
Δάνεια τής Α.Τ.Ε.

Γιά τόν αγρότη 
- επιχειρηματία

Πολλοί αναγνώστες μας άπό 
διάφορες περιοχές τής χώρας 
μάς ζήτησαν επίμονα, μετά τό 
σχετικό ρεπορτάζ γιά τόν άνα- 
προσανατολισμό τής άγροτικής 
πιστωτικής πολιτικής άπό τήν 
’Αγροτική Τράπεζα, συγκεκρι
μένα στοιχεία καί πληροφορίες 
γιά τις κατηγορίες τών παραγω
γικών δανείων, τις διαδι κασίες καί 
γενικά τούς όρους καί τις προϋ
ποθέσεις χορήγησης πιστώσεων 
γιά τήν ίδρυση νέων γεωργοκτη- 
εοτροφικών έκμεταλλεύσεων.

'Ικανοποιούμε τό αίτημα αυτά 
μέ τή διευκρΐνηση ότι τά παρα
γωγικά λεγάμενα δάνεια είναι με- 
οομακροπρόθεσμα καί χορη
γούνται σέ παραγωγούς (φυσικά 
πρόσωπα) γιά άρδευτικά γενικά 
έργα, άγορά κτημάτων, έγγει- 
σβελτιώσεις (έκχέρσωση, βαθιά 
καλλιέργεια, προστασία έδα- 
(ρών), γεωργικά κτίρια (σταύλοι, 
αποθήκες), γεωργικά μηχανήμα
τα, εργαλεία καί έφόδια, άμπε
λο υργία, δενδροκομία, κτηνο
τροφία (άγορά ζώων, άγορά ή 
Βελτιώσεις βοσκοτόπων), γεωρ
γικές βιομηχανίες (Ιδιωτικές καί 
συνεταιριστικές), άναδάσωση εκ
τάσεων, άξιοποίηση δασών, άλι- 
εία, σπογγαλιεία, διατήρηση κι 
άνάπτυξη τής βιοτεχνίας, λοιπές 
βελτιώσεις, στέγαση τών αγρο
τών.

Προϋποθέσεις

Γιά τή χορήγηση τών δανείων αύ- 
τών λαμβάνονται ύπόψη διά
φορα κριτήρια άπό τά όποια τά 
βασικότερα είναι τά έξής:
1. Ιδιότητα τού δανειζομένου: 

Πρέπει ό ένδιαφερόμενος νά 
είναι άγρότης, δηλαδή νά δια
τηρεί σέ λειτουργία γεωργική 
εκμετάλλευση οικογενειακής ή 
έπιχειρηματικής μορφής, νά 
άσχολείται άποκλειστικά μέτή 
γεωργία καί νά αποζεί άπό 
αύτή.

α . Συνέπεια: Τό  νέο έργο νά έξ·». 
υπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τούς 
στόχους τού γεωργικού προ
γράμματος.

\  Σκοπιμότητα: 'Υπολογίζονται 
τά οικονομικά αποτελέσματα 
καί ή μελλοντική ώφέλεια άπό 
τήν εκτέλεση τού έργου.

4. Δυνατότητα αξιοποίησης τοό 
έργου: Πρέπει ή έξεταζόμενη 
εκμετάλλευση νά διαθέτει κε
φάλαια καί άνθρώπινο δυνα
μικό.

5. Η λικ ία  καί σύνθεση τής οίκο-
γένειας: ’Αντιμετωπίζεται
κατά προτεραιότητα ή δανει
οδότηση τών νέων γεωργών ή 
τώ ν γεωργών τών όποιων τά 
παιδιά άσχολούνται μέ γεωρ
γικές έργασίες.

6. Συναλλακτική συμπεριφορά:
'Εξετάζεται, ή δανειακή κατά
σταση τού πιστούχου καί ή 
συναλλακτική συμπεριφορά 
του (άδικαιολόγητες ληξιπρό
θεσμες οφειλές).

7. Χρηματική συμμετοχή: 'Απαι
τείται συμμετοχή τού δανειζό
μενου στήν έκτέλεση τού έρ
γου, ή όποια καθορίζεται άνά- 
λογα μέ τήν εύχέρεια τού 
παραγωγού, τά έργα κλπ.

8. Διασφάλιση: 'Εξετάζεται καί ή 
περίπτωση ύπαρξης περιου
σιακών στοιχείων γιά τή δια
σφάλιση τών δανείων.

9. Επαγγελματική εμπειρία: Ό  
δανειζόμενος πρέπει νά έχει 
Επαγγελματική πείρα καί ικα
νότητα.

Υψος δάνειων 
καί συμμετοχή

Τό  ύψος τών δανείων έξαρτάται 
άπό τό κόστος τών έργων καί 
άπό τή συμμετοχή τού δανειζό
μενου, ή όποια καθορίζεται ώς 
έξής;

Α ) Γιά Εκμεταλλεύσεις άπό 
άγρδτες πού άσχολούνται κατά 
κύριο Επάγγελμα μέ τή γεωργία, 
τό ποσοστό καθορίζεται σέ 30%.

Προσοχή: Ή  περίπτωση αδυνα
μίας γιά συμμετοχή άντιμετωπί- 
ζεται μέ τήν προσφορά μεγαλύ
τερων Εξασφαλίσεων (ύποθη- 
κών) γιά τό δάνειο.

Β) Γιά όσους δέν είναι κατά κύ
ριο έπάγγελμα άγρότες τό ποσο
στά είναι 40%.
Ο  Γιά χοιροτροφικές καί πτηνο- 
τροφικές καί πτηνοτροφικές Εκ
μεταλλεύσεις τό ποσοστό συμμε
τοχής είναι γενικά 40%.

Δ ) Γιά συμπληρώσεις ή βελτι
ώσεις έκμεταλλεύσεων σέ λει
τουργία πού έχουν δανειοδοτηθεί 
άπό .τήν 'Αγροτική Τράπεζα τά 
παραπάνω ποσοστά μειώνονται 
κατά περίπτωση κατά 20%.

’Απαραίτητη διευκρΐνηση: Τά
παραπάνω ποσοστά συμμετοχής 
διαφοροποιούνται γιά έκμεταλ-

Λεοσεις τω ν οποίων οι φορείς εί
ναι άγρδτες άρχηγοί πολυμελών 
οικογενειών ή άτομα νέας ήλικίας 
κλπ καί γιά συνεταιρισμούς ή 
ομάδες παραγωγών. Σέ αύτές τις 
περιπτώσεις, ή συμμετοχή μπο
ρεί νά περιοριστεί στό Μ Η Δ Ε Ν .

’Επιτόκια

Τά  έπιτδκια τών μεσομακροπρό- 
θεσμων δανείων διαφοροποιούν
ται άνάλογα μέ τό σκοπό γιά τόν 
όποιο χορηγούνται καί τήν ιδι
ότητα τού δανειζόμενου (βλέπε 
σχετικό πίνακα). Διευκρινίζεται, 
πάντως, ότι τά λεγάμενα χαμηλό- 
τοκα δάνεια άφορούν δάνεια γιά 
άρδευτικά έργα, άγορά κτημά
τω ν, παραγωγικά ζώα, σηρο
τροφία, μελισσοκομία, άλιεία, 
καπνοξηραντήρια μπέρλεϋ, βιρ- 
τζίνια, κεντάκυ, καλλιέργεια λυ
κίσκου, καλλιέργεια άρωματικών 
καί φαρμακευτικών φυτών κι

ανάπτυξη της μη δημόσιας δα
σοπονίας.

Διασφαλίσεις
Τά  όρια τών δανείων πού χορη
γούνται μέ προσωπική ασφάλεια 
είναι:
-  Χωρίς Εγγυητές μέχρι 400.000 

δραχμές.
-  Μέ ένα έγγυητή καί γιά δανει

οδότηση μεμονωμένων παρα
γωγών μέχρι 800.000 δραχμές.

