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ΘΕΜΑ: «Πορεία Εκκαθάρισης Αγροτικών Δανείων»

Μετά το ξεπούλημα της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος το 2012 δημιουργήθηκε μια
τραγική ασφυξία στους αγρότες από τα παλιά δάνεια που οδηγήθηκαν προς εκκαθάριση. Στις
συνθήκες που βιώνει χώρα αναδεικνύεται και το δυσαναπλήρωτο κενό στην χρηματοδότηση
της παραγωγής.
Η ανάλυση της οικονομίας της χώρας μας για το 2020 όπως αυτή παρουσιάζεται από τα
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αλλά και τις εκτιμήσεις που διατυπώνονται από όλες τις πλευρές και
τους αρμόδιους τόσο στο εσωτερικό όσο και από την ΕΕ, δείχνουν μια καθοδική, καθαρά
υφεσιακή πορεία. Η ανησυχία για την σπειροειδή καθοδική πορεία και την ύφεση είναι
διάχυτη και αποτυπώνεται στην καθημερινότητα των Ελλήνων. Σήμερα, διεθνώς αλλά και
στη χώρα μας, αναδεικνύεται ως μείζον θέμα η στήριξη της ήδη περιορισμένης ρευστότητας
των επιχειρήσεων.
Από την 7η Ιουνίου 2019 με το ΦΕΚ 2197 για τον αγροτικό τομέα έχει δημιουργηθεί το Ταμείο
Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΤΕΑΑ). Ωστόσο αυτό δεν έχει προχωρήσει ούτε στο
ελάