σε πρώιμο στάδιο, ο
δημόσιος τομέας οφείλει να διαμορφώσει το κατάλληλο εκείνο νομικό πλαίσιο που
απαιτείται για την προμήθεια των συμβάσεων και τις ιδιωτικές επενδύσεις. Είναι πολύ
σημαντικό να τονισθεί ότι αυτοί οι μηχανισμοί πρέπει να διαμορφωθούν προς την
κατεύθυνση ελαχιστοποίησης της πιθανότητας να εμφανιστεί διαφθορά. Μη
προβλεπόμενες και άδικες προμήθειες και επενδυτικές διαδικασίες μειώνουν τόσο την
πολιτική επιδοκιμασία, καθώς και το ενδιαφέρον πολλών ιδιωτών επενδυτών.
Η κυβέρνηση οφείλει, επίσης, να εγκαταστήσει ένα απόλυτα ξεκάθαρο θεσμικό
πλαίσιο λειτουργίας και να πραγματώσει το απαραίτητο καθεστώς τιμολόγησης και τους
μηχανισμούς επιχορηγήσεων. Η δημιουργία, όμως, απλώς ενός ρυθμιστικού πλαισίου
δεν εγγυσται απαραίτητα την αποτελεσματική λειτουργία. Καθώς όλες οι τοπικές
δημόσιες αρχές είναι διαφορετικές, ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας θα έρθουν
αντιμέτωποι με μία απότομη καμπύλη μάθησης στην προσπάθειά τους να ρυθμίσουν και
να ορίσουν τις μεταξύ τους σχέσεις και τους ρόλους τους στην παροχή υπηρεσιών.
Ειδικότερα, ο δημόσιος τομέας χρειάζεται να ορίσει τον ευκρινή επιμερισμό των
ευθυνών ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης και
να τοποθετηθεί ξεκάθαρα όσον αφορά στο ρόλο του ως παρέχων και ρυθμιστής.
Σε γενικές γραμμές, οι ιδιωτικές εταιρείες προτιμούν η σύμβαση να λειτουργεί ως
ο κύριος ρυθμιστικός μηχανισμός και οι επί τόπου ηγεσίες να έχουν πολύ περιορισμένη
ρυθμιστική παρέμβαση άπαξ της ενεργοποίησής της. Εξαιρετικά συγκεκριμένοι όροι
σύμβασης που ορίζουν τα καθήκοντα, τους στόχους, τους κανονισμούς για τιμολογιακές
αλλαγές και τις αμφισβητούμενες διαδικασίες λύσης εππρέπουν στον ιδιωτικό τομέα να
προβλέψει με μεγαλύτερη ακρίβεια την κερδοφορία του όλου εγχειρήματος και να
αποφασίσει μέχρι ποιου σημείου αξίζει η υποβολή προσφοράς κατά τη διαπραγμάτευση
της σύμβασης Με δηλωμένες τις παραπάνω προτιμήσεις οι κυβερνήσεις υποχρεούνται
να κρίνουν με σοβαρότητα το βαθμό της ρυθμιστικής παρέμβασης που είναι πρόθυμες
να εγκαταλείψουν ιδιαίτερα στην περίπτωση των μακροχρόνιων συμβάσεων. Ακόμη μία
φορά, η διαφθορά πρέπει να αποτελεί αντικείμενο προσοχής αυτή τη φορά με όρους
δημόσιας αποδοχής της ΡΡΡ.
Κάποιες κυβερνήσεις διατηρούν επιφυλάξεις σχετικά με τη μη ύπαρξη
ισορροπίας ανάμεσα στα περιορισμένα τους μέσα και ικανότητες και τις δυνατότητες
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των πεπειραμένων ιδιωτών λειτουργών. Η αποκέντρωση είχε την τάση να
εντατικοποιήσει αυτή την ανισορροπία μέσω της παραχώρησης στους δήμους
μεγαλύτερου μέρους ευθύνης για την παροχή υπηρεσιών από τους περιορισμένους τους
πόρους. Σε περιπτώσεις όπου οι δήμοι περιορίζονται από οικονομικούς παράγοντες και
έχουν μικρή δυνατότητα υποκίνησης, η κεντρική κυβέρνηση πιθανόν να πρέπει να
παράσχει οικονομική και θεσμική υποστήριξη. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, οι μηχανισμοί
που ενισχύουν τη δημόσια διοίκηση και τους λειτουργικούς κορμούς είναι απαραίτητοι
για να μειώσουν αυτή την ανισορροπία και να βελτιώσουν τη διαπραγματευτική δύναμη
του δημόσιου τομέα. Τέτοιες μεταρρυθμίσεις ενδεχομένως εμπερικλείουν αλλαγές στο
νομικό σύστημα, που θα ενισχύσουν την ενεργοποίηση των θεσμικών πλαισίων ή τις
μακροοικονομικές μεταρρυθμίσεις για την εξάλειψη της φτώχειας και τη μείωση των
ανισοτήτων.
Δυσμενή πολιτικά κλίματα που προκλήθηκαν από την πίεση των εκλογικών
κύκλων, τη δυνητική αστάθεια των νέων δημοκρατιών, τις προσωπικές ατζέντες των
κυβερνητικών επισήμων και το ειδικό καθεστώς κάποιων εκ των υπηρεσιών (όπως
αποτελεί, για παράδειγμα, η πρόσβαση σε υδάτινους πόρους) μπορούν, επίσης, να
υψώσουν εμπόδια στην έναρξη ή διατήρηση των συνεργασιών ιδιωτικού / δημόσιου
τομέα. Οι κυβερνήσεις πρέπει να αποδώσουν εγγυήσεις, όποτε κάτι τέτοιο είναι εφικτό,
στους εταίρους του ιδιωτικού τομέα ότι τέτοιας μορφής πολιτικοί παράγοντες δε θα
διακόψουν τη συνεργασία που απορρέει από τη μεταξύ τους σύμβαση.

103 ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
Οι κυβερνητικοί και επιχειρηματικοί ηγέτες δε μπορούν να οικοδομήσουν μόνοι
τους συνεργασίες- η δημόσια πολιτική και κοινωνική αποδοχή του ιδιωτικού τομέα είναι
απαραίτητη. Η κοινή γνώμη πρέπει να κατανοήσει ότι η συμμετοχή του τελευταίου είναι
ωφέλιμη για τις συνεργασίες σε βάθος χρόνου. Η δημόσια υποστήριξη της ανάμιξης του
ιδιωτικού τομέα μακροπρόθεσμα, θα εξρρτηθεί πρωτίστως από την παροχή των
υποσχόμενων υπηρεσιών και τα οφέλη που προκύπτουν από αυτές σε λογικό κόστος.
Για αυτό το λόγο, είναι ζωτικής σημασίας η ανάπτυξη μηχανισμών που θα διασφαλίσουν
ότι ο οργανισμός που παρέχει την υπηρεσία, είτε είναι δημοσίου, είτε ιδιωτικού
καθεστώτος, είναι υπολογίσιμος στους πελάτες του.
Η δημόσια υποστήριξη θα εξαρτηθεί, επίσης, από την ικανότητα της
συνεργασίας να ανταποκριθεί σπς ανάγκες όλων των μετόχων. Παραδείγματος χάρη, οι
εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα μπορούν να αποτελέσουν πηγή υπερβολικής έντασης
σε περίπτωση αυξημένης ιδιωτικής συμμετοχής κατά την παροχή των υπηρεσιών. Οι
συμβάσεις πρέπει νο διασφαλίζουν την απασχόληση ή την τοποθέτηση των
εργαζομένων στο δημόσιο και των επί τόπου κατοίκων στο μέγιστο δυνατό βαθμό.
Υπάρχει μία ποικιλία εναλλακπκών για την αποκατάσταση των δημοσίων υπαλλήλων.
Αυτές εμπερικλείουν μεταφορά σπς λειτουργίες του ιδιωτικού τομέα, διορισμό σε άλλα
δημόσια πόστα και προσφορές πακέτων αποζημίωσης και ασφάλισης σε εργαζόμενους
που δεν ενδιαφέρονται για τις υπόλοιπες εναλλακτικές
Η δημόσια στήριξη θα εξαρτηθεί μερικώς και από την παροχή οικονομικώς
ανεκτών και βιώσιμων υπηρεσιών σε ιστορικά αδικημένα τμήματα του πληθυσμού. Οι
απαιτήσεις για την κάλυψη της υπηρεσίας πρέπει πάντα να αποτελούν τμήμα των
κριτηρίων αξιολόγησης της πρότασης της σύμβασης. Οι επιλογές για μία τέτοια
διαδικασία περιλαμβάνουν πολυεπίπεδες υπηρεσίες και αντίστοιχες πολυεπίπεδες
τιμολογήσεις (αντιμισθία) που επιτρέπουν οι υψηλά εισοδηματικές τάξεις να καλύπτουν
τα κόστη των χαμηλότερων εισοδημάτων.
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10.4 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ TOY MANAGEMENT ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
Κατά την εισχώρηση σε ΡΡΡ% οι κυβερνήσεις γενικώς παύουν από παροχείς και
περιορίζονται στο ρόλο των ρυθμιστών των υπηρεσιών. Το τελευταίο μεταφράζεται στο
ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να "τελειοποιηθούν" στην κατανόηση του τι μπορούν να
προσφέρουν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και τι όχι. Πρέπει να διασφαλίσουν ότι βασικές
κοινωνικές ανάγκες καλύπτονται, ενώ ταυτόχρονα ικανοποιούνται οι προσωπικοί στόχοι
των άλλων εταίρων. Αυτές οι αλλαγές στο ρόλο των κυβερνήσεων απαιτούν
συμπληρωματική "ανοικοδόμηση" ικανοτήτων που μπορεί να συμπεριλαμβάνει τα
ακόλουθα:
• Στρατηγικό σχεδίασμά, χρηματοοικονομικά μοντέλα και σχεδίασμά επενδύσεων σε
υποδομή .
• Ανάπτυξη οικονομικών πακέτων για τη σύμβαση.
• Ορισμός αποτελεσματικών αντιμισθιών (tariffs) και επιπέδων υπηρεσίας.
• Διοίκηση συμβάσεων και παρακολούθηση συμβατότητας αυτών.
• Επανιεράρχηση των κεφαλαίων για προσαρμογή τους στις αναπτυξιακές
προτεραιότητες
Η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα δεν "απαλύνει" τους δήμους από το βάρος της
ευθύνης να εξασφαλίσουν την επάρκεια στην παροχή των υπηρεσιών. Για παράδειγμα,
με δεδομένη τη φύση των περιβαλλοντικών υπηρεσιών, όπως οι Χ.Υ.Τ.Α. και η
ύδρευση, είναι αναπόφευκτο ότι η δημόσια ρύθμιση της ιδιωτικής ανάμιξης θα είναι
απαραίτητη. Η δημιουργία τέτοιων ρυθμιστικών πλαισίων
μπορεί να αποτελεί
πρόκληση. Οι κυβερνήσεις πρέπει να ανακαλύψουν την απαραίτητη ισορροπία ανάμεσα
στο να γίνει μία συνεργασία ελκυστική για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και να
προστατεύσουν τα δικαιώματα και συμφέροντα των πολιτών τους.
Οι κανόνες πρέπει να σχεδιαστούν βάσει της φιλοσοφίας πως δεν πρέπει απλά
να προστστευθούν τα δημόσια συμφέροντα, αλλά, επίσης να δημιουργηθούν και οι
προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις μπορούν να λεπουργήσουν
αποτελεσματικά και αποδοτικό. Παραδείγματος χάρη, μία δημοτική αρχή μπορεί να
αυξήσει το ποσοστό εμπιστοσύνης του ιδιωτικού τομέα αποδεικνύοντας ότι θα
υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της ως προβλέπεται. Αυτό μπορεί να περικλείει, για
παράδειγμα, την ανάληψη πρωτοβουλίας για προσαρμογή των τιμών ή την αγορά γης.
Οποτεδήποτε είναι εφικτό, οι κυβερνήσεις οφείλουν να αναπτύσσουν δημόσιου
χαρακτήρα θεσμικά πλαίσια που θα εγκαθιστούν παρόμοια μελλοντικά projects.

10.5ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΙΜΟΑΟΓΗΣΗΣ
Πριν από την ανάμιξη σε μία ΡΡΡ, η εκάστοτε κυβέρνηση πρέπει να είναι
ενήμερη για μερικά ζητήματα - κλειδιά σχετικά με την τιμολόγηση. Τέτοια θέματα είναι
ειδικού ενδιαφέροντος για τις μακροχρόνιες PPP's, όπως είναι οι BOTs, οι παραχωρήσεις
και τα Joint Ventures. Στην αρχή, ο δημόσιος τομέας συνήθως δεν έχει κανένα τρόπο
να γνωρίζει ποια θα είναι τα πραγματικά μακροχρόνια κόστη και οφέλη του όλου
πακέτου. Ακόμη και όταν η πληροφόρηση είναι διαθέσιμη, σπανίως εμπλέκεται σε δομές
τιμολόγησης.
Άλλα ζητήματα τιμολόγησης αφορούν στη χρήση των επιχορηγήσεων και στην
πολπική αποδοχή των υψηλότερων τιμών που τυπικά προκαλούνται από την ιδιωτική
συμμετοχής. Σε περιπτώσεις παραχωρήσεων και άλλων προσπαθειών ιδιωτικοποιήσεων
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μεγάλης κλίμακας, ο ιδιωτικός φορέας που αναλαμβάνει τη λειτουργία του έργου συχνά
"κληρονομεί" μη κατάλληλες πολιτικές τιμολόγησης με αποτέλεσμα να δίνονται
λανθασμένα κίνητρα στους χρήστες και καταναλωτές. Η εμπειρία έχει να επιδείξει ότι
εάν δεν περιληφθεί στη σύμβαση μία ξεκάθαρη προσαρμογή πολιτικών τιμολόγησης, οι
πολιτικοί παράγοντες θα συνεχίσουν να επηρεάζουν το αντίτιμο που ορίζεται για την
υπηρεσία και μετά τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.
Η μέθοδος καθορισμού των τιμών πρέπει να είναι διαφανής και να
συγκεκριμενοποιεί τα αντικειμενικά κριτήρια που θα δρομολογήσουν αυτές τις
προσαρμογές. Για παράδειγμα, εάν ένα χαμηλό χρηματικό ανπ'τιμο οδηγήσει τους
ιδιώτες λειτουργούς να έχουν οικονομικές απώλειες κατά την παροχή της υπηρεσίας σε
ασθενείς οικονομικές ομάδες, τότε η παροχή της προς αυτές τις ομάδες θα διακοπεί. Ο
δημόσιος τομέας θα πρέπει να διορθώσει αυτά τα αντικίνητρα με το να καταστήσει
επικερδή την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας σε αυτές τις ομάδες πληθυσμού
χρησιμοποιώντας μέσα όπως είναι οι επιχορηγήσεις.

10.6 ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Οι περισσότερες κυβερνήσεις έχουν κανόνες που απαιτούν κάποιας μορφής
διαδικασία υποβολής προσφορών σε διαγωνισμό για την προμήθεια οποιουδήπστε
αγαθού ή υπηρεσίας του ιδιωτικού τομέα. Επιπροσθέτως οι περισσότεροι δανειοδοπκοί
διεθνείς οργανισμοί και οι οργανισμοί συμβούλων αξιώνουν τη χρήση αυτών των
διαδικασιών υποβολής προσφορών σε διαγωνισμό ως προϋπόθεση για χορήγηση
δανείου ή οποιοσδήποτε άλλης αρωγής. Οι κυβερνήσεις εντοπίζουν τρεις αιτίες που
δικαιολογούν τη χρήση διαγωνισμών με υποβολές προσφορών:
1.
2.
3.

Διασφαλίζουν τη διαφάνεια στην απόδοση της σύμβασης.
Παρέχουν έναν εμπορικό μηχανισμό για την επιλογή της καλύτερης πρότασης,
συνήθως κσταλήγοντας σε χαμηλότερο κόστος· και
Εγείρουν το ενδιαφέρον ανάμεσα σε μία ευρεία γκάμα δυνητικών επενδυτών

Η παραδοσιακή προμήθεια από τη βασική σύμβαση εκμετάλλευσης, συντήρησης
και υπηρεσιών μπορεί νο είναι σχεπκά μία ευθεία διαδικασία - σε μεγάλο μέρος χάρη
της βεβαιότητας που αφορά στη φύση της υπηρεσίας Υπό συνθήκες βεβαιότητας
αυτές οι διεργασίες έχουν γενικά λειτουργήσει ικανοποιητικά για να αποφευχθεί η
διαφθορά και να αποκτηθεί η βέλτιστη δυνατή αξία για την κυβέρνηση.
Παρά τις επιτυχίες οι δομές και οι χρονικές κλίμακες που σχετίζονται με πιο
σύνθετες PPP's, όπως οι συμφωνίες Κατασκευής - Λειτουργίας - Μεταβίβασης (BOTs), οι
παραχωρήσεις και τα Joint Ventures καθιστούν την παραδοσιακή μέθοδο προμήθειας
κατόπιν πλειοδότησης σε διαγωνισμό ένα λιγότερο αποτελεσματικό μέσο για το
σχημσπσμό συμβασιακών σχέσεων ανάμεσα στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Τέσσερα
χαρακτηριστικά της παραδοσιακής προμήθειας συντελούν στο να κστανοηθούν οι λόγοι
του παραπάνω:
1. Η παραδοσιακή δημόσια υποβολή προσφορών σχεδιάζεται να λειτουργήσει κάτω από
καθεστώς βεβαιότητας - οι μεγάλης κλίμακας PPP's αρχίζουν και γενικά εξελίσσονται
σε συνθήκες αβεβαιότητας
2. Η παραδοσιακή δημόσια υποβολή προσφορών σχεδιάζεται μόνο για να αποκομισθεί η
χαμηλότερη τιμή για δεδομένο προϊόν ή υπηρεσία - οι μεγάλης κλίμακας PPP's συχνά
εμπεριέχουν πολλαπλές μελετητικές προτάσεις και αναζητούν κριτήρια άλλου
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χαρακτήρα από τη χαμηλότερη τιμή (συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης των
τοπικών εταιρειών και την προώθηση της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
3. Η παραδοσιακή δημόσια υποβολή προσφορών γενικό απαγορεύει την ανεπίσημη
επικοινωνία ανάμεσα στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα - η επικοινωνία αποτελεί τον
ακρογωνιαίο λίθο μίας επιτυχημένης, μεγάλης κλίμακας ΡΡΡ (ιδιαίτερα στην
περίπτωση των joint ventures) και πρέπει να αρχίσει στο πιο πρώιμο πιθανό στάδιο
της διεργασίας- και
4. Η παραδοσιακή δημόσια υποβολή προσφορών είναι μία διεργασία χρονικά πιεστική.
Οι ομάδες του ιδιωτικού τομέα οδηγούνται από τα αποτελέσματα - δεσμεύονται στη
συνεργασία για να αυξήσουν τα καθαρά τους κέρδη. Υψηλά κόστη μεταβίβασης και
μεγάλες καθυστερήσεις στις αποδόσεις των συμβάσεων λειτουργούν ως εμπόδια στη
συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, ειδικό για συμβάσεις υπηρεσιών μικρής κλίμακας και
joint ventures.
Παρόλη την έμφυτη ασυμβστότητα των παραδοσιακών πρακτικών προμήθειας,
ο φόβος για διαφθορά και υψηλά κόστη κάνουν τις κυβερνήσεις και τους
δανειοδοτικούς οργανισμούς απρόθυμους να "ενστερνιστούν" εναλλακτικές διαδικασίες
προμήθειας Η αποτελεσματική συνεργασία ανάμεσα σπς κυβερνήσεις τις επιχειρήσεις
τους διεθνείς οργανισμούς και άλλους φορείς είναι δύσκολο να εππευχθεί με τις
καλύτερες των συνθηκών. Είναι σχεδόν απίθανο εάν δεν υπάρχει υψηλό επίπεδο
εμπιστοσύνης ή τουλάχιστον προβλεψιμότητας στην όλη διαδικασία.
Εάν επικρατεί η αίσθηση σπ συμβαίνουν ατασθαλίες ή παρατυπίες οι άνθρωποι
είναι απρόθυμοι να επενδύσουν το χρόνο τους ή τους πόρους τους. Ακόμη και η
εμφάνιση διαφθοράς αποθαρρύνει πολλούς ιδιώτες επενδυτές από τη συμμετοχή τους.
Μία πρόσφατη μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας καταδεικνύει την ύπαρξη αρνητικής
συσχέτισης ανάμεσα στην επένδυση, την ανάπτυξη και τη διαφθορά (όπως η τελευταία
γίνεται αντιληπτή από τους ιδιώτες επενδυτές και τις επιχειρήσεις). Επιπροσθέτους η
παρουσία της διαφθοράς έχει δείξει ότι αυξάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό το κόστος για το
κοινωνικό σύνολο οποιοσδήποτε δημόσιας υπηρεσίας. Για το λόγο αυτό, οποιαδήποτε
διαδικασία προμήθειας που δεν ελέγχει τη διαφθορά δε θα αποκτήσει ποτέ μεγάλη αξία
για την κοινωνία. Η αξιοπιστία των εμπλεκομένων φορέων, καθώς και η διαφάνεια της
χρησιμοποιούμενης διαδικασίας είναι κρπικά συστατικά στοιχεία της μακροχρόνιας
επιτυχίας. Ο κύριος αντικειμενικός στόχος είναι η "απόκτηση" της υπηρεσίας με μεγάλη
αξία.
Οι εναλλακτικές επιλογές προμήθειας όπως η απευθείας διαπραγμάτευση, πρέπει
να σχεδιάζονται για να απαγορεύουν τη διαφθορά και να αποκομίζουν την καλύτερη
δυνατή αξία για την κοινωνία. Οι μηχανισμοί πάταξης της διαφθοράς περιλαμβάνουν:
επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων στους δημόσιους υπαλλήλους που είναι αποδέκτες
δωροδοκιών, τιμωρία των επιχειρήσεων που δωροδοκούν και αποκλεισμός τους από τη
σύναψη συμβάσεων με την κυβέρνηση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα,
ενθάρρυνση τοπικών και διεθνών φορέων, καθώς και των ΜΜΕ, για να διαδραματίσουν
το ρόλο του "άγρυπνου φρουρού" στο χώρο των προμηθειών. Οι μηχανισμοί που
διασφαλίζουν μεγάλη αξία συνίστανται στο benchmarking του κόστους έναντι
παρόμοιας παροχής υπηρεσιών σε άλλες πόλεις και τις επαναδιαπραγματεύσεις για το
περιοδικό κόστος

10.7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΑ
Συχνά είναι πιο βολικό να παραμένει κανείς στα γνώριμα για αυτόν μονοπάτια,
δηλαδή, οι κυβερνήσεις να συνεργάζονται με κυβερνήσεις και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις
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με άλλες ιδιωτικές επιχειρήσεις. Είτε λοιπόν εξετασθεί από πλευράς του δημόσιου τομέα,
είτε από τη σκοπιά του ιδιωτικού, εκ πρώτης οι ΡΡΡ s δεν φαντάζουν ως η πλέον
επιθυμητή λύση. Μολαταύτα, μία προσεκτικότερη εξέταση των ωφελειών που
απορρέουν από τέτοιου είδους "σχέσεις" παρέχει και ένα ισχυρό επιχείρημα υπέρ της
χρήσης τους. Μέσω των ΡΡΡ s, τα πλεονεκτήματα του ιδιωτικού τομέα - ο δυναμισμός,
η πρόσβαση σε κονδύλια, η γνώση των τεχνολογιών, η διαχειριστική αποδσπκότητα και
το επιχειρηματικό δαιμόνιο - συνδυάζονται με την κοινωνική ευθύνη, την
περιβαλλοντική ευαισθησία, την τοπική γνώση και τις ανησυχίες για δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας του δημόσιου τομέα. Σε αστικά κέντρα, σε όλα τα μήκη και πλάτη της
υφηλίου, οι κυβερνήσεις έχουν ανακαλύψει άτι η εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα μπορεί
σε μεγάλο βαθμό να βελτιώσει την ποιότητα των υπηρεσιών υποδομής που παρέχουν,
με ταυτόχρονη επέκταση του ποσοστού κάλυψης και μείωσης του κόστους, κάτι που
συγκεντρωτικά συμβάλλει στην βελτίωση της ζωής των πολιτών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
(PUBLIC - PRIVATE PARTNERSHIPS)
11.1 ΕΙΣΑΓΩΠΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Το κεφάλαιο αστό απαριθμεί και εκθέτει αναλυτικά και διεξοδικά όλες τις πιθανές
μορφές με τις οποίες μπορεί να επιτευχθεί μία συνεργασία ανάμεσα στον ιδιωτικό και το
δημόσιο τομέα.
Αρχικά, γίνεται παρουσίαση της φύσης και των παραμέτρων των βασικών
κατηγοριών στις οποίες εμπίπτουν οι ποικίλες μορφές συνεργασιών και, περαιτέρω,
παρουσιάζονται οι ευθύνες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε ζητήματα
χρηματοδότησης, επιμερισμού κινδύνου, τιμολόγησης κ.α σε κάθε μία εκ των τριών
βασικών κατηγοριών.
Ακολούθως, παρατίθενται υπό μορφή πινάκων όλοι οι πιθανοί τύποι
συνεργασιών ανάμεσα στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, με ανάλυση των
χαρακτηριστικών του κάθε τύπου ξεχωριστά, τα πεδία που ο κάθε ένας εξ αυτών
βρίσκει εφαρμογή και, το κυριότερο, τα υπέρ και τα κατά που προκύπτουν από την
εφαρμογή του, κάτι που, εν τέλει, κρίνει - αναλόγως της περίπτωσης - εάν θα
υιοθετηθεί ή όχι.
Τέλος, αναπτύσσεται μία προβληματική σχετικά με το κατά πόσο και σε ποιο
βαθμό θα πρέπει τα διάφορα εγχειρήματα, όπως αυτό που αναλύονται στη συνέχεια, θα
πρέπει να χρηματοδοτούνται με δημόσια ή ιδιωτικά κεφάλαια, πώς μπορούν να
διασκορπιστούν οι κίνδυνοι στους δύο αυτούς τομείς και ποιο κόστος είναι αυτό που
διαδραματίζει τελικά τον καθοριστικό ρόλο στην επιτυχή έκβαση ενός τέτοιου
εγχειρήματος (συνεργασία μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα).

11.2 ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΡΡΡ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
Οι Συνεργασίες Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα μπορεί να ποικίλουν αναλόγως:
• Του μεγέθους του κινδύνου που επιμερίζεται ανάμεσα στους εταίρους.
• Του βαθμού εξειδίκευσης που απαιτείται από πλευράς του κάθε εταίρου στην
διαπραγμάτευση συμβάσεων.
• Των δυνητικών επιπτώσεων για τους φορολογούμενους πολίτες.
Η ακόλουθη διαβάθμιση μετακινούμενη προς τα δεξιά παρουσιάζει την αύξηση
του κινδύνου για τους ιδιώτες εταίρους και την ταυτόχρονη εξάλειψη του για τον
δημόσιο εταίρο:
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Σχήμα 11.1: Αύξηση Κινδύνου βάσει τύπου ΡΡΡ
Δημόσιος
εταίρος

Τύπος
συμφωνίας
{Type of
agreement)

^

Λειτουργία και
συντήρηση
{OperationsA
Maintenance)

Διασκορπισμός
κινδύνου

Εξεύρεση
χρηματο
δότησης
{Developer
Financing)

Turnkey

Εκμίσθωση/
Αγορά
{Lease/
Purchase)

----------- ^

Κατασκευή
Μεταβίβαση
Λειτουργία
{Build
Transfer
Operate)

Ιδιωτικός
εταίρος
Κατασκευή
Ιδιοκτησία
Λειτουργία
Μεταβίβαση
{Build
Own
Operate
Transfer)

Ιδιωτικο
ποίηση
Κατασκευή
Ιδιοκτησία
Λειτουργία
{Privatize
Build
Own
Operate)

Οι κυβερνήσεις μπορούν να εισέλθουν σε εταιρικές συμφωνίες οι οποίες υπό ένα
ευρύ πρίσμα μπορούν να οριστούν και να περιλάβουν ποικίλες μορφές μίας Public Private Partnership.
Ο επιμερισμός του κινδύνου ανάμεσα στους εταίρους και οι λεπτομέρειες της
χρηματοδότησης αποτελούν θεμελιώδη ζητήματα προβληματισμού που επηρεάζουν και
διάφορες άλλες πτυχές των συμφωνιών αυτού του είδους, μεταξύ άλλων των
ανταμοιβών, ευθυνών και επενδύσεων. Μέσα σε ολόκληρο το φάσμα των πλάνων ΡΡΡ
τρεις βασικοί αρχέτυποι των PPP's μπορούν να διακριθούν:

11.2.1

ΤΥΠΟΣ ΡΡΡ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ

Σε ένα τύπο ΡΡΡ αμιγούς παραχώρησης ο ιδιωτικός τομέας αναλαμβάνει
ολόκληρη (100%) την επένδυση. Πιο συγκεκριμένα, η κυβέρνηση αποδίδει στον ιδιώτη
συμβασιούχο (παραχωρησίουχο) την απόλυτη εμπιστοσύνη για την παροχή της
υποδομής σε συγκεκριμένο τομέα, συμπεριλαμβανομένων όλων των δραστηριοτήτων
εκμετάλλευσης, συντήρησης, συγκέντρωσης και management. Ο παραχωρησιούχος
είναι υπεύθυνος για να προβεί σε οποιαδήπστε κεφαλαιακή επένδυση απαπείται για την
κατασκευή, αναβάθμιση ή επέκταση ταυ συστήματος και για τη χρηματοδότηση εκείνων
των επενδύσεων από το αντίτιμο που πληρώνουν οι χρήστες για τις παρεχόμενες
υπηρεσίες. Ο δημόσιος τομέας είναι υπεύθυνος για τη διαμόρφωση των προδιαγραφών
απόδοσης και για τη διασφάλιση ότι ο παραχωρησιούχος συμβαδίζει με αυτές. Κατ'
ουσία ο ρόλος του δημόσιου τομέα, όπως, ήδη, έχει αναλυθεί, μετατοπίζεται από το να
παρέχει τις εκάστοτε υπηρεσίες στο να ρυθμίζει την τιμή τους και την ποσότητά τους.
Αντί να μοιραστούν οι κίνδυνοι του έργου, οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς τώρα
επιμερίζονται εκ προοιμίου τους αναγνωρισμένους κινδύνους με διευθετήσεις μέσα στη
σύμβαση αναφορικά με τις ευθύνες, τους κινδ13ύνους κοι τη χρηματοδότηση π.χ. η
κυβέρνηση αναλαμβάνει τους πολιτικούς κινδύνους, ενώ ο ιδιωτικός φορέας τους
κατασκευαστικούς και εμπορικούς κινδύνους.
Τα σταθερά περιουσιακά στοιχεία της υποδομής τίθενται στην ευχέρεια του
παραχωρησιούχου για τη διάρκεια της παραχώρησης, αλλά παραμένουν υπό το
ιδιοκτησιακό καθεστώς της κυβέρνησης Οι παραχωρήσεις συνήθως αποδίδονται για μία
χρονική διάρκεια μεγαλύτερη των 25 ετών. Η διάρκεια βασίζεται στις απαιτήσεις της
σύμβασης και στο χρόνο που απαπείται για τον ιδιώτη παραχωρησιούχο να καλύψει το
κόστος του.
Ο λεπουργός του ιδιωτικού τομέα είναι υπεύθυνος για όλα τα κεφαλαιακά και
λειτουργικά κόστη - συμπεριλαμβανομένων της υποδομής της ενέργειας των πρώτων
υλών και των επισκευών κατά τη διάρκεια ζωής της σύμβασης. Ως ανταπόδοση, ο
ιδιώτης λεπουργός συγκεντρώνει το αντίτιμο απευθείας από τους χρήστες του
συστήματος. Αυτό το αντίτιμο τυπικά καθορίζεται από τη σύμβαση παραχώρησης η
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οποία, επίσης, εμπεριέχει παραμέτρους του πως μπορεί να αλλάξει με το πέρασμα του
χρόνου. Σε ελάχιστες σπάνιες περιπτώσεις, η κυβέρνηση μπορεί να επιλέξει να παράσχει
ενισχίΓτική χρηματοδότηση για να βοηθήσει στη διασφάλιση ότι ο παραχωρησιούχος
μπορεί να καλύψει τα κεφαλαιακά του έξοδα με το πέρας της σύμβασης.
Ο τύπος ΡΡΡ με παραχώρηση είναι ο πλέον διαδεδομένος στην σύγχρονη
πρακτική των PPP's. Αναρίθμητα παραδείγματα μπορούν να ευρεθούν σε όλη την
Ευρώπη όπως το Τούνελ της Μάγχης ανάμεσα σε Γαλλία και Αγγλία, κατασκευή νέου
αυτοκινητόδρομου στην Ανατολική Ευρώπη (π.χ. ο Μ5 στην Ουγγαρία), η γέφυρα που
συνδέει τον Τάγο στην Πορτογαλία κ.α.

11.2.2

ΤΥΠΟΣ ΡΡΡ ME JOINT VENTURE

Τα Joint Ventures ως PPP's αποτελούν εναλλακτική στην εξ ολοκλήρου
ιδιωτικοποίηση κατά την οποία οι δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί αναλαμβάνουν τη
συνυπευθυνότητα και τη συνιδιοκτησία για την παροχή των υποδομών και υπηρεσιών.
Υπό το καθεστώς ενός Joint Venture, οι εταίροι ιδιωτικού και δημοσίου τομέα μπορούν
είτε να σχηματίσουν μία νέα εταιρεία, είτε να διεκδικήσουν την από κοινού ιδιοκτησία
μίας υφιστάμενης εταιρείας (π.χ. ο δημόσιος τομέας διαθέτει προς πώληση μίας
υπάρχουσας δημοτικής εταιρείας στον ιδιωτικό τομέα) που παρέχει αστικές υπηρεσίες
και υποδομές. Σε κάθε περίπτωση, είναι απαραίτητο η εταιρεία να είναι ανεξάρτητη από
τη δημοτική αρχή.
Σε τύπο ΡΡΡ με Joint Venture υπάρχει μία κοινή δέσμευση του ιδιωτικού και
δημόσιου τομέα κατά τη διάρκεια ζωής του έργου. Απόρροια αυτού είναι ότι η
συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα είναι χαμηλότερη του 100%. Οι δημόσιοι και ιδιώτες
εταίροι του έργου μοιράζονται την ευθύνη, τους κινδύνους και τη χρηματοδότηση ως
μέτοχοι σε μία από κοινού ιδρυθείσα δημόσια εταιρεία. Αν και υπάρχουν οι εξαιρέσεις,
συνήθως μοιράζονται τους κινδύνους και τα κέρδη στο βαθμό που αντιστοιχεί στο
ποσοστό του μεριδίου τους στο έργο.
Οι PPP's με Joint Ventures παρέχουν ένα όχημα για "πραγματικές" συνεργασίες
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα κατά τις οποίες οι κυβερνήσεις, οι επιχειρήσεις και οι μη
κυβερνητικοί οργανισμοί και άλλοι μπορούν να συγκεντρώσουν τους πόρους τους και
να δημιουργήσουν κατανεμημένες "αποδόσεις" μέσω της επίλυσης τοπικών ζητημάτων
υποδομής. Υπό τις Joint Ventures, μία κυβέρνηση αποτελεί τον τελικό ρυθμιστή, αλλά,
επίσης, αποτελεί και έναν ενεργό μέτοχο στην εταιρεία λειτουργίας. Από αυτή τη
σκοπιά, μπορεί να συμμετάσχει στη διανομή των κερδών της εταιρείας που
εκμεταλλεύεται την υποδομή και να βοηθήσει στη διασφάλιση της ευρύτερης πολιτικής
αποδοχής των προσπαθειών της. Ο εταίρος ιδιωτικού τομέα, συχνά, έχει την
πρωταρχική ευθύνη για την διεκπεραίωση των καθημερινών λειτουργιών management.
Στα Joint Ventures οι ιδιώτες και δημόσιοι εταίροι πρέπει να εργαστούν μαζί από
τα πρώτα πιθανά στάδια που κάτι τέτοιο είναι εφικτό, συχνά σχηματίζοντας ένα θεσμικό
όχημα (συνήθως αποκαλούμενο "σκιώδης επιχείρηση") ή μία οντότητα ανάπτυξης του
έργου κατά την προεπενδυτική ή τη φάση διεκπεραίωσης του έργου. Για κάποια έργα
σχηματίστηκαν από κοινού κεφαλαιοποιημένες εταιρείες για να εργαστούν συγκεκριμένα
στην ανάπτυξη του έργου κατά τις αρχικές φάσεις
Κάτω από αυτό το μοντέλο των PPP's, τόσο οι εταίροι του ιδιωτικού, όσο και
του δημόσιου τομέα πρέπει να είναι πρόθυμοι να συμβάλλουν στο κόστος των μελετών
βιωσιμότητας του έργου και προετοιμασμένοι να επενδύσουν στη νέα εταιρεία όταν
αυτή σχηματιστεί. Οι PPP's αναμιγμένου κεφαλαίου απαιτούν αμφάτερες οι πλευρές να
αποδεχθούν την ιδέα του επιμερισμένου κινδύνου των επιμερισμένων απολαβών. Με
άλλα λόγια, ο καθένας πρέπει να είναι πρόθυμος να κάνει σημαντικές σε ποσότητα
συνδρομές κστά τη διάρκεια της ανάπτυξης και υλοποίησης του έργου. Θεωρητικά, η
εταιρεία του έργου θα έπρεπε να είναι οικονομικά ανεξάρτητη. Παρόλα αυτά, η
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κυβέρνηση μπορεί να επιλέξει να παράσχει επιχορηγήσεις στην εταιρεία ή τους χρήστες
εάν κριθεί απαραίτητο.
Παραδείγματα αυτής της μορφής μπορούν συνήθως να αναζητηθούν σε έργα
υποδομής, όπου οι εγκαταστάσεις της υποδομής είναι (ολικώς ή μερικώς) κυβερνητικής
ιδιοκτησίας (π.χ. αεροδρόμια) ή όπου απαιτείται δυνατή από κοινού δέσμευση όλων των
ανπσυμβαλλόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων και των κυβερνήσεων, για την
επιτυχή έκβαση του έργου. Γνωστά παραδείγματα αποτελούν το εμπορευμστικό
αεροδρόμιο στο Vatry της Γαλλίας, η παραχώρηση ΒΟΤ για το νέο τερματικό στο
αεροδρόμιο του Petersburg στη Ρωσία και το τούνελ του Mont Blanc ανάμεσα στη
Γαλλία και την Ιταλία.

11.2.3

ΥΒΡΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ PPP'S

Πέρα από τις δύο παραπάνω μορφές ΡΡΡ, υπάρχουν και άλλοι τύποι που δεν
μοιάζουν με κανένα εκ των δύο προαναφερθέντων. Οι τελευταίοι μπορούν κάλλιστα να
χαρακτηρισθούν ως υβριδικές μορφές ΡΡΡ. Σε αυτές τις περιπτώσεις το έργο
διαχωρίζεται σε πολυάριθμα επιμέρους τμήματα με μία εξ ολοκλήρου κυβερνητικής
ιδιοκτησίας οντότητα που έχει, ήδη, περιγραφθεί ως SPV (Special Purpose Vehicle), η
οποία έχει τον έλεγχο του συνολικού έργου ή λειτουργεί ως ο συνδετικός κρίκος
ανάμεσα σε όλα τα επιμέρους τμήματα του έργου. Σε αυτόν τον τρίτο τύπο πολλά
τμήματα - φάσεις του έργου τοποθετούνται στις ιδιωτικές αγορές ως ξεχωριστές
συμβάσεις παραχώρησης ή Turnkey ανάληψης κινδύνου ή συμβάσεις μελέτηςκατασκευής.
Μία από τις βασικές κατηγορίες αυτού του τύπου PPP'S αποτελούν οι συμβάσεις
λειτουργίας, συντήρησης και παροχής υπηρεσιών (operation; maintenance and service
contract), κατά την οποία ο δημόσιος τομέας απαραιτήτως προσλαμβάνει ένα ιδιωτικό
οργανισμό να διεκπεραιώσει ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα καθήκοντα ή υπηρεσίες
για μία χρονική περίοδο από πέντε έως επτά έτη. Ο δημόσιος τομέας παραμένει ο
πρωταρχικός παροχέας της υπηρεσίας και της ανάλογης υποδομής και μόνο παραχωρεί
με συμβάσεις τμήματα της λειτουργίας στον ιδιωτικό οργανισμό. Ο τελευταίος οφείλει
να προσφέρει την υπηρεσία στο συμφωνηθέν κόστος και πρέπει τυπικά να συμβαδίσει
με τις προδιαγραφές απόδοσης, οι οποίες καθορίζονται από το δημόσιο τομέα. Οι
κυβερνήσεις γενικά χρησιμοποιούν την παραδοσιακή διαδικασία διαγωνισμού με
υποβολές εκπτωτικών προσφορών, η οποία τείνει να λεπουργεί ικανοποιητικά με
δεδομένο το περιορισμένο χρονικό πλαίσιο και τη στενά ορισμένη φύση αυτών των
συμβάσεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις συμβάσεων, η κυβέρνηση καταβάλει στην
ιδιωτική επιχείρηση προκαθορισμένη αμοιβή για την υπηρεσία, η οποία μπορεί να
βασίζεται σε μία εφάπαξ αμοιβή, κόστος μονάδας ή κάποια άλλη βάση. Μία
χρηματοδοτική προοπτική εμπεριέχει μία φόρμουλα κόστους με προστιθέμενη την
αμοιβή, όπου τα κόστη όπως τα εργατικά είναι σταθερά και η ιδιωτική επιχείρηση
συμμετέχει σε ένα σύστημα διανομής των κερδών. Ο ιδιώτης συμβαλλόμενος δεν έχει
συνήθως σχέση με τους τελικούς χρήστες και όλες οι οικονομικές διαδικασίες γίνονται
απευθείας με την κυβέρνηση. Η τελευταία είναι η υπεύθυνη για τη χρηματοδότηση
οποιονδήπστε κεφαλαιακών επενδύσεων που απαιτούνται για την επέκταση ή βελτίωση
του συστήματος.
Μία δεύτερη βασική κατηγορία αυτών των PPP'S συνιστούν οι συμβάσεις
Κατασκευής - Λειτουργίας - Μεταβίβασης (BOT,Buiid-Operate- Transfer) που
σχεδιάζονται για να φέρουν την ιδιωτική επένδυση στην κατασκευή νέων
εγκαταστάσεων υποδομής. Κατά τις συμβάσεις αυτές, ο ιδιωτικός τομέας χρηματοδοτεί,
κατασκευάζει και λειτουργεί μία νέα εγκατάσταση ή σύστημα υποδομής ανάλογα των
προδιαγραφών απόδοσης που ορίστηκαν από την κυβέρνηση. Η περίοδος λειτουργίας
είναι αρκετά μακριά για να επιτρέψει στην ιδιωτική εταιρεία να αποπληρώσει το
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κατασκευαστικό κόστος και να πραγματοποιήσει κέρδος· συνήθως κυμαίνεται ανάμεσα
σε 10 με 20 έτη. Η κυβέρνηση διατηρεί την ιδιοκτησία των εγκαταστάσεων υποδομής
και καθίσταται ταυτόχρονα ο πελάτης και ο ρυθμιστής της υπηρεσίας.
Οι συμβάσεις ΒΟΤ τείνουν να αποδίδουν σε νέες εγκαταστάσεις που απαιτούν
ουσιώδη χρηματοδότηση. Οι κυβερνήσεις γενικά προβαίνουν σε τέτοιες συμβάσεις για
την κατασκευή συγκεκριμένων εγκαταστάσεων, όπως για παράδειγμα υδραγωγεία ή
βιολογικούς καθαρισμούς. Συνήθως, οι συμβάσεις ΒΟΤ εμπεριέχουν την κατασκευή και
λειτουργία μίας μόνο εγκατάστασης και όχι ολόκληρου του συστήματος. Ο ιδιωτικός
τομέας παρέχει το κεφάλαιο για την κατασκευή της νέας αυτής εγκατάστασης και ως
αντάλλαγμα ο δημόσιος τομέας συμφωνεί να αγοράσει ένα ελάχιστο ποσοστό του
τελικού εξαγομένου για να διασφαλιστεί ότι ο πρώτος θα καλύψει τα κόστη του κστά τη
λειτουργία. Κάτι τέτοιο απαιτεί ότι η ζήτηση θα πρέπει να προεκπμηθεί, γεγονός το
οποίο ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα στον εταίρο του δημόσιου τομέα εάν η
ζήτηση υπερεκτιμηθεί. Το μέγεθος και τα χρονικά πλαίσια που σχετίζονται με τις
συμβάσεις ΒΟΤ απαιτούν την ανάπτυξη πολύπλοκων και λεπτομερών χρηματοδοτικών
πακέτων.
Η εφαρμογή των υβριδικών μορφών PPP's (που συνοψίζονται στο μεγαλύτερο
ποσοστό τους σπς δύο παραπάνω περιγραφείσες κατηγορίες) εμφανίζεται να κερδίζει
διαρκώς όλο και περισσότερο έδαφος στη σημερινή εποχή σε έργα που είναι σχετικά
πολύπλοκα και με διακρπά επιμέρους τμήματα. Παραδείγματα είναι η κατασκευή της
0resundbridge ανάμεσα στη Δανία και τη Σουηδία, το Westerscheldetunnel στην
Ολλανδία και η κατασκευή ενός σιδηρόδρομου μεγάλων ταχυτήτων ανάμεσα στις
Βρυξέλλες και την Ολλανδία.
Οι Πίνακες που ακολουθούν, παρουσιάζουν μία περίληψη των πλέον κοινών
μορφών ΡΡΡ, αρχής γενομένης από αυτές που μεταβιβάζουν τον ελάχιστο βαθμό
κινδύνου στο ιδιώτη εταίρο:
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11.1 PPP'S & ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Εάν το μοναδικό κριτήριο μελέτης για την επιλογή μεθόδου παροχής αγαθών ή
υπηρεσιών ήταν το κόστος κεφαλαίου, τότε θα φάνταζε λογικό οι περισσότερες
κυβερνήσεις να είναι αυτές που θα παρείχαν όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες στους
πολίτες, καθώς οι ιδιωτικές επιχειρηματικές οντότητες δεν είναι σε θέση να δανειστούν
με τα επιτόκια που είναι διαθέσιμα στο εκάστστε κράτος. Ομοίως, εάν ο ιδιωτικός
τομέας μπορούσε να υλοποιήσει τα πάντα με βέλτιστο τρόπο και να αυτορυθμίζει
επαρκώς τις δραστηριότητές του, δε θα ήταν απαραίτητη σε τόσο εκτενή βαθμό η
προστασία του καταναλωτή με τη μορφή των κυβερνητικών κανονισμών. Καθίσταται
σαφές, ότι υπάρχουν ρόλοι να διαδραματιστούν τόσο από την κυβέρνηση ενός
κράτους, όσο και από τον ιδιωτικό τομέας. Η πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί
είναι ο καθορισμός της ανάμιξης των ιδιωτικών και δημόσιων πόρων που θα οδηγήσει
με τη σειρά του στη βέλτιστη μέθοδο παροχής δημόσιων υπηρεσιών σε αποδεκτά
επίπεδα ποιότητας και κόστους.
Μίο ΡΡΡ αποτελεί ένα εγχείρημα συνεργασίας στο οποίο υπάρχει επιμερισμός
των κινδύνων, έμφυτων κατά την παροχή μίας δημόσιας υπηρεσίας, ανάμεσα στους
συνεργάτες ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Το κυριότερο συστατικό οποιοσδήποτε ΡΡΡ
είναι η μεταβίβαση του κινδύνου. Μία επιτυχημένη ΡΡΡ περιλαμβάνει το "ξεκαθάρισμα"
των κινδύνων που σχετίζονται με το εκάστστε έργο και το διασκορπισμό αστών στους
εταίρους που είναι οι πλέον ικανοί να τους απορροφήσουν και να τους αντιμετωπίσουν.
Το τελευταίο είναι διαφορετικό (και προτιμητέο) από την μεταφορά όλων των κινδύνων
στον ιδιώτη εταίρο. Η ικανότητα αμφότερων - δημόσιου και ιδιωτικού - τομέων για
αποτελεσματική και αποδοτική αντιμετώπιση κάθε κινδύνου πρέπει να πρυτανεύει στη
διαδικασία διασκορπισμού του κινδύνου.
Μία επιτυχημένη ΡΡΡ δομείται με γνώμονα την εμπειρία του κάθε εταίρου να
ανταποκριθεί στις καθορισμένες ανάγκες και να αποφέρει καθαρό κέρδος (ή αξία για τα
χρήματα - value for money) στο κοινωνικό σύνολο μέσω της κατάλληλης κατανομής
πόρων, κινδύνων και ανταμοιβών. Οι ΡΡΡ μπορούν να κατηγοριοποιηθούν με βάση το
βαθμό συμμετοχής του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και το βαθμό επιμερισμού των
κινδύνων. Όλες οι συνεργασίες χαρακτηρίζονται από μία μοναδική κατανομή
κινδύνου/απόδοσης και μπορούν να συναντηθούν με ποικίλες μορφές, όπως:
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Πίνακας 11.3: Υπεύθυνος Χρηματοδότησης βάσει του Μοντέλου ΡΡΡ

Εναλλακτική
ΡΡΡ
Σύμβαση
Λειτουργίας και
Συντήρησης/
Contract Ο&Μ
Μελέτη/Κστασκευ
ή/λεπουργία
Design/Build/
Operate
Παραχώρηση/
Εκμίσθωση
Concession/
Lease
Χρηματοδότηση,
Μελέτη,
Κατασκευή και
Λειτουργία
Finance, Design,
Build & Operate
Κατασκευή,
Ιδιοκτησία,
Λειτουργία και
Μεταβίβαση
Build, Own,
Operates
Transfer

Μέση
χρονική
Πότε χρησιμο
διάρκεια
ποιείται
περιόδου
(χρόνια)
Νέα ή
υφιστάμενα
συστήματα

5-20

Κύρια
χρηματοδότηση
και
χρηματοδοτικές
απαιτήσεις
Κεφαλαιακή
αναβάθμιση

Δημόσιος
τομέας

5-20

Χρηματοδότηση με
ίδια και ξένα
κεφάλαια

Δημόσιος/
Ιδιωτικός
τομέας

Υφιστάμενα
συστήματα

15-25

Δρομολόγηση
κόστους
λειτουργίας και
συντήρησης
Εξαρχής
χρηματοδότηση με
δανεισμό
Κεφάλαιο κίνησης

Δημόσιος/
ιδιωτικός
τομέας

Νέα συστήματα

20 -25

Χρηματοδότηση με
ξένα και ίδια
κεφάλαια

Δημόσιος/
ιδιωτικός
τομέας

Νέα συστήματα

18 -25

Χρηματοδότηση με
ξένα και ίδια
κεφάλαια

Ιδιωτικός
τομέας

Ιδιωτικός
τομέας

Ιδιωτικός
τομέας

Νέα ή
υφιστάμενα
συστήματα

Ιδιοκτησία &
Λειτουργία
Own & Operate

Νέα συστήματα
ή πώληση
περιουσιακών
στοιχείων/
Μεταβίβαση

20-25

Χρηματοδότηση με
ξένα και ίδια
κεφάλαια/ Εξαρχής
χρηματοδότηση

Πώληση
περιουσιακών
στοιχείων/
Μεταβίβαση
Asset sale/
Transfer

Υφιστάμενα
συστήματα

25+

Χρηματοδότηση με
ξένα και ίδια
κεφάλαια
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Κατά το περιεχόμενο των PPP's ως ιδιωτική χρηματοδότηση νοείται η
χρηματοδότηση που εξευρίσκεται από τον ιδιωτικό τομέα για την επένδυση σε
συγκεκριμένο έργο ή επιχείρηση που παρέχει μία συγκεκριμένη υπηρεσία. Τις
υποχρεώσεις σε ίδια και ξένα κεφάλαια καλύπτουν τα έσοδα που παράγονται από τις
δραστηριότητες του έργου ή της επιχείρησης χωρίς καμία προσφυγή στην κυβέρνηση
για αναζήτηση ευθυνών, πέρα από συγκεκριμένες έγγραφες δεσμεύσεις (σε περίπτωση
που υπάρχουν), οι οποίες και υπογραμμίζονται στη συμφωνία χρηματοδότησης ή
οποιαδήποτε άλλη συμφωνία. Η ιδιωτική χρηματοδότηση πρέπει να χρησιμοποιείται
μόνο όπου υπάρχει καθαρό κέρδος για το δημόσιο τομέα και/ή για το κοινωνικό
σύνολο.
Υπάρχει ένας αριθμός προβληματισμών που εγείρονται όσον αφορά στους
λόγους για τους οποίους ενδεχομένως η ιδιωτική χρηματοδότηση μπορεί να μην
επιφέρει τα παραπάνω οφέλη σε σχέση με τα αντίστοιχα που προέρχονται από την
παραδοσιακή γενική χρηματοδότηση που είναι υποχρεωμένη η κυβέρνηση να παράσχει,
όπως όταν για παράδειγμα οι κυβερνήσεις μπορούν να δανειστούν σε χαμηλότερο
κόστος. Είναι το συνολικό κόστος παροχής των δημόσιων υπηρεσιών που πρέπει να
εξετασθεί και όχι το κόστος κεφαλαίου. Το βάσιμο επιχείρημα κατάλληλα διατυπωμένο
έχει να κάνει με το εάν η κυβέρνηση είναι σε θέση να διαχειριστεί τους κινδύνους που
σχετίζονται με μία συγκεκριμένη δημόσια υπηρεσία σε χαμηλότερο κόστος από ότι
δύναται ο ιδιωτικός τομέας. Οι επί τόπου κυβερνήσεις, συχνά, έχουν την ευχέρεια να
χρηματοδοτήσουν τα έργα σε χαμηλότερο κόστος από ότι μπορεί ο ιδιωτικός τομέας,
αλλά, παρόλα αυτά, το τελευταίο δεν αποτελεί πάντα τον κανόνα. Ο αντικειμενικός
στόχος της κυβέρνησης κάθε κράτους πρέπει να εντοπίζεται στην εστίαση στα
συνολικό πλεονεκτήματα των ρυθμίσεων PPP's. Δεν πρέπει να αφορά στον δανεισμό
των χρημάτων τόσο, όσο στη δημιουργία μίας δομής κστά την οποία επιτυγχάνεται
αυξημένη αξία για τα χρήματα μέσω των καινοτομιών και των ικανοτήτων του
management που εισάγει ο ιδιωτικός τομέας και συμβάλλουν σε σημαντική βελτίωση
της λειτουργίας και μείωσης κόστους λόγω αποδσπκότητας.
Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός σημαντικών ωφελειών που απορρέουν από μία
κατάλληλα δομημένη ΡΡΡ που περιλαμβάνει ιδιωτική χρηματοδότηση. Αυτές
περιλαμβάνουν: πρόσβαση σε κεφάλαια μέσω του ιδιωτικού τομέα, χαμηλότερα κόστη
μέσω συνδυασμού στοιχείων κόστους κατασκευής με τη μακροπρόθεσμη συντήρηση,
μεγαλύτερο έλεγχο (η ιδιωτική χρηματοδότηση επιβάλλει ένα βαθμό πειθαρχίας της
αγοράς), επιμερισμό κινδύνου και, διαμέσου της μεταβίβασης της υποδομής που
απαιτείται για την παροχή της δημόσιας υπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα, η κυβέρνηση
μπορεί να επικεντρωθεί στον ρυθμιστικό της ρόλο και οι περιορισμένοι δημόσιοι πόροι
μπορούν να αναδιανεμηθούν σε περιοχές προτεραιοτήτων.
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Έπειτα από την εκτενέστατη ανάλυση που προηγήθηκε τόσο για το project
financing ως μορφή χρηματοδότησης όσο και για τις συνεργασίες του δημοσίου και
του ιδιωτικού τομέα (Public - Private Partnerships) κρίνεται σκόπιμο για την καλύτερη
κατανόηση αστών, η παρουσίαση των σημαντικότερων παραγόντων που συνθέτουν το
μακροοικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο υλοποιούνται τα μεγάλα έργα σε
ευρωπαϊκό και ελληνικό επίπεδο, καθώς και η παράθεση πρακπκών εφαρμογών τους.
Το τμήμα αυτό απστελε/ται από τρία κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο του μέρους
ασχολείται με την εφαρμογή των PPPIs στην Ευρώπη, τους οργανισμούς (π.χ.
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων) που εργάζονται προς αστή την κατεύθυνση και το
γενικότερο αντίκτυπο της κοινής ευρωπαϊκής αγοράς και του Ευρώ. Το αισιόδοξο
συμπέρασμα που εξάγεται είναι cm στην Ευρώπη υπάρχει μία διαρκώς αυξανόμενη
πιστοποιημένη τάση για χρηματοδότηση και υλοποίηση μεγάλων έργων σε πληθώρα
τομέων μέσω αστών των συνεργασιών, κάτι που συντελεί στην πρόοδο και ανάπτυξη.
Επίσης το κεφάλαιο αστό εξετάφ κατά αναλογία την υφιστάμενη κατάσταση στην
Ελλάδα σε σχέση με πς PPP's.
Τα δύο επόμενα κεφάλαια αστού του τμήματος είναι αφιερωμένα στην
λεπτομερή παράθεση στοιχείων τριών μεγάλων έργων που υλοποιήθηκαν(-ούνται) με
συμφωνίες συνεργασίας δημόσιου - ιδιωτικού τομέα. Το πρώτο εξ αστών προέρχεται
από τη διεθνή εμπειρία - η υποθαλάσσια σύνδεση της Θάλασσας της Μάγχης γνωστή
και ως Ευρστούνελ - που βρίσκεται ήδη σε φάση λεπουργίας. Τα άλλα δύο
παραδείγματα προέρχονται από την ελληνική πραγματικότητα και αφορούν τη ζεύξη
Ρίου - Αντίρριου και την Αττική Οδό.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ -ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
12.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Λόγω της σύγχρονης πραγματικότητας, μέρος της οποίας αποτελεί και η
Ελλάδα, δε θα μπορούσε να παραβλεφθεί μία παρουσίαση της συμβολής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις συνεργασίες δημόσιου - ιδιωτικού τομέα.
Έτσι, το δωδέκατο αυτό κεφάλαιο αρχίζει με μία περιληπτική παράθεση έργων
που υλοποιήθηκαν υπό αυτή τη μορφή συνεργασιών κστό μήκος και πλάτος της Ε.Ε.,
καθώς και των προγραμμάτων που στοχεύουν σε αυτές Δεν παραβλέπεται να αναλυθεί
ο αντίκτυπος που είχε η υιοθέτηση του Ευρώ στις χώρες που συμμετέχουν στην
Ευρωζώνη, όπως επίσης και ο ρόλος - καθώς και οι πολιτικές που ακολουθεί - ενός
πολύτιμου για την ευρωπαϊκή ανάπτυξη οργανισμού, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων. Βέβαια, πέρα από την Ε.Τ.Ε. γίνεται συνοπτική αναφορά στη συμβολή και
άλλων φορέων και οργανισμών που λεπουργούν προς την ίδια κατεύθυνση.
Επίσης γίνεται εκτενής αναφορά σπς συνέπειες που έχει η κοινή αγορά και η
νομισματική ένωση, καθώς και στην, ολοένα αυξανόμενη, πρόοδο που σημειώνεται στις
συνεργασίες δημόσιου - ιδιωτικού τομέα, αφού πρώτα αναλύονται τα εμπόδια και οι
δισταγμοί που έπρεπε να υπερκεραστούν, καθώς και τα αίτια αυτών.
Τέλος για λόγους απευθείας σύγκρισης παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση
για τη χρηματοδότηση μεγάλων έργων στην Ελλάδα και το ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο
οποίο εντάσσονται τα έργα αυτά. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα
της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα τα τελευταία δέκα και πλέον έτη, οι πρακτικές
χρηματοδότησης που εφαρμόζονται σήμερα και οι δυσκολίες που εμφανίστηκαν και
αποτέλεσαν τροχοπέδη στην αποφασιστική συμβολή του ιδιωτικού τομέα και των
τραπεζών.

12.2 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΤΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ PPP'S

ΕΡΓΩΝ

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται κάποια παραδείγματα ευρωπαϊκής εμπειρίας στην
χρηματοδότηση έργων υποδομής με τη χρήση συμφωνιών συνεργασίας δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Περιγράφεται, επίσης ο ανπ’κτυπος της υιοθέτησης του κοινού
ευρωπαϊκού νομίσματος ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και οι
συνέπειες της ενιαίας αγοράς και της νομισματικής ένωσης στις συμφωνίες αυτές
Τέλος απαριθμούνται οι δυνατότητες (συγ)χρημστοδότησης μεγάλων έργων από
οργανισμούς της ΕΕ και παρουσιάζονται συνοππκά οι τελευταίες εξελίξεις των PPP's σε
ευρωπαϊκό επίπεδο.

12.2.1

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑ ΤΙΣ PPP'S ΣΤΗΝ ΕΕ

Τα κράτη μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης με διαρκώς αυξανόμενο ρυθμό,
χρησιμοποιούν ποικίλους τύπους δομών συνεργασίας δημόσιου ιδιωτικού τομέα προς
χρηματοδότηση μεγάλων έργων υποδομής. Έχουν τη δυνατότητα, έτσι, να ικανοποιούν
Ποντελίδης Κωνσταντίνος

- ΜΙ -

Οκτώβριος2003

Χρηματοδότηση Μεγάλων Έργων (Project finance):
Η Συμβολή του Ιδιωτικού Τομέα
& Μορφές Συνεργασίας του με το Δημόσιο Τομέα

Δ.Π.Μ.Σ. στη
Διοίκηση Επιχειρήσεων

τις απαιτήσεις που δημιουργούνται για αυξημένη ποιότητα των παρεχομένων
υπηρεσιών και να παραμείνουν εντός των τρεχόντων στόχων που έχουν θέσει σε
σχέση με τη χρηματοδότηση των δημόσιων ελλειμμάτων τους, όπως αυτοί
διαμορφώνονται στα πλαίσια της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (Ο.Ν.Ε.).
Πρόσφατα, σημειώθηκε αξιοσημείωτη πρόοδος στις PPP's onb την Πορτογαλία, η οποία
κατασκεύασε τη γέφυρα του ποταμού Tagus, καθώς και μεγάλα έργα στον ενεργειακό
τομέα (Pego και Tapada) χρησιμοποιώντας τους ανάλογους τύπους PPP's. Περαιτέρω,
η Πορτογαλία ξεκίνησε πρόσφατα ένα μεγάλο πρόγραμμα ΡΡΡ για το οδικό της δίκτυο
(το οποίο περιλαμβάνει 6 έργα που θα βασιστούν σε "σκιώδη διόδια" και 2 σε
πραγματικά διόδια), καθώς επίσης και για τον τομέα των σιδηροδρόμων. Οι δημόσιες
αρχές, επίσης, αξιολογούν τα δυνητικά οφέλη που θα απέφεραν οι PPP's στο τομέα της
υγείας.
Η Ελλάδα έχει επίσης, σημειώσει "χειροπιαστή" πρόοδο στην ανάπτυξη της
υποδομής της μέσω χρήσης PPP's όπως αυτό καταδεικνύεται από το πρόσφατο έργο
του αεροδρομίου των Σπστων, τη γέφυρα του Ρίου - Αντίρριου και την Αττική Οδό. Η
ελληνική κυβέρνηση εξέφρασε, επίσης, το ενδιαφέρον της για επέκταση της
συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα σε συνεργασίες με τις δημόσιες αρχές στη δημιουργία
υποδομών σε συγκεκριμένες επενδύσεις, όπως αυτές που απαπούνται, παραδείγματος
χάρη, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 και το Πρόγραμμα των Ελληνικών
Εθνικών Οδικών Αξόνων.
Πρωτοβουλίες, όπως οι παραπάνω, δεν είναι καινούριες στην ηπειρωτική
Ευρώπη, αν και είναι λιγότερο γνωστές συγκρινόμενες με εκείνες που λαμβάνουν χώρα
στη Μ. Βρετανία, όπου μία συστηματικότερη και ευρύτερης γκάμας προσέγγιση έχει
αναληφθεί στα πλαίσια του Βρετανικού Private Finance Initiative (PFI). Οι
παραχωρήσεις υποδομής είναι καλά εδραιωμένες στην Ευρώπη, περισσότερο αξιόλογες
και συστηματικές στη Γαλλία, όπου οι επιχειρήσεις υποδομών κοινής ωφέλειας, όπως η
Vivendi (General des Eaux) και η Suez - Lyonnaise des Eaux διαδραμάτισαν για μακρύ
χρονικό διάστημα σημαντικό ρόλο, τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και διεθνώς, μέσω
κατασκευών που βασίζονται στις Societes d' economie mixte και παραχωρήσεων για
την εκμετάλλευση των υδάτινων πόρων και άλλων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας, όπως συνιστούν οι μεταφορές.
Αναμένεται περαπέρω ανάπτυξη των επιχειρήσεων υποδομών κοινής αχρελείας
σε γενικότερη βάση μέσα στα όρια της Ε.Ε., καθώς επεκτείνεται η ιδιωτική συμμετοχή
στην εκμετάλλευση και αξιοποίηση των δημόσιων υποδομών. Μία τέτοια ανάπτυξη θα
μπορούσε να διαφανεί ως φυσική και εντελώς αναμενόμενη να συμβεί εάν συνέργιες
μπορούσαν να εππευχθούν με συστηματικό τρόπο μέσω περισσότερο ανταγωνιστικών
προμηθειών και μειωμένων χρηματοοικονομικών κοστών· και τα δύο ως άμεσο
αποτέλεσμα της διαφοροποίησης χαρτοφυλακίου και της αποδαπκάτητας του
management επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει ισχυρή πολπική στήριξη στην αυξημένη
συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην προσπάθεια δημιουργίας της δημόσιας υποδομής
με ιδιαίτερη έμφαση στα προγράμματα TENs (Trans-European Network) που αφορούν
στις συγκοινωνίες, ενέργεια και τηλεπικοινωνίες. Με το πρόγραμμα Agenda 2000, στο
οποίο επιχειρείται επανεξέταση των χρηματοδοτικών προτεραιοτήτων της Ε.Ε. για την
περίοδο 2000-2005, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ενθάρρυνση των κρατών - μελών
για την εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα ως χρηματοδοτικού συμμέτοχου, καθώς και για
τις αποτελεσματικές τεχνικές που η συμμετοχή του τελευταίου εισάγει στα
προγράμματα TENs. Η γενικότερη πολιτική και οικονομική ενίσχυση που ασκείται από
την Ε.Ε. συμπληρώνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το ρόλο που διαδραμσπζει η
Ε.Τ.Ε. (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μέσω της ικανότητάς της να παρέχει
χρηματοδότηση με μακροχρόνιο δανεισμό. Το Ταμείο Ευρωπαϊκών Επενδύσεων
{European Investment Fund), αν και εστιάζει στον ίδιο βαθμό στη χρηματοδότηση των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, έχει, ακόμη, τη δυνατότητα να προσφέρει επιπλέον
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εγγυήσεις για senior debt15 και για τον κίνδυνο κεφαλαίου στις PPP's για τις υποδομές
μέσω TENs. Η περαιτέρω ανάπτυξη των ΡΡΡ είναι πιθανόν να επηρεασθεί περαιτέρω
από την έλευση του Ευρώ.

12.2.2

Ο ΑΝΤΊΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

Η έλευση της Ο.Ν.Ε. από τον Ιανουάριο του 1999, ήδη, έχει επιφέρει
επιπλέον σύγκλιση των επιτοκίων των χωρών που συμμετέχουν σε αυτή.
Κάτι τέτοιο είναι εξαιρετικά χρήσιμη εξέλιξη, καθότι θα μειώσει το κόστος
χρηματοδότησης, συγκεκριμένα τόσο στις χώρες της Μεσογείου, καθώς και στις
περιφερειακές χώρες της Ένωσης, οι οποίες μέχρι πρόσφατα είχαν πολύ μεγαλύτερα
επιτόκια από ότι κεντρικές περιοχές όπως η Γερμανία, η Γαλλία και το Βέλγιο. Αυτή η
μείωση του κόστους χρηματοδότησης πρέπει να βελτιώσει την ολική βιωσιμότητα και
ευρωστία πολλών μεγάλων έργων για τα οποία η παράμετρος του κόστους αποτελεί
βασικό συστατικό. Το Ευρώ πρέπει να έχει σημαντική επίδραση στην εμβάθυνση και
διεύρυνση αμφότερων των αγορών ομολόγων και των τραπεζικών αγορών.
Τα αποτελέσματα της ενσωμάτωσης των εθνικών ευρωπαϊκών
τραπεζικών αγορών και των αγορών ομολόγων θα γίνουν αισθητά, όπως
εικάζεται, με όρους αυξημένης ανταγωνιστικότητας, ρευστότητας και
διαφάνειας αυτών των αγορών. Το τελευταίο αναμένεται να επιφέρει οφέλη
σε όλους· επιπλέον, για τις μικρότερες εθνικές αγορές θα πρέπει να
απομακρύνει τους περιορισμούς μεγέθους που επηρέαζαν αρνητικά τα
μεγάλα έργα στα αντίστοιχα εθνικά νομίσματα, όπως, π.χ., στην Πορτογαλία,
και επίσης, να επεκτείνουν την ωριμότητα της διαθέσιμης χρηματοδότησης
για να συμβαδίζει με τις νόρμες των μεγάλων Ευρωπαϊκών αγορών.

12.2.3

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: ΜΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ο πρωταρχικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (Ε7!£) είναι η
προώθηση της Ευρωπαϊκής οικονομικής ένταξης μέσω μακροχρόνιου δανεισμού και, πιο
συγκεκριμένα, σε συνδυασμό με την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης Κατά το 1997,
δάνεια 14.4 δισεκατομμυρίων ECU από συνολικό 26.2 δισεκατομμύρια ECU διατέθηκαν
σε έργα για την τοπική ανάπτυξη περιοχών. Την ίδια στιγμή, η Ε.Τ.Ε. συνέχισε τη
μαζική της στήριξη για τον εκσυγχρονισμό της ευρωπαϊκής υποδομής - πιο
συγκεκριμένα των προγραμμάτων του TENs για τις συγκοινωνίες την ενέργεια και τις
τηλεπικοινωνίες
Η ανάγκη για μακροχρόνια χρηματοδότηση με ξένα κεφάλαια, όπως αυτή
παρέχεται από την Ε.Τ.Ε., είναι ιδιαίτερα εμφανής στα συγκοινωνιακά έργα υποδομής.
Η χρηματοδότηση με μακροχρόνιο δανεισμό αποτελεί ζωτικό μέρος των συνολικών
χρηματοδοτικών απαιτήσεων για τις PPP's στα TENs, όπως αυτή αναγνωρίστηκε από
την αναφορά του 1997 της υψηλόβαθμης ομάδας του TENs υπό την προεδρία του
Ευρωπαϊκού Επιτρόπου Neil Kinnock. Η εν λόγω αναφορά ενθόρρυνε την ανάπτυξη
των PPP's στα συγκοινωνιακά έργα, με στόχο να συνδυαστούν με αποτελεσματικότερο
και δημιουργικότερο τρόπο: ΐ) οι αξίες που αναμένεται να παραχθούν μέσω
χρηματοοικονομικών καινοτομιών και της χρηματοοικονομικής μηχανικής ϋ) οι
επάρκειες και οι δυνατότητες αντιμετώπισης του κινδύνου και iii) ο ρυθμιστικός ρόλος
το δημόσιο ενδιαφέρον και η οικονομική υποστήριξη του δημόσιου τομέα.

Senior debt Δάνειο ή μετοχές που έχουν δοθεί οε κάλυψη οφειλής που καλύπτονται κατά προτεραιότητα από τα
περιουσιακά στοιχεία μίας επιχείρησης σε περίπτωση εκκαθάρισής της Ως senior debt θεωρούνται τα δάνεια από
τράπεζες ασφαλιστικές εταιρείες συναλλαγμσπκές ομόλογα ή χρεόγραφα μη ασφαλισμένα για τα οποία δεν έχει
σαφώς οριοθετηθεί ότπ αποτελούν δευτερεύουσο υποχρέωση του οφειλέτη._______________________________________
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Η Ε.Τ.Ε. δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη και υποστήριξη των PPP's ως
επιπρόσθετο χρηματοοικονομικό εργαλείο για να ενισχύσει τις κεφαλαιακές επενδύσεις
στην οικονομική και κοινωνική υποδομή. Αυτή η πολιτική αρχικά ασκήθηκε το 1994 με
τη δημιουργία του TENs Window της Ε.Τ.Ε. και, έκτστε, είχε ανακηρυχθεί κύριος
στόχος έως το 1997, οπότε και εξάχθηκε ως αποτέλεσμα της Συνόδου Κορυφής του
Άμστερνταμ για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση, κατά τη διάρκεια των εργασιών
της οποίας Στήθηκε από την Ε.Τ.Ε. να αναλάβει περαιτέρω πρωτοβουλίες για τη
δραστηριοποίησή της σε αστό τον τομέα. Ως γνώμονας, ειδικότερα, πάρθηκε η
πρωτοβουλία TENsaz όλη την Ε.Ε. και αποτελούσε ένα πρόγραμμα 14 Συγκοινωνιακών
και 8 Ενεργειακών έργων που είναι επί του παρόντος ουσιαστικά σε εξέλιξη κατά μήκος
και πλάτος της Ε.Ε., στα πλαίσια, όμως, του οποίου υπάρχουν ακόμη πολλά να γίνουν.
Ένα από τα παραπέρα βήματα που έκανε η Ε.Τ.Ε., ομοίως αποτέλεσμα του
Άμστερνταμ, είναι ότι πλέον χρηματοδοτεί μεγάλα έργα ΡΡΡ και άλλα έργα στον κλάδο
της υγείας και της εκπαίδευσης σε όλη την Ε.Ε.
Η Ε.Τ.Ε. σε μεγάλο ποσοστό ενστερνίζεται τις απόψεις και συστάσεις της
ηγετικής ομάδας του Kinnock για ανάπτυξη των PPP's οτο 7BV5KOI εργάζεται προς την
κατεύθυνση ενσωμάτωσής τους στην τρέχουσα στρατηγική επανεξέταση της τράπεζας.
Υπάρχει μία σαφής αντίληψη ότι τα Ευρωπαϊκά Ιδρύματα όπως η Επιτροπή, η
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ταμείο Ευρωπαϊκών Επενδύσεων (European
Investment Fund) πρέπει να υποστηρίξουν ενεργά την προσέγγιση ΡΡΡ στο έργα TENs
μέσω της χρήσης των υφιστάμενων οικονομικών πόρων τους Όπου είναι εφικτό, η
Ε.Ε. οφείλει να επαναδραστηριοποιήσει τις PPP's μέσω συγχρημστόδστησης και
υλοποίησης αυτών των έργων με άλλες πηγές χρηματοδότησης του κινδύνου
κεφαλαίου και με τη χρήση των τραπεζκών αγορών και κεφαλαιαγορών, ούτως ώστε
να χρησιμοποιηθούν τα χρηματοδοτικά αποθεμστικά της Ε.Ε. με τον πλέον
αποτελεσματικό τρόπο.
Η ανάληψη των πρωτοβουλιών PPP's αντιμετωπίζεται, εμφανώς από τα κράτη μέλη της Ε.Ε., τόσο ως πολύτιμο, όσο και ως απαραίτητο εργαλείο χρηματοδότησης
λόγω έλλειψης χρηματοδοτικών κεφαλαίων, αλλά και λόγω της θετικής συμβολής που
αναμένεται από την πλευρά του ιδιωτικού τομέα σε όρους όπως management,
διαχείριση κινδύνου, απστελεσμστικότητα κόστους και ποιότητα υπηρεσιών. Οι
ιδιωτικές εταιρείες μπορούν να συνεισφέρουν πολλά προς την παραπάνω κατεύθυνση,
καθώς εφόσον βρίσκονται υπό τη νομιμότητα μίας σύμβασης και τον κατάλληλο
κανονισμό, μπορεί να τους δοθεί το κίνητρο να λειτουργήσουν τουλάχιστον, όσο
αποτελεσματικά, όσο οι δημόσιες επιχειρήσεις
Οι δημόσιες αρχές έχουν αναγνωρίσει, αν και περιστασιακά στην αρχή, ότι
υφίσταται πραγματική ανάγκη, πιο συγκεκριμένα σχετικά με τα συγκοινωνιακά έργα,
για δημόσια κεφαλαιακή χρηματοδότηση ή άλλους τύπους δημόσιας στήριξης για τη
χρηματοδότηση του κενού ανάμεσα στην οικονομική και χρηματοοικονομική
βιωσιμότητα. Κάτι τέτοιο έγινε στην πρόσφατη περίπτωση της CTRL που έχει
διαμορφωθεί ως μία "Ευρωπαϊκού τύπου" ΡΡΡ κατά την οποία ο ιδιωτικός τομέας μέσω
των LCR, Railtrack, Bechtel και Eurostar μεταξύ άλλων, είναι βασικός συμμέτοχος στον
κίνδυνο.
Σε γενικές γραμμές η ετοιμότητα πρωτίστως των κυβερνήσεων να παράσχουν
τέτοια χρηματοοικονομική ενίσχυση, με την οποία θα επέλθει μεγάλη αξία για το
δημόσιο χρήμα, μπορεί να εππαχύνει ραγδαία το συνολικό προγραμματισμένο χρόνο
υλοποίησης. Αποτελεί και το αναγκαίο σκαλοπάτι πριν βρεθεί σε θέση ο ιδιωτικός
τομέας να δομεί λεπτομερείς χρηματοοικονομικές διευθετήσεις να προβαίνει σε
χρηματοδότηση μέσω δανεισμού ή να μοιράζεται τους κινδύνους του εγχειρήματος.
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12.2.4

ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (EMU) ΣΤΙΣ PPP'S

Η αυξημένη ανάγκη για PPP's στην Ε.Ε. αποτελεί φυσικό επακόλουθο των
πολιτικών που ακολουθούνται στη σημερινή εποχή σε όλη την ήπειρο για να βελτιωθεί
η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και να μειωθεί η ανεργία. Η Ε.Τ.Ε.
(Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων) αντιμετωπίζει τις PPP's ως μακροχρόνιο
χαρακτηριστικό της αγοράς για τις δημόσιες προμήθειες υποδομών παρά ως ένα
βραχυχρόνιο φαινόμενο.
Η ανάπτυξη της Κοινής (Ενιαίας) Ευρωπαϊκής Αγοράς έχει υπογραμμιστεί από
την κριτική ανάγκη για την αυξημένη φυσική αφομοίωση των Κρατών - Μελών και των
περιφερειακών περιοχών τους, καθώς και για να δοθεί έμφαση σε μία διαρκώς
αποδοτική πολπική ανάπτυξης των Δι-Ευρωπαϊκών Δικτύων στις Μεταφορές, Ενέργεια
και Τηλεπικοινωνίες, ούτως ώστε να επιτευχθεί αι/τή η απαραίτητη αφομοίωση.
Η ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης και του Ευρώ έχει δώσει,
περαπέρω, έμφαση και στην ανάγκη ο δημόσιος τομέας να αυξήσει την αποδσπκότητα
των επενδυτικών προγραμμάτων του για την οικονομική και κοινωνική υποδομή και να
μειώσει τα ελλείμματα των προϋπολογισμών.
Αμφότεροι αστοί οι στόχοι της πολτπκής της Ε.Ε. έχουν, ήδη - και θα
συνεχίσουν μελλοντικά - επιφέρει σημανπκές αλλαγές μέσα στην Ένωση και αλλάξει
ουσιωδώς το οικονομικό περιβάλλον των δημόσιων επιχειρήσεων: οι τελευταίες πλέον
ανπμετωπίζουν διεθνή, αν όχι παγκόσμιο, ανταγωνισμό στους τομείς της ενέργειας,
των τηλεπικοινωνιών και, εν μέρει, των μεταφορών, που επήλθε ως αποτέλεσμα της
απελευθέρωσης, αυξημένης πρόσβασης τρίτων φορέων και του αυξημένου ανοίγματος
του παγκόσμιου εμπορίου.
Η πρωτοβουλία που αναλήφθηκε από την κυβέρνηση Kohl στη Γερμανία την
άνοιξη του 1997 για να δοθεί στον ιδιωτικό τομέα ένας πλέον ουσιώδης ρόλος κατά την
ανάληψη του κινδύνου στον τομέα της οδοποιίας, ακολουθώντας το προχρημστοδσπκό πρόγραμμα για την οδοποιία, ήταν μία από τις πιο ουσιαστικές
καινοτομίες στην πολιτική της Γερμανίας για τις ΡΡΡ σε σχέση με τον έως τότε
περιορισμένο ρόλο του ιδιωτικού τομέα στη χρηματοδότηση της οδικής υποδομής.
Η ολλανδική πρωτοβουλία να συμβουλευτεί και να προσκαλέσει τον ιδιωτικό
τομέα να συμμετάσχει στην κατασκευή του υψηλής ταχύτητας σιδηρόδρομου (HighSpeed Train/HST) και της γραμμής Betuwe - η γραμμή μεταφοράς ειδικευμένων
εμπορευμάτων από το Rotterdam στη Γερμανία - ήταν, επίσης, μία αποτελεσματική
πρωτοβουλία λόγω του ότι, καθώς ξεκαθαρίστηκε από τις Ολλανδικές αρχές, ο
προϋπολογισμός τους ήταν πλεονασματικός και δεν απαιτήθηκε ιδιωτική
χρηματοδότηση στο ελάχιστο. Ο αντικειμενικός τους στόχος ήταν, πρωτίστως, η
βελτίωση της οικονομικής αξίας όλων των μεταφορικών, βιομηχανικών, εμπορικών και
ιδιοκτησιακών συστσπκών στοιχείων των έργων HST και Betuwe μέσω της
αιχμαλώτισης περισσότερων πλεονεκτημάτων από τη μεγαλύτερη εξειδίκευση που θα
επέφερε συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.
Παρόλα αυτά, δεν είναι πιθανό το σύνολο των χωρών να αναζητούν τη
συμβολή του ιδιωτικού τομέα ως επενδυτή ιδίων κεφαλαίων στην υποδομή ή στον ίδιο
βαθμό. Σε συγκεκριμένες χώρες της Ε.Ε., οι κυβερνήσεις επέλεξσν, υπό κατάλληλα
ρυθμιστικά καθεστώτα, να ιδιωτικοποιήσουν συγκεκριμένες επιχειρήσεις όπου αυτές
είναι εμπορικό βιώσιμες σε ένα νέο περιβάλλον και όπου είναι ικανές να αντεπεξέλθουν
αποτελεσματικά στον ανταγωνισμό.
Σε άλλες περιπτώσεις, όταν η συνεχής ανάμιξη της κυβέρνησης κρίνεται
απαραίτητη υπό κάποια μορφή, για να διατηρηθεί ή να ελεγχθεί μία επιχείρηση, οι
κυβερνήσεις επέλεξαν να διοικήσουν την παροχή των υπηρεσιών μέσω PPP's, οι οποίες
εστιάζουν στον επιμερισμό με τον ιδιωτικό τομέα συγκεκριμένων κινδύνων κόστους.
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προσφοράς ή ζήτησης, αλλά ακόμη επιτρέπουν στην κυβερνήσεις να περιορίσουν τα
δημόσια έξοδα, με ταυτόχρονη βελτίωση της αποτελεσμστικότητας των παρεχομένων
δημόσιων υπηρεσιών.

12.2.5

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ

Η χρηματοοικονομική στήριξη από τους οργανισμούς της Ε.Ε. αποτελεί μία πολύ
ουσιώδη "προστιθέμενη αξία" από την πλευρά της Ε.Ε. στη βασική υποδομή σε διαρκή
βάση. Κάποια από αυτή τη στήριξη, κυρίως από την Ε.Τ.Ε. και τον προϋπολογισμό του
Tens, στοχεύει συγκεκριμένα στις PPP's. Το ταμείο συνοχής έχει, επίσης,
χρησιμοποιηθεί πολύ επιτυχώς για να στηρίξει τις PPP's όπως συνέβη στην κατασκευή
της γέφυρας του Τάγου και του αεροδρομίου των Σπάτων.
Η χρηματοδότηση της Ε.Ε. στοχεύει με σύνεση προς την κατεύθυνση κατά την
οποία συναντά τις χρηματοδοτικές ανάγκες των έργων στις διάφορες φάσεις
κατασκευής τους Διαφορετικά εργαλεία της Ε.Ε. δημιουργήθηκαν για αυτό το σκοπό
με τη μορφή επιχορηγήσεων, ιδίων κεφαλαίων ή εγγυήσεων για να χρηματοδοτηθούν
έργα στις φάσεις σύλληψης και μελέτης τους ενώ άλλα όργανα όπως τα δάνεια της
Ε.Τ.Ε. και οι εγγυήσεις του Ταμείου Ευρωπαϊκών Επενδύσεων είναι διαθέσιμα για να
χρηματοδοτήσουν τις κατασκευαστικές και λειτουργικές φάσεις.
• Οι επιχορηγήσεις μειώνουν το καθαρό κόστος του έργου για τον οργανωτή,
αυξάνοντας την εμπορική του βιωσιμότητα σε μία καθαρή βάση.
• Τα δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων βρίσκονται σε κόστος επιτοκίου
"ΑΑΑ" το οποίο είναι κοντά σε αυτό των κρατών - μελών και παρέχουν περίοδο
ωρίμανσης και χάριτος που βελτιώνει την οικονομική δυνατότητα του δημόσιου
τομέα για το έργο, καθώς και συμβάλλουν στη χρηματοοικονομική του "ρώμη" για
τον ιδιωτικό τομέα.
• Η συγχρηματοδστηση της Ε.Ε. με το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα επαναπροωθεί τη
φερεγγυότητα και την αξιοπιστία των έργων ΡΡΡ και βελτιώνει τη μόχλευση που
πετυχαίνεται στη χρηματοδότηση από τον δημόσιο τομέα.
• Η χρηματοδότηση από την Ε.Τ.Ε. χρησιμοποιείται αποτελεσματικότερα στις PPP's
που ανππροσωπεύουν ένα βαθμό "κινδύνου χρησιμότητας" συμπαγούς επένδυσης
με τον οποίο μπορεί να συνδυαστεί, για αυτό το λόγο, το "κόστος χρησιμότητας"
της χρηματοδότησης της Ε.Τ.Ε.. Καθώς το δημόσιο αξιώνει αξιόπιστο και
προβλέψιμο επίπεδο υπηρεσιών για τις περισσότερες κατηγορίες υποδομής, μία
προσέγγιση χρησιμότητας γενικά παράσχει την πιο αποτελεσματική ως προς το
κόστος επένδυση.

12.2.6

ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΤΙΣ PPP'S ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Υπάρχει, ήδη, μία ουσιώδης κσταγεγραμμένη επίδοση επιτυχημένων PPP's στην
Ε.Ε. στους τομείς Μεταφορών και Ενέργειας, παραδείγματα των οποίων αποτελούν η
γέφυρα του Τάγου στην Πορτογαλία, ο περιφερειακός του Δουβλίνου, οι Ενεργειακοί
σταθμοί υγρού αερίου στην Ιταλία και το Αεροδρόμιο των Σπάτων στην Ελλάδα.
Οι PPP's, ωστόσο, δεν εγγυώνται την επιτυχία σε κάθε περίπτωση, καθότι είναι
πολύπλοκες μορφές, οι οποίες χρίζουν προσεκτικού σχεδιασμού για να αποβούν
επιτυχείς και απαιτούν την απόλυτη δέσμευση αμφότερων του δημόσιου και του
ιδιωτικού τομέα για να εξασφαλιστεί η επιτυχία τους. Η ανάγκη για προσοχή στην
προμήθεια και δόμηση τους έχει υπογραμμιστεί, όχι μόνο από τις χρηματοοικονομικές
δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπισθούν σε περίπτωση που τα έργα αποτυγχάνουν
να συναντήσουν τους προγραμματισμένους στόχους τους σχετικά με τα έσοδα και τα
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κόστη (όπως συνέβη με τον περιφερειακό της Λυόν ή την αρχική φάση της CTRL λόγω
πρόσφατου επανασχεδιασμού), αλλά επίσης και από τις δυσκολίες που
αντιμετωπίζονται από την ακύρωση της παραχώρησης για νομικούς και διαδικαστικούς
λόγους, όπως συνέβη σε τμήμα του περιφερειακού του Παρισιού.
Υπάρχει, μολαταύτα, μία ουσιωδώς αυξανόμενη αντίληψη ότι οι PPP's μπορούν
να προμηθεύσουν το δημόσιο τομέα με μία ευέλικτη προσέγγιση της ιδιοκτησίας, της
οργάνωσης, του επιμερισμού κινδύνου και του κανονισμού των έργων, ενώ
προσφέρουν στον ιδιωτικό τομέα τις δυνατότητες μίας εμπορικά βιώσιμης βιομηχανίας
μέσα στη Ε.Ε. με ευρεία γκάμα υποδομών για παροχή υπηρεσιών και κοινών ωφελειών.
Πιο συγκεκριμένα, είναι ευεργετικό, με ένα ευρωπαϊκό περιεχόμενο, το γεγονός άτι η
προσέγγιση των PPP's είναι εκ φύσεως ευέλικτη- έχουν τη δυνατότητα να
προσαρμόζονται σε συγκεκριμένες συνθήκες ενός έργου και μίας χώρας, καθώς και
στους αντικειμενικούς στόχους των συνεταίρων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ενώ,
αυτή η έμφυτη ευελιξία προσφέρει πολύτιμα πλεονεκτήματα, η ανομοιότητα των
προσεγγίσεων (συγκεκριμένα όταν σχετιζόντουσαν με τη χρήση του διεθνούς δικαίου
παρά με αυτή των εθνικών δικαίων) ήταν κατά κάποιο τρόπο, αρχικά τουλάχιστον,
αποθαρρυνπκή για τις δημόσιες αρχές στην προσπάθειά τους να δρομολογήσουν
περισσότερα προγράμματα PPP's.
Παρόλη την αρχική ενδεχόμενη αντίσταση, λόγω του φόβου των
ιδιωτικοποιήσεων, οι PPP's δεν εμπλέκουν απαραίτητα μερική ή ολική ανάΐληψη της
ιδιοκτησίας των έργων από τον ιδιωτικό τομέα. Ο τελευταίος μπορεί να συμμετάσχει
στην υλοποίηση και λειτουργία των προγραμμάτων επενδύσεων κεφαλαίου με άλλους
τρόπους, οι οποίοι μπορεί να είναι εξίσου πολύτιμοι, όπως, για παράδειγμα, μέσω
επιμερισμού του κινδύνου του κόστους και / ή του κινδύνου εσόδων ή άλλων τύπων
κινδύνων και η συνολική αξία να εκλαμβάνεται ως ΡΡΡ.
Παρόλα αυτά, ένα μεγάλο τμήμα των εξόδων για τους οδικούς άξονες και τους
αυτοκινητόδρομους, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γίνεται στην παραδοσιακή
βάση προμήθειας. Υπάρχουν ακόμη, ουσιαστικοί τομείς όπου το δημόσιο είναι ακόμη ο
πλήρης ιδιοκτήτης του δικτύου- όπου οι χρήστες δεν έχουν καμία άμεση συμβολή στο
κόστος των υπηρεσιών και όπου οι εργολάβοι ιδιωτικού τομέα δεν επιμερίζονται τους
κινδύνους των υπερβάσεων κόστους και χρόνου σε σημαντικό βαθμό. Τα παραπάνω θα
μπορούσαν να απστελέσουν παράδειγμα που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν
περαιτέρω οι ΡΡΡ 5 προς όφελος της οικονομίας, όπως έγινε, προσφότως, στην Ισπανία
όπου οι τοπικές αρμόδιες αρχές στη Μαδρπη εξέτασαν προτάσεις για βελτίωση του
τοπικού οδικού δικτύου βασιζόμενες σε μορφή ΡΡΡ[ΐε σκιώδη διόδια.

12.3 ΧΡΗΜΑ ΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
12.3.1

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Η μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και εκμετάλλευση έργων με τη
συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα ξεκίνησε το 1991, με τη διαδικασία του
διαγωνισμού για την επιλογή "συνεταίρου" του Ελληνικού Δημοσίου στο έργο της
μελέτης, κατασκευής, χρηματοδότησης και εκμετάλλευσης του Νέου Διεθνούς
Αεροδρομίου Αθηνών στα Σπστα. Ωστόσο, η συμμετοχή ιδιωτών στην κατασκευή ή/και
διαχείριση έργων υποδομής ξεκίνησε στην Ελλάδα πριν από εκατό περίπου χρόνια,
οπότε και κστασκευάσθηκαν έργα όπως ο Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος Αθηνών Πειραιώς, η αποξήρανση της λίμνης Κωπαίδας και η εκμετάλλευση των
αποκαλυφθεισών γαιών, η ηλεκτροδότηση των Αθηνών από την Electric Power
Company και η υδροδότηση από την αμερικανική εταιρία Ulen & Co. κλπ.
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Μέχρι σήμερα έχουν υπογράφει και κυρωθεί με νόμο από τη Βουλή τρεις
συμβάσεις παραχώρησης οι οποίες ήδη και υλοποιούνται - κατασκευάζονται με τη
μέθοδο Build - Operate - Transfer (ΒΟΤ). Πρόκειται για τα έργα του Νέου Διεθνούς
Αεροδρομίου Αθηνών, της Μόνιμης Ζεύξης Ρίου - Αντιρρίου και της Ελευθέρας
Λεωφόρου Ελευσίνος - Σταυρού - Αεροδρομίου Σπστων & Δοτικής Περιφερειακής
λεωφόρου Υμηττού (Περιφερειακός Δακτύλιος Αθηνών ή Αττική Οδός). Θα πρέπει
επίσης να αναφερθεί και το έργο του Μετρά Θεσσαλονίκης για το οποίο έχει υπογράφει
και κυρωθεί με νόμο η σύμβαση παραχώρησης και αναμένεται η οριστικοποίηση και
εξασφάλιση της χρηματοδότησης προκειμένου να καταστεί δυνατή η έναρξη της
κατασκευής του έργου.
Τα ιδιωτικά κεφάλαια που έχουν επενδυθεί υπό μορφή μετοχικού κεφαλαίου
στις τρεις Εταιρίες Παραχώρησης που υλοποιούν τα τρία πρώτα έργα προσεγγίζουν τα
400 εκστ. Ευρώ. Επίσης, το συνολικό ποσό των δανειακών κεφαλαίων τα οποία
παρέχουν ή για τα οποία εγγυώνται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (Ε.Τ.Ε.) και οι
εμπορικές τράπεζες υπερβαίνει το ποσό των 2 δις Ευρώ.
Πλέον πρόσφατη και σημαντική εξέλιξη αποτελεί ο εν εξελίξει διαγωνισμός του
ΥΠ.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. για τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και εκμετάλλευση
του βασικού οδικού δικτύου αυτοκινητοδρόμων της χώρας μέσω συμβάσεων
παραχώρησης. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες διαγωνισμού για τα πρώτα έξι
τμήματα αυτοκινητοδρόμων που αφορούν στην κατασκευή περί των 800 χλμ. και στη
λειτουργία και εκμετάλλευση ενός συνολικού οδικού δικτύου 1.400 χλμ. Το συνολικό
κόστος των έργων προϋπολογίζεται περί τα 6 δις. Ευρώ.

12.3.2

Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Οι πηγές χρηματοδότησης όπως διαμορφώθηκαν στα ήδη υλοποιούμενα,
στην Ελλάδα, έργα διακρίνονται σε δύο κύριες κατηγορίες:
• Επιχορήγηση (χρηματοδοτική συμβολή) του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία
διακρίνεται περαιτέρω σε κοινοτική συμμετοχή και εθνική συμμετοχή.
• Ιδιωτικά Κεφάλαια, τα οποία περαιτέρω διακρίνονται σε δανειακά κεφάλαια και ίδια
κεφάλαια.

12.3.2.1 Επιχορηγήσεις
Η χορηγούμενη/παρεχόμενη επιχορήγηση εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου
(Κοινοτική και Εθνική Συμμετοχή) αποτελείται συνήθως από κονδύλια που προέρχονται
από διάφορα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την αντιστοιχούσα σε
αυτά εθνική συμμετοχή.
12.3.2.2 Κοινοτικές επιχορηγήσεις
Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει στη χρηματοδότηση των μεγάλων έργων στα
πλαίσια υλοποίησης της περιφερειακής διαρθρωτικής πολιτικής της. Το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής αποτελούν τούς
βασικούς χρηματοδότες για την εξασφάλιση πόρων για τα υπό εξέταση έργων. Το
σύνολο των τριών μεγάλων έργων έτυχαν χρηματοδότησης από το Β' Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης (Β' ΚΠΣ), ενώ για δύο από αυτά (Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου και Αττική
Οδός) το Ελληνικό Δημόσιο προέβη στη διαδικασία ένταξής τους στο Γ’ ΚΠΣ.
12.3.2.3 Εθνική Συμμετοχή
Η Κοινοτική Συμμετοχή μέσω των προγραμμάτων που αναφέρθηκαν ανωτέρω,
δεν καλύπτει το σύνολο του κόστους του έργου και προϋποθέτει την καταβολή Εθνικής
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Συμμετοχής, συνήθως σε αναλογία 2/3 και 1/3 αντίστοιχα. Η Εθνική Συμμετοχή
χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

12.3.2.4 Δανειακό κεφάλαια
Τα δανειακά κεφάλαια, ανάλογα με τον φορέα που τα παρέχει μπορούν να
υπαχθούν στις ακόλουθες κατηγορίες:
(0 δάνεια ή πιστώσεις από εμπορικές τράπεζες,
(Π) δάνεια εξειδικευμένων οργανισμών (όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων),
(ΐϋ) κεφάλαια που καθίστανται διαθέσιμα από την εγχώρια ή διεθνή κεφαλαιαγορά.
Σε όλα τα έργα που υλοποιούνται μέσω παραχωρήσεων στην Ελλάδα βασικό
ρόλο στη χρηματοδότηση κατέχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η συμμετοχή
των εμπορικών τραπεζών περιορίζεται συνήθως στην έκδοση εγγυητικών επιστολών
προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Μέσω των εγγυητικών αστών επιστολών
όμιλοι εμπορικών τραπεζών αναλαμβάνουν, κατά τη διάρκεια της περιόδου κατασκευής,
τον κίνδυνο της μη δυνατότητας του αναδόχου (παραχωρησιούχου) να ανταποκριθεί
στις υποχρεώσεις του (κατασκευαστικός κίνδυνος).
Σε όλα τα έργα, οι εγγυήσεις των εμπορικών τραπεζών μετά την έναρξη της
περιόδου λειτουργίας υποκαθίστανται με κάποιας μορφής εξασφάλιση της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων από το Δημόσιο.
Οι λόγοι για τους οποίους, μέχρι σήμερα, οι εμπορικές τράπεζες δεν ήταν
διατεθειμένες να αναλάβουν κινδύνους που αφορούσαν στην περίοδο λειτουργίας
εκπμσται ότι είναι οι ακόλουθοι:
• Τα έργα με παραχώρηση απαιτούσαν σημαντικού ύψους χρηματοδότηση και
αυξημένες απαιτήσεις εμπειρίας και εξ&δίκευσης όσον αφορά στην οργάνωση, που η
εξασφάλιση της χρηματοδότησης μπορούσε να γίνει μόνο με προσφυγή στη διεθνή
τραπεζκή αγορά.
• Τα έργα αυτά δημοπρατήθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 90, περίοδο κατά την
οποία η ελληνική οικονομία εμφάνιζε διαρθρωτικά προβλήματα και η πρόσβαση στη
διεθνή τραπεζική αγορά ήταν σχετικά περιορισμένη.
• Τα έργα αυτά ήταν τα πρώτα που δημοπρατήθηκαν με το νέο αυτό σύστημα με
αποτέλεσμα να μην υπάρχει (ακόμα και σήμερα) ένα πλήρες ιστορικό συμπεριφοράς
και απόδοσης ιδιαίτερα κστά την περίοδο λειτουργίας αστών, γεγονός το οποίο θα
βοηθούσε θετικά στη λήψη αποφάσεων. Ακόμη και σήμερα μόνο ένα από τα έργα
(Αεροδρόμιο Σπάτων) έχει εισέλθει σε περίοδο λειτουργίας.
Όσον αφορά στα νέα έργα, εκτιμάται ότι οι συνθήκες υπό τις οποίες θα
δημοπρατηθούν παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα έργα που
ήδη ανατέθηκαν, με το ίδιο σύστημα, στο παρελθόν για τους εξής λόγους:
• Το μακροοικονομικό περιβάλλον είναι σαφώς βελτιωμένο. Η Ελλάδα είναι ήδη μέλος
της ΟΝΕ και η πιστοληπτική της διαβάθμιση είναι σαφώς βελτιωμένη.
• Το Ελληνικό Δημόσιο είναι σε θέση σήμερα να αντλεί δανειακά κεφάλαια από την
εγχώρια και διεθνή κεφαλαιαγορά με πολυετή περίοδο αποπληρωμής.
• Στα περισσότερα από τα έργα που υλοποιούνται μέσω συμβάσεων παραχώρησης η
μέχρι τώρα εμπειρία κστά την περίοδο κατασκευής είναι θετική. Έτσι, παρά τα όποια
οργανωτικά προβλήματα που παρουσιάζει το Ελληνικό Δημόσιο, ανεδείχθη σε
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αξιόπιστο συνεταίρο ο οποίος εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, γεγονός ιδιαίτερα
σημαντικό για τους αλλοδαπούς δανειστές.
• Η περίοδος αποπληρωμής δανειοδοτήσεων προς τον ιδιωτικό τομέα έχει
επιμηκυνθεί.
• Οι εγχώριοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί προσβλέπουν θετικά στη συμμετοχή τους
στις χρηματοδοτήσεις τέτοιων έργων και για το λόγο αστό οι μεγάλες ελληνικές
τράπεζες έχουν ήδη οργανώσει αντίστοιχα τμήματα project finance.
• Στον εγχώριο κατασκευαστικό κλάδο, μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών,
δημιουργούνται σταδιακά μεγάλοι όμιλοι με αντίστοιχη οργάνωση και κεφαλαιακή
βάση, η οποία μπορεί να υποστηρίξει τη συμμετοχή των ομίλων αυτών σε μεγάλα
έργα.

12.3.3

ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Ένα από τα σημαντικότερα, αλλά και δυσκολότερο όσον αφορά στην εξεύρεση
τρόπων επίλυσής του, θέμα απετέλεσε η αποτύπωση και εφαρμογή συμβατικά των
συμφωνηθέντων μεταξύ των εμπλεκομένων. Το ανωτέρω ανεδείχθη σε ιδιαίτερο
"πρόβλημα" δεδομένων των βασικών διαφορών μεταξύ του αγγλοσαξονικού δικαίου
(ιcommon law), το οποίο ισχύει και εφαρμόζεται στα συμβατικά κείμενα που
αφορούσαν
στη
χρηματοδότηση
(δανειστικές
συμβάσεις)
και
του
ελληνι κού/ η πει ρωτι κού δικαίου {civil code lavf) το οποίο εφαρμόζεται στις
υπογραφείσες μέχρι σήμερα συμβάσεις παραχώρησης και τις εξασφαλιστικές
συμβάσεις. Στα μέχρι σήμερα υλοποιούμενα έργα οι νομικοί σύμβουλοι των
εμπλεκομένων ανεζήτησαν και υιοθέτησαν λύσεις οι οποίες απεδείχθησαν λειτουργικές
συνδυάζοντας τις πρακτικές των δύο διαφορετικών δικαιϊκών συστημάτων.
Οι Συμβάσεις Παραχώρησης στην Ελλάδα κυρώνονται με νόμο από το Ελληνικό
Κοινοβούλιο σε ad hoc βάση. Από τη μέχρι σήμερα συσσωρευμένη εμπειρία και με
σκοπό τη διεύρυνση και εμβάθυνση της εφαρμογής των θεσμών ΒΟΤκαι Private Public
Partnership {ΡΡΡ) διαπιστώθηκε η ανάγκη θέσπισης ενός εξειδικευμένου νομικού
πλαισίου.
Ήδη στη χώρα μας προωθείται σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο
προβλέπεται να παρέχει λύσεις σε ένα αριθμό ζητημάτων τα οποία συναντιόνται στις
συμβάσεις παραχώρησης και αφορούν στις σχέσεις Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
Επιπλέον υφίστσται η ανάγκη για θεσμοθέτηση όρων που θα επιτρέψουν την
πρόσβαση του ιδιωτικού τομέα σε ένα μεγαλύτερο αριθμό εναλλακτικών
χρηματοδοτικών πηγών προκειμένου να καταστεί ευχερέστερη η κάλυψη των υψηλών
απαιτήσεων σε κεφάλαια των έργων αυτών.

12.3.4

ΟΙ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Η έννοια της παροχής κρατικών ενισχύσεων για την εκτέλεση
συγχρηματοδοτούμενών έργων δύνσται να αποτελέσει θέμα πιθανής παραβιάσεως των
διατάξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί χορηγήσεως ανεπίτρεπτων κρατικών
ενισχύσεων.
Η χρηματοδότηση, από κρατικούς πόρους της υλοποίησης υποδομών δεν
θεωρείται, κατ' αρχήν, ότι εμπίπτει στο πλαίσιο των κανόνων κρατικής ενίσχυσης, υπό
τον όρο ότι η υποδομή παραμένει ανοικτή - διαθέσιμη προς χρήση, χωρίς διακρίσεις,
από όλους τους δυνητικούς χρήστες.
Παρόλα αυτά κάθε μορφή ενίσχυσης, της οποίας ενδέχεται να αμφισβητείται η
νομιμότητα, υπόκειται στον προηγούμενο έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί ποινή
ακυρότητας.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Οι ισχύοντες περιβαλλοντικοί κανονισμοί και η ανάγκη αυστηρής τήρησής τους
αποτελεί παράγοντα ο οποίος δύνσται να επηρεάσει την έγκαιρη έναρξη υλοποίησης
των έργων. Κι αυτό καθώς έστω και μικρής κλίμακας αποκλίσεις από αυτούς δύναται να
αποτελόσουν αιτία σημαντικών καθυστερήσεων.
Ενδεικτική περίπτωση αποτελεί ο Περιφερειακός Δακτύλιος Αθηνών. Κατά το
1998 και ενώ ήταν σε εξέλιξη η διαδικασία οριστικοποίησης της χρηματοδότησης του
έργου από όμιλο αλλοδαπών και ελληνικών τραπεζών, το Συμβούλιο της Επικράτειας
απεφάσισε την αναστολή εκτέλεσης εργασιών σε τμήμα της Δοτικής Περιφερειακής
Λεωφόρου Υμηττού. Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, τον
επανασχεδιασμό του έργου αλλά και της χρηματοδοτικής του δομής.

12.3.6

ΤΡΕΙΣ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

ΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Το Ελληνικό Δημόσιο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης των
ήδη υπογραφεισών συμβάσεων παραχώρησης απαιτήθηκε να αντιμετωπίσει σημαντικές
δυσκολίες και να επιδιώξει την εξεύρεση λύσεων σε σειρά θεμάτων. Τα κυριότερα από
τα θέματα αυτά είναι συνοπτικά τα εξής:

•

Χρηματοδοτική στήριξη εκ μέρους του Δημοσίου. Ένα από τα
σημαντικότερα θέματα τα οποία απαπήθηκε να αντιμετωπίσει το Δημόσιο ήταν το
εύρος και το είδος της χρηματοοικονομικής υποστήριξης εκ μέρους του Δημοσίου.
Σημειώνεται άπ και στα τρία μεγάλα έργα που κατασκευάσθηκαν ή κατασκευάζονται
στη χώρα μας με τη μέθοδο της παραχώρησης το Ελληνικό Δημόσιο καλύπτει τμήμα
του κόστους κατασκευής των έργων με την παροχή επιχορηγήσεων {grants), ενώ
επίσης παρέχει την εγγύησή του προς τις δανείστριες τράπεζες τουλάχιστον όσον
αφορά στην περίοδο λειτουργίας των έργων. Η πολύπλευρη αυτή στήριξη εκ μέρους
του Δημοσίου επεβλήθη από τα ιδιαίτερα οικονομικά χαρακτηριστικά του κάθε
συγκεκριμένου έργου (υψηλό κόστος κατασκευής των έργων σε σχέση με τα
προσδοκώμενα/προβλεπόμενα έσοδα κστά την περίοδο λειτουργίας) και της
αδυναμίας των δανειστριών τραπεζών να αναλάβουν κινδύνους που αφορούσαν
κυρίως στην περίοδο λειτουργίας των έργων.

•

Ανάληψη δεσμεύσεων. Ένα άλλο σημαντικό θέμα για το οποίο το Δημόσιο
καλείται να αναλάβει δεσμεύσεις είναι η υποχρέωση έγκαιρης υλοποίησης έργων που
είναι συμπληρωματικά και απαραίτητα για τη λειτουργία των έργων που
κατασκευάζονται με τη μέθοδο της παραχώρησης. Ενδεικτικά αναφέρεται η
υποχρέωση κατασκευής εκ μέρους του Δημοσίου των οδών προσβάσεως στο έργο
της Γέφυρας Ρίου - Ανπρρίου. Οι δεσμεύσεις αυτές απετέλεσαν θέμα μακράς
διαπραγμάτευσης μεταξύ του Δημοσίου, της παραχωρησιούχου εταιρίας και ιδιαίτερα
των δανειστριών τραπεζών.

•

Λοιπά Θέματα. Αντικείμενο, επίσης, διαπραγματεύσεων απετέλεσαν και
θέματα που άπτονται στη διαδικασία επίλυσης διαφορών, στο εύρος του εποπτικού
ρόλου του Δημοσίου, στο μέγιστο επιτρεπτό ύψος διοδίων τελών που δύνσται η
παραχωρησιούχος εταιρίας να επιβάλλει στους χρήστες, στις επιπτώσεις στην
περίπτωση καταγγελίας των συμβάσεων παραχώρησης εις βάρος του Ελληνικού
Δημοσίου κ.λ.π.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΤΗΣ ΜΑΓΧΗΣ
(THE EUROTUNNEL CASE STUDY)
13.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Κρίνεται σκόπιμο για την αρτιότερη κατανόηση των όσων παρατίθενται στα
παραπάνω κεφάλαια να γίνει διεξοδική ανάλυση ενός έργου που αποτελεί
αντιπροσωπευτικό παράδειγμα σύγχρονης μορφής χρηματοδότησης έργου και
ειδικότερα συνεργασίας ανάμεσα στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
Έτσι, στο δέκατο τέταρτο αυτό κεφάλαιο του παρόντος, παρουσιάζεται μα κάθε
λεπτομέρεια, το Eurotunnel - η γνωστή υποθαλάσσια σύνδεση της Μάγχης. Πέρα από
το ιστορικό από αρχή συλλήψεως της ιδέας του έργου, γίνεται παρουσίαση του όλου
συστήματος της σύνδεσης, της εταιρείας του έργου, του project financing που
εφαρμόστηκε σε συνάρτηση με τους οικονομικούς κινδύνους που "παραμόνευαν", των
προβλεπόμενων χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και της δανειοδότησης που
παρασχέθηκε. Τέλος, παρουσιάζονται πρόσφατες βελτιώσεις που υιοθετήθηκαν, αλλά
το σημαντικότερο, όμως, τμήμα του κεφαλαίου είναι τα "μαθήματα" που
αποκομίσθηκαν από το εν λόγω έργο και αποτελούν πολύτιμη εμπειρία για αποφυγή
λαθών και υιοθέτηση αποτελεσματικότερων πρακτικών σε μελλοντικά έργα εφάμιλλου
μεγέθους και συμβολής

13.2 ΓΕΝΙΚΑ
Τα πρώτα καταγεγραμμένα πλάνα για μία σύνδεση που θα διασχίζει τη Θάλασσα
της Μάγχης που μεσολαβεί ανάμεσα στο Ην. Βασίλειο και τη Γαλλία, χρονολογούνται
πίσω στο 1753. Από τα πρώτα χρόνια του 19ου αιώνα είχαν εκπονηθεί περιοδικά άλλα
σχέδια για τη σύνδεση της Βρετανίας με την υπόλοιπη ήπειρο, τα οποία εν συνεχεία
εγκαταλείφθηκαν. Το 1882, η διάνοιξη σήραγγας άρχισε πρακτικά στη Βρετανική
πλευρά, αλλά και αυτή η προσπάθεια εγκαταλείφθηκε αργότερα. Το "στόμα" του
ανολοκλήρωτου τούνελ ακόμη υπάρχει κοντά στο Dover.
To project του Eurotunnel άρχισε το 1984. Η κατασκευή του σχεδιάστηκε ως
ένα δίδυμο σιδηροδρομικών σηράγγων εξοπλισμένες με τη σχετική υποδομή, το
τροχαίο υλικό και τους τερματικούς σταθμούς. Με το πέρας της κατασκευής
προγραμματισμένο για το 1993, θα ενωνόταν με τα σιδηροδρομικά δίκτυα του Ην.
Βασιλείου, της Γαλλίας και της υπόλοιπης ηπειρωτικής Ευρώπης. Οι άνετες γρήγορες
συχνές και αξιόπιστες υπηρεσίες θα εξυπηρετούσαν την πολύτιμη αυτή σύνδεση του
Ην. Βασιλείου με τη Γαλλία, κάτω από τη θάλασσα της Μάγχης. Η κατασκευή ήταν μία
ευθεία γραμμή από τεχνικής άποψης. Παρόλα αυτά, το τεράστιο μέγεθος της ανάληψης
του έργου θα απαιτούσε στενό λογιστικό συντονισμό.
Το έργο αδιαμφισβήτητα έχει συμβολική αξία. Άρχισε σε μία περίοδο κατά την
οποία τα μέλη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ) επικύρωναν την
πρωτοβουλία Single European Act για να δημιουργήσουν, έως το 1992, ένα μοναδικό
αναπόσπαστο Ευρωπαϊκό οικονομικό σύστημα. Πέραν των άλλων, το έργο ήταν και
καινοτόμο. Η μέθοδος χρηματοδότησης η οποία παρείχε κεφάλαιο για να
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αντιμετωπισθεί ο μακροχρόνιος κίνδυνος υλοποίησης, δεν είχε δοκιμαστεί στις
παγκόσμιες κεφαλαιαγορές για δεκαετίες.

13.3 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Το 1973, ο γάλλος πρόεδρος Georges Pompidou και ο βρετανός πρωθυπουργός
Edward Heath υπέγραψαν διμερή συνθήκη για την κατασκευή σιδηροδρομικού τούνελ
με δίδυμες εξορύξεις κάτω από τη Θάλασσα της Μάγχης. Η διάνοιξη άρχισε το 1974,
αλλά όταν η συντηρητική κυβέρνηση του Heath ηττήθηκε, η συνθήκη κστέρρευσε γιατί
δεν επικυρώθηκε από το Βρετανικό Κοινοβούλιο, και εγκσταλείφθηκε ακόμη μία φορά η
όλη προσπάθεια.
Στις αρχές της δεκαετίας του '80, έρευνες της εποχής υπέδειξαν άτι υπήρχε
πιθανότητα κατασκευής μία σταθερής σύνδεσης κατά μήκος του Αγγλικού Καναλιού
(π.χ. μία γέφυρα ή μία σήραγγα) χρηματοδοτούμενης αμιγώς από ιδιωτικά κεφάλαια. Οι
μελέτες που εκπονήθηκαν από τις κυβερνήσεις Βρετανίας και Γαλλίας είχαν ως
αποκορύφωμα την δημοσίευση μίας αναφοράς από την Αγγλο-Γαλλική ομάδα μελέτης
το 1982. Αυτή η αναφορά συνιστούσε την κατασκευή σιδηροδρομικής σύνδεσης.
Παρόλα αυτά, ήταν κοινή πεποίθηση της εποχής ότι τα πορίσματα της εν λόγω
αναφοράς δε θα υλοποιούνταν ποτέ.
Το Μάιο του 1984, οι τράπεζες: Banque Indosuez, Banque Nationale de Paris,
Credit Lyonnais, Midland Bank και National Westminster Bank (όλες μαζί γνωστές και
ως 'Όργανώτριες Τράπεζες") παρουσίασαν στις κυβερνήσεις Ην. Βασιλείου και Γαλλίας
μία άλλη αναφορά που περιείχε λεπτομέρειες για το πώς μία σταθερή σύνδεση κατά
μήκος του Καναλιού, αποτελούμενης από μία δίδυμης εξόρυξης σήραγγα με
σιδηροδρομική γραμμή, θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από ιδιωτικά
κεφάλαια μέσω τεχνικών project financing. Οι παραπάνω τράπεζες ακολούθως
συνασπίστηκαν με μερικές από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες σε Ην.
Βασίλειο και Γαλλία για να σχηματίσουν την The Channel Tunnel Group Limited στο Ην.
Βασίλειο και τη France Manche S.A. στη Γαλλία (CTG και FM αντίστοιχα). Οι CTG - FM
οργανώθηκαν ως γενική συνεργασία για να δημιουργήσουν το μετέπεπα γνωστό και ως
Eurotunnel System. Με την προϋπηρεσία της η CTG - FM ήταν η πιο προηγμένη
κοινοπραξία στον σχεδίασμά όταν η Βρετανική και η Γαλλική κυβέρνηση εξέδωσαν την
"Ανακοίνωση για τους Οργανωτές" τον Απρίλιο του 1985. Τα ενδιαφερόμενο μέρη
προσκλήθηκαν να υποβάλλουν προσφορές, πριν το τέλος του Οκτωβρίου του 1985, για
τη χρηματοδότηση, κατασκευή και λειτουργία μίας σταθερής σύνδεσης κατά μήκος της
Μάγχης χωρίς προσφυγή σε κυβερνητικά κεφάλαια ή εγγυήσεις.
Δέκα προτάσεις υποβλήθηκαν τον Οκτώβριο του 1985. Τέσσερις κύριοι
διαγωνιζόμενοι διακρίθηκαν:
• Euroroute. μία σύνδεση αξίας £4,8 δισεκατομμυρίων με ένα τμήμα της γέφυρα, ένα
τμήμα της οδικός άξονας σε σήραγγα και σιδηροδρομική γραμμή.
• CTG - FM Eurotunnel System·, δίδυμες σήραγγες με σιδηροδρομική γραμμή αξίας
£2,6 δισεκατομμυρίων.
• Eurobridge, μεικτή κρεμαστή γέφυρα μήκους 23 μιλιών και αξίας £5
δισεκατομμυρίων.
• Channel Expressway, σήραγγα με οδικό άξονα διπλής κατεύθυνσης με ξεχωριστή
σιδηροδρομική σήραγγα αξίας £2,5 δισεκατομμυρίων.
Τον Ιανουάριο του 1986, η Eurotunnel System επιλέχθηκε ως η νικήτρια
διαγωνιζόμενη. Το Φεβρουάριο του 1986, οι κυβερνήσεις Βρετανίας και Γαλλίας
υπέγραψαν μία συνθήκη κατά την οποία νομιμοποιούσαν την κατασκευή του
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Eurotunnel System και συμφώνησαν να αποδώσουν την παραχώρηση της λειτουργίας
του Eurotunnel System στους νικητές του διαγωνισμού, δηλαδή, την CTG στη Βρετανία
και την FM στη Γαλλία. Η CTG - FM στη συνέχεια πρόσφερε £50 εκατομμύρια υπό
μορφή seed capita!16.
Η παραχώρηση έδινε στη CTG - FM το δικαίωμα να κατασκευάσει και
λειτουργήσει το Eurotunnel System για μία χρονική περίοδο 55 ετών από την
ημερομηνία επικύρωσης της συμφωνίας και της νομιμοποιούσε να θεσπίσει αντίτιμο για
τη χρήση και να καθορίσει τις δικές της πολιτικές και πρακτικές λειτουργίας για το
Eurotunnel System. Η βρετανική και γαλλική κυβέρνηση δεσμεύθηκαν ότι καμία
ανταγωνιστική σταθερή σύνδεση δε θα μπορούσε να κατασκευαστεί πριν από το τέλος
του 2020 χωρίς την έγκριση της CTG - FM. Στο τέλος της περιόδου παραχώρησης, το
2042, η ιδιοκτησία του Eurotunnel System θα επιατραφεί στις κυβερνήσεις Βρετανίας
και Γαλλίας.
To Eurotunnel System αντιμετώπισε αντιδράσεις από νωρίς. Μία ομάδα
ιδιοκτητών πλοίων ferry, ανθρώπων με συμφέροντα στα λιμάνια και
περιβαλλοντολόγους ίδρυσαν την Flexilink για να αντιτεθούν στην κατασκευή της
παραπάνω σταθερής σύνδεσης μεταξύ Βρετανίας και Γαλλίας. Η Flexilink προέβλεψε
ένα σκληρό πόλεμο τιμών ανάμεσα στη σταθερή σύνδεση και τους λειτουργούς των
ferry άπαξ της κστασκευή της πρώτης Η Flexilink ακολούθως κατηγόρησε την CTG FM για υποτίμηση του κόστους κεφαλαίου του Eurotunnel System, των αντιτίμων για
τη χρήση και της κυκλοφορίας Επιχειρηματολόγησε ισχυριζόμενη ότι το μέγεθος της
κυκλοφοριάς που θα διασχίζει τη Μάγχη θα μειωνόταν και ότι το τούνελ θα
αποδεικνύονταν μη κερδοφόρο με αποτέλεσμα να κσταλήξει άχρηστο φορτίο στις
πλάτες των Βρετανών φορολογούμενων.

13.4 TO EUROTUNNEL SYSTEM
To Eurotunnel System θα συμπεριλάμβανε:
• Δίδυμες σιδηροδρομικές σήραγγες και μία βοηθητική σήραγγα - όλες κάτω από τη
Θάλασσα της Μάγχης.
• Δύο τερματικούς σταθμούς έναν στο Folkstone κοντά στο Dover του Ην. Βασιλείου
και τον δεότερο στο Coquelles κοντά στο Calais της Γαλλίας
• Ειδικά κατασκευασμένα οχήματα για να μεταφέρουν επιβάτες και εμπορεύματα
ανάμεσα στους τερματικούς σταθμούς.
• Εγχώριους χώρους φύλαξης για τα εμπορεύματα στο γαλλικό τερματικό σταθμό και
στο Ashford (κοντά στο Folkstone) στο Ην. Βασίλειο.
• Σύνδεση με τους πλησιέστερους οδικούς άξονες και σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις
Κάθε ένα από τις δύο κύριες σήραγγες θα είχε εσωτερική διάμετρο 7,6 μέτρων
και συνολικό μήκος περίπου 50 χιλιομέτρων. Επιπλέον, θα υπήρχε βοηθητικό τούνελ
εσωτερικής διαμέτρου 4,8 μέτρων. Διασταυρούμενα περάσματα θα το συνέδεαν με τις
κύριες σήραγγες. Το βοηθητικό τούνελ θα προσέφερε διαφυγή από τις βασικές
16 seed capital: Είναι το πρώτο στάδιο μετοχικής επένδυσης σε νέα επιχείρηση, με προοπτική μεγέθυνσης μεγαλύτερη
του μέσου όρου και πρώτιστο στόχο τα κεφαλαιακά κέρδη, αλλά και μακροπρόθεσμους κινδύνους (γνωστό κα ως
venture capital). Ένα μικρό συνήθως ποσό κεφαλαίου χρησιμοποιείται για την έρευνα δυνατότητας εφαρμογής ενός
εγχειρήματος για την εκπόνηση μελετών κα σχεδίων κα για την αρχική φάση οργάνωσης της νέας επιχείρησης πριν το
ξεκίνημά της Συχνά, παίρνει τη μορφή ενός δανείου πληρωτέου μόνο όταν αποπληρωθούν άλλες σημαντικότερες
απαιτήσεις ή της επένδυσης σε μετατρέψιμο ομόλογα ή προνομιούχες μετοχές. Η αρχική αυτή χρηματοδότηση του
επιχειρηματία σε κεφάλαιο χωρίς ακόμη η επιχείρηση να πραγματοποιεί πωλήοεις άνα υψηλού κινδύνου, λόγω του
νεαρού της επιχείρησης κα αποτελεί τη βάση για μεταγενέστερη πρόσθετη κεφαλαιοποίηση.
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σήραγγες. Επίσης θα αποτελούσε έδρα της συνηθισμένης εργασίας για την ασφάλεια
και τη συντήρηση και θα παρείχε ασφαλές καταφύγιο σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης.
Δύο διασταυρώσεις σχεδιάστηκαν ανάμεσα στις δύο κύριες σήραγγες, που θα
επέτρεπαν στα τραίνα να συνεχίσουν να λειτουργούν σε περιόδους συντήρησης, αν και
σε μειωμένη συχνότητα από ότι στην ξεχωριστή γραμμή.

13.5 ΔΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η ιδιοκτησιακή δομή του έργου του Ευρστούνελ, που απεικονίζεται στο
ακόλουθο σχήμα, θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως ένα δι-εθνικό υβρίδιο με δύο
κορμούς Εμπεριέχει παράλληλες ομάδες εταιρειών με κοινούς μετόχους. Οι δύο ομάδες
είναι ξεχωριστά εγγεγραμμένες· η Eurotunnel PLC τοποθετείται στο Ην. Βασίλειο και η
Eurotunnel S.A. στη Γαλλία. Ενώνονται μαζί σε μία γενική συνεργασία (από αυτό το
σημείο και στο εξής θα αναφέρεται ως "Eurotunnel").
Σχήμα 13.1: Ιδιοκτησιακή δομή για το Eurotunnel Project

Οι CTG και FM είχαν προηγουμένως εισχωρήσει σε ένα συσχετισμό που
συνιστούσε μία συνεργασία υπό το πρίσμα του βρετανικού δικαίου και μία societe en
participation υπό το πρίσμα του γαλλικού δικαίου για το σκοπό της κατασκευής και
λειτουργίας του Eurotunnel System. Τα κέρδη και οι ζημίες (κατόπιν χρηματοδότησης
και των άλλων ειδών κόστους αλλά πριν από τις αποσβέσεις και τη φορολόγηση) θα
διαιρούνταν ισομερώς ανάμεσα στις CTG και FM.
Η Eurotunnel Finance Limited και η Eurotunnel S.A. θα μπορούσαν να
διαχειριστούν τις χρηματοδοτήσεις του Eurotunnel. Η Eurotunnel Developments
Limited θα εισχωρούσε σε ένα joint venture για τις διευθετήσεις με τρίτους για να
δημιουργήσει την ιδιοκτησία στο Ην. Βασίλειο που δεν ήταν απαραίτητη για το
Eurotunnel System, επιχειρηματικές ευκαιρίες που αποτελούσαν απόρροια του
Eurotunnel System και την κυκλοφορία του Eurotunnel System.
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13.6 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Η κατασκευή θα διεκπεραιωνόταν από μία κοινοπραξία εταιρειών γνωστή ως
Transmanche Link. Η κοινοπραξία εισχώρησε σε μία σύμβαση μοναδικής γενικής
υποχρέωσης για το σχεδίασμά, κατασκευή, δοκιμασία και προμήθεια ενός
ολοκληρωμένου λειτουργικού σιδηροδρομικού συστήματος μέσα σε επτά χρόνια από
την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής. Η τελευταία υπογράφηκε τον Αύγουστο του
1986. Η Transmanche Link ήταν ένα joint venturerης Translink του Ην. Βασιλείου, η
οποία αποτελούταν από πέντε ηγέτιδες κατασκευαστικές εταιρείες της Βρετανίας, και
της Transmanche Construction της Γαλλίας, η οποία απστελούταν από πέντε ηγέτιδες
κατασκευαστικές εταιρείες της Γαλλίας.
Η σύμβαση κατασκευής χωρίστηκε σε τρία βασικά τμήματα:

α. Οι εργασίες στόχοτ Οι σήραγγες και οι υπόγειες δομές θα συνιστούσαν τις εργασίες
στόχους Το κόστος τους θα ανέρχονταν στο 50% της τιμής της σύμβασης Οι
συμβασιούχοι θα πληρώνονταν για αυτές τις εργασίες σε μία βάση πρόσθετου
κόστους με το περιθώριο κέρδους να διαμορφώνεται στο 12%. Η σύμβαση
κατασκευής περιείχε μία διάταξη - κίνητρο: εάν το πραγματικό κόστος ήταν
μικρότερο από το κόστος στόχος η Transmanche Link θα γινόταν αποδέκτης του
50% της διαφοράς- στην αντίθετη περίπτωση που ήταν μεγαλύτερο, η Transmanche
Link θα κατέβαλε 30% της υπέρβασης κόστους με ανώτατο όριο ίσο του 6% του
κόστους - στόχου.
β. Οι εφάπαξ εργασίες: Οι τερματικέοί σταθμοί, ο σταθερός εξοπλισμός καθώς και τα
μηχανικά και ηλεκτρικά στοιχεία του Eurotunnel System θα συνιστούσαν τις εφάπαξ
εργασίες. Θα πληρωνόντουσαν σε βάση του εφάπαξ ποσού {lump-sum). Η
Transmanche Link θα αποκόμιζε όλες τις αποταμιεύσεις εάν οι εφάπαξ εργασίες
διεκπεραιωνόντουσαν κάτω του προϋπολογισμού, αλλά θα έπρεπε να πληρώσει
ολόκληρο το κόστος οποιοσδήποτε υπέρβασης αυτού.
γ. Τα εξαρπήμστα της προμήθειας: Αυτά τα στοιχεία απαρτίζονταν από τις ατμομηχανές
και τα βαγόνια. Η Transmanche Link θα τα ανέθετε ως υπεργολαβία και η
Eurotunnel θα πλήρωνε την τιμή της προσφοράς για την υπεργολαβία απευθείας
στους υπεργολάβους Η Transmanche Link θα επόπτευε την υποβολή προσφορών
και θα επέβλεπε τους υπεργολάβους και θα αποζημιώνονταν για τα απευθείας κόστη
της ενώ θα αποκόμιζε ένα περιθώριο κέρδους της τάξης 12% της αξίας των
στοιχείων προμήθειας
Η Transmanche Link θα καθίστατο υπόχρεη για ζημίες περίπου £350.000
ημερησίως για καθυστερήσεις έως 6 μήνες και £500.000 ημερησίως από εκεί και πέρα,
αν το Eurotunnel Project καθυστερούσε πέραν της τελικής προγραμματισμένης
ημερομηνίας ολοκλήρωσης. Οι υποχρεώσεις της θα διασφαλίζονταν από ένα ομόλογο
εκτέλεσης {performance bond7) ίσο με το 10% της συνολικής αξίας της σύμβασης το
οποίο θα εκδίδονταν με την ολοκλήρωση του Eurotunnel Project. Επιπροσθέτως 5%
του ποσού ως οφειλή στην Transmanche Link με την πληρωμή της προόδου θα
παρακρστούνταν ή θα καλυπτόταν από το ομόλογο απόδοσης στη διάρκεια της
κατασκευαστικής περιόδου. Οι πέντε Βρετανικές και πέντε Γαλλικές μητρικές εταιρείες
της Transmanche Link θα απέδιδαν επίσης γενικές εγγυήσεις καλύπτοντας το 100%
των υποχρεώσεων της σύμβασης της κοινοπραξίας.17
17 performance bond: Ομόλογο διασφάλισης και επιβεβαίωσης που δίνεται από το ένα αντισυμβαλλόμενο μέρος στο
άλλο, προκαμένου να του εξασφαλίσει ικανή αποζημίωση σε περίπτωση αθέτησης από μέρους του τοτν όρων μίας
συμφωνίας μεταξύ των δύο μερών. Αν αυτός που πλήττεται από την αθέτηση της (άτυπης πολλές φορές) συμφωνίας
δεν κατείχε αυτό το ομόλογο εκτέλεσης, θα υφίστστο μονομερώς την οικονομική ζημία. Έχει παρόμοιο αποτέλεσμα με
την ποινική ρήτρα (penalty dame) που μπαίνει στα συμβόλαια.
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Η Transmanche Link δεν "δικαιούταν" καμία παρέκκλιση από τις υποχρεώσεις
οφειλομένη σε απεργίες του δικού της εργατικού δυναμικού· παρόλα αυτά οι γενικές
απεργίες που θα διέκοπταν τη ζητούμενη ροή των αγαθών και των υλικών θα
συνιστούσε γεγονός ανωτέρας βίας και θα είχε ως αποτέλεσμα την μετάθεση της
καταλυτικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης. Παρομοίως, η Transmanche Link θα ήταν
υπόλογη για καθυστερήσεις και υπερβάσεις κόστους που θα προκαλούνταν από
ατυχήματα η πλημμύρες. Ωστόσο, δεν θα ήταν υπόλογη για καθυστερήσεις ή
υπερβάσεις στο κόστος που θα προέρχονταν από: 1) αλλαγές στις διευκρινίσεις που θα
προκαλούνταν από την Eurotunnel, 2) ενέργειες στις οποίες θα προέβαιναν η βρετανική
ή η γαλλική κυβέρνηση και 3) απρόοπτες δυσμενείς συνθήκες που θα αποδεικνύονταν
ότι ήταν διαφορετικές από αυτές που είχε καθορίσει η Eurotunnel ως λογικά
αναμενόμενες.
Επικρατούσε ευρέως η πεποίθηση ότι το Eurotunnel System δε θα ήταν μία
δύσκολη τεχνική εφαρμογή. Οι συνθήκες που επικρατούσαν για την κατασκευή του
ήταν εξαιρεπκές. Επιπλέον, η απλότητα του σχεδιασμού, η οποία απστέλεσε και ένα
από τα σημεία - κλειδί κατά την επιλογή από τις κυβερνήσεις Βρετανίας και Γαλλίας,
αύξανε τις πιθανότητες on το Eurotunnel Project θΰ ολοκληρώνονταν μέσα στα
προγραμματισμένα χρονικά όρια και εντός προϋπολογισμού.
Ο κίνδυνος διακοπής των υπηρεσιών που επέρχονταν της κατασκευής φαινόταν
να είναι μικρός. Η Eurotunnel και Transmanche Link πίστευαν ότι άπαξ της
ολοκλήρωσης των τριών σηράγγων, μόνο ένας καταστροφικός σεισμός θα μπορούσε
να αναγκάσει το τούνελ να καταρρεύσει ή να πλημμυρίσει.

