
Είδηση 474

28 Μαρτίου 2013

  Δυο σενάρια επικρατούν για την άτοκη στη σύσκεψη της ΚΕΟΣΟΕ
  

Στο ασφυκτικό περιβάλλον ρευστότητας που επικρατεί σήμερα στη χώρα οι επιχειρήσεις,
που έχουν υψηλό δανεισμό, είναι δύσκολο έως αδύνατο ν’ ανταποκριθούν      στην
εξυπηρέτηση των δανειακών τους υποχρεώσεων.

Για το λόγο αυτό η ΚΕΟΣΟΕ από το Νοέμβριο του 2012, ενεργεί στην κατεύθυνση
μετατροπής του άτοκου δανείου 2009/10 με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου που
εξοφλείται σε τρεις ισόποσες δόσεις σε μακροπρόθεσμο έντοκο χωρίς την εγγύηση του
Δημοσίου με εγγύηση των οινοποιείων, που έλαβαν χρηματοδότηση.

Στη σύσκεψη που διενεργείται σήμερα στην ΚΕΟΣΟΕ επικρατούν δυο σενάρια, για την
αντιμετώπιση του πιεστικού προβλήματος καταβολής της δόσης που έγινε ληξιπρόθεσμη
την 31/12/2012.

Η πρώτη επιλογή αφορά την άσκηση πίεσης για λήψη απόφασης από το υπουργείο
Οικονομικών για αναστολή καταβολής της δόσης (ήδη συγκροτείται σχετική Επιτροπή)
μέχρι 31/12/2013, ώστε οι δανειοδοτηθέντες, χωρίς τη δαμόκλειο σπάθη της κατάπτωσης
της εγγύησης του ελληνικού δημοσίου, να προβούν σε ρύθμιση μακροπρόθεσμου χαρακτήρα
με τα τραπεζικά ιδρύματα, με τρέχον επιτόκιο και την διασφάλιση των δανείων με
εμπράγματες εγγυήσεις.

Το άλλο σενάριο δημιουργήθηκε μετά από συζητήσεις που διεξήχθησαν μεταξύ ΚΕΟΣΟΕ και
στελεχών της ΠΕΙΡΑΙΩΣ / ΑΤΕ. Προκειμένου να δημιουργηθεί χαλαρότερο χρονικό
περιθώριο και μετά την 31/3/2013 προτείνεται να γίνει έντοκος διακανονισμός της α΄ 
δόσης που έληξε την 31/12/2012,  ώστε ανεξάρτητα από την έγκριση ή όχι παράτασης από
το Υπ. Οικονομικών να μην «τρέξουν» οι διαδικασίες κατάπτωσης της Εγγύησης του
Ελληνικού Δημοσίου.
Στην περίπτωση αυτή, η Τράπεζα θα προβεί σε  διμερείς συμφωνίες με κάθε οινοποιητικό
συνεταιρισμό. Η επιλογή αυτή θα δώσει το χρονικό περιθώριο, χωρίς την απειλή
κατάπτωσης των εγγυήσεων, να γίνουν ρυθμίσεις μακροπρόθεσμες διαρκείας με τα
χαρακτηριστικά που προαναφέρθηκαν.

Να τονισθεί ότι το υπουργείο Οικονομικών αν και αντιμετωπίζει θετικά αυτή την προοπτική
αφού το Δημόσιο «απαλλάσσεται» από εγγυήσεις περίπου 30.000.000 € περίπου και οι
οφειλές γίνονται βιώσιμες, έχει καθυστερήσει να λάβει απόφαση αναστολής καταβολής της
δόσης.

Για το λόγο αυτό μετά από το πέρας της σημερινής σύσκεψης, οι παρευρισκόμενοι σ’ αυτήν
θα μεταβούν στο υπουργείο Οικονομικών, ώστε να συναντήσουν τον αναπληρωτή υπουργό
κ. Χ. Σταϊκούρα.  
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