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Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία από τον όμιλο Πειραιώς-ΑΤΕbank

Αγροεπιχειρείν 
με επτά κινήσεις

Με τη φιλοδοξία να βάλουν σε νέες 
υγιείς βάσεις την ανάπτυξη της ελληνι-
κής γεωργίας, τίθενται άμεσα σε εφαρ-
μογή τα νέα επενδυτικά εργαλεία που 
σχεδιάζουν μήνες τώρα οι επιτελείς του 
τραπεζικού ομίλου Πειραιώς-ΑΤΕbank. 

Αποκλειστικές πληροφορίες της  
Agrenda θέλουν ορισμένα από τα νέα 
τραπεζικά προϊόντα να εφαρμόζονται ή-
δη πιλοτικά με μεγάλη επιτυχία και να 
τίθενται πλήρως στη διάθεση των συντε-
λεστών της αγροτικής παραγωγής με την 
ολοκλήρωση των διαδικασιών ανακεφα-
λαιοποίησης της τράπεζας.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και 
η δημιουργία επενδυτικού κεφαλαίου 
(Agro Fund) συνολικού ύψους 100 εκατ. 
ευρώ, το οποίο θα δραστηριοποιηθεί αυ-
στηρά στο χώρο της αγροτικής παραγω-
γής, συμμετέχοντας σε επιχειρηματικά 
projects με νέες ιδέες και καινοτομία.

Στις χρηματοδοτικές λύσεις που προ-
ωθεί αυτό τον καιρό η τράπεζα, συμπε-
ριλαμβάνονται, εκτός από τις γνωστές 
διευκολύνσεις για την υλοποίηση των 
Σχεδίων Βελτίωσης, μόνιμου χαρακτή-
ρα προγράμματα για τους βιοκαλλιεργη-
τές (προκαταβολή μέρους των ενισχύσε-
ων της 5ετίας) και τους Νέους Αγρότες 
(πριμ πρώτης εγκατάστασης).

Σε καλό δρόμο βρίσκεται, επίσης, το 
Κέντρο Αγροτικής Επιχειρηματικότη-
τας (Agro Green),  το οποίο θα εγκατα-
σταθεί στο ιστορικό κτίριο της ATEbank 
στο Καστρί και το οποίο, παράλληλα με 
την προώθηση σημαντικών μελετών 
για τον αγροτικό χώρο, θα αναλαμβά-
νει τη συστηματική καθοδήγηση των ε-

παγγελματιών του αγροτικού χώρου 
και των συντελεστών της αγροτικής 
παραγωγής ευρύτερα σε ό,τι αφορά 
στην ανάπτυξη δραστηριότητας στον 
πρωτογενή τομέα. Από το ίδιο Κέντρο 
πιθανότατα θα συντονίζονται και άλ-
λες υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρα-
κτήρα που δρομολογεί η τράπεζα, με-
ταξύ των οποίων και η «βοήθεια» α-
πό τον επόμενο χρόνο για τη σύνταξη 
των δηλώσεων ΟΣΔΕ. Είναι βέβαιο ό-
τι με το «άνοιγμα» της διαδικασίας τα 
καταστήματα του ομίλου θα είναι σε 
θέση να προσφέρουν ολοκληρωμένες 
υπηρεσίες στον αγροτικό κόσμο.   

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Στα σκαριά επενδυτικό 
fund που θα «βλέπει» 
αποκλειστικά γεωργία 

Για ΟΣ∆Ε στο γκισέ
Σε προχωρηµένο στάδιο 
βρίσκεται η προετοιµασία 
των καταστηµάτων της 
Πειραιώς-ΑΤΕbank για την 
υποστήριξη των υπηρεσιών 
που σχετίζονται µε το ΟΣ∆Ε 
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Με δεδομένη την ισχυρή προοπτι-
κή ανάπτυξης της ελληνικής γεωργίας 
αλλά και τις συνθήκες περιορισμένης 
ρευστότητας που συνοδεύουν την α-
γροτική δραστηριότητα, η Τράπεζα Πει-
ραιώς αναμένεται να ανακοινώσει το ε-
πόμενο διάστημα την διάθεση επτά νέ-
ων και σύγχρονων χρηματοοικονομι-
κών «εργαλείων». 

Αυτά θα ξεκινούν από την προκατα-
βολή ενισχύσεων και επιδοτήσεων, ώ-
στε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα 
ρευστότητας των παραγωγών και θα 
φθάνουν μέχρι την ίδρυση Ειδικού Ε-
πενδυτικού Ταμείου, με αρχικό κεφά-
λαιο 100 εκατ. ευρώ και σκοπό την 
χρηματοδότηση μεγάλων επενδυτικών 
προγραμμάτων στον αγροτικό τομέα. 

Σύμφωνα με πληροφορίες της 
Agrenda, το αναπτυξιακό και χρη-
ματοδοτικό πλάνο, το οποίο προετοι-
μάζει η Τράπεζα Πειραιώς, με σκο-
πό την αξιοποίηση των συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων, που εμφανίζει η 
γεωργία και η κτηνοτροφία περιλαμ-
βάνει τα εξής: 

1 Υποδοχή και υποστήριξη νέων α-
γροτών. Η δράση θα προβλέπει 

την ενίσχυση αυτών, που έχουν εντα-

χθεί στο πρόγραμμα πρώτης εγκατά-
στασης, αλλά είναι βέβαιον ότι θα αφο-
ρά και εκείνους, που σχεδιάζουν να ε-
πιστρέψουν ή να απασχοληθούν για 
πρώτη φορά στον αγροτικό τομέα. Σύμ-
φωνα με τις εκτιμήσεις της τράπεζας, 
το προσεχές διάστημα αναμένεται να ε-
νισχυθεί η τάση μετακίνησης του πα-
ραγωγικού δυναμικού στην γεωργία 
και την κτηνοτροφία. 

2 Ειδικό πρόγραμμα για την στή-
ριξη της βιολογικής γεωργίας. 

Σύμφωνα με το σχέδιο, που επεξεργά-
ζονται στην τράπεζα, θα υπάρξει ειδι-
κή πρόνοια για όσους ενταχθούν στο 
νέο 5ετές πρόγραμμα βιολογικής καλ-
λιέργειας, για το οποίο οι αιτήσεις των 
ενδιαφερομένων βρίσκονται στο στά-
διο της αξιολόγησης. Όσοι ενταχθούν 
στο πρόγραμμα, θα μπορούν, υπό ο-
ρισμένες προϋποθέσεις να λαμβάνουν 
ως προκαταβολή την επιδότηση, κίνη-
ση που θα είναι «ανάσα» ρευστότητας, 
στις συνθήκες ασφυξίας, που επικρα-
τούν στην οικονομία. 

3 Ενίσχυση των αγροτών που προ-
ωθούν Σχέδια Βελτίωσης. Με 

βάση την αρχή ότι οι επενδύσεις σε 
υποδομές, αποτελούν βασικό παράγο-
ντα για την αναβάθμιση της παραγω-
γής και την εξωστρέφεια του αγροτι-
κού τομέα, προωθούνται διευκολύν-
σεις για πρόσβαση σε ρευστότητα, με 
την χορήγηση εγγυητικών επιστολών, 
έναντι των επιχορηγήσεων, που δικαι-
ούνται οι παραγωγοί. 

4 Δημιουργία και δραστηριοποί-
ηση του Κέντρου Αγροτικής Ε-

πιχειρηματικότητας (Agro Green), με 
σκοπό την καθοδήγηση των αγροτών 
στις μελλοντικές εξελίξεις. Σύμφωνα 
με το σχέδιο η υπηρεσία αυτή θα στε-
λεχωθεί από ειδικούς (γεωπόνους, τε-

χνολόγους κ.α.) και μέσω της εκπόνη-
σης μελετών, της διοργάνωσης σεμινα-
ρίων κ.λ.π., και θα παρέχει συμβουλευ-

τικές υπηρεσίες, μέσω ειδικών τμημά-
των σε καταστήματα του ομίλου Πει-
ραιώς-ΑΤΕbank. 

Τρέχουν ειδικά προγράµµατα
για τόνωση της παραγωγής

Το προφίλ 
των δράσεων

Η Τράπεζα Πειραιώς 
ανακοινώνει τον 
επόµενο µήνα επτά 
µέτρα για τη στήριξη 
του αγροτικού 
τοµέα

Επιδίωξη να 
αντιµετωπιστεί 
το οξύ πρόβληµα 
ρευστότητας, που 
ταλαιπωρεί τους 
καλλιεργητές

Σκοπός η ενίσχυση 
της αναπτυξιακής 
δυναµικής της γεωργίας 
και της κτηνοτροφίας 
και η αξιοποίηση των 
πλεονεκτηµάτων των τοµέων

Προκαταβολή 
επιδοτήσεων για 
χρηµατοδοτική βοήθεια 
των αγροτών, που θα 
ενταχθούν στο πρόγραµµα 
της βιολογικής γεωργίας

∆ιευκολύνσεις και για 
τα Σχέδια Βελτίωσης, 
αφού η αναβάθµιση 
των υποδοµών 
οδηγεί σε αύξηση της 
παραγωγικότητας

Λειτουργία δηµοπρατηρίου 
νωπών αγροτικών 
προϊόντων, που 
θα εξελιχθεί σε 
χρηµατιστήριο, µε ευνοϊκή 
επίπτωση στις τιµές

Χρηµατοδότηση  
µεγάλων και 
καινοτόµων 
επενδύσεων 
στον αγροτικό 
τοµέα 

Σύµπραξη και 
συνεργασία µε κρίσιµες 
χώρες και αγορές 
του εξωτερικού, µε 
στόχο την απορρόφηση 
τεχνογνωσίας

Υποδοχή και υποστήριξη 
των νέων αγροτών. Το 
µέτρο θα αφορά και όσους 
θα επιστρέφουν ή θα 
ασχοληθούν για πρώτη 
φορά µε την γεωργία

∆ηµιουργία του 
Κέντρου Αγροτικής 
Επιχειρηµατικότητας, µε 
σκοπό την καθοδήγηση των 
αγροτών στις µελλοντικές 
εξελίξεις

Σύσταση Ειδικού 
επενδυτικού ταµείου 
µε αρχικό µετοχικό 
κεφάλαιο 100 εκατ. 
ευρώ και µε δυνατότητα 
µόχλευσης

Αγροτικά δάνεια 
1,5 δισ. ευρώ
Οι Αµερικανοί λένε ότι, αν θέλεις να 
βρεις τα πώς και τα γιατί, απλώς ακο-
λούθησε το χρήµα: To άθροισµα των 
χορηγήσεων δανείων του τραπεζι-
κού συστήµατος στη γεωργία (1,5 δισ. 
ευρώ), στο τουρισµό (7,3 δισ. ευρώ) 
και τη ναυτιλία (14,2 δισ. ευρώ), το-
µείς που στη θεωρία η χώρα διαθέ-
τει µεγάλο πλεονέκτηµα, διαµορφώ-
νεται µόλις στα 23 δισ. ευρώ. Την ίδια 
στιγµή τα καταναλωτικά δάνεια ξε-
περνούν τα 32 δισ. ευρώ.

Οι χορηγήσεις καταναλωτικών δα-
νείων είναι κατά 45% υψηλότερες 
των δανείων που έχουν δοθεί στη βι-
οµηχανία και κατά 215% υψηλότερα 
των δανείων που έχουν δοθεί για τον 
κατασκευαστικό τοµέα! Είναι ενδει-
κτικό το γεγονός ότι στην Ελλάδα σή-
µερα τα δάνεια προς µέσα µαζικής ε-
νηµέρωσης είναι διπλάσια των δανεί-
ων που έχουν δοθεί για την ανάπτυξη 
της γεωργίας! 

Την ίδια στιγµή, τα δάνεια για αγο-
ρά αυτοκινήτων εκτιµώνται στα 5 δισ. 
ευρώ. Η µεταφορά πιστώσεων α-
πό την κατανάλωση στην παραγωγι-
κή διαδιακασία, συνδέεται µε την αλ-
λαγή του µοντέλου οικονοµικής ανά-
πτυξης, που πρέπει να πργµατοποιη-
θεί στην χώρα, µετά την κρίση και τον 
αποκλεισµό της από τις διεθνείς χρη-
µαταγορές. Οι πόροι πρέπει να µετα-
φερθούν από την εσωτερική ζήτηση 
στην παραγωγή και τις εξαγωγές.

Τράπεζα Ελλάδος

Αναπτυξιακή επίθεση µε 7 µέτρα
Νέα δυναμική στη γεωργία από την Πειραιώς

Ενίσχυση μεγάλων και καινοτόμων επενδύσεων με διοχέτευση ρευστότητας

Στόχος
Η  υποστήριξη και των νέων, 
που σχεδιάζουν να εισέλθουν 
στον αγροτικό τοµέα

5 Την ίδρυση Δημοπρατηρίου νω-
πών αγροτικών προϊόντων, το ο-

ποίο  σε βάθος χρόνου θα μετεξελιχθεί 
σε χρηματιστήριο αγροτικών προϊόντων, 
με ευνοϊκές επιπτώσεις στις τιμές που 
απολαμβάνουν οι παραγωγοί. Σημειώ-
τέον ότι με βάση το νόμο 4015/2011 τα 
Δημοπρατήρια οργανώνονται και διοι-
κούνται ως ανώνυμες εταιρίες. Σε αυτά 
προσέρχονται πωλητές αγροτικών προϊ-
όντων, που κατέχουν κάθε φορά την ά-
δεια πώλησης, καθώς και έμποροι, που 
έχουν εγγραφεί στο μητρώο εμπόρων α-
γροτικών προϊόντων. 

6 Τη σύσταση Επενδυτικού Ταμεί-
ου (Agro fund), το οποίο με αρχι-

κό κεφάλαιο 100 εκατ. ευρώ, και μέσω 
μόχλευσης, θα προβαίνει στην χρηματο-
δότηση μεγάλων και καινοτόμων επεν-
δυτικών σχεδίων, τα οποία θα εντάσσο-

νται σε ένα συγκεκριμένο αναπτυξιακό 
πλάνο για τον αγροτικό τομέα. Σύμφω-
να με πληροφορίες έχουν εξευρεθεί τα 
50 εκατ. ευρώ και η διοίκηση της τράπε-
ζας αναζητεί άλλα 50 εκατ. ευρώ, προ-
κειμένου το Ταμείο να ξεκινήσει την 
λειτουργία του από ισχυρή θέση. Η υλο-
ποίηση του σχεδίου διευκολύνεται από 
το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονο-
μικών για την κεφαλαιαγορά, το οποίο 
εισάγει νέα επενδυτικά εργαλεία που 
μπορούν να λειτουργήσουν ως όχημα 
για την είσοδο ξένων αλλά κι εγχώρι-
ων κεφαλαίων σε μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις από τον κλάδο των τροφίμων και 
της αγροτικής παραγωγής. Το νομοσχέ-
διο έρχεται να αξιοποιήσει ή, καλύτερα, 
να μεγιστοποιήσει τα οφέλη από το θε-
σμό των venture capital funds ή, ελληνι-
στί, των Εταιρειών Κεφαλαίων Επιχειρη-

ματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ) που στο ε-
ξωτερικό αποτελούν πολύτιμο πόρο ρευ-
στότητας για τις αναπτυσσόμενες ή υπό 
ίδρυση επιχειρήσεις, όμως στην Ελλά-
δα η παρουσία τους μέχρι σήμερα ήταν 
σχετικά περιορισμένη.  

7 Την προώθηση της εξωστρέφειας 
των αγροτικών επιχειρήσεων, μέ-

σω της σύμπραξης και συνεργασίας με 
κρίσιμες χώρες και αγορές του εξωτερι-
κού. Στο πλαίσιο αυτό η τράπεζα βρίσκε-
ται σε επαφή με το Ελληνοβραζιλιάνικο 
Επιμελητήριο με σκοπό την ανάπτυξη 
συνεργασίας για την απορρόφηση της 
τεχνογνωσίας, που διαθέτει η μακρινή 
χώρα  γύρω από προϊόντα όπως η σόγια 
και το καλαμπόκι και γενικά τα γεωργι-
κά εφόδια. Παράλληλα, θα κινηθούν δι-
αδικασίες για την προώθηση ελληνικών 
προϊόντων, όπως το ελαιόλαδο. 

Ειδικό επενδυτικό ταμείο με κεφάλαια 100 εκατ. ευρώ
Δανειοδότηση σχεδίων ενταγμένων σε ένα σαφές πλάνο βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας

Νωπά
Λειτουργία δηµοπρατηρίου 
το οποίο θα µετεξελιχθεί 
σε χρηµατιστήριο προϊόντων

Εξωστρέφεια
Απορρόφηση τεχνογνωσίας 
από κρίσιµες χώρες και αγορές 
του εξωτερικού

Καθοδήγηση 
επιχειρηµατικότητας

Μελέτες

Σεµινάρια

Συµβουλές

Η Τράπεζα 
Πειραιώς
ανακοινώνει 
συγκροτηµένο 
πλάνο για την 
πιστωτική 
στήριξη των 
επιχειρήσεων, 
που δραστηριο-
ποιούνται στους 
τοµείς της γε-
ωργίας και της 
κτηνοτροφίας.
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Ραμμένα στα μέτρα
των αγροτών τα δάνεια
Στο επίκεντρο η χρηματοδότηση της συμβολαιακής γεωργίας

Το αναπτυξιακό και χρηματοδοτικό πλά-
νο, που προωθεί η Τράπεζα Πειραιώς απο-
τελεί συμπληρωματικό «πακέτο» μέτρων 
σε δράσεις, που ήδη δρομολογούνται, ό-
πως το νέο προϊόν, που στηρίζει τις συμβά-
σεις αγροτών με επιχειρήσεις.

Σε μια προσπάθεια να δώσει νέα πνοή 
στη συμβολαιακή γεωργία, η τράπεζα σχε-
διάζει να χρηματοδοτήσει τους συμβεβλη-
μένους σε αντίστοιχα προγράμματα, είτε 
εκπροσωπούν την πλευρά των παραγω-
γών αγροτικών προϊόντων είτε είναι μονά-
δες τυποποίησης, μεταποιητικές επιχειρή-
σεις και αλυσίδες λιανικής πώλησης αγρο-
τικών προϊόντων.

Η πρωτοβουλία της τράπεζας συμπίπτει 
με την πρόθεση για θέσπιση ειδικού προ-
γράμματος για την προώθηση της συμβο-
λαιακής γεωργίας και κτηνοτροφίας από το 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων, ιδέα που ευθυγραμμίζεται με τις ε-
πικρατούσες τάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο 
και παράλληλα έρχεται να καλύψει κάποια 
από τα μεγάλα κενά που παρουσιάζουν 
ο συνεργατισμός και η συλλογική δράση 
στη χώρα μας.

Όπως αποκάλυψε η Agrenda, ο υπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυξης, Θανάσης Τσαυ-

τάρης, έχει δώσει σχετικές κατευθύν-
σεις στις υπηρεσίες του για τη με-

λέτη του θέματος που θα α-
ντιμετωπιστεί ολοκληρω-

μένα με τη διαμόρφω-
ση των αναπτυξιακών 

εργαλείων της νέας 
προγραμματικής 
περιόδου 2014-
2020. Αυτό που 
φαίνεται να κυρι-
αρχεί ως άποψη 
είναι η θέσπιση κι-

νήτρων για την στε-
νή συνεργασία των 

παραγωγών αγροτικών 
προϊόντων με τους υπόλοι-

πους κρίκους της εφοδιαστικής 
αλυσίδας. Η αίσθηση που υπάρχει είναι 

ότι η κυβέρνηση αναζητά τρόπους για να 
ακολουθήσει την παγκόσμια τάση στις α-
ναπτυγμένες αγορές, που θέλει τις μεγά-
λες μεταποιητικές μονάδες αλλά και τις ε-
πιχειρήσεις αλλά και τα ισχυρά δίκτυα λια-
νικής στο χώρο των τροφίμων να αναζη-
τούν τρόπους συστηματικότερης συνερ-
γασίας με τους παραγωγούς, έτσι ώστε να 
καλύπτουν βάσει συμβάσεων τις ανάγκες 
τους σε αγροτικά προϊόντα και να περιο-

ρίζουν μ’ αυτό τον τρόπο τις μεγάλες δια-
κυμάνσεις στις τιμές. Είναι σαφές ότι η πα-
ραπάνω διαδικασία έχει να κάνει με την ό-
λο και μεγαλύτερη ζήτηση που παρουσιά-
ζουν τα αγροτικά προϊόντα στις διεθνείς α-
γορές και την άνοδο που καταγράφεται τα 
τελευταία χρόνια στα χρηματιστήρια των ε-
μπορευμάτων. 

Είναι φανερό ότι οι μεγάλες πολυεθνικές 
και τα ισχυρά ονόματα στο χώρο των τρο-
φίμων σπεύδουν να διαμορφώσουν το κα-
τάλληλο περιβάλλον που θα τους δίνει τη 
δυνατότητα μιας σταθερής συνεργασίας με 
τους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων έ-
τσι ώστε να μην μένουν ακάλυπτοι, ακόμη 
και σε περιόδους που οι σοδειές δεν πηγαί-
νουν πολύ καλά και τα παγκόσμια αποθέ-
ματα είναι περιορισμένα.