13.7 PROJECT FINANCING
Η Eurotunnel υπολόγισε ότι το Eurotunnel System θα κόστιζε για να
κατασκευαστεί κατά προσέγγιση £4,8 δισεκατομμύρια:
Κατασκευαστικά κόστη
Εταιρικά και άλλα κόστη
Πρόβλεψη για πληθωρισμό
Καθαρά χρηματοοικονομικά κόστη

£ 2,8 δισεκατομμύρια
£ 0,5 δισεκατομμύρια
£ 0,5 δισεκατομμύρια
£1.0 δισεκατουυύοια
£ 4.8 δισεκστουυύοια

ΣΥΝΟΛΟ

Για να αντιμετωπιστούν αυτά τα κόστη και να καλυφθούν πιθανές υπερβάσεις
κόστους, η Eurotunnel σχεδίασε να συγκεντρώσει £6,0 δισεκατομμύρια:
Ίδια κεφάλαια
Δάνεια
ΣΥΝΟΛΟ

£ 2,8 δισεκατομμύρια
£ 2.8 δισεκατομμύρια
£2.8 δισεκατομμύρια

Για να αντιμετωπίσουν το "ακανθώδες" πρόβλημα της συγκέντρωσης αυτού του
ποσού κεφαλαίων για το φιλικό προς το περιβάλλον εγχείρημα χωρίς εγγυήσεις τρίτων,
η Eurotunnel σχεδίασε να τα συγκεντρώσει σε στάδια:
• Πριν την επιλογή του Eurotunnel Project από την βρετανική και γαλλική κυβέρνηση,
οι 'Τράπεζες Συμφωνίας" απέκτησαν πιστοποιημένη πρόθεση από 33 τράπεζες για
έκδοση δανείων ύψους περίπου £4,3 δισεκατομμυρίων.
• Μετά την επιλογή της Eurotunnel Project, τον Ιανουάριο του 1986, οι ιδρυτές
μέτοχοι συνεισέφεραν ίδια κεφάλαια ύψους £50 εκατομμυρίων στην CTG - FM.
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• Ο προαναφερθείσες τράπεζες έπειτα δούλεψαν προς την κατεύθυνση της αύξησης
του παραπάνω συνδικάτου σε 40 τράπεζες την άνοιξη του 1986 και την
επισημοποίηση των υποχρεώσεων δανεισμού σε μία συλλογική δέσμευση προσφορά για τη εγγύηση ενός κοινοπρακτικού δανείου (syndicated loan 18) ύψους
£5,0 δισεκατομμυρίων. Οι τράπεζες που το διευθέτησαν σχέδιαζαν να
ολοκληρώσουν την κοινοπραξία με την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής και
εφόσον μία δεύτερη προσφορά ιδίων κεφαλαίων είχε ολοκληρωθεί.
• Η Eurotunnel σχεδίαζε μία δεύτερη έκδοση μετοχών τον Ιούνιο του 1986. Η
Eurotunnel ήλπιζε ότι η έκδοση θα συγκέντρωνε ένα επιπρόσθετο ποσό της τάξης
£150-250 εκατομμυρίων.
• Εν συνεχεία, οι "Τράπεζες Συμφωνίας" θα κοινοπρακτούσαν με το δάνειο των £5,0
δισεκατομμυρίων και θα εισχωρούσαν στη συμφωνία εγγύησης. Η ανάληψη
χρημάτων από το πιστωτικό κεφάλαιο δεν επιτρέπονταν έως στου ένα σύνολο £1,0
δισεκατομμυρίου ιδίων κεφαλαίων είχε συγκεντρωθεί και τουλάχιστον £700
εκατομμυρίων από αυτό είχαν επενδυθεί στο Eurotunnel Project.
• Μία τρίτη προσφορά ιδίων κεφαλαίων θα αποκαθιστούσε την ισορροπία του £1,0
δισεκατομμυρίου ιδίων κεφαλαίων. Ήταν προγραμματισμένη για το πρώτο μισό του
1987.
Αναμενόταν ότι κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους πλήρους λειτουργίας του
Eurotunnel System, 79% του συνολικού κόστους θα αποτελούταν από χρεώσεις
κεφαλαίου (π.χ. τόκοι και απόσβεση). Οι κεφαλαιακές χρεώσεις ως ποσοστό του
συνολικού κόστους θα μειωνόταν με σταθερό ρυθμό από αυτό το σημείο και μετά. Η
Eurotunnel ανέμενε ότι, αφού είχε εξαλειφθεί ο κίνδυνος ολοκλήρωσης, θα ήταν σε
θέση να επαναχρημστοδοτήσει μεγάλο μέρος των ξένων κεφαλαίων του έργου με
φθηνότερη χρηματοδότηση, κάτι που θα μείωνε περαιτέρω το βάρος κάλυψης
δανεισμού.

13.8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΙΝΔ ΥΝΟΣ
Οι δύο εθνικές σιδηροδρομικές εταιρείες κυβερνητικής ιδιοκτησίας, η British Rail
(BR) και η Societe Nationale des Chemins de Fer Frainais (SNCF) θα ήταν οι δύο
μεγαλύτερες απευθείας πελότες της Eurotunnel System. Η σχέση τους με την
Eurotunnel System θα οριζόταν από τη σύμβαση. Η Eurotunnel ανέμενε ότι τα μισό
από τα έσοδα της Eurotunnel System θα προερχόντουσαν από αυτές τις δύο
σιδηροδρομικές εταιρείες· τα άλλα μισά από τα οδικά οχήματα. Τα οχήματα μαζί με
τους οδηγούς και τους επιβάτες τους θα μεταφέρονταν σε ειδικά σχεδιασμένα βαγόνια
που θα ανέπτυσσαν ταχύτητα έως και 160 χλμ./ώρα ανάμεσα στους τερματικούς
σταθμούς.

le syndicated loan: Μορφή χρηματοδότησης που επττρέπα σε μία κυβέρνηση, κρατικό οργανισμό, πολυεθνική
εταιρεία ή τράπεζα να δανασθεί μακροπρόθεσμα και πολύ μεγάλα ποσό, από ομάδα τραπεζών που συνεργάζονται για
τον σκοπό αυτό. Το δάνειο αυτό ανατίθεται εγγρόφως από τον δανειζόμενο (mandate) μετά από εξέταση διάφορων
προσφορών σε μία τράπεζα (arranger) η οποία αναλαμβάνει την προώθηση του κοινοπρακτικού δανείου, ένονπ
κάποιος προμήθειας (arrangement fee), προσκαλώντας και άλλες τράπεζες να συμμετύσχουν στο δάνειο, για
διασπορά του κινδύνου. Για τις κοινοπρακτούσες τράπεζες που θα συμμετύσχουν, είναι απαραίτητη και η σύμφωνη
γνώμη του δαναζομένου. Συνήθως η τράπεζα που είναι ο arranger ενός κοινοπρακπκού δανείου αναλαμβάνει και τα
ρόλο του εκπροσώπου (agent) των άλλων τραπεζών του ομίλου. Μόλις συμπληρωθεί η λίστα των κανοπρακτουσών
τραπεζών, συμφωνούντοι οι όροι παροχής και η διάρκεια του δανείου το οποίο πολλές φορές μεταπωλεπαι από το
συνδικάτο και σε μικρότερες τράπεζες με τη μέθοδο του underwriting. Τα κανοπρακπκό δάνειο χαρακτηρίζονται
συνήθως από χαμηλότερο κόστος γιο το δανειζόμενο, ο οποίος καταβάλλει προκαταβολικό μία προμήθεια σας τράπεζες
του ομίλου (Up-front fees) και ετήσια έξοδα εξυπηρέτησης του δανείου. Οι σκοποί των κο/νοπρακπκών δανείων
κυμαίνονται από χρηματοδοτήσεις για κεφάλαιο κίνησης σε χρηματοδότηση εξαγορών, έργων (project finance),
απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (asset finance), αεροσκαφών, πλοίων, γενικού περιεχομένου κ.τ,λ.
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Η Eurotunnel υπολόγιζε ότι θα απολαμβάνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι
της έως τότε υπάρχουσας συγκοινωνίας που διέσχιζε το κανάλι, δηλαδή, μέσω ferry,
ταχύπλοων και αεροπορικώς. Οι υπηρεσίες της θα ήταν λιγότερο εύθραυστες στις
αντίξοες καιρικές συνθήκες που ενδεχομένως επικρατούν και οι οποίες μπορούν να
διακόψουν σε σημαντικό βαθμό τις θαλάσσιες μεταφορές (μέσω ferry και ταχυπλόων).
Επίσης, θα μπορούσε να λειτουργεί όλο το χρόνο και σχεδίαζε να προσφέρει μία
υψηλότερη συχνότητα υπηρεσιών από ότι οι λειτουργοί των υφιστάμενων ακτοπλοϊκών
μέσων. Στο Γράφημα 1 γίνεται σύγκριση του χρόνου ταξιδιού της διάσχισης του
Καναλιού με συρμό με τους αντίστοιχους με ferries και με ταχύπλοα, πέραν των
περιόδων της εξαιρετικής ζήτησης και υπό καλές καιρικές συνθήκες.
Γράφημα 13.1: Σύγκριση του χρόνου ταξιδιού για τη διάσχιση της Θάλασσας της
Μάγχης για τρεις τύπους ταξιδιού

Στη Γαλλία, η SNCF πρότεινε να κατασκευάσει μία νέα σιδηροδρομική γραμμή
υψηλών ταχυτήτων ανάμεσα στο Παρίσι και τις Βρυξέλλες και να κατασκευάσει μία
διακλάδωση που θα συνέδεε τη νέα σιδηροδρομική γραμμή με τον γαλλικό τερματικό
σταθμό του Eurotunnel System. Οι προτεινόμενες γραμμές θα έδιναν τη δυνατότητα τα
νέα επιβατηγό τραίνα να ταξιδεύουν με ταχύτητες έως και 300 χλμ./ώρα στη Γαλλία και
το Βέλγιο. Με προγραμματισμένες βελτιώσεις στις υπάρχουσες υποδομές στο Ην.
Βασίλειο, η απευθείας σιδηροδρομική ανταπόκριση ανάμεσα στο Λονδίνο και το Παρίσι
θα διαρκούσε κατά προσέγγιση 3 ώρες και η απευθείας ανταπόκριση ανάμεσα στο
Λονδίνο και τις Βρυξέλλες περίπου 2 ώρες και 30 λεπτά. Το Γράφημα 2 συγκρίνει τους
αναμενόμενους χρόνους ανάμεσα στο Λονδίνο και στο Παρίσι πριν και μετά την
εισαγωγή του τραίνου υψηλών ταχυτήτων. To Eurotunnel System και τα τραίνο
υψηλών ταχυτήτων θα ήταν ανταγωνιστικά μόνο του χρόνου του αεροπορικού
ταξιδιού.

Παντελίδης Κωνσταντίνος

-159-

Οκτώβρτος2003

Δ.Π.Μ.Σ. στη
Διοίκηση Επιχαρήσεων

Χρηματοδότηση Μεγάλων Έργων (Project Finance):
Η Συμβολή του Ιδιωτικού Τομέα
& Μορφές Συνεργασίας του με το Δημόσιο Τομέα

Γράφημα 13.2: Σύγκριση των χρόνων ταξιδιού ανάμεσα στο Λονδίνο και το Παρίσι
για διάφορους μορφές ταξιδιού.
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Για να εκτιμηθεί η πιθανή μελλοντική ζήτηση για το Eurotunnel System και τα
πιθανά ενδεχόμενα για τα παραγόμενα έσοδα κατά την περίοδο παραχώρησης, η
Eurotunnel εκπόνησε διάφορες έρευνες αγοράς. Οι σύμβουλοι αγοράς: 1)
συγκέντρωσαν παλιές τάσεις που επικροτούσαν στην κίνηση επιβατών και φορτίων
τόσο από θαλάσσης, όσο και από αέρος ανάμεσα στο Ην. Βασίλειο και την υπόλοιπη
ηπειρωτική Ευρώπη, 2) εκτίμησαν τις πιθανές συνολικές κυκλοφοριακές ροές από το
1993 και μετέπειτα, 3) υπολόγισαν το μερίδιο αυτής της μελλοντικής αγοράς που
αντιστοιχούσε στο Eurotunnel Ο'παρακαμπτώμενη κυκλοφορία"), 4) προετοίμασαν μία
πρόβλεψη της προστιθέμενης κυκλοφορίας στην οποία ήταν πιθανό να "δώσει
γέννηση" το Eurotunnel ("δημιουργούμενη κυκλοφορία") και 5) εκτίμησαν τα έσοδα τα
οποία θα μπορούσε να πραγματοποιήσει το Eurotunnel System από την παροχή των
συγκοινωνιακών υπηρεσιών και των σχετιζόμενων βοηθητικών υπηρεσιών.
Οι παραπάνω εκτιμήσεις βασίσονταν στις υποθέσεις ότι 1) οι ανταποκρίσεις του
τραίνου υψηλών ταχυτήτων θα είναι διαθέσιμες ανάμεσα στο Λονδίνο και αμφότερες
τις Βρυξέλλες και το Παρίσι από την έναρξη της λειτουργίας του Eurotunnel System και
ότι 2) το Eurotunnel θα είχε την άδεια να λειτουργήσει τις εγκαταστάσεις του χωρίς
δασμούς κατά τη διάρκεια της περιόδου παραχώρησης.
Οι έρευνες αγοράς συνήγαγαν το συμπέρασμα άτι το Eurotunnel System ήταν
οικονομικά εφικτό. Προέβλεψαν ότι η συνολική αγορά των επιβατών που θα διέσχιζαν
τη Θάλασσα της Μάγχης θα ανερχόταν από 48,1 εκατομμύρια επιβάτες και 60,4
εκατομμύρια τόνους φορτίων το 1985 σε 88,1 εκατομμύρια επιβάτες και 122,1
εκατομμύρια τόνους φορτίων έως το 2003. Συμπέραναν ότι το Eurotunnel System θα
είχε τη δυνατότητα να αιχμαλωτίσει μεγάλο ποσοστό αυτής της αναπτυσσόμενης
αγοράς. To Eurotunnel System δεν απαιτούσε κρατήσεις και ήταν ουσιαστικά πιο
γρήγορο και πλέον βολικό και αξιόπιστο από τα υπάρχοντα δρομολόγια με το ferry.
Επιπλέον, ήταν ανταγωνιστικό έναντι των εναέριων υπηρεσιών τόσο σε όρους κόστους,
όσο και χρόνου. Οι μελέτες προέβλεψαν ότι το Eurotunnel System θα μπορούσε να
αποκομίσει το 42% τις αγοράς επιβατών που θα διέσχιζαν τη Μάγχη το 1993. Όσον
αφορά στα σιδηροδρομικά φορτία, θα παρείχε για πρώτη φορά μία απευθείας
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ανταπόκριση και επειδή η μεταφορά θα απέφευγε το θαλάσσιο σκέλος, η μεταφορά
φορτίων με το σιδηρόδρομο θα γινόταν ανταγωνιστική της μεταφοράς φορτίων οδικώς
από και προς το Ην. Βασίλειο. Το 1993, χονδρικά το 17% της κίνησης φορτίων που θα
διέσχιζαν τη Μάγχη θα γινόταν μέσω του Eurotunnel System σύμφωνα με τις έρευνες.
Τα μερίδια της αγοράς μετακίνησης επιβατών και φορτίων προβλεπόταν να μειωθούν
στο 36% των μετακινούμενων επιβατών και το 16% των μεταφερόμενων φορτίων έως
το 2013.
Οι έρευνες αγοράς κατέληξαν επίσης στο συμπέρασμα ότι η ύπαρξη του
Eurotunnel System θα μείωνε το κόστος του ταξιδιού και, ως εκ τούτου, θα παρήγαγε
συγκεκριμένο μέγεθος νέας ζήτησης. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μελετών, το
Eurotunnel System θα μετέφερε ένα σύνολο 30 εκατομμυρίων επιβατών και 15
εκατομμύρια τόννους φορτίων από τον πρώτο κιόλας χρόνο πλήρους λειτουργίας του.
Τα έσοδα θα προέρχονταν από τρεις πηγές: 1) ναύλα για το συρμό (θεωρώντας
ότι με την έναρξη θα υπήρχε προσαρμογή ανάλογα με τα ναύλα που επικρατούσαν
εκείνη τη στιγμή για τα ferries της διαδρομής Dover - Callais), 2) χρεώσεις και διόδια
για τον σιδηρόδρομο και 3) βοηθητικά έσοδα, απαρτιζόμενα κυρίως από τις πωλήσεις
του catering και των προϊόντων - απαλλαγμένων δασμών - στους επιβάτες και τις
χρεώσεις που θα επιβάλλονταν για τη χρήση της σήραγγας ως αγωγό καλωδίων.
Κατόπιν εξέτασης των ερευνών αγοράς, η Prognos AG της Ελβετίας
συντάχθηκε με το συμπέρασμα των παραπάνω ερευνών σχετικά με το ότι οι λειτουργοί
των ferries είχαν πολύ μικρή δυνατότητα να μειώσουν τα αντίτιμα ως απάντηση στην
έναρξη του Eurotunnel System. Η Prognos διετύπωσε άτι ο πόλεμος τιμών θα
αποτελούσε μακροχρόνια μειονέκτημα για τους λειτουργούς των ferries.
Η Eurotunnel υπέγραψε συμβάσεις με τις BR και SNCF εγγυώμενη, για τα πρώτα
12 χρόνια της λειτουργίας του Eurotunnel System, την πληρωμή του 60% των
προβλεπόμενων διοδίων. Αυτές οι συμβάσεις θα αποκτούσαν ζωτική σημασία για την
επιτυχία του Eurotunnel System.

13.9 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Η αρχική υπόθεση ήταν άτι το Eurotunnel System θα άνοιγε το Μάιο του 1993,
χρονική στιγμή κατά την οποία θα ήταν σε πλήρη λειτουργικότητα για την κυκλοφορία
όλων των τύπων συρμών και τραίνων. Οι προβλέψεις, επίσης, βασίστηκαν στις εξής
υποθέσεις κλειδιά:
• Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν του Ην. Βασιλείου θα αναπτυσσόταν με 2,15% ανά
έτος ανάμεσα στο 1985 και 2003 και με 2,00% ανά έτος ανάμεσα στο 2003 και
2013. Ο ρυθμός ανάπτυξης στην κυκλοφορία υποτέθηκε μειούμενος κάθε χρόνο
μετά το 2013, αγγίζοντας το μηδέν το 2042.
• Καμία εναλλακτική σταθερή σύνδεση κστά μήκος της Θάλασσας της Μάγχης δε θα
λειτουργούσε πριν από τη λήξη της περιόδου παραχώρησης το 2042.
• Τα αντίτιμα των χρεώσεων του Eurotunnel System θα ήταν, κστά μέσο όρο, ίσα των
αντιτίμων των ferries για τη διαδρομή Dove - Callais και θα παρέμειναν σταθερά σε
πραγμσπκούς όρους.
• Οι χρεώσεις της χρήσης της σιδηροδρομικής υποδομής θα συμβάδιζαν με τις
επεξηγήσεις της σύμβασης για τη χρήση της σιδηροδρομικής υποδομής και ο
σιδηρόδρομος υψηλών ταχυτήτων που θα συνέδεε τις Βρυξέλλες με το Παρίσι και
τον τερματικό σταθμό του Eurotunnel System στη Γαλλία θα ήταν έτοιμος προς
λεπουργία έως τη στιγμή έναρξης του Eurotunnel System.
Παντελίδης Κωνσταντίνος
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• Θα επιτρεπόταν ατην Eurotunnel να κάνει πωλήσεις χωρίς δασμούς και φόρους
στους επιβάτες των συρμών (οι οποίες και θα αποτελούσαν τη βασική πηγή εσόδων
των βοηθητικών εσόδων).
• Η κυκλοφορία και τα έσοδα θα ήταν σε συμφωνία με τις αντίστοιχες προβλέψεις
όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τους συμβούλους σε ζητήματα κυκλοφορίας και
εσόδων.
• Όλα τα διαθέσιμα για διανομή κέρδη κάθε χρόνο θα ήταν υποκείμενα σε
περιορισμούς όπως αυτοί περιέχονται στη δανειακή σύμβαση της Eurotunnel και θα
διανεμόντουσαν όπως τα μερίσματα σε μετόχους.
• Η ισοτιμία στερλίνας - γαλλικού φράγκου θα παρέμεινε σταθερή και ίση με £1:FF10
κατά τη διάρκεια όλης της περιόδου παραχώρησης.
• Τα ποσοστά πληθωρισμού στα έσοδα, τα γενικά έξοδα και οι κεφαλαιακές δαπάνες
θα παρέμειναν ίδια κάθε χρόνο. Τα συγκεκριμένα ετήσια ποσοστά πληθωρισμού που
υποτέθηκαν κατά την προετοιμασία των προβλέψεων ήταν: 4,0% το 1987- 4,5% το
1987· 5,0% το 1989· 5,5% το 1990 και 6,0% το 1991 και μετέπειτα.
• Οι CTG και FM θα μοιραζόντουσαν όλα τα κέρδη και τα κόστη (πέραν των
αποσβέσεων και των φόρων) ισόποσα κατά τη διάρκεια της περιόδου παραχώρησης.
• Τα ταξιδιωτικά δικαιώματα που θα αποδίδονταν στους εγγεγραμμένους κατά την
πρώτη προσφορά ιδίων κεφαλαίων δε θα επηρέαζαν χρηματικά τα έσοδα, τα
λειτουργικά κόστη και τις φορολογικές υποχρεώσεις της Eurotunnel System.

13.10ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το Φεβρουάριο του 1986, οι τράπεζες Banque Indosuez, Banque Nationale de
Paris, Credit Lyonnais, Midland Bank και National Westminster Bank προσπαθούσαν να
δημιουργήσουν ένα συνδικάτο για τη συγκέντρωση του δανείου του έργου ύψους £5,0
δισεκατομμυρίων για το Eurotunnel Project ανάμεσα σε περίπου 40 δευτερεύουσες
τράπεζες που εγγυούνταν. Από αυτές τις τράπεζες ζητήθηκαν προ-συμφωνητικές
δεσμεύσεις που θα συνιστούσαν προϋπόθεση σε πολλά σημαντικά γεγονότα, τα οποία
και προσδιορίζονται παρακάτω. Λόγω του μεγέθους και της πολυπλοκάτητας του
Eurotunnel Project και της διάρκειας του χρόνου που αναμενάταν ανάμεσα στη
δέσμευση και τη σύσταση του συνδικάτου, οι παραπάνω τράπεζες συμφωνίας ζήτησαν
από τις τράπεζες που εγγυούνταν να παραδώσουν γραπτές δεσμεύσεις. Πίστευαν ότι θα
μετατρέψουν αυτές τις δεσμεύσεις σε μία ολοκληρωμένη υπογεγραμμένη σύμβαση που
θα μπορούσε να ενδυναμώσει το συνδικάτο δανεισμού. Το Φεβρουάριο του 1986,
παρσταύτα, ο δανειζόμενος δεν είχε ακόμη δημιουργηθεί, η σύμβαση για την
κατασκευή δεν είχε ακόμη πάρει "σάρκα και οστά" και οι κυβερνήσεις του Ην.
Βασιλείου και της Γαλλίας δεν είχαν ακόμη αποδώσει την παραχώρηση στις CTG και FM.
Για τους παραπάνω λόγους, θα ήίταν ανώριμο να υπογράφει μία επίσημη σύμβαση
επένδυσης μεταξύ του επενδυτή και του συνδικάτου της επένδυσης.
Οι οργανώτριες τράπεζες είχαν ένα καλό λόγο να προσεγγίσουν την αγορά με
αυτό τον κάπως ανορθόδοξο τρόπο. Αισθανόντουσαν άτι ήταν απαραίτητο για αυτές να
αυξήσουν τις δεσμεύσεις των τραπεζών - εικαζόταν ότι προσέγγιζαν τα £4,3
δισεκατομμύρια - ούτως ώστε να διασφαλίσουν τις δεσμεύσεις για ολόκληρο το ποσό
των £5,0 δισεκατομμυρίων που προϋπολογιζόταν για το σύνολο των πιστωτικών
διαδικασιών. Πίστευαν ότι διευθετώντας αυτές τις επιπρόσθετες δεσμεύσεις θα
διατηρούσαν την πολιτική σπουδαιάτητα και θα έκαναν σαφές οτις χρημσπστηριακές
αγορές ότι η χρηματοδότηση με ξένα κεφάλαια για το Eurotunnel Project ήταν στο
σύνολό της "κλειδωμένη". Μόνο τότε θα μπορούσε η Eurotunnel να στραφεί προς τις
χρημσπστηριακές αγορές με επιτυχία.
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13.10.1

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΡΙΝ
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΤΗΝ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΗΣ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ

Τα ακόλουθα γεγονότα θα έπρεπε να προηγηθούν της υπογραφής της
αντίστοιχης σύμβασης από τις τράπεζες που θα απέδιδαν το επενδυόμενο ποσό:
1. Η βρετανική και γαλλική κυβέρνηση θα έπρεπε να αποδώσουν την παραχώρηση.
2. Η Eurotunnel S.A. και η Eurotunnel PLC θα έπρεπε να ενσωματωθούν και να
δημιουργηθεί η γενική τους συνεργασία.
3. Η σύμβαση κατασκευής θα έπρεπε να γίνει αντικείμενο διαπραγμάτευσης και να
υπογράφει.
4. Το κοινοβούλιο του Ην. Βασιλείου θα έπρεπε να εγκρίνει τον λογαριασμό της
σήραγγας της Μάγχης ούτως ώστε να επικυρωθεί η συμφωνία και η παραχώρηση.
5. Η γαλλική εθνοσυνέλευση θα έπρεπε να εγκρίνει παράλληλη νομοθεσία.
6. Έπρεπε να εκδοθεί μία διαταγή για την απόκτηση της γης που ήταν απαραίτητη για
τον τερματικό σταθμό στο γαλλικό έδαφος.
7. Μία κατάλληλη τοποθεσία για την ρίψη των χωμάτων και των βράχων που
εξορύσσονταν κατά την κατασκευή της σήραγγας θα έπρεπε να αποκτηθεί.
8. Μία έκδοση ιδίων κεφαλαίων (στα πλαίσια της δεύτερης έκδοσης ιδίων κεφαλαίων)
ύψους £150 εκατομμυρίων έπρεπε να ολοκληρωθεί.

13.10.2 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Οι τράπεζες που είχαν την γενική επίβλεψη του δανείου πρότειναν τους
ακόλουθους όρους και συνθήκες για τη σύμβαση δανεισμού του έργου:
1. Ποσό: το συνολικό ποσό του δανείου θα απαρτιζόταν από τρία νομίσματα:

Ισόπυο αννλικπε λϊοαε ίστεολΐνα)

Ποσό
£ 2,600 εκατομμύρια
FF 21,000 εκατομμύρια
US$ 450 εκατομμύρια

£ 2,600 εκατομμύρια
£ 2,100 εκατομμύρια
£ 300 εκατομμύρια

Η ισοτιμία της αγγλικής λίρας (στερλίνα) ήταν διαμορφωμένη:
£1.00 = FF10.00 = US$1.50.
2. Χρήση των διαδικασιών: είχε εκτιμηθεί ότι το 80% των κεφαλαίων θα
χρησιμοποιούταν για να πληρωθεί το προϋπολογισμένο κόστος κεφαλαίου και το
υπόλοιπο 20% θα ήταν διαθέσιμο υπό μορφή "χορήγησης" εν αναμονή για τις
υπερβάσεις κόστους.
3. Συνθήκες που προηγούνται των αναλήψεων: πέραν των συνηθισμένων συνθηκών
που προϋποτίθενται για τα κοινοπρακτικά δάνεια στην ενιαία Ευρωπαϊκή αγορά, οι
επόμενες συνθήκες θα έπρεπε να εκπληρούνται:
• Μία τρίτη προσφορά κεφαλαίου θα έπρεπε να ολοκληρωθεί για να αυξήσει τα
συνολικά τοποθετούμενα ίδια κεφάλαια σε £1,0 δισεκατομμύριο.
• Οι κεφαλαιακές δαπάνες ύψους περίπου £700 εκατομμυρίων θα έπρεπε να
καλυφθούν από τα ίδια κεφάλαια.
• Μία ικανοποιητική πρόοδος στην κατασκευή (όπως αυτή περιγράφεται στη
σύμβαση πίστωσης) έπρεπε να σημειωθεί.
Παντελίδης Κωνσταντίνος
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• Οι τράπεζες θα έπρεπε να συνεχίσουν να είναι ικανοποιημένες σε λογικά επίπεδα
με την εγκυρότητα των εκτιμήσεων του κόστους κεφαλαίου.
4. Διαθεσιμότητα, αποπληρωμή και αναχρημστοδότηση: η χορήγηση δανείου για το
έργο θα έπρεπε να είναι διαθέσιμη για μία περίοδο 7 ετών. Οι αναλήψεις θα έπρεπε
να γίνονται υπό μορφή είτε μετρητών, είτε τραπεζικών ενέγγυων πιστώσεων (για να
ασφαλίσει δάνεια τρίτων).
Οι αποπληρωμές θα έπρεπε να γίνουν από τις χρημστορροές και η τελική
πληρωμή δε θα γινόταν σε περισσότερο από 18 μήνες από τη στιγμή υπογραφής της
δανειακής σύμβασης. Η Eurotunnel αποφάσισε να χρηματοδοτήσει εξ αρχής τη
χορήγηση δανείου στο έργο πριν την ωρίμανση.
5. Στη Eurotunnel θα επιτρεπόταν να προπληρώσει εξ ολοκλήρου το ανεξόφλητο
δανειακό υπόλοιπο οποιαδήπατε χρονική στιγμή μετά την απόδοση του Eurotunnel
System στην κανονική κυκλοφορία. Με την προϋπόθεση όπ το Eurotunnel System
αποδεικνυόταν κερδοφόρο, η πρώιμη εξ αρχής χρηματοδότηση ήταν πιθανή.
6. Τόκος: για αναλήψεις έως 80% του δανείου, το επιτόκιο θα ήταν το τραπεζικό
κόστος των κεφαλαίων στο σχετικό νόμισμα συν ένα περιθώριο 1,25% ανά έτος
πριν την ολοκλήρωση. Το περιθώριο αστό θα μειωνόταν σε 1,00% ανά έτος μετά
την κατασκευή. Εάν μία τριετία μετά την απόδοση του Eurotunnel System στην
κυκλοφορία οι συνθήκες δεν επέτρεπαν την εξ αρχής χρηματοδότηση, το περιθώριο
θα αυξανόταν σε 1,25% ανά έτος.
7. Για αναλήψεις μεγαλύτερες του 80% του δανείου (π.χ. χρήση των εν αναμονή
κεφαλαίων), το επιτόκιο θα ήταν ίσο με το τραπεζικό κόστος των κεφαλαίων στο
σχετικό νόμισμα συν ένα περιθώριο της τάξης του 1,75% ανά έτος πριν από την
ολοκλήρωση. Το περιθώριο θα μειωνόταν σε 1,25% ανά έτος μετά την ολοκλήρωση.
Εάν μία τριετία μετά την ολοκλήρωση οι συνθήκες δεν επέτρεπαν την εξ αρχής
χρηματοδότηση, το περιθώριο θα μειωνόταν σε 1,50% ανά έτος.
8. Για αναλήψεις μεγαλύτερες του 90% του δανείου τα περιθώρια εν αναμονή θα
αυξανόντουσαν κατά 1/8% ανά έτος.
9. Ασφάλεια: όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Eurotunnel συμπεριλαμβανομένων του
Eurotunnel System, της παραχώρησης και των ομολόγων απόδοσης των εργολάβων
θα υποθηκευόντουσαν στις τράπεζες δανεισμού για να ασφαλίζουν το δάνειο.
10. Αρνητικές δεσμεύσεις: Η Eurotunnel δε θα είχε τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή
με άλλη επιχείρηση πλην της Eurotunnel Project χωρίς τραπεζική έγκριση. Η
Eurotunnel δε είχε την ικανότητα να δανειστεί από τρίτους εκτός της κοινοπραξίας
δανεισμού του έργου.11 * * * * * * *
11. Περίπτωση αδυναμίας εκπλήροχτης των υποχρεώσεων: η Eurotunnel θα βρισκόταν
σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της υπό τη σύμβαση
δανεισμού, εάν ένα από τα ακόλουθα γεγονότα συνέβαιναν: 1) κάποια από τις
δοκιμασίες των συντελεστών κάλυψης αδυναμιών δεν εκπληρώνεται 2) η έναρξη
του Eurotunnel System καθυστερεί για περισσότερο του ενός έτους 3) εάν συμβεί
μία μη αναστρέψιμη αθέτηση των υποχρεώσεων από την πλευρά της Eurotunnel 4)
άπαξ της έναρξης των αποπληρωμών, τα οφειλόμενα ποσά του δανείου ξεπερνούν
συγκεκριμένα προκαθορισμένα ποσά.
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12. Δείκτες κάλυψης αδυναμίας: η Eurotunnel δεν επιτρέπεται: 1) να κάνει
οποιαδήποτε ανάληψη εάν ο δείκτης της παρούσης αξίας των καθαρών
χρημστορροών προς τις οφειλές προς την τράπεζα είναι μικρότερος του 1.2, 2) να
προβεί σε μερική εξ αρχής χρηματοδότηση εάν ο συγκεκριμένος δείκτης είναι
μικρότερος του 1.3 ή 3) να αποδώσει μερίσματα εάν ο δείκτης είναι μικρότερος του
1.25. Μία μείωση του δείκτη κάτω της μονάδας για 90 ημέρες ή περισσότερο θα
αποτελούσε γεγονός αδυναμίας κάλυψης των υποχρεώσεων.
13. Δάνεια τρίτων: η Eurotunnel πίστευε ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ),
ένας διεθνής δανειοδοτικός οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα διέθετε
κεφάλαια ύψους £1,0 δισεκατομμυρίου στην Eurotunnel Project σε μία μακροχρόνια
βάση σταθερού επιτοκίου με ευνοϊκά επιτόκια. Παρόλα αυτά, η ΕΤΕ δεν ήταν
προετοιμασμένη να αναλάβει τον κίνδυνο ολοκλήρωσης. Για αστό θεωρήθηκε ότι τα
πλεονεκτήματα της Ε.Τ.Ε. μπορούσαν να διασφαλιστούν με τραπεζικές ενέγγυες
πιστώσεις που θα δινόντουσαν από την κοινοπραξία του δανεισμού κατά την
κατασκευαστική περίοδο και ότι, έπεσα από την ολοκλήρωση του έργου, οι ενέγγυες
τραπεζικές πιστώσεις δε θα επσρεπόταν να ακυρωθούν ως ληξιπρόθεσμες. Τον Μάιο
του 1987, η Ε.Τ.Ε. δεσμεύθηκε γραπτώς ότι θα δανείσει £1,0 δισεκατομμύριο στην
Eurotunnel Project. Υπέγραψε τη σύμβαση δανεισμού τον Ιούλιο του 1987.
Η συμφωνία ανάμεσα στο Ην. Βασίλειο και τη Γαλλία επικυρώθηκε και η
παραχώρηση ενεργοποιήθηκε τον Ιούλιο του 1987. Αργότερα τον ίδιο μήνα η
προσυπογραφή της κοινοπραξίας για το δανεισμό των £5,0 δισεκατομμυρίων
ολοκληρώθηκε. Η κοινοπραξία για το δάνειο του έργου έγινε συνδικάτο τον Σεπτέμβριο
του 1987 ανάμεσα σε 130 τράπεζες παγκοσμίως.

13.11 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το αναλυτικό φυλλάδιο για την τρίτη προσφορά ιδίων κεφαλαίων, με
ημερομηνία 16 Νοεμβρίου 1987, επεξηγούσε τους όρους κάτω από τους οποίους το
διεθνές συνδικάτο των τραπεζών επενδύσεων προσέφεραν το 45,9% των ιδίων
κεφαλαίων της Eurotunnel PLC (EPLC) και της Eyrotunnel S.A. (ESA) στους επενδυτές
μέσω έκδοσης 220 εκατομμυρίων ζευγαρωμένων μετοχών {paired shared3) με
προσαρτημένο δικαιώματα για αγορά αξιόγραφων {Units). Η τρίτη προσφορά ιδίων
κεφαλαίων είχε ως στόχο τη συγκέντρωση £770 εκατομμυρίων ιδίων κεφαλαίων για να
διαμορφώσει το ποσό ιδίων κεφαλαίων που συγκεντρώθηκε για το Eurotunnel Project
στα £1,023 δισεκατομμύρια.
Η δεύτερη προσφορά ιδίων κεφαλαίων, μία ιδιωτική τοποθέτηση απστελούμενη
από ζευγαρωμένες μετοχές του Eurotunnel Project αξίας £200 εκατομμυρίων, μπήκε σε
εφαρμογή τον Οκτώβριο του 1986. Η εγγραφή είχε αρχίσει στο Ην. Βασίλειο και η
ζήτηση στις Η.Π.Α. ήταν απογοητευτική. Πολιτικές και οργανωτικές αβεβαιότητες, οι
οποίες οδήγησαν σε αμφιβολίες σχετικά με το εάν το Eurotunnel Project θα
κατασκευαζόταν ποτέ, ήταν κατά βάση υπεύθυνες. Οι Βρετανοί subunderwriterf0
απέφυγαν σημαντικές ζημίες λόγω 1) της υπερβολικής εγγραφής σε Γαλλία, Ιαπωνία και
Γερμανία και 2) της πίεσης από την Τράπεζα της Αγγλίας σε επενδυτικούς οίκους του
City του Λονδίνου για εγγραφή.* 20
Paired shares: Κανές μετοχές δύο εταιρειών με την ίδια διοίκηση των οποίων η διαπραγμάτευση γίνεται από
κοινού. Συχνό, μάλιστα, χρησιμοποιείται ένα κοινό πιστοπαηπκό και για τους δύο τίτλους, το οποίο φέρει τυπωμένο τα
ιδιαίτερα χαρακτηρισπκό τους στην εμπρόσθια και οπίσθια όψη του αντίστοιχα.
20 Subunderwriter: Ονομάζεται ο φορέας, ο οποίος δεν αναλαμβάνει τη διάθεση τμήματος ενός νέου πακέτου
χρεογράφων κατευθείαν από την εταιρεία που τα εκδίδει, αλλά από ένα άλλο φορέα που έχει αναλάβει να χειριστεί τη
διάθεση των μετοχών στην αγορά. Πρόκειται για ένα είδος υπεργολαβίας.
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13.11.1 TO EUROTUNNEL ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 1987
Μέχρι το Νοέμβριο του 1987, όλα τα σημαντικά πολιτικά και νομικά κωλύματα
στην κατασκευή του Eurotunnel System είχαν απομακρυνθεί. Το συνδικάτο των £5,0
δισεκατομμυρίων δανείου του έργου είχε ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο του 1987. Αλλά
το κραχ της χρηματιστηριακής αγοράς τον Οκτώβριο του 1987 είχε εισάγει ένα νέο
στοιχείο αβεβαιότητας.

13.11.2 Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Η τρίτη προσφορά ιδίων κεφαλαίων ήταν μία εξ ολοκλήρου προσφορά διάθεσης
χρεογράφων χωρισμένη σε τρεις σταδιακές διαθέσεις: 1) τη βρετανική διάθεση 2) τη
γαλλική διάθεση και 3) μία διεθνή διάθεση. Το Δεκέμβριο του 1986, η Eurotunnel
επιβράβευσε από κοινού τις Banque Indosuez και Robert Fleming & Co. με την εντολή
να είναι οι ανώτατοι managers και οι ασφαλιστές της τρίτης προσφοράς ιδίων
κεφαλαίων. Οι ηγέτες managers ουσιωδώς επέκτειναν το συνδικάτο των τραπεζών
επενδύσεων για να συμπεριλάβουν άλλους ηγετικούς χρηματοπιστωτικούς οίκους
έκδοσης από τη Γαλλία και το Ην. Βασίλειο. Τον Απρίλιο του 1987, οι επενδυτικές
τράπεζες αποφάσισαν να αναβάλλουν την τρίτη προσφορά κεφαλαίων για τον
Οκτώβριο του ίδιου έτους. Στο μεσοδιάστημα, η Eurotunnel υπέγραψε ένα ισότιμο
bridge loan21 αξίας £73,5 εκατομμυρίων (υπολογισμένο σε γαλλικά φράγκα και αγγλικές
λίρες), το οποίο θα μπορούσε να αποπληρωθεί από τις διαδικασίες της τρίτης
προσφοράς ιδίων κεφαλαίων. Το Νοέμβριο του 1987, οι επενδυτικές τράπεζες
αποφάνθηκαν ότι η γαλλική σταδιακή διάθεση θα έπρεπε να αποτελείται από 101
εκατομμύρια units, διαθέσιμα σε μία τιμή FF35 ανά unit- η βρετανική σταδιακή διάθεση
σε μία τιμή 350 πένες ανά unit· και η διεθνής σταδιακή διάθεση θα έπρεπε να
υπολογίζεται σε 18 εκατομμύρια units σε μία τιμή 175 πενών συν FF17,5 ανά unit.

13.11.3 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Τόσο η βρετανική σταδιακή διάθεση, όσο και η γαλλική έπρεπε να
τοποθετηθούν σε αναλογία με τις σταθερές πρακτικές έκδοσης ιδίων κεφαλαίων στις
ανπστοιχες χώρες. Στο Ην. Βασίλειο, οι επενδυτικές τράπεζες είχαν προτοποθετήσει 42
εκατομμύρια units με συγκεκριμένα ιδρύματα - επενδυτές, αφήνοντας να μοιρασθούν
στους προσφέροντες μόνο 59 εκατομμύρια units προς επένδυση. Στη Γαλλία, τα units
θα διανέμονταν ευρέως μέσω του τραπεζικού συστήματος σε μία βάση first come - first
served.

13.11.4 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΖΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΙΔΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Οι επενδυτές ιδίων κεφαλαίων στην Eurotunnel θα ενδιαφερόντουσαν
πρωτίστως για τη ροή των μερισμάτων τα οποία θα τους απέδιδαν οι μετοχές τους ως
απόδοση και για την απόδοση της επένδυσης στα ίδια κεφάλαια της Eurotunnel. Η ζωή
του Eurotunnel System, από την σκοπιά των επενδυτών θα είχε τρεις ξεχωριστές
φάσεις: 1) την κατασκευαστική περίοδο (1987-1992), 2) την περίοδο έναρξης (19931995), όπου θα πραγματοποιούταν οι τελικές δοκιμασίες, θα άρχιζαν οι λειτουργίες και
θα άρχιζαν, επίσης, οι καταβολές των μερισμάτων και 3) η κύρια λειτουργική περίοδος
(από το 1995 έως το τέλος της περιόδου παραχώρησης το 2042), κατά τη διάρκεια της
21 Bridge loan: Χαρακτηρίζονται έτσι τα δάνεια μικρής διάρκειας που αποσκοπούν στη κάλυψη τιο βραχυπρόθεσμων
χρηματοδοτικών αναγκών. Συνήθως διαρκούν έως τη ανάληψη ενός μεσοπρόθεσμου ή μακροπρόθεσμου δανείου.________
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οποίας θα καταβάλλονταν τα μερίσματα. Άπαξ της ενάρξεως της τελευταίας αυτής
περιόδου, τα μερίσματα προβλεπόταν να αυξάνονται, καθώς το χρέος του έργου θα
μειωνόταν και καθώς τα έσοδα θα αυξανόντουσαν με τον πληθωρισμό.
Πέραν των μερισμάτων, η Eurotunnel πρόσφερε ταξιδιωτικά δικαιώματα στους
μεμονωμένους επενδυτές της τρίτης προσφοράς ιδίων κεφαλαίων, σύμφωνα με την
ακόλουθη βάση:

Αριθμός Units που αγοράστηκαν
100

500
1.000
1.500

Ταξιδιωτικά δικαιώματα
Ένα ταξ'δι μετ' επιστροφής μέσα σε ένα
χρόνο από την έναρξη του Eurotunnel
System.
Ένα ταξ’δι μετ' επιστροφής ανά χρόνο
κατά τη διάρκεια των πρώτων 10 ετών της
λειτουργίας του Eurotunnel System.
Δύο ταξ’δια μετ' επιστροφής ανά χρόνο
έως το τέλος της περιόδου παραχώρησης.
Απεριόριστος αριθμός ταξιδιών με τον
συρμό έως το τέλος της περιόδου
παραχώρησης.

13.11.5 ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Στο Παρίσι, η εμπιστοσύνη στην τρίτη προσφορά ιδίων κεφαλαίων ήταν δυνατή. Η
διάθεση στο Λονδίνο, παρόλα αυτά, ήταν προσεκτική. Οι managers των σχετικών με
την απόδοση κεφαλαίων όπως τα καταπιστεύματα των units και τα επενδυτικά
καταπιστεύματα, δεν ήταν ενθουσιώδεις εξαιτίας του κενού των 7 ετών ανάμεσα στην
επένδυση και την αρχική απόδοση των μερισμάτων. Τα συνταξιοδσπκό κεφάλαια
ανησυχούσαν για το εάν ο βαθμός κινδύνου καθιστούσε την επένδυση ακατάλληλη (ή
ακόμη χειρότερα παράνομη) για αυτά. Παρόλα αυτά η προσφορά ολοκληρώθηκε με
επιτυχία.

13.12 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ
Η Eurotunnel προετοίμασε ένα πλήθος αναλύσεων ευαισθησίας πέραν των
προβλέψεων για την καλύτερη των περιπτώσεων για τις χρηματορροές (η "βασική
υπόθεση"). Οι αναλύσεις ευαισθησίας εξέταζαν τα αποτελέσματα που επέφεραν στην
απόδοση του έργου οι αλλαγές στις επόμενες βασικές μεταβλητές:
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Περίπτωση_______________________ Αλλαγή στη μεταβλητή______________________
Αύξηση του κατασκευαστικού κόστους και των σχετικών εξόδων έως
1
10%.
Καθυστέρηση της έναρξης της σήραγγας έως 6 μήνες και αντιμετώπιση
2
υπερβάσεων κατασκευαστικού και λειτουργικού κόστους ύψους £270
εκατομμυρίων.
_
Μείωση των εσόδων έως 15% κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια της
περιόδου παραχώρησης.
.
Υπόθεση σπ η σιδηροδρομική γραμμή υψηλών ταχυτήτων Βρυξέλλες Παρίσι δεν θα είναι πστέ διαθέσιμη.
Αύξηση των πραγματικών επιτοκίων κστά 2% ανά έτος (π.χ. από 8,5%
σε 10,5 % ανά έτος).
Αύξηση του ποσοστού πληθωρισμού, με αύξηση 1%, από 5% το 1987
6
σε 9% το 1991· μείωση, με 1% ετήσια μείωση, σε 6% έως το 1994·
και σταθερό από εκεί και πέρα στο 6%.
Συνδυασμός των περιπτώσεων 2,3 και 5 σε μία δύσκολη αρνητική
υπόθεση.

13.13 ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ
To Eurotunnel System αρχικά ήταν προγραμματισμένο να ανοίξει το Μάιο του
1993. Μετά από μία σειρά καθυστερήσεων, κυρίως οφειλόμενες στο κατασκευαστικό
κόστος, παράδοση του εξοπλισμού και προβλήματα κστά τις δοκιμές, η σήραγγα άνοιξε
επίσημα τις "πύλες" της για τα φορτία στις 6 Μαΐου 1994. Τα κανονικά δρομολόγια
επιβατών άρχισαν το Νοέμβριο του 1994. Αρχικά αναμενόταν να κοστίσει £4,8
δισεκατομμύρια, αλλά τελικά κστέληξε περίπου στα £10,5 δισεκατομμύρια (ισότιμο με
$16 δισεκατομμύρια), υπερδιπλάσιο της αρχικής εκπ'μησηςτων £4,8 δισεκατομμυρίων.
Οι υπερβάσεις κόστους οδήγησαν σε παρατεταμένη φιλονικία μεταξύ των Transmanche
Link και Eurotunnel, η οποία και καθυστέρησε την κατασκευή. Έκανε επίσης,
απαραίτητο την έκδοση δικαιώματος το 1990 το οποίο και συγκέντρωσε το ισοδύναμο
των £532 εκατομμυρίων (καθαρό από δαπάνες). Η διαδικασία έκδοσης δικαιώματος είχε
την εγγύηση 10 ηγεπκών οίκων έκδοσης στη Γαλλία και το Ην. Βασίλειο.
Τα σύνθετα προβλήματα του Eurotunnel και ο ανταγωνισμός από τους
ιδιοκτήτες των ferries, οι οποίοι μείωναν τα ναύλα, μείωσαν τα αναμενόμενα
μελλονπκά έσοδα του Eurotunnel, δημιουργώντας ένα κώλυμα ρευστότητας. Καθώς η
μέρα έναρξης πλησίαζε, η Eurotunnel προέβλεπε ότι δε θα ισοσκέλιζε το κόστος έως το
1998 και σπ γρήγορα θα εξαντλούνταν τα αποθέματα ρευστού. Την ίδια στιγμή η
Eurotunnel ανακοίνωσε ότι θα συγκέντρωνε ένα επιπρόσθετο £1 δισεκατομμύριο, κστά
το ήμισυ από δανεισμό από διεθνή κοινοπραξία 220 τραπεζών και το υπόλοιπο μέσω
δεύτερης προσφοράς δικαιώματος. Η εκτιμώμενη ανάγκη για ρευστό ως επακόλουθο
διαμορφώθηκε ανάμεσα στο £1,6 και £1,8 δισεκατομμύρια.
Η Eurotunnel οδηγήθηκε σε μία αγορά και πώληση δικαιωμάτων για να
συγκεντρώσει το ισότιμο των £816 εκατομμυρίων (καθαρό από έξρδα) το Μάιο και τον
Ιούνιο του 1994. Τα χρεόγραφα διατέθηκαν από πς Robert Fleming Securities, Banque
Indosuez, Banque Nationale de Paris και Caisse de Depots et Consignations. Οι μέτοχοι
μπορούσαν να εγγράφουν τρεις νέες μετοχές για κάθε πέντε παλιές. Την ίδια στιγμή, η
Eurotunnel διευθέτησε μία χορήγηση πίστωσης £647 εκατομμυρίων.
Έως το καλοκαίρι του 1994, ένα πόλεμος ναύλων απειλούσε να ξεσπάσει. Οι
λεπουργοί των ferries αναμενόταν να προβούν σε δραστική μείωση των ναύλων. Αιπή
η κατάσταση προκάλεσε ανησυχίες για το εάν η Eurotunnel θα έπρεπε να προβεί σε
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ανάλογες μειώσεις. Επιπροσθέτων περαιτέρω καθυστερήσεις στην έναρξη της παροχής
υπηρεσιών στους επιβάτες σήμαινε ότι η Eurotunnel θα αποτύγχανε να επιβεβαιώσει τις
προβλέψεις κέρδους που είχε κοινοποιήσει κστά την έκδοση δικαιωμάτων από πλευράς
της το Μάιο του 1994. Περαιτέρω, οι μειώσεις στο κέρδος απειλούσαν να οδηγήσουν
την Eurotunnel σε αθέτηση συγκεκριμένων δεσμεύσεών της στις συμβάσεις της για τον
τραπεζικό δανεισμό. Τέτοιου είδους αθετήσεις θα μπορούσαν να παρακωλύσουν τη
Eurotunnel στο να κάνει αναλήψεις υπό το νέο της πιστωτικό όριο, κάτι που με τη
σειρά του θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μία ακόμη κρίση ρευστότητας.
Η κατάσταση της Eurotunnel χειροτέρεψε το 1995. Ένας συνδυασμός μίας
επιθετικής διαφημιστικής εκστρατείας των αεροπορικών εταιριών για την προώθηση
του ανταγωνισμού στη διαδρομή Λονδίνο - Παρίσι, μία απεργία από τους γάλλους
χειριστές τραίνων λίγο πριν την περίοδο ταξιδιωτικής αιχμής τον Αύγουστο και ένας
επώδυνος πόλεμος τιμών με τους λειτουργούς των ferries χειροτέρεψε την ήδη
επικίνδυνη χρηματοοικονομική κατάσταση της Eurotunnel. Τελικώς, το Σεπτέμβριο του
1995, η Eurotunnel μονομερώς ανέστειλε τις καταβολές των τόκων σε περισσότερα
από £8,0 δισεκατομμύρια τραπεζικών δανείων. Το 1996 ανακοίνωσε ότι ελπίζει σε μία
διαπραγμάτευση της δομής των ξένων κεφαλαίων, έως το καλοκαίρι του ίδιου έτους,
που θα ικανοποιούσε τόσο τις 225 τράπεζες πιστωτές, όσο και τους 760.000 μετόχους
της.

13.14 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
To Eurotunnel Project απεικονίζει τον κίνδυνο υπέρβασης κόστους και τον
οικονομικό κίνδυνο που συνοδεύουν τα μεγάλα, φιλόδοξα συγκοινωνιακά έργα. Αυτό
συγκεκριμένα συμβαίνει όταν υπάρχουν ανταγωνιστικές μορφές μεταφοράς - στη
συγκεκριμένη περίπτωση τα ferries - των οποίων οι λειτουργοί μπορεί να προβούν σε
μειώσεις ναύλων με σκοπό των ανταγωνισμό. Η εμπειρία που αποκομίσθηκε από το
Eurotunnel Project υπογραμμίζει έξοχα τα χρηματοοικονομικά προβλήματα που μπορεί
να επιφέρει η υψηλή μόχλευση.
Αντίθετα με τις χρηματοοικονομικές δυσκολίες, όπως και με την ημερομηνία
κατά την οποία άρχισε η παροχή υπηρεσιών στους επιβάτες, η Ευρωπαϊκή
χρηματοοικονομική κοινότητα πίστεψε ότι το Eurotunnel Project θα συνέχιζε να
λειτουργεί. Παρόλα αυτά, αναγνώριζε άτι το Eurotunnel θα είχε ανάγκη από μία
χρηματοοικονομική αναδόμηση για να μειώσει τις πληρωμές του χρέους του. Τα
τελευταία γεγονότα που περιγράφηκαν πιο πάνω ήρθαν για να επιβεβαιώσουν αυτές τις
ανησυχίες. Τελικώς, οι δύο κυβερνήσεις και οι τράπεζες πιστωτές είχαν ρισκάρει τόσο
πολλά που το Eurotunnel Project ήταν και είναι μάλλον πολύ μεγάλου μεγέθους - και
πολύ εμφανές - για να του επιτρεπόταν να αποτύχει.

13.15 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ
ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΤΗΣ ΜΑΓΧΗΣ (EUROTUNNEL)
*Το ακόλουθο κείμενο βασίζεται σε αποσπάσματα από το σεμινάριο "PublicPrivate Partnerships in Transport Infrastructure Financing* που διοργανώθηκε τον
Ιανουάριο του 1999 στο Παρίσι.
Παρόλο που δεν ήταν μία ΡΡΡ υπό τη στενή έννοια του όρου κατά την οποία
χρησιμοποιείται πλέον η φράση, το Eurotunnel παρέχει πολυάριθμα "σωτήρια"
μαθήματα για κάποιον που προσπαθεί να αναμίξει τον ιδιωτικό τομέα στην παροχή
δημόσιων υποδομών. Το κύριο μήνυμα για οποιονδήπστε αναζητά την οικοδόμηση
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συνεργασιών αυτής της μορφής συνοψίζεται στο ακόλουθο: δόμηση του έργου εξ
αρχής, ούτως ώστε οι ρόλοι και ευθύνες των συνεργατών να είναι ευκρινώς
ορισμένοι και αποδεκτοί από τον κάθε εμπλεκόμενο.
Το πρώτο πρόβλημα που συναντήθηκε ήταν ότι οι κυβερνήσεις δεν
επιθυμούσαν διακαώς το Eurotunnel για να "πληρώσουν" για αυτό. Στην
πραγματικότητα αυτό ήταν το κυριότερο πρόβλημα με την έννοια ότι ήταν η μητέρα
όλων των προβλημάτων που αντιμετωπίσθηκαν.
Κατόπιν αρκετών λανθασμένων εκκινήσεων, η δουλειά άρχισε το 1973. Οι
Heath/Pompidou βρίσκονταν πολύ κοντό σε αυτό που σήμερα αποκαλείται ΡΡΡ,
εμπεριέχοντας ιδιωτικά ίδια κεφάλαια και κυβερνητικά εγγυώμενα δάνεια. Ήταν μία
διευθέτηση που γεννούσε βεβαιότητα: βεβαιότητα που οι επενδυτές θα πληρώνονταν
πίσω· βεβαιότητα την οποία ο δημόσιος τομέας θα διέκοπτε κάτι που συνέβη μόνο δύο
χρόνια αργότερα. Μία παρόμοια διευθέτηση είχε επινοηθεί για να διασώσει την
σιδηροδρομική σήραγγα που συνέδεε το Λονδίνο και το Φόλκοστοουν.
Δέκα χρόνια μετέπειτα η γαλλική και βρετανική κυβέρνηση τελικώς
συμφώνησαν να "θεμελιώσουν" αυτό που είναι πλέον το Eurotunnel System,
υποκείμενο σε μία πρωταρχική υπόθεση - καθόλου δημόσια κεφάλαια. Για να
αποφύγουν οποιαδήπστε χρηματοοικονομική ανάμιξη, επέτρεψαν - όπως ήδη
περιγράφηκε λεπτομερώς παραπάνω - την Παραχώρηση σε μία αγγλογαλλική
κοινοπραξία να μελετήσει, σχεδιάσει, εξασφαλίσει την απαπούμενη χρηματοδότηση,
κατασκευάσει και λειτουργήσει το έργο εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά με κίνδυνο των
εργολάβων. Για το λόγο αυτό, εξαίρεσαν τη θέση τους από οποιαδήπστε ευθύνη τόσο
στην επιτυχία του έργου, όσο και στην αποτυχία του.
Το τελευταίο οδήγησε στο δεύτερο πρόβλημα για το λόγο ότι δεν υπήρχε
καθόλου φυσικός "ετοιμοπαράδοτος" ιδιοκτήτης για ένα συγκοινωνιακό έργο υποδομής
εάν το δημόσιο επέλεγε να είναι εκτός. Είναι συγκριτικά εύκολο να βρεθεί ιδιοκτήτης
για ένα ενεργειακό ή τηλεπικοινωνιακό έργο, αλλά οι δημόσιες συγκοινωνίες είναι
ιδιαίτερη περίπτωση.
Το τρίτο πρόβλημα, ως άμεσο αποτέλεσμα, ήταν ότι η παραχώρηση αποδόθηκε
σε εκείνους που προώθησαν το όλο εγχείρημα και όχι σε αυτούς που θα
αντιπροσώπευαν τους μελλοντικούς ιδιοκτήτες και λεπουργούς. Οι οργανωτές του
έργου ήταν μία ομάδα τραπεζπών και εργολάβων. Αμέσως μετά την ανακοίνωση της
απόδοσης της παραχώρησης, οι περισσότεροι εκ των εργολάβων της κοινοπραξίας
αποσύρθηκαν για να σχηματίσουν την TML, την κατασκευαστική εταιρεία του έργου.
Αντίστοιχα, οι τραπεζίτες αποσύρθηκαν να σχηματίσουν το δανειστικό συνδικάτο.
Αμφάτερες οι ομάδες είχαν εν τω μεταξύ εισχωρήσει σε συμβάσεις με τον σκιώδη
ιδιοκτήτη. Πρέπει να σημειωθεί ότι υπήρχε ένας φορέας αποκαλούμενος Maitre
d'Oeuvre, αλλά δεν αποτελούσε, όπως μπορεί να υποθέσει κάποιος τον project
manager του ιδιοκτήτη. Εάν υπήρχε κάτι για το οποίο ο MdO υπήρχε να το
προστατεύει ήταν τα συμφέροντα των δύο κυβερνήσεων και των τραπεζών. Για το
λόγο αυτό, το Eurotunnel άρχισε ένα δύσκολο "παιχνίδι" με τα περισσότερα "χαρτιά της
τράπουλας μοιρασμένα". Είχαν, ήδη, και μία προϋπάρχουσα χρησιμοποιούμενη στους
διαγωνισμούς σύμβαση με τις πιο ισχυρές εθνικές σιδηροδρομικές εταιρείες. Για την
ακρίβεια οι εταιρείες αυτές έχουν τη χρήση του 50% της ικανότητας αλλά συμβάλλουν
μόνο στο 40% των εσόδων - ένα ποσοστό το οποίο η σύμβαση "διασφαλίζει" ότι θα
μειωθεί περαιτέρω.
Επιπροσθέτως, οι κυριότερες στρατηγικές αποφάσεις που αναλήφθηκαν από τις
τράπεζες και τους εργολάβους για τη σύμβαση της κατασκευής οδήγησαν να έχει το
Eurotunnel ένα τετραπλό σετ "πονοκεφάλων". Με δεδομένη τη κερδοσκοπική φύση
των προτάσεων κανένας εκ των οργανωτών δεν ήταν προετοιμασμένος να
διακινδυνεύσει χρήματα στη μελέτη του έργου. Οι εκτιμήσεις του κόστους και του
χρόνου θα μπορούσαν να αποτελούν αποτέλεσμα μόνο μαντικής ικανότητας. Υπό την
πίεση των τραπεζών, οι εργολάβοι ανέλαβαν να κατασκευάσουν τη σήραγγα σε 6,5
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χρόνια, παρόλο που γνώριζαν ότι θα χρειαζόταν τουλάχιστον 7. Αγνοώντας τις
υποδείξεις οποιουδήπστε ειδικού, το πλέον αβέβαιο τμήμα των εργασιών (ο
πολύπλοκος σταθερός εξοπλισμός για τον οποίο οι μόνες διευκρινίσεις δεν ήταν κάτι
περισσότερο από ένα πλήθος τεχνικών προδιαγραφών) αφέθηκαν σε μία εφάπαξ βάση
προφανώς λόγω της πεποίθησης ότι ο όρος εφάπαξ μεταφράζεται σε "σταθερή τιμή".
Αυτή η απόφαση "γύρισε μπούμερανγκ" και "στοίχειωσε" αργότερα το έργο, όταν οι
εργολάβοι αναζητούσαν τρόπους να μειώσουν τα κόστη προμηθειών, ενώ οι ιδιοκτήτες
ανησυχούσαν για τα κόστη συνολικής ζωής και τις αντιλήψεις των πελατών. Οι
ιδιοκτήτες, προφανώς, δεν είχαν κάποια ευκαιρία να αποκομίσουν θετικές τιμές μέσω
της διαδικασίας διαγωνισμού υποβολής προσφορών.
Το πέμπτο πρόβλημα συνίστστο στο ακόλουθο σύνδρομο: λόγω της απαίτησης
για εκτεταμένη αποκάλυψη που ευλόγως υπήρχε για μία εταιρεία εισηγμένης σε τρία
χρηματιστήρια και την ευρεία δημόσια πλατφόρμα που προσφέρθηκε συγκεκριμένα από
το Βρετανικό κοινοβούλιο και τον τύπο στους αντιτιθέμενους του έργου, υπήρχαν λίγα
"μυστικά" και σε λίγο καιρό η εταιρεία του έργου απέκτησε μία φήμη για αυτό που ο
πρόεδρος της χαρακτήριζε ως "βρώμικα και απροσδιόριστα χρήματα". Οι αντίπαλοι
προσπάθησαν σκληρά να εκμεταλλευτούν το παραπάνω και να "δολοφονήσουν" το
έργο και, σε αρκετές περιπτώσεις, σχεδόν το πέτυχαν.
Το έκτο πρόβλημα συνοψίζεται στο ότι το Eurotunnel δεν είχε κανένα
καταγεγραμμένο ιστορικό σχετικά με τα έσοδά του, πόσο περισσότερο σχετικά με το
κέρδος του, καθώς και καθόλου υλικά πάγια περιουσιακά στοιχεία για να τα
υποθηκεύσει ως ασφάλεια των δανείων του. Το συντριπτικό ποσοστό για του project
financing έπρεπε να γίνει, για το λόγο αυτό, υπό μορφή πολύ ακριβών κοινοπρακτικών
δανείων. Πριν την εκταμίευση των δανείων, η Eurotunnel έπρεπε να συγκεντρώσει και
να καταναλώσει σημανπκά μεγέθη ιδίων κεφαλαίων. Το τελευταίο έπρεπε να συμβεί σε
μία περίοδο κατά την οποία το έργο ήταν υπό τη σκιά μίας ανελέητης επίθεσης
προερχόμενης από τους ανταγωνιστές του και ήταν αρνητικά δημοφιλές ανάμεσα σε
μεγάλα τμήμστα του βρετανικού πληθυσμού.
Σε έργα όπως το Eurotunnel υπάρχουν εύκολα αναγνωρίσιμες πηγές κινδύνου οι κυβερνήσεις ενδεχομένως άλλαζαν απόφαση ή αποτύγχαναν να αποκτήσουν
νομιμοποίηση για το έργο· η εκτεταμένη μελέτη του έργου μπορούσε να επιφέρει
αύξηση στο κόστος και καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της κστασκευής. Ενδεχομένως,
υπήρχε αποτυχία στη συγκέντρωση των απαραίτητων χρημάτων και κηρυσσόταν
χρεοκοπία, η κατασκευή να γινόταν δύσκολη και να έπρεπε να εγκσταλειφθεί ή να μην
υπήρχε, εν τέλει, εμπορική επιτυχία. Αλλά οι παραπάνω κίνδυνοι δεν ήταν μόνιμα
παρόντες. Καθώς κάποιοι από αυτούς απομακρυνόταν το γεγονός αυτό θα έπρεπε να
αντικατοπτρίζεται ως χαμηλότερο κόστος κεφαλαίου, αλλά αυτό δεν ήταν το ζήτημα
για το Eurotunnel. Το έβδομο πρόβλημα ήταν ο εγκλωβισμός σε μακροχρόνια και
ακριβά δάνεια, ακόμη και όταν το προφίλ κινδύνου είχε αλλάξει εμπράκτως προς το
καλύτερο. Έπεπα από 4,5 χρόνια λεπουργίας είχε μόνο επιτευχθεί η αποκόμιση
σύμβασης για εξ αρχής χρηματοδότηση ενός μικρού μέρους του χρέους.
Το τραπεζικό συνδικάτο (και η σχετική σύμβαση πίστωσης) είχε μέχρι τότε
αποβεί πολύ άκαμπτο και δυσκίνητο. Με ένα μόνο "φτάρνισμα" θα μπορούσε το έργο
να περιέλθει σε κατάσταση αδυναμίας σε σχέση με τη σύμβαση πίστωσης και να
αναλωθούν τα πρώτα χρόνια σε άρσεις των παρεχόμενων ψήφων από τις 220
τράπεζες. Αυτό ήταν και το όγδοο πρόβλημα.
Το ένατο πρόβλημα αφορά και πάλι στις κυβερνήσεις, που αν και απέφυγαν την
οικονομική συμμετοχή βρισκόντουσαν σε αρκετή εγρήγορση για να επηρεάσουν τη
μελέτη και το κόστος του έργου με τη δικαιολογία της δημόσιας ασφάλειας.
Συγκεκριμένα ένα παράδειγμα είχε να κάνει με τις πόρτες διέλευσης των τουριστικών
συρμών. Τα τραίνα είχαν σχεδιαστεί και βρισκόντουσαν υπό κατασκευή. Οι έξοδοι
διαφυγής ανάμεσα στα βαγόνια είχαν πλάτος 60 cm. Σε εκείνο το σημείο η
διακυβερνητική επιτροπή, η οποία ήλεγχε το έργο επέμεινε να φαρδύνουν στα 70 cm,
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που αποτελούσε την τότε παγκόσμια προδιαγραφή του ανεπτυγμένου κόσμου για τις
εξόδους κινδύνου. Μόνο αυτή η απόφαση είχε κόστος £40 εκατομμυρίων και
καθυστέρηση εννέα μηνών. Δεν πρέπει να λησμονείται το γεγονός ότι οι κυβερνήσεις
ήταν προστατευμένες έναντι οποιοσδήποτε χρηματοοικονομικής ανάμιξης, ακόμη και
στην περίπτωση κατά την οποία οι αυξήσεις στο κόστος ήταν άμεση απόρροια των
αποφάσεών τους.
Παρόλο των ομολογουμένων παραπάνω δυσκολιών, η παραχώρηση της
σήραγγας της Μάγχης απστέλεσε πρότυπο για ένα άλλο μεγάλο έργο υποδομής, αυτή
τη φορά με εντελώς διαφορετικά αποτελέσματα. Η γέφυρα του Dartford
κατασκευάστηκε για να παράσχει πρόσθετη χωρητικότητα στο σημείο όπου ο
περιφερειακός αυτοκινητόδρομος του Λονδίνου διασχίζει τον ποταμό Τάμεση ανατολικά
του Λονδίνου. Το προϋπάρχον δίδυμο τούνελ με διόδια ήταν ένα bottleneck
κυκλοφοριακά συμφορημένο με ανάγκη εκτάκτου επισκευής.
Εκείνη την περίοδο δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα στην ανεύρεση ιδιοκτήτη: η
ιδιοκτησία της διάσχισης άνηκε στο δημόσιο τομέα. Επίσης, πρόβλημα δεν απστέλεσε η
αρχική χρηματοδότηση: σε ανταλλαγή με την κατασκευή της γέφυρας και την
αποκατάσταση των σηράγγων, ο εργολάβος θα λάμβανε τα εισοδήματα από τα διόδια
τόσο της παλιάς, όσο και της καινούριας διέλευσης για χρόνο μέχρι και 20 έτη. Οι
αλλαγές στη μελέτη κατά τη νομική διαδικασία επιτρέπονταν να ληφθούν υπόψη όταν
οι εργολάβοι αποκόμιζαν τον επιθυμητό βαθμό απόδοσης - στόχο. Το αποτέλεσμα ήταν
ότι ο παραχωρούμενος να αποπληρώσει τα κόστη του, να επιτύχει το επιτρεπόμενο
κέρδος και να μεταβιβάσει το έργο στο δημόσιο τομέα περίπου 6 χρόνια πριν τη λήξη
της περιόδου παραχώρησης. Με αυτό τον τρόπο η κυβέρνηση αποκόμιζε ένα
"ουρανοκατέβατο" εισόδημα που θα μπορούσε να αναλωθεί σε βελτιώσεις του
αυτοκινητόδρομου.
Το πρότυπο της σήραγγας της Μάγχης δε "μεταμοσχεύεται" πάντοτε με
επιτυχία. Για τη σιδηροδρομική σύνδεση της σήραγγας - μία πραγματική Public Private
Partnership - υπήρχε μία διευκρίνιση, ούτως ώστε να αποφευχθούν κάποιες από τις
δυσκολίες της εμπειρίας του Eurotunnel. Η αρχική μελετητική εργασία εγγυήθηκε από
την κυβέρνηση. Τα έσοδα από το Eurostar και τα κεφαλαιακά περιουσιακά στοιχεία
συμβλήθηκαν από την κυβέρνηση ως αρωγή της χρηματοδότησης. Οι εργολάβοι θα
επιλέγονταν μέσω διαγωνισμού υποβολής προσφορών. Παρόλα τα παραπάνω
πλεονεκτήματα, το έργο κστέρρευσε και έπρεπε να μετστραπεί σε μία μορφή που
αποτελούσε σχεδόν δημόσια επένδυση. Η ιστορία σαφώς και θα αποδώσει μία σφαιρική
ερμηνεία σχετικά με το γιατί το έργο κστέρρευσε. Μία εκδοχή είναι ότι η επιλογή των
εργολάβων, μέσω μίας διαδικασίας έντονου ανταγωνισμού, ανάγκασε τους
διαγωνιζόμενους να προβούν σε μη ρεαλιστικές προβλέψεις τόσο όσον αφορά στο
κόστος, όσο και στα έσοδα τα οποία, τελικά, δεν μπορούσαν να πραγματοποιηθούν. Η
επιλογή των παραχωρούμενων την υποδομή δε θα έπρεπε να βασιστεί εντελώς στο
επίπεδο της επιδότησης που απαιτούταν από τον κάθε διαγωνιζόμενο.
Το τούνελ που διασχίζει τη θάλασσα της Μάγχης, παρόλα τα όποια
προβλήματα από γεννήσεώς του, απστέλεσε μία τεράστια επιτυχία δημόσιας αποδοχής.
Σε τέτοιο βαθμό μάλιστα, που εξετάσθηκε και η δυνατότητα δεύτερης διάσχισης. Σε
περίπτωση υλοποίησης του τελευταίου πρέπει οπωσδήποτε να διασφαλιστεί ότι:
• Οι ρόλοι και ευθύνες των κυβερνήσεων είναι συμφωνημένες εξ αρχής και σεβαστές.
• Υπάρχει ένας ισχυρός ιδιοκτήτης από τη πρώτη στιγμή.
• Οι εργολάβοι επιλέγονται κατόπιν διαγωνισμού υποβολής προτάσεων αφού έχει
προηγηθεί ουσιαστική προμέλετη.
• Η χρηματοδότηση συγκεντρώνεται σε μία μορφή και τιμή τα οποία αντικατοπτρίζουν
ακριβώς τον κίνδυνο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:
ΖΕΥΞΗ ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΟΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ
14.1

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το τελευταίο κεφάλαιο του τρίτου μέρους ασχολείται αποκλειστικά με
παρουσίαση παραδειγμάτων της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας στον τομέα της
χρηματοδότησης των μεγάλων έργων.
Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται αναλυτικά στο βαθμό που επιτρέπει η
διατεθειμένη πληροφόρηση, δύο παραδείγματα συνεργασιών ιδιωτικού - δημόσιου
τομέα στην Ελλάδα, η ζεύξη Ρίου - Αντίρριου και η Αττική Οδός.

14.2
14.2.1

ΖΕΥΞΗ ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ
ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο της γέφυρας του Ρίου - Αντίρριου υπήρξε πριν από όλα το όραμα ενός
πολιτικού, του Χαριλάου Τρικούπη, ο οποίος αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα της
γεφύρωσης του Στενού κστά τη διάρκεια μίας αγόρευσής του στη Βουλή, στις αρχές
του 1889. Έπρεπε, όμως, να περάσουν εκστό ολόκληρα χρόνια για να καταστεί τεχνικά
εφικτό το έργο και να δρομολογηθεί η κατασκευή του.
Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε το 1991 και οι προσφορές κατατέθηκαν την ΐη
Δεκεμβρίου του 1993. Έτσι, την 3Π Ιανουάριου το Ελληνικό Δημόσιο και η εταιρεία
ΓΈΦΥΡΑ Α.Ε. υπέγραψαν τη Σύμβαση Παραχώρησης για τη μελέτη, κατασκευή,
χρηματοδότηση, συντήρηση και εκμετάλλευση της γέφυρας Ρίου - Αντίρριου.
Η σύμβαση αυτή, όπως συμβαίνει σε περιπτώσεις παραχώρησης, τέθηκε σε ισχύ
στις 24 Δεκεμβρίου 1997, μία εβδομάδα μετά την ολοκλήρωση, κατόπιν πολύμηνων και
πολύπλευρων διαπραγματεύσεων, του πλαισίου που εξασφάλιζε τη χρηματοδότηση του
έργου, ενώ στις 25 Ιουλίου 1997 είχε υπογράφει η κύρια σύμβαση δανειοδότησης.
Η 24η Δεκεμβρίου λογίζεται ως εκ τούτου ως η Ημερομηνία Θέσης σε Ισχύ, που
είναι και η ημερομηνία αναφοράς για την έναρξη του έργου. Στις 19 Ιουλίου 1998
τέθηκαν τα θεμέλια του έργου.
Στην Επταετή διάρκεια των εργασιών περιλαμβάνονται:
• Η διετής (1998 - 1999) προπαρασκευαστική περίοδος, με βασικές δραστηριότητες
την ολοκλήρωση της οριστικής μελέτης της γέφυρας και την κστασκευή των
εργοταξιακών εγκαταστάσεων, κυρίως δε της ξηράς δεξαμενής
• Η πενταετής (2000 - 2004) περίοδος κατασκευής της γέφυρας.
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Χρηματοδότηση Μεγάλων Έργων (Project Finance):
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Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η λειτουργία της γέφυρας από την ανάδοχο (παραχωρησιούχο) εταιρεία
ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. θα ξεκινήσει από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί η κατασκευή τον
Δεκέμβριο του 2004, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου.
Το 1995 η κίνηση μεταξύ Ρίου και Αντίρριου με τις υφιστάμενες πορθμειακές
γραμμές, ήταν κατά μέσο όρο 7.000 οχήματα την ημέρα. Προβλέπεται ότι κατά την
παράδοση της γέφυρας στην κυκλοφορία η ημερήσια κίνηση θα έχει αυξηθεί σε 10.000
οχήματα. Σύμφωνα δε με μελέτες που έχουν κσταρπσθεί, η αύξηση της κίνησης, σε
σύγκριση με το 1995, θα ενισχυθεί από ανεξάρτητη ανάπτυξη τοπικής κίνησης ως
άμεσο επακόλουθο της λειτουργίας της γέφυρας.
Η Σύμβαση Παραχώρησης προβλέπει ανώτατα όρια των διοδίων, τα οποία έχει
δικαίωμα να τα καθορίσει ο Παραχωρησιούχος. Πέραν τούτου ο Παραχωρησιούχος έχει
την απόλυτη ευχέρεια να κσταστρώσει τη δική του πολιτική διοδίων, ευνοώντας τη
χρήση της γέφυρας για τοπικές μετακινήσεις με κάρτες εποχικού ή τακπκού χρήστη.
Η Περίοδος λειτουργίας της γέφυρας από τον Παραχωρησιούχο δε θα ξεπεράσει
τα 42 χρόνια από την Ημερομηνία Θέσης σε ισχύ της Σύμβασης Παραχώρησης, δηλαδή
την 24η Δεκεμβρίου 2039. Μετά το έργο θα παραδοθεί στο Ελληνικό Δημόσιο για να
αναλάβει αυτό τη λειτουργία του.

14.2.3

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Οι συντελεστές του έργου παρουσιάζονται στο παρακάτω Σχήμα.
Σχήμα 14.1: Συντελεστές του έργου ζεύξης Ρίου - Αντίρροιου

Χρηματοδοτική Συμβολή
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Δάνειο
ΕΤΈπΔ
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ', ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ

Ίδιο Κεφάλαια
ΜΕΤΟΧΟΙ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Το έργο υπάγεται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.), τη δε σύμβαση παραχώρησης
υπέγραψε το 1996 για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ήταν η πρώτη της εποχής μας παραχώρηση έργου υποδομής σε ιδιώτες
στην Ελλάδα, με την οποία ανατέθηκε στον Παραχωρησιούχο η μελέτη, κατασκευή,
χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση της γέφυρας Ρίου - Ανπρρίου και του
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εκχωρήθηκε το δικαίωμα της είσπραξης διοδίων για τη χρήση της κατά τη διάρκεια μίας
καθορισμένης περιόδου. Η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων / ΣΕ.ΡΑ. παρακολουθεί το
έργο σε καθημερινή βάση για λογαριασμό του Δημοσίου.
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ανταποκρίθηκε
θετικά στο αίτημα του Ελληνικού Κράτους για συγχρηματοδότηση του έργου, επειδή
κρίθηκε ότι το έργο συμβάλλει στην οικονομική και κοινωνική σύγκλιση στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και επομένως δικαιούται την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

14.2.3.1 Μέτοχοι
• Ο Όμιλος "VINCI" έχει την έδρα του στη Ρυέϊγ (Rueil) στη Γαλλία. Βρίσκεται στην
κορυφή του τομέα των κατασκευών και των συναφών υπηρεσιών σε όλο τον κόσμο.
Παράλληλα με τη δραστηριότητα του στους παραδοσιακούς τομείς των οικοδομικών
έργων και των έργων πολιτικού μηχανικού, ο Όμιλος "VINCI" κατέχει την πρώτη
θέση παγκοσμίως στον τομέα της παραχώρησης των έργων υποδομής και μία από
τις κορυφαίες στους τομείς των τεχνικών μελετών και των ηλεκτρομηχανολογικών
εγκαταστάσεων.
• Η "ΙΩΑΝΝΟΥ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ Α.Τ.Ε." (Ελλάς) είναι μία από τις σημανπκάτερες
εργοληπτικές εταιρείες στην ελληνική αγορά.
• Η "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε." και η 'ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε." ένωσαν
τις δυνάμεις τους το 1999 συγκροτώντας, μαζί με άλλες επιχειρήσεις, τον
ισχυρότερο κατασκευαστικό όμιλο της χώρας. Έχουν κατασκευάσει σε κοινοπραξία
τη γέφυρα του Ευρίπου κοντά στη Χαλκίδα.
• Η "ΑΘΗΝΑ Α.Ε.Τ.Β.&Α.Ε." με κατασκευαστική δραστηριότητα και εκτός Ελλάδας,
ειδικεύεται σε λιμενικά και θαλάσσια έργα.
• Η "ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε." είναι μία από τις παλαιότερες εργοληπτικές εταιρείες της
Ελλάδας με πλούσιο παρελθόν σε εκτέλεση έργων υποδομής στον ελληνικό χώρο.
• Η "Κ.Ι. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε." είναι μία γενική εργοληπτική επιχείρηση που
δραστηριοποιήθηκε πρόσφατα και σε γειτονικές χώρες.
14.2.3.2 ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.
Η εταιρεία "ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε." συστάθηκε το 1995 από τον γαλλικό όμιλο "GROUPE
GTM" και έξι ελληνικές εταιρείες με αποκλειστικό σκοπό τη σύναψη με το Ελληνικό
Δημόσιο και την υλοποίηση της Σύμβασης Παραχώρησης της γέφυρας Ρΐου - Αντιρρίου.
Ως παραχωρησιούχος εταιρεία, η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. έχει την ευθύνη της μελέτης
κατασκευής χρηματοδότησης συντήρησης και λειτουργίας της γέφυρας κατά τη
διάρκεια των 42 ετών της περιόδου παραχώρησης. Για να ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις της έχει υπογράψει μέχρι σήμερα περισσότερες από 50 συμβάσεις στις
οποίες συμπεριλαμβάνεται και η σύμβαση κατασκευής με την Κατασκευάστρια
Κοινοπραξία και οι πολυάριθμες αναλυτικές χρηματοδοτικές συμβάσεις με τους
Δανειστές.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου κατασκευής ο Παραχωρησιούχος εξασφαλίζει
την εύρυθμη διαχείριση όλου του χρηματοδοτικού πλαισίου του έργου, καθώς επίσης
και την κάλυψη των καθημερινών χρηματοδοτικών αναγκών του. Η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. έχει
την έδρα της στο Χαλάνδρι και σήμερα απασχολεί 10 εργαζόμενους.
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Οι μέτοχοι της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. είναι οι εξής:
VINCI
ΙΩΑΝΝΟΥ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ Α.Τ.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.
ΑΘΗΝΑ Α.Ε.Τ.Β.&Α.Ε.
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.
Κ.Ι. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Σύνολο

53,00%
11,20%
7,74%
7,74%
7,74%
7,74%
4,84%
100,00%

14.2.3.3 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΕΦΥΡΑ
Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΕΦΥΡΑ είναι η ελληνική κατασκευαστική κοινοπραξία, η οποία
με την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής της Γέφυρας Ρίου - Αντίρριου, ανέλαβε
από τον Παραχωρησιούχο τη μελέτη και κατασκευή της γέφυρας μέσα στην επταετή
κατασκευαστική περίοδο.
Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΕΦΥΡΑ αποτελείται από τα εξής μέλη:
VINCI Construction Grands Projects
ΙΩΑΝΝΟΥ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ Α.Τ.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.
ΑΘΗΝΑ Α.Ε.Τ.Β.&Α.Ε.
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.
Κ.Ι. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Σύνολο

53,00%
11,20%
7,74%
7,74%
7,74%
7,74%
4,84%
100,00%

Τα μέλη της κοινοπραξίας διαθέτουν μία αξιόλογη εμπειρία σε συναφείς
κατασκευαστικές δραστηριότητες. Επίσης, έχουν αναπτύξει άριστο κλίμα συνεργασίας
μεταξύ τους, το οποίο είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή αντιμετώπιση της
πρόκλησης της κατασκευής του έργου.
Η γαλλική VINCI Construction Grands Projects αποτελεί μέλος του
κατασκευαστικού κλάδου του ομίλου "VINCI" και διαθέτει τεχνογνωσία από την
κατασκευή μερικών από τις κορυφαίες γέφυρες του κόσμου.
Τα υπόλοιπα έξι μέλη της κοινοπραξίας, που είναι και μέτοχοι του
Παραχωρησιούχου, συγκαταλέγονται μεταξύ των μεγαλύτερων εργοληπτικών εταιρειών
της Ελλάδας, η δε εξειδίκευσή τους σε διάφορους τομείς τω κατασκευών αξιοποιείται
κατάλληλα για την κατασκευή του έργου.
Το μεγαλύτερο ποσοστό του αριθμού του προσωπικού και του εργατικού
δυναμικού του έργου, ανεξάρτητα από την εταιρεία για την οποία εργαζόταν
προηγουμένως και από την εθνικότητα του, έχει ενσωματωθεί στην ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
ΓΕΦΥΡΑ, η οποία κατά αυτόν τον τρόπο λειτουργεί ως ένας ολοκληρωμένος μεγάλος
κατασκευαστικός οργανισμός. Ο αριθμός των εργαζομένων αναμενόταν να ανέλθει στα
600 περίπου άτομα, τονώνοντας την απασχόληση στην περιοχή με θέσεις εργασίας που
προσφέρουν και ανάλογη κατάρτιση. Με απόφαση της Κοινοπραξίας ανατίθεται
υπεργολαβικά μόνο το μέρος των εργασιών, το οποίο δεν θα διεκπεραιωνόταν
αποτελεσματικό από την ίδια, όπως για παράδειγμα η μελέτη. Για αυτήν συγκροτήθηκε
μία μελετητική ομάδα από το μελετητικό τμήμα της VINCI Construction Grands
Projects, την Ingerop, τη Δομή και τη Geodynamique et Structure.
Η οργάνωση της Κοινοπραξίας Γέφυρα είναι η τυπική οργάνωση μίας
κοινοπραξίας που έχει αναλάβει τη μελέτη και κστασκευή ενός έργου μεγέθους της
γέφυρας Ρίου - Αντίρριου.
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Σχήμα 14.2: Οργανόγραμμα Διεύθυνσης Έργου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ
Διεύθυνση
Διεύθυνση Μελετώ ν-Κατασκευώ ν
Ανθρώπινου
Δυναμικού
Μέθοδοι
Κατασκευή
Μελέτες
κατασκευής
• Χερσαίες
Εργασίες

• Μελέτη
Προσωρινών • Θαλάσσιες
Κατασκευών
εργασίες

Μελέτη
Μόνιμων
Κατασκευών • Μέθοδοι
• Εγκαταστάσεις
Κατασκευής
• Τοπογραφικές
Εργασίες

• Προσλήψεις
• Εκπαίδευση
• Ασφάλεια &
Υγιεινή

Διεύθυνση
Υποστήριξης
• Διοίκηση
• Προμήθειες
• Διασφάλιση
Ποιότητας
• Έλεγχος
Έργου
• Σχεδιασμός

Το Τμήμα Μελετών είναι αρμόδιο για το συντονισμό της μελέτης των μόνιμων
κατασκευών, η οποία ανατέθηκε υπεργολαβικά. Το Τμήμα Μεθόδων Κατασκευής είναι
αρμόδιο για τη μελέτη των προσωρινών κατασκευών (όπως της ξηρός δεξαμενής) και
καθορίζει τις μεθόδους εργασίας που εφαρμόζονται στο έργο. Τα δύο αυτά τμήματα
υπάγονται στη Διεύθυνση Μελετών - Κατασκευών για να εξασφαλίζεται ο
αποτελεσματικός συντονισμός μεταξύ της μελέτης των μόνιμων κατασκευών και των
μεθόδων εργασίας, όσον αφορά την αποδστικστητά, την ποιότητα και την ασφάλεια.
Πέρα από την εκτέλεση των εργασιών , η Κστασκευάστρια Κοινοπραξία έχει
θέσει δύο σημαντικούς στόχους: τη δημιουργία ασφαλούς εργατικού περιβάλλοντος και
την προσαρμογή της συμπεριφοράς του εργατικού και υπαλληλικού προσωπικού στους
κανόνες λειτουργίας. Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα Μεθόδων Εργασίας καθορίζει
μεθόδους εργασίας τηρώντας τις προδιαγραφές ασφαλείας, ενώ το Τμήμα Κατασκευών
εξασφαλίζει ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον. Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
είναι αρμόδιο για την εκπαίδευση των εργαζομένων σε σπ αφορά την ασφαλή
συμπεριφορά και την πρόληψη των ατυχημάτων. Η μονάδα Υγιεινής και Ασφάλειας
ελέγχει την εφαρμογή και την αποτελεσμαηκότητα των μέτρων ασφαλείας.
Τέλος η Διεύθυνση Υποστήριξης περιλαμβάνει το τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας,
το οποίο έχει λάβει πιστοποίησης (ISO 9001) και είναι υπεύθυνο για τη συνοΟλική
ποιότητα του έργου. Πρόσθετα τον ποιοτικό έλεγχο επιβλέπει η Bureau VERITAS.

14.2.3.4 Ελεγκτής Μελέτης
Η Buckland & Taylor Ltd. είναι μελετητική εταιρεία με έδρα το Βανκούβερ του
Καναδό. Ορίστηκε από τον Παραχωρησιούχο, με τη σύμφωνη γνώμη του Δημοσίου και
των Δανειστών, ως ανεξάρτητος Ελεγκτής Μελέτης του έργου. Η κυρίως αποστολή του
είναι η έγκριση της μελέτης που εκπονεί η Κατασκευαστική Κοινοπραξία, καθώς και των
κατασκευαστικών σχεδίων.
Το επιτελείο των συνεργατών του Ελεγκτή Μελέτης περιλαμβάνει επιπλέον την
ελληνική εταιρεία DENCO και ειδικούς αμερικανικών πανεπιστημίων, όπως οι Δρ. Peck
και Δρ. Dobry ή οι Δρ. Seible και Δρ. Priestley, οι οποίοι χαίρουν παγκόσμιας εκτίμησης
στον κλάδο τους (γεωτεχνικές, γεωδυναμικές και αντισεισμικές μελέτες).
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14.2.3.5 Επ/βλέπων Μηχανικός
Η FaberMaunsell Limited ορίστηκε από τον Παραχωρησιούχο, με τη σύμφωνη
γνώμη του Δημοσίου και των Δανειστών, ως Επιβλέπων Μηχανικός του έργου. Η
αποστολή του είναι, αφενός μεν να εξασφαλίζει ότι τα έργα που εκτελεί η
Κστασκευάστρια Κοινοπραξία ανταποκρίνονται οτις προδιαγραφές της Σύμβασης
Κατασκευής, αφετέρου δε να υποβάλλει τακτικές εκθέσεις προς τον Ανάδοχο, το
Δημόσιο και τους Δανειστές.
Ο Επιβλέπων Μηχανικός, του οποίου τα κεντρικά γραφεία βρίσκονται στο
Ηνωμένο Βασίλειο, έχει ήδη εγκατασταθεί στο εργοτάξιο του Ανπρρίου, ενώ για την
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του συνεργάζεται με την ελληνική εταιρεία DENCO.
14.2.3.6 Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (Ε. Τ.Επ.)
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΈπ), ίδρυμα μακροπρόθεσμων
δανειοδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έδρα στο Λουξεμβούργο, έχει υπογράψει
με τον Παραχωρησιούχο δανειακή σύμβαση ύψους 370 εκστ. Ευρώ για την κάλυψη
των δαπανών του έργου κατά την κατασκευαστική περίοδο.
Με την αποδοχή το 1997 της χορήγησης δανείου διάρκειας 25 ετών σε ιδιωτική
εταιρεία στην Ελλάδα, η ΕΤΈπ δεν εκπλήρωσε μόνο τη δέσμευσή της για την
προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της Δυτικής Ελλάδας, αλλά ταυτόχρονα
επέτρεψε στις ελληνικές χρηματοπιστωτικές αγορές να κάνουν ένα βήμα προς την
ωρίμανσή τους.
14.2.3.7 Εμπορικές Τράπεζες
Η Bank of America και η Bank of Tokyo-Mitsubishi, μέσω των γραφείων τους
στο Λονδίνο, οργάνωσαν την παροχή εγγυήσεων, δυνάμει των οποίων οι εμπορικές
τράπεζες (δανειστές) χορηγούν στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ενέγγυες
πιστώσεις που εξασφαλίζουν όλες ανεξαιρέτως τις αναλήψεις στο πλαίσιο του δανείου
της ΕΤΈπ.
Κατά την ολοκλήρωση του πλαισίου χρηματοδότησης εννέα εμπορικές τράπεζες
έγιναν ανάδοχοι της εν λόγω διευκόλυνσης και στη συνέχεια διαμόρφωσαν όμιλο που
περιλαμβάνει σήμερα τις ακόλουθες 29 τράπεζες:
Οργανώτριες Τράπεζες
• Bank of America
• Bank of Tokyo - Mitsubishi
Ανάδοχοι Τράπεζες
• Bayerische Landesbank Girozentrale
• Credit Agricole Indosuez
• Ευρωπαϊκό ταμείο Επενδύσεων
• Societe Generate
Υπό - Ανάδοχοι Τράπεζες
• Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδας
• Εθνική τράπεζα της Ελλάδας
Συμμετέχοντες
• Abbey National Treasury Services
• Alpha Bank
• Bank of Scotland
• Bankegesellschaft Berlin
• Dai - Ichi Kangyo Bank
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dresdner Bank
Industrial Bank of Japan
INGBank
KBC Bank
Landesbank Hessen - Thuringen
LloydsTSB Bank
Natexis Banque
Royal Bank of Scotland
The Sanwa Bank
CIC Banques
Caisse Centrale des Banques Populaires
Eteba
Bank of Ireland
Τράπεζα Εργασίας
De National Investeringsbank
Depfa Group

14.2.4

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

To συνολικό κόστος του έργου, με τη συνεκτίμηση των χρηματοοικονομικών
εξόδων κστά τη διάρκεια της κατασκευαστικής περιόδου, ανέρχεται σε 740
εκατομμύρια ευρώ.
Η χρηματοδότηση προέρχεται από τις παρακάτω πηγές:
• 10% Μετοχικό κεφάλαιο
• 40% Χρηματοδοτική συμβολή του Δημοσίου
• 50% Δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, με την εγγύηση ομίλου
εμπορικών τραπεζών

14.2.5

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Οι συμβάσεις υπεγράφησαν τόσο στην ελληνική, όσο και στην αγγλική γλώσσα.
Τα κείμενα στις δύο γλώσσες έχουν την ίδια νομική ισχύ. Επίσης κστά κανόνα οι
συμβάσεις διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

14.2.5.1

Σύμβαση Παραχώρησης για τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση,
συντήρηση και εκμετάλλευση της γέφυρας Ρΐου - Ανπρρΐου.
Συμβαλλόμενα μέρη: Ελληνικό Δημόσιο, ΓΈΦΥΡΑ Α.Ε.
Είναι η βασική σύμβαση με την οποία το Δημόσιο αναθέτει στον
Παραχωρησιούχο τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση και
εκμετάλλευση της γέφυρας Ρίου-Ανπρρίου, παρέχοντάς του το δικαίωμα να εισπράττει
διόδια για μια καθορισμένη περίοδο. Η σύμβαση κυρώθηκε από τη Βουλή στις 24
Απριλίου 1996 (νόμος 2395/96). Η διάρκειά της είναι 42 χρόνια από την Ημερομηνία
Θέσης σε Ισχύ (24 Δεκεμβρίου 1997), αλλά προβλέπεται πρόωρη λήξη σε περίπτωση
πρόωρης επίτευξης της συμβατικής απόδοσης των μετοχών.
Η σύμβαση παραχώρησης της γέφυρας Ρίου - Ανπρρΐου, που υπεγράφη τον
Ιανουάριο του 1996, καταρτίστηκε σύμφωνα με τα διεθνή νομικά πρότυπα, γεγονός
που επέτρεψε στη συνέχεια την άντληση πόρων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων και έναν όμιλο ξένων κυρίως εμπορικών τραπεζών. Η υπογραφή της
αποτέλεσε ορόσημο για την ανάπτυξη του συστήματος παραχώρησης έργων υποδομής
σε ιδιώτες από το Δημόσιο.
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14.2.5.2 Σύμβαση κατασκευής για τη γέφυρα Ρίου-Ανπρρίου
Συμβαλλόμενα μέρη: ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΈΦΥΡΑ
Ταυτόχρονα με τη σύναψη της σύμβασης παραχώρησης, ο Παραχωρησιούχος
και η Κατασκευάστρια Κοινοπραξία υπέγραψαν σύμβαση μελέτης και κατασκευής "με το
κλειδί στο χέρι", η οποία προσυπεγράφη από το Δημόσιο.
Σύμφωνα με την εν λόγω σύμβαση, η Κατασκευάστρια Κοινοπραξία οφείλει να
συντάξει τη λεπτομερή μελέτη της γέφυρας Ρίου - Ανπρρίου και να ολοκληρώσει την
κατασκευή το αργότερο εντός 7 ετών (μέχρι τις 24 Δεκεμβρίου 2004) από την
Ημερομηνία Θέσης σε Ισχύ. Το κστ’αποκοπήν τίμημα που πρέπει να καταβληθεί στην
Κατασκευάστρια Κοινοπραξία παραμένει αμετάβλητο και δεν επηρεάζεται από τις
πραγματικές ποσότητες των υλικών. Η σύμβαση κατασκευής περιλαμβάνει τυπικές
διατάξεις που προβλέπουν, μεταξύ άλλων, την αλληλέγγυα και εις ολόκληρο ευθύνη
των μελών της Κοινοπραξίας Γέφυρα, την έκδοση εγγυητικών επιστολών καλής
εκτέλεσης υπέρ του Παραχωρησιούχου και διαδικασία επίλυσης διαφορών.
14.2.5.3 Συμβάσεις πριν από την Ημερομηνία Θέσης σε Ισχύ
Συμβαλλόμενα μέρη: Ελληνικό Δημόσιο, ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΈΦΥΡΑ
Οι εν λόγω συμβάσεις εκτελέστηκαν κστά τα έτη 1996 και 1997 και επέτρεψαν
τη διενέργεια των τελευταίων ερευνών στο υπέδαφος του πυθμένα του στενού Ρίου Αντιρρίου.
14.2.5.4 Σύμβαση Ελεγκτή Μελέτης
Συμβαλλόμενα
μέρη:
ΓΈΦΥΡΑ
Α.Ε.,
Buckland
&
Taylor
Ltd.
Το νομικό πλαίσιο προβλέπει τον έλεγχο της μελέτης που εκπονεί η Κατασκευάστρια
Κοινοπραξία από ανεξάρτητο ειδικό σύμβουλο μηχανικό της αποδοχής όλων των
συντελεστών.
Με τη Σύμβαση Ελεγκτή Μελέτης ο Παραχωρησιούχος ανέθεσε στην Buckland &
Taylor την έγκριση της οριστικής μελέτης της γέφυρας Ρίου - Ανπρρίου και όλων
ανεξαιρέτως των κστασκευασπκών σχεδίων.
14.2.5.5 Σύμβαση Επιβλέποντσς Μηχανικού
Συμβαλλόμενα μέρη: ΓΈΦΥΡΑ Α.Ε., FaberMaunsell Ltd.
Οι εργασίες που εκτελεί η Κατασκευάστρια Κοινοπραξία επιβλέπονται από έναν
άλλο ανεξάρτητο ειδικό σύμβουλο μηχανικό της αποδοχής όλων των συντελεστών.
Ο Επιβλέπων Μηχανικός οφείλει να κρίνει την καλή εκτέλεση του έργου από την
Κατασκευάστρια Κοινοπραξία και να υποβάλει τις σχετικές εκθέσεις. Ειδικότερα, πρέπει
να ελέγχει εάν οι εργασίες στο εργοτάξιο είναι σύμφωνες με τα κατασκευαστικά σχέδια
που έχει εγκρίνει ο Ελεγκτής Μελέτης και εάν πληρούν τις προδιαγραφές ποιότητας,
ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος. Πιστοποιεί επίσης την περαίωση της
γέφυρας.
Επιπλέον, ο Παραχωρησιούχος έχει επιφορτίσει τον Επιβλέποντα Μηχανικό με
την έκδοση μηνιαίων πιστοποιητικών πληρωμής, όπου αναφέρονται λεπτομερώς τα
ορόσημα που έχει επιτύχει η Κατασκευάστρια Κοινοπραξία. Οι πληρωμές του
Παραχωρησιούχου στην Κατασκευάστρια Κοινοπραξία που απορρέουν από τη σύμβαση
κατασκευής γίνονται με βάση το εν λόγω πιστοποιητικό.
14.2.5.6 Σύμβαση χρηματοδοπκής συμβολής
Συμβαλλόμενα μέρη: Ελληνικό Δημόσιο, ΓΈΦΥΡΑ Α.Ε.
Η χρηματοδότηση του έργου περιλαμβάνει επιχορήγηση του Ελληνικού
Δημοσίου.
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Η σύμβαση χρηματοδοτικής συμβολής περιγράφει λεπτομερώς τις οικονομικές
υποχρεώσεις του Δημοσίου έναντι του Παραχωρησιούχου, οι οποίες εκπληρώνονται
τμηματικά κστά τη διάρκεια της 7ετούς κατασκευαστικής περιόδου με την προϋπόθεση
άτι έχει προηγηθεί η εκτέλεση προσδιορισμένου ελάχιστου όγκου εργασιών από την
Κστασκευάστρια Κοινοπραξία. Η συνολική δέσμευση ανέρχεται σε επιχορήγηση 200
εκστ. ευρώ, σε τιμές Ιουλίου 1993.

14.2.5.7 Σύμβαση ανάληψης υποχρεώσεων από τους μετόχους
Συμβαλλόμενα μέρη: ΓΈΦΥΡΑ Α.Ε., GROUPE CTM, ΙΩΑΝΝΟΥ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ
(ΕΛΛΑΣ) Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε., ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε., ΑΘΗΝΑ
Α.Ε.Τ.Β.&Τ.Ε., ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε., Κ.Ι. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Μέσω της σύμβασης ανάληψης υποχρεώσεων από τους μετόχους, οι μέτοχοι
του Παραχωρησιούχου δεσμεύθηκαν να καταβάλουν 46,5 εκατ. ευρώ, σε τιμές Ιουλίου
1993, ως μετοχικό κεφάλαιο και να εκδώσουν τραπεζικές εγγυητικές επιστολές για το
σύνολο των ιδίων κεφαλαίων που δεν είχαν καταβληθεί έως την Ημερομηνία Θέσης σε
Ισχύ.
Οι μέτοχοι συμφώνησαν επίσης να ενεχυράσουν όλες τις μετοχές τους στον
Παραχωρησιούχο υπέρ των Δανειστών.
14.2.5.8 Συμφωνητικό για την Τεχνική Επίτροπή Εμπειρογνωμόνων και το
συμφκύνηπκό για την Οικονομική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων
Συμβαλλόμενα μέρη: Ελληνικό Δημόσιο, ΓΈΦΥΡΑ Α.Ε., τα 3 μέλη της Τεχνικής
Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και τα 3 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Εμπειρογνωμόνων
Η σύμβαση παραχώρησης και η σύμβαση κατασκευής προβλέπουν μια
διαδικασία επίλυσης διαφορών σύμφωνη με τα διεθνή πρότυπα υπό τη διαιτησία δύο
3μελών επιτροπών. Οι επιτροπές αυτές εξουσιοδοτήθηκαν να επιλύουν γρήγορα τις
ενδεχόμενες διαφορές μεταξύ των συντελεστών, ενώ κάθε συντελεστής αποδέχθηκε
ότι κάθε ομόφωνη απόφαση της επιτροπής είναι οριστική και δεσμευτική με άμεση
ισχύ.
14.2.6

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Οι χρηματοδοτικές συμβάσεις υπογράφηκαν στην αγγλική γλώσσα και διέπονται
από το αγγλικό δίκαιο.

14.2.6.1
Κύρια Δανειακή Σύμβαση της Ε. Τ.Επ.
Συμβαλλόμενα μέρη: ΓΈΦΥΡΑ Α.Ε., Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Η κύρια δανειακή σύμβαση της ΕΤΈπ είναι η βασική δανειοδοτική συμφωνία,
βάσει της οποίας η ΕΤΕπ χορηγεί στον Παραχωρησιούχο δάνειο ύψους 370 εκστ. ευρώ
με κυμαινόμενο επιτόκιο.
Το δάνειο θα εκταμιευθεί κατά την κατασκευαστική περίοδο ανάλογα με τις
ανάγκες του Αναδόχου και θα αποπληρωθεί ολοσχερώς το αργότερο 25 χρόνια μετά
την τελευταία εκταμίευση. Προϋπόθεση για την πρώτη ανάληψη είναι η έγκριση της
οριστικής μελέτης της γέφυρας Ρίου - Ανπρρίου από τον Ελεγκτή Μελέτης.
Κάθε ανάληψη κστά τη διάρκεια της κατασκευαστικής περιόδου θα
εξασφαλίζεται με την προηγούμενη έκδοση τραπεζικών εγγυητικών επιστολών υπέρ της
ΕΤΈπ.
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14.2.6.2
Σύμβαση χρηματοδότησης για την έκδοση εγγυητικών επιστολών.
Συμβαλλόμενα μέρη: ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. και όμιλος εμπορικών τραπεζών, μεταξύ των
οποίων και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων.
Η σύμβαση χρηματοδότησης για την έκδοση εγγυητικών επιστολών έχει ως
πρωταρχικό στόχο να εγγυηθεί τις αναλήψεις του Παραχωρησιούχου από το δάνειο της
ΕΤΕπ. Οι εγγυητικές επιστολές είναι απλώς εξασφαλίσεις, αλλά είναι δυνατό να ζητηθεί
η κατάπτωση τους, σε περίπτωση αθέτησης ειδικών υποχρεώσεων του
Παραχωρησιούχου βάσει των χρηματοδοτικών συμβάσεων. Σε περίπτωση που η ΕΤΕπ
ζητήσει την κατάπτωση τους, οι εμπορικές τράπεζες θα υπεισέλθουν σε όλα τα
δικαιώματα των Δανειστών έναντι του Παραχωρησιούχου. Οι εγγυητικές επιστολές
λήγουν την ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργασιών για τη γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου.
Σε λίγες περιπτώσεις η σύμβαση παροχής εγγυητικών επιστολών προβλέπει
επίσης τη δυνατότητα προκαταβολής μετρητών από τις εμπορικές τράπεζες στον
Ανάδοχο.
14.2.6.3
Συμςχυνηπκό κοινών όρων
Συμβαλλόμενα μέρη: ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όμιλος
εμπορικών τραπεζών, μεταξύ των οποίων και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων.
Το συμφωνητικό κοινών όρων αποτελεί συμφωνία-πλαίσιο για την κύρια
δανειακή σύμβαση της ΕΤΕπ και τη σύμβαση χρηματοδότησης για την έκδοση
εγγυητικών επιστολών.
Παραθέτει λεπτομερώς τις υποχρεώσεις του Παραχωρησιούχου έναντι των
Δανειστών και ορίζει τους λόγους καταγγελίας σε βάρος του Παραχωρησιούχου, οι
οποίες είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε απαίτηση άμεσης αποπληρωμής της οφειλής
προς τους Δανειστές.
14.2.6.4 Σύμβαση μεταξύ πιστωτών
Συμβαλλόμενα μέρη: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όμιλος εμπορικών τραπεζών,
μεταξύ των οποίων και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων.
Η σύμβαση μεταξύ πιστωτών ουσιαστικά περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο
μπορεί η ΕΤΕπ να εφαρμόσει το πακέτο εξασφαλίσεών της, από το δικαίωμα παύσης
των αναλήψεων του Παραχωρησιούχου από το δάνειο της ΕΤΕπ μέχρι τη δυνατότητα
κατάπτωσης των εγγυητικών επιστολών των εμπορικών τραπεζών.
Ορίζει επίσης λεπτομερώς τη σειρά προτεραιότητας των Δανειστών ως προς τις
εξρσφαλίσεις και τα συγκεκριμένα δικαιώματα των Δανειστών να απαιτήσουν την
άμεση αποπληρωμή των διαφόρων οφειλών του Παραχωρησιούχου έναντι αυτών.
14.2.6.5 Συμφωνίες Α νταλλαγής Επποκΐων
Συμβαλλόμενα μέρη: ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., Bank of America ΝΑ, The Bank of TokyoMitsubishi
Για να μειωθεί ο κίνδυνος από τις διακυμάνσεις των επιτοκίων, ο
Παραχωρησιούχος συνήψε 2 βασικές συμφωνίες ανταλλαγής για μέγιστο ονομαστικό
ποσό 340 εκστ. ευρώ.
Βάσει αυτών, ο Παραχωρησιούχος καταβάλλει δόσεις σταθερού επιτοκίου στις
ανωτέρω τράπεζες, ενώ αυτές του καταβάλλουν δόσεις υπολογιζόμενες βάσει των
πραγματικών επποκΐων σε ευρώ που ανακοινώνονται για κάθε συγκεκριμένη περίοδο.
14.2.7

ΔΑΠΑΝΕΣ - ΠΟΡΟΙ

Οι χρηματικές ροές κατά τη διάρκεια της επταετούς κατασκευαστικής περιόδου
προβλέπεται ότι θα διαμορφωθούν ως εξής:
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Σχήμα 14.3: Χρηματορροές Κατασκευαστικής Περιόδου

Έξοδα

Εκατομμύρια
Ευρώ

Κύριες εργασίες
Υπερσυμβατικές
εργασίες

Πόροι

585.0 Ίδια κεφάλαια
Χρηματοδότηση
8.3 υπερσυμβσπκών
εργασιών
Χρηματοδοτική
συμβολή Δημοσίου

Εκατομμύρια
Ευρώ
68.7
8.3

Έλεγχος Μελέτης &
Επίβλεψη

15.2

Λειτουργικά έξοδα

50.0

Χρηματοοικονομικά
έξοδα

82.0 Δάνειο ΕΤΕπ

358.4

740.5 Σύνολο πόρων

740.5

Σύνολο εξόδων

305.1

Μολονότι οι συμβάσεις συνήφθησαν πριν από την καθιέρωση του ευρώ,
προβλέπουν την καταβολή των οικονομικών υποχρεώσεων των χρηματοδοτών σε
ευρώ. Ως επακόλουθο τούτου, ο Παραχωρησιούχος διαπραγματεύθηκε και συμφώνησε
την αποτίμηση σε ευρώ των σημαντικότερων δαπανών του και του κατ' αποκοπή
τιμήματος των εργασιών.

14.3
14.3.1

ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η Αττική Οδός είναι ένα σύνθετο, πολύμορφο, πολυεπίπεδο έργο τα πρώτα
στάδια του οποίου τοποθετούνται χρονικά στα μέσα της δεκαετίας του '90. Το
συνολικό έργο περιλαμβάνει την Μελέτη - Κατασκευή - Αυτοχρηματοδότηση και
Εκμετάλλευση της Αττικής Οδού, δηλαδή του αυτοκινητόδρομου Ελευσίνας - Σταυρού
- Α/Δ Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμυττού. Το έργο έχει ενταχθεί
στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών (TEN’S) ως έργο προτεραιότητας για την
ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της πρωτεύουσας αλλά και για τη χώρα γενικότερα
και αυτό γιατί:
• συντελεί στην διαμόρφωση του περιφερειακού δακτυλίου της Αθήνας, επιτρέποντας
τη διακίνηση στην Αττική παρακάμπτοντας την Αθήνα, με αποτέλεσμα την
αποφόρτιση των βεβαρημένων κεντρικών οδικών αρτηριών,
• αποτελεί το βασικό κορμό διασύνδεσης των μεταφορικών μέσων, αφού συνδέει τις
υπάρχουσες βασικές υποδομές (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμούς τραίνου, ηλεκτρικού,
μετρά, υπεραστικών και βαρέων μεταφορών, κλπ),
• υποβοηθά την ταχεία επικοινωνία μεταξύ περισσοτέρων από 30 δήμων της Αττικής
παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες,
• θέτει ευνοϊκές προϋποθέσεις για την βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη όλου του
νομού και ιδιαίτερα των υποβαθμισμένων δυτικών περιοχών,
• αποτελεί, λόγω της άριστης συγκοινωνιακής και περιβαλλοντικής χωροθέτησης του,
τη βάση για τη στρατηγική διάρθρωση των ενεργειακών και επικοινωνιακών δικτύων
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της Αττικής και μοχλό για την ολοκληρωμένη χωροταξική και πολεοδομική σχεδίαση
της Αττικής,
• εντάσσεται πλήρως στο ευρύτερο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον, καθώς
επιλύει όχι μόνο κυκλοφοριακά προβλήματα αλλά και κοινωνικά, αναπτυξιακά και
περιβαλλοντικά,
• συντελεί στην βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών της ευρύτερης περιοχής
Λεκανοπεδίου καθώς θα αποφορτίσει σε σημαντικό βαθμό τις κεντρικές οδικές
αρτηρίες,
• εξοικονομεί περισσότερες των 270.000 ωρών παραγωγικού και ελεύθερου χρόνου
ημερησίως, χρόνος που αποπμάται σε ετήσιο κοινωνικό και οικονομικό όφελος
περίπου 150 δια δρχ.,
• εξοικονομεί 2 εκ. λίτρα καυσίμων ημερησίως αποφέροντας, έτσι, ετήσιο οικονομικό
όφελος 150 δισ. δρχ.,
• φέρνει στο φως αξιόλογα αρχαιολογικά ευρήματα (νομίσματα, κοσμήματα, εργαλεία,
χρηστικά αντικείμενα, τάφους κ.α) και
• δημιουργεί χιλιάδες θέσεις εργασίας καθώς στο έργο απασχολούνται σήμερα περίπου
4.500 εργαζόμενοι κάθε ειδικότητας (διευθυντικά στελέχη, επιστήμονες όλων των
ειδικοτήτων, υπάλληλοι και εργστοτεχνικό προσωπικό).
Με το Ν. 2445/96, παραχωρήθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο στην Ανώνυμη
Εταιρία με την επωνυμία «ΑΤΠΚΗ ΟΔΟΣ, Ανώνυμη Εταιρία Παραχώρησης Ελευσίνας Σταυρού - Α/Δ Σπάτων & Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμυττού» το αποκλειστικό
δικαίωμα μελέτης κατασκευής - αυτοχρηματοδότησης και εκμετάλλευσης του
Αυτοκινητοδρόμου.
Το όλο έργο αποτελεί μια επιχείρηση της οποίας ο κύκλος εργασιών στα
προσεχή 20 χρόνια εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 2,5 τρισ. δρχ. Οι εργασίες
κατασκευής άρχισαν τον Αύγουστο του 1997 και σήμερα έχει υλοποιηθεί και λειτουργεί
το 93,96% του συνόλου του έργου.

14.3.2

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το συνολικό έργο εκτελείται δια μέσου τριών εταιριών (τις οποίες έχουν ιδρύσει
οι 11 μεγάλες ελληνικές κατασκευαστικές εταιρίες22) την Αττική Οδό Α.Ε., την
κοινοπραξία Αττική Οδός και τις Αττικές Διαδρομές Α.Ε., δηλαδή τον όμιλο
ΑΤΠΚΗ ΟΔΟΣ.
• Η Αττική Οδός ΑΕ, είναι ο ανάδοχος του έργου, ο παραχωρησιούχος
(Concessionaire) και έχει τη συνολική επιχειρηματική ευθύνη έργου, καθ' όλη τη
διάρκεια της Σύμβασης Παραχώρησης (23 έτη). Οι μέτοχοι της Α.Ε. επενδύουν στο
έργο 60 δισ. δρχ. και αναμένουν την απόδοση αυτών των κεφαλαίων κστά την
Περίοδο Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης, η οποία θα ακολουθήσει το πέρας της
κατασκευής του έργου. Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών της Α.Ε. υπολογίζεται σε
περίπου 100 δισ. δρχ./έτος κστά την περίοδο της Εκμετάλλευσης (18 χρόνια).
• Η Κοινοπραξία Αττική Οδός έχει αναλάβει από την Α.Ε. τη Μελέτη - Κατασκευή
με Κατ' Αποκοπήν Τίμημα και όλες τις ευθύνες της έγκαιρης και έντεχνης εκτέλεσης
του έργου, με μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών 120 δισ. δρχ./έτος κατά την περίοδο
Εκτέλεσης (5 χρόνια).
• Η εταιρία Αττικές Διαδρομές Α.Ε. έχει αναλάβει από την Α.Ε. τη Λειτουργία και
την καθημερινή Συντήρηση του έργου, καθώς και την εποπτεία της κυκλοφορίας σ’
αυτό, ώστε οι χρήστες να απολαμβάνουν καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης
Παραχώρησης έναν αυτοκινητόδρομο ασφαλή, με ποικίλες σύγχρονες υπηρεσίες. Ο
22 Οι εταιρίες αυτές είναι οι ΑΚΤΏΡ ATE, ΑΒΑΞ ΑΕ, ΑΛΤΈ ATE, ΑΤΤΊ-ΚΑΤ ΑΤΕ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕ, ΕΤΕΟ ΑΕ,
3&Ρ (ΕΛΛΑΣ) ATE, Κ.Ι. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, ΤΕΒ ΑΕ, ΤΕΓΚ ΑΕ._________________________________
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κύκλος εργασιών κατά την Περίοδο Λειτουργίας του έργου προϋπολογίζεται περίπου
σε 10 δισ. δρχ./έτος, επί 18 χρόνια.

14.3.3

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Το έργο διέπεται από ένα σύνολο άρτια καταρτισμένων συμβάσεων που
ρυθμίζουν τις σχέσεις εντός και εκτός ομίλου. Συνολικά υπάρχουν 138 συμβάσεις
ανάμεσα σε 65 συμβαλλόμενους φορείς.
Η γενική δομή των συμβάσεων του έργου της Αττικής Οδού αποτυπώνεται στο
Σχήμα 14.4. Η δομή των κύριων συμβατικών σχέσεων ανάμεσα στις τρεις εταιρίες του
ομίλου και στους φορείς εκτός ομίλου παρουσιάζεται στο Σχήμα 14.5. Ο Πίνακας 14.1
παρουσιάζει το είδος των συμβάσεων και τον αριθμό τους ανά συμβαλλόμενο.
Σχήμα 14.4: Η Γενική Δομή των Συμβάσεων

Παραχώρηση Δικαιωμάτων
δια της
Σύμβασης Παραχώρησης
Concession Contract

Κ/= Αττική
Οδός

Σύμβαση Μελέτης-Κστασκευής
DBC Contract
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Σχήμα 14.5: Η Δομή των Κύριων Συμβατικών Σχέσεων

Κύριος του Έργου
Ελληνικό Δημόσιο
ΚτΕ

Σύμβαση AM

Κοινοπρακτικό
Συμφωνητικό

Συμβάσεις
Εκτέλεσης
Έργου/
Ποουπθειών

Σύμβαση
Παροχής
Τεχνογνωσίας

Σύμβαση Συστ.
Διοδίων Διαχειρ,
Κυκλοφορίας

(
I

Συμβάσεις
Παροχής
Υπηρεσιών

Συμβάσεις
Προμηθειών

Προμηθευτές

EGIS Λ
Projects

)
Υπεργολάβοι

Υπεργολάβοι
Προμηθευτές
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Πίνακας 14.1: Είδος Συμβάσεων και Αριθμός Συμβαλλόμενων
Κύριες Συμβάσεις Εκτέλεσης........................................23
Κύριες Δανειακές Συμβάσεις και
Συμβάσεις Εξασφάλισης...............................................78
Ειδικές Συμβάσεις Αμοιβών............................................8
Άλλες Ειδικές Συμφωνίες................................................ 7
Άλλες Συμβάσεις.......................................................... 22

138 Συμβάσεις

65 Συμβαλλόμενοι

Ελληνικό Δημόσιο
Εταιρία Παραχώρησης
Κ/Ξ Κατασκευής
Εταιρία Λειτουργίας-Συντήρησης
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ)
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων
Εμπορικές Τράπεζες
16
Μέτοχοι της ΑΕ
Μεμονωμένα μέλη Κ/Ξ - Σύμβαση
Ανεξάρτητος Μηχανικός
Τεχνικός Σύμβουλος Τραπεζών
Τεχνικός Σύμβουλος ΕΙΒ
Νομικοί Σύμβουλοι Τραπεζών
Νομικοί Σύμβουλοι ΕΙΒ
Νομικοί Σύμβουλοι Εταιρίας Παραχώρησης
Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι Τραπεζών
Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι Εταιρίας Παραχώρησης
Ασφαλιστικές Εταιρίες
Αντασφαλιστικές Εταιρίες
Σύμβαση Settlement — ΚΗΑ - Escrow

14.3.4

1
1
1
1
1
1
11
11
1
1
1
1
1
3
1
1
2
6
2

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Η Αττική Οδός είναι από τα μεγαλύτερα (αν όχι το μεγαλύτερο)
συγχρημστοδοτούμενο έργο στην Ευρώπη. Παρουσιάζει δε μία αρκετά σύνθετη δομή
χρηματοδότησης. Η δομή χρηματοδότησης και η συνεισφορά κάθε φορέα στην
συνολική χρηματοδότηση του έργου αποτυπώνεται στο Σχήμα 14.6.
Τέλος το Σχήμα 14.7 παρουσιάζει τη δομή εξασφαλίσεων των διάφορων
φορέων χρηματοδότησης.
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Σχήμα 14.6: Δομή Χρηματοδότησης

Εγγυήσεις
κατά την
Περίοδο
Λειτουργίας

Χρηματοδότηση
από ΕΙΒ
(220 Οισ. δρχ..)

Χρηματοδότηση
από
Εμπορικές
Τράπεζες
(140 εκ. EURO)

Επικουρική
Χρη ματοδότηση
(85 εκ. EURO)

Εγγυήσεις ΕΙΒ
και
αναπληρωματική
Χρηματοδότηση
(480 εκ. EURO)

Εγγυήσεις
Ελληνικού Δημοσίου
& Αποζημίωση
Χρηματοδότησης

Εγγυήσεις στην ΕΙΒ
κατά την
Περίοδο Κατασκευής
(480 εκ. EURO)

Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων
ΕΙΒ
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Σχήμα 14.7: Δομή Εξασφαλίσεων

Έλληνες
Μέτοχοι

Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ)

Διατραπεζική
Σύμβαση

Εμπορικές
Τράπεζες

◄------

4_________________ *

14.3.5

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Από την υλοποίηση του έργου της Αττικής Οδού προκύπτουν σημαντικά
κοινωνικοοικονομικά οφέλη. Αυτά μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε πέντε βασικές
κατηγορίες, ως εξής:
•
•
•
•

Βελτίωση Κυκλοφοριακού
Οικονομία Χρόνου
Οικονομία Καυσίμων
Περιβαλλοντολογικά οφέλη
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• Αντιπλημμυρική Θωράκιση
Σύμφωνα με μελέτες που αφορούν στη συνολική λειτουργία του Έργου, η
Αττική Οδός υπολογίζεται ότι θα αφομοιώνει καθημερινά περίπου το 8% της συνολικής
κίνησης αυτοκινήτων του Λεκανοπεδίου. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε περίπου
250.000 Ι.Χ. αυτοκίνητα. Η Αττική Οδός πετυχαίνει έτσι τη σχετική αποσυμφόρηση του
οδικού δικτύου της Αττικής.
Επίσης, η χρήση της Αττικής Οδού έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πλέον
των 270.000 ωρών παραγωγικού και ελεύθερου χρόνου ημερησίως, χρόνος που
απστιμάται σε ετήσιο κοινωνικό και οικονομικό όφελος περίπου 150 δισ. Δρχ.
Εντυπωσιακά αποτελέσματα στον χώρο της οικονομίας καυσίμων προκύπτουν
από την λειτουργία της Αττικής Οδού. Σύμφωνα με μελέτες μετά την ολοκλήρωση του
έργου θα είναι δυνατή η εξοικονόμηση 2 εκατομμυρίων λίτρων ημερησίως με ετήσιο
οικονομικό όφελος περί τα 150 δις. Δρχ.
Σκοπός της Αττικής Οδού είναι ανάμεσα στα άλλα και η γενικότερη αναβάθμιση
της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Αττικής. Στο πλαίσιο αστό δεν θα μπορούσε να
παραβλεφθεί ο σεβασμός του περιβάλλοντος και η συμμετοχή στην μείωση κάθε είδους
ρύπων στο ταλαιπωρημένο λεκανοπέδιο της Αττικής. Με την αποφόρτιση του
κεντρικού άξονος κυκλοφορίας της Αττικής, η σημαντική μείωση των αερίων ρύπων και
των θορύβων στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας είναι αυτονόητη. Ειδικά για την
μείωση των θορύβων η Αττική Οδός έχει μελετήσει, εφαρμόζει και θα εφαρμόσει
σημαντικά ανπθορυβικά μέτρα σε συνάρτηση με την εδαφική διαμόρφωση και τις
ανάγκες κάθε περιοχής. Για την διαρκή παρακολούθηση των τιμών του επιπέδου των
ρύπων και του θορύβου, σε καίρια σημεία επί της Αττικής Οδού θα τοποθετηθούν 6
αυτόματοι σταθμοί μέτρησης θορύβου και 8 αυτόματοι σταθμοί μέτρησης
ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Τέλος, τα ανππλημμυρικά έργα που κστασκευάσθηκαν και κατασκευάζονται
έχουν μελετηθεί έτσι ώστε να επαρκούν όχι μόνο για τις υπάρχουσες χρήσεις γης αλλά
και τις "ρεαλιστικά" αναμενόμενες αλλαγές χρήσεων γης που επιδεινώνουν ραγδαία τις
συνθήκες απορροής και που αποτελούν την σημαντικότερη αιτία του ανππλημμυρικού
προβλήματος της Ατπκής.Τα έργα αυτά αποτελούν το ενδιάμεσο τμήμα (λόγω
γεωγραφικής θέσης της χάραξης των κυκλοφορικών έργων) του συνολικού και ενιαίου
σχεδιασμού ανππλημμυρικών έργων για την Αττική.
Πέρα όμως από τα παραπάνω, η Αττική Οδός είναι ένα σπουδαίο έργο, ένας
κλειστός αυτοκινητόδρομος υψηλών προδιαγραφών, εφάμιλλος των αντίστοιχων
ευρωπαϊκών που σίγουρα αποτελεί απόδειξη του εκσυγχρονισμού μεγάλων έργων
υποδομής που πραγματοποιούνται στη χώρα μας

14.4

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι η Ελλάδα έχει μπει πλέον σε τροχιά
ανάπτυξης και υλοποίησης μεγάλων έργων, όπως επιτάσσουν τα παγκοσμίως
πσγιωμένα πρότυπα του προηγμένου κόσμου. Έχει επιτρέψει, δηλαδή, στον ιδιωτικό
τομέα, και ταυτόχρονα στα κεφάλαια και στην εμπειρία που αυτός διαθέτει, να
εισχωρήσει σπς διαδικασίες υλοποίησης των έργων από τα πρώιμα κιόλας στάδια, κάτι
που συμβάλλει στην επιτυχή, ως επί το πλείστον, διεκπεραίωση και χρηματοοικονομική
βιωσιμότητα και οικονομική και κοινωνική ευημερία, τόσο για τον ιδιωτικό τομέα, όσο
και για τον δημόσιο.
Βέβαια, αυτό δε σημαίνει ότι δεν προκύπτουν δυσκολίες και εμπόδια που
συνεπάγονται τεράστιο κόστος και καθυστερήσεις. Δυστυχώς η Ελλάδα, συνοδεύεται
από μία αρνητική φήμη υπερβάσεων κόστους και χρονικού προγραμμσπσμού. Σε αυτό,
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σε γενικές γραμμές, συμβάλλουν καθοριστικά: ο τεράστιος και αργοκίνητος μηχανισμός
του Ελληνικού Δημοσίου που εγκλωβίζει μελέτες και προτάσεις στα γρανάζια της
γραφειοκρατίας, εγκλωβίζοντας ταυτόχρονα πακτωλούς χρημάτων διαθέσιμων προς
επένδυση, οι μικροπολιτικές σκοπιμότητες που στόχο έχουν την εξυπηρέτηση πολιτικών
και κομματικών συμφερόντων εις βάρος του κοινωνικού συμφέροντος, καθώς και τα
διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας εν γένει.
Παρόλα αυτά, τα τελευταία χρόνια υπάρχει εμφανέστατη αλλαγή και βελτίωση,
τόσο της οικονομίας και του γενικότερου μακροοικονομικού περιβάλλοντος όσο και των
μηχανισμών από τους οποίους περνούν τα διάφορα στάδια ενός έργου με ορατά σε
όλους πλέον αποτελέσματα, κάτι που αποτελεί κίνητρο για μία συνισταμένη
προσπάθεια προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης. Απόδειξη αυτής της αλλαγής
αποτελούν έργα όπως η Ζεύξη Ρίου - Αντίρριου και η Αττική Οδός.
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ΜΕΡΟΣ Δ'
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
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Στο παρόν τέταρτο και τελευταίο τμήμα της παρούσας δ/πλωμσπκής
παρουσιάζονται με τρόπο συνοπτικό τα κύρια συμπεράσματα της. Τα συμπεράσματα
διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες που αντιστοιχούν στα τμήματα της εργασίας που
προηγήθηκαν. Πιο συγκεκριμένα, αφορούν το project finance, τις συνεργασίες
Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα (PPP's) και την ευρωπαϊκή και ελληνική εμπειρία στη
χρηματοδότηση μεγάλων έργων. Τέλος, γίνονται κάποιες προτάσεις για παραπέρα
διερεύνηση του θέματος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΠΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
15.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Το παρόν κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στα τελικά συμπεράσματα της ανάλυσης
που προηγήθηκε στα επιμέρους τμήματα της παρούσας εργασίας. Τα συμπεράσματα
παρουσιάζονται ανά θεματική ενότητα, δηλαδή ξεχωριστά για το project finance, για τις
Συνεργασίες Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα (PPP's) και για την εφαρμογή στην πράξη των
διευθετήσεων αυτών. Τέλος, γίνονται κάποιες προτάσεις για παραπέρα διερεύνηση του
θέματος.

15.2 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΑΤΟ PROJECT FINANCE
To project financing αποτελεί, χωρίς αμφιβολία, ένα χρήσιμο εργαλείο το οποίο
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποτελεσματική και αποδοτική αξιοποίηση του
φυσικού πλούτου μιας χώρας, καθώς και για την δημιουργία αυτόνομων
εγκαταστάσεων παραγωγής. Κστά αυτή τη μέθοδο χρηματοδότησης, μία ομάδα ή
κοινοπραξία ιδιωτικών εταιρειών ιδρύουν μία νέα επιχείρηση (project company) για τη
μελέτη, κατασκευή και εκμετάλλευση ενός συγκεκριμένου έργου υποδομής.
Για την υλοποίηση ενός έργου με τη μέθοδο αυτή τρεις είναι οι απαραίτητες
προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται: το έργο είναι (1) τεχνικά εφικτό, (2)
οικονομικά βιώσιμο και ότι (3) θα είναι φερέγγυο εάν χρηματοδοτηθεί με τη λογική που
θα προταθεί από τους αναδόχους του.
Τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από τον σχηματισμό της ξεχωριστής αυτής
επιχειρηματικής οντότητας, σε συνδυασμό με τα πλεονεκτήματα που δημιουργούνται
από τον συνασπισμό δυνάμεων του ιδιωτικού τομέα (όπως γιο παράδειγμα οικονομίες
κλίμακας, καλύτερη πιστοληπτική ικανότητα, επιμερισμός κινδύνου κτλ), καθιστούν το
project financing μία ιδιαίτερα θελκτική μορφή χρηματοδότησης.
Απόδειξη του παραπάνω συμπεράσματος, αποτελεί το γεγονός ότι το project
financing χρησιμοποιείται παγκοσμίως σε μία ευρεία γκάμα παραγωγικών κλάδων, από
την εκμετάλλευση κοιτασμάτων πετρελαίου και την εξόρυξη μεταλλευμάτων έως την
ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών και την κατασκευή συγκοινωνιακής υποδομής. Συνιστά,
δηλαδή, μέθοδο χρηματοδότησης που απολαμβάνει αυξανόμενης δημοτικότητα, καθώς
οι κυβερνήσεις επιδιώκουν την ανάμειξη του ιδιωτικού τομέα στη χρηματοδότηση και
λεπουργία της δημόσιας υποδομής. Οι επενδύσεις και η ανάληψη του management των
δημόσιων περιουσιακών στοιχείων από τον ιδιωτικό τομέα στηρίζεται ονοικτά από τις
κυβερνήσεις που αναγνωρίζουν ότι οι εταιρίες του ιδιωτικού τομέα είναι αρτιότερα
εξοπλισμένες κοι περισσότερο αποδοτικές από ότι οι ίδιες στην ανάπτυξη και διαχείριση
μεγάλων δημόσιων υπηρεσιών και υποδομών.
Φυσικά, για την πρακτική υλοποίηση του παραπάνω στόχου απαιτείται η
συνδρομή της εκάστστε κυβέρνησης, η οποία με μέτρα αναπτυξιακής πολιτικής
(επενδυτικά κίνητρα κτλ), αλλά κυρίως με την δημιουργία κατάλληλου κλίματος
δέσμευσης, σοβαρότητας και μακροχρόνιας σταθερότητας μπορεί να προσελκύσει
τέτοιου είδους μεγάλες επενδύσεις.
Παρόλα αυτά, είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί το γεγονός άτι επειδή και μόνο
ένα έργο μπορεί να επιτευχθεί με την πρακτική του project financing δε σημαίνει άτι
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πρέπει απαραιτήτως να χρηματοδοτηθεί με αυτόν τον τρόπο. Τα σχετικό
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των εναλλακτικών μέσων χρηματοδότησης πρέπει
να σταθμιστούν για να καθοριστεί ποιο τεχνική θα είναι περισσότερο επωφελής για
τους ανοδόχους και μετόχους του έργου.

15.3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Οι Συνεργασίες Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα (PPP’s) μπορεί να κυμαίνονται από
την απλή εμπορευμστοποίηση έως την πλήρη ιδιωτικοποίηση, αλλά σε γενικές γραμμές,
αποτελούν μακροχρόνιες συνεργασίες ανάμεσα στο δημόσιο κοι ιδιωτικό τομέα με
στόχο τη λειτουργία των έργων υποδομής και/ή υπηρεσιών.
Μέσω των ΡΡΡ s, τα πλεονεκτήματα του ιδιωτικού τομέα - ο δυναμισμός, η
πρόσβαση σε κονδύλια, η γνώση των τεχνολογιών, η διαχειριστική αποδσπκστητα και
το επιχειρηματικό δαιμόνιο - συνδυάζονται με την κοινωνική ευθύνη, την
περιβαλλοντική ευαισθησία, την τοπική γνώση και τις ανησυχίες για δημιουργία νέων
θέοεων εργασίας του δημόσιου τομέα.
Παρόμοια με τη χρηματοδότηση project financing, οι συνεργασίες αυτές
απαιτούν ένα σταθερό μακροοικονομικό κλίμα και ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που
υποστηρίζει και ενισχύει την ανάμειξη του ιδιωτικού τομέα.
Σημεΐο-κλειδί για την επιτυχία μιας Συνεργασίας Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα
είναι η εξαρχής ολοκληρωμένη δόμηση τους με έμφαση στις απαιτήσεις του έργου,
τους ρόλους, τους τομείς ευθύνης και στη διευθέτηση των ανπκρουόμενων
συμφερόντων. Κάτι τέτοιο απαιτεί εξειδικευμένη γνώση κοι εμπειρία και βασίζεται
κσταρχήν στις δομή των συμβατικών σχέσεων. Οι συμβάσεις πρέπει να καλύπτουν όλες
τις σημαντικές πτυχές ενός ΡΡΡ έργου αλλά και να εππρέπουν κάποια ευελιξία για
καινοτομία και οικονομία, συγκεκριμενοποιώντας τις λειτουργικές απαιτήσεις και όχι
απαραίτητα τις τεχνικές λεπτομέρειες.
Είναι πολύ σημανπκό να γίνει αντιληπτό σπ οποιοδήπστε έργο ΡΡΡ εμπεριέχει
τον επιμερισμό της ευθύνης και του κινδύνου ανάμεσα στους εταίρους δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα και τη συγχώνευση δύο εντελώς διαφορεπκών "πολιτισμών", οι οποία
πρέπει να επιδείξουν ευελιξία στην μεταξύ τους συνεργασία.

15.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΑΠΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΗΝ
ΣΤΗΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Η εμπειρία από την εφαρμογή στην πράξη των Συνεργασιών Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα αποδεικνύει ότι οι συνεργασίες αυτές όταν δομούνται στις σωστές
βάσεις παράγουν θεαματικά αποτελέσματα. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει τόσο από
την ευρωπαϊκή, όσο και από την ελληνική πραγματικότητα.
Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι κίνδυνοι που
υπάρχουν σε τέτοιου μεγέθους έργα και η δέσμευση που απαιτείται για την επιτυχία
τους. Δέσμευση που ήταν εμφανής και ικανή να "διασώσει" ένα έργο της τάξεως του
Eurotunnel, αλλά αρκετά δυσδιάκριτη και αδύναμη για να "περισώσει" ένα πολύ
μικρότερο έργο, αυτό του Μετρά της Θεσσαλονίκης (το οποίο προωθείται πλέον ως
δημόσιο έργο με απευθείας χρηματοδότηση).
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15.5 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
Το θέμα της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην μελέτη, κατασκευή και
λειτουργία έργων υποδομής και στην παροχή υπηρεσιών δημόσιου χαρακτήρα είναι
πρακτικά ανεξάντλητο και ιδιαίτερα ενδιαφέρον για αναπτυσσόμενες χώρες που δεν
διαθέτουν ούτε τους πόρους ούτε την τεχνογνωσία να αντεπεξέλθουν αποτελεσματικά
και αποδοτικά σε τέτοιες προκλήσεις.
Η διερεύνηση της μεταφερσιμότητας (transferability) της σχετικής διεθνούς
εμπειρίας σε χώρες υπό ανάπτυξη, καθώς και η αντίστοιχη μεταφερσιμότητα της
εμπειρίας από τομέα σε τομέα μέσα στα όρια της ίδιας χώρας αποτελούν οπωσδήποτε
θέματα για περαιτέρω διερεύνηση.
Επίσης, θέμα για περαιτέρω εξέταση αποτελεί η διερεύνηση των περιθωρίων για
την εφαρμογή τέτοιων συνεργασιών σε τομείς πέραν της συγκοινωνιακής υποδομής
στην Ελλάδα.
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