-  Μέ ένα έγγυητή γιά τή δανει
οδότηση συνεταιρισμένων 
παραγωγών μέχρι 900.000 δρα
χμές·

Διευκρινίζεται ότι άπό τά όρια 
αύτά εξαιρούνται τά στεγαστικά 
δάνεια καί τά δάνεια γιά άγορά 
κτημάτων, τά όποια χορηγούν
ται Π ΑΝ ΤΟ ΤΕ μέ Ενυπόθηκη κά
λυψη. 'Επίσης, γιά τούς παρα
γωγούς πού είναι καταθέτες στήν 
'Αγροτική Τράπεζα τά  παρα
πάνω όρια ισχύουν γιά διπλάσια

ποσά, δηλαδή 80υ.υ00 δραχμές, 
1.600.000 δραχμές καί 1.800.000 
αντίστοιχα. Πέραν άπό τά όρια 
αύτά Εννοείται ότι χρειάζεται ό 
δανειζόμενος νά έχει περιουσιακά 
στοιχεία γιά διασφάλιση τών δα
νείων.·

Διαδικασία

Ή  διαδικασία πού άκολουθειται 
γιά τή χορήγηση τών δανείων αυ
τών είναι ή έξής:

• Ό  ένδιαφερόμενος συμ
πληρώνει καί ύποβάλλει στό το
πικό ύποκατάστημα τής 'Αγροτι
κής Τράπεζας σχετική αίτηση, ή 
όποια χορηγείται δωρεάν.

• Ό  γεωτεχνικός ύπάλληλος 
τού ύποκαταστήματος Εξετάζει 
Επιτόπια τό αίτημα, διαπιστώνει 
τήν άκρίβεια τών στοιχείων, άνα- 
λύει οτόν Ενδιαφερόμενο τήν 
ώφελιμότητα ή μή τής Επένδυ
σης, δίνει άνάλογες οδηγίες καί 
κατευθύνσεις γιά τήν παραγωγι
κότερη άξιοποίηση καί τήν οικο
νομικότερη έκτέλεση τού έργου.

• Ό  γεωτεχνικός ύπάλληλος, 
άφού λάβει ύπόψη του τούς γενι
κότερους στόχους τού κράτους , 
καί τις σχετικές καταστατικές 
διατάξεις τής ’Αγροτικής Τράπε- I 
ζας συντάσσει τήν οίκονομοτε- 
χνική έκθεση.

• Ό  διευθυντής τού ύποκα
ταστήματος έξετάζει τά στοιχεία ' 
αύτά καί Εγκρίνει ή άπορρίτει τό · 
αίτημα.

• Ειδοποιείται ό ένδιαφερόμε
νος.
Διευκρινίζεται ότι ή διαδικασία 1 
αύτή δέν είναι χρονοβόρα, διότι 1 
μέ τήν αποκέντρωση πού έχει | 
έφαρμόσει ή ’Αγροτική Τράπεζα, 
οί περιφερειακές ύπηρεσίες έχουν 
τή δυνατότητα νά έξετάζουν αι
τήσεις ύψους πέντε έως οκτώ 
Εκατομμυρίων δραχμών. Γιά τις 
συνεταιριστικές οργανώσεις τό : 
όριο αύτό φτάνει τά 15 έως 20 
έκατ. δραχμές.

Σημειώνεται'μέ τήν εύκαιρία ότι 
άναλυτικότερες καί περισσότερες 
πληροφορίες γιά όλα τά δάνεια 
πού χορηγούνται άπό τήν 'Αγρο
τική Τράπεζα καθώς καί λεπτο
μέρειες γιά τούς όρους τις προΰ 
ποθέσεις καί τό κόστος τους θ 
παρουσιαστούν σέ μεγάλο είδικ 
άφιέρωμαπού θά δημοσιευτεί 
προσεχές φύλλο τού «Οίκονε 
κού Ταχυδρόμου».
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