Προίκα για νέους 
Ενδεικτική της πιστωτικής πολιτικής, της 

Τράπεζας Πειραιώς είναι η ενίσχυση με κε-
φάλαιο κίνησης 50.000 ευρώ 10 νέων ε-
πιχειρηματιών ηλικίας από 18 έως 35 ε-
τών, ώστε να στήσουν τη δική τους επι-
χείρηση στο χώρο του πρωτογενούς τομέα. 
Την ενίσχυση θα παράσχουν η Gaea και 
Τράπεζα Πειραιώς μέσω της πρωτοβουλίας 
Re-Inspire Greece, ενώ το ρόλο του τεχνι-
κού συμβούλου αναλαμβάνει η Αμερικανι-
κή Γεωργική Σχολή. Η ιδέα μπορεί να α-
φορά είτε την καλλιέργεια ενός νέου προ-
ϊόντος, είτε στη μεταποίηση και στον τρό-
πο συσκευασίας ή προώθησης ήδη δημο-
φιλών προϊόντων.

Η ιδέα του Re-Inspire Greece είναι απλή: 
Νέοι άνθρωποι από 18 έως 35 ετών θα υπο-
βάλουν τις προτάσεις τους για μια καινοτό-

μα επιχειρηματική ιδέα στον ευρύτερο α-
γροκτηνοτροφικό τομέα, οι οποίες θα αξι-
ολογηθούν από οκταμελή επιτροπή και οι 
10 που θα προκριθούν θα βραβευθούν με 
χορηγία 25.000 ευρώ από την Gaea και ε-
πιπλέον χρηματοδότησης 25.000 ευρώ με 
άκρως ευνοϊκούς όρους από την Πειραιώς. 
H γνωστή εταιρεία τροφίμων θα συνδράμει 
ακόμα περισσότερο τους επενδυτές, διαθέ-
τοντας το παγκόσμιο δίκτυο διανομής της, 
η Αμερικανική Γεωργική Σχολή θα προ-
σφέρει πολύτιμες συμβουλές τεχνογνωσί-
ας, ενώ η εταιρεία ορκωτών λογιστών RSM 
International θα τους παράσχει δωρεάν νο-
μική και λογιστική υποστήριξη.

Εκ μέρους της Gaea, τα ποσά του βρα-
βείου θα προέλθουν από τις πωλήσεις 
του εξαιρετικού βιολογικού παρθένου 
ελαιολάδου Antiparos που λανσάρει με 
επιτυχία στην αμερικανική αγορά σε 
19.000 φιάλες.

Μεγαλύτεροι χρόνοι αποπληρωµής
Μια σημαντική παράμετρος της πιστω-

τικής πολιτικής της τράπεζας θα είναι η 
προσαρμογή των χρόνων αποπληρωμής 
των νέων χρηματοδοτήσεων στην τρέχου-
σα οικονομική πραγματικότητα και στις 
πραγματικές συνθήκες παραγωγής. Θα υ-
πάρξουν μεγαλύτερες περίοδοι εξόφλησης 
των δανείων, με ειδική μέριμνα για όσους 
εισέρχονται πρώτη φορά στο αγροτικό ε-
πάγγελμα. Στόχος είναι η διόρθωση λαθών 
του τραπεζικού τομέα ο οποίος τα προη-
γούμενα χρόνια έθετε «χρονοδιαγράμμα-
τα αποπληρωμής που δε συνάδουν με τη 
φύση της εξέλιξης και της παραγωγής ε-
νός προϊόντος». «Είναι λάθος να ζητάς α-
πό έναν βαμβακοπαραγωγό εξόφληση τον 
Αύγουστο όταν αυτήν ακριβώς τη χρονική 
στιγμή έχει μεγάλη ανάγκη από ρευστότη-
τα», ανέφερε τραπεζικό στέλεχος.

Η παροχή ρευστότητας έναντι επιδοτή-
σεων και εγγυήσεων, βασικός στόχος των 
προγραµµάτων.

Πιστώσεις
Ρεαλιστικά 
χρονοδιαγράµµατα 
εξόφλησης για 
αγρότες και 
κτηνοτρόφους

Από το 1975 εφαρμόζεται ειδική 
ρύθμιση με την οποία τα καλλιερ-
γητικά δάνεια της Αγροτικής Τρά-
πεζας έχουν επιτόκιο κατά 2 πο-
σοστιαίες μονάδες (2%) χαμηλότε-
ρο επιτόκιο και τα μεσοπρόθεσμα 
αγροτικά δάνεια κατά μία ποσοστι-
αία μονάδα (1%). Αυτό επιτυγχάνε-
ται παρακρατώντας ένα πολύ μικρό 
ποσοστό, με τη μορφή εισφοράς, α-
πό τα υπόλοιπα δάνεια της αγοράς, 
υπέρ ενός κοινού λογαριασμού, για 
τον οποίο είναι υπεύθυνη η Τράπε-
ζα της Ελλάδος. 

ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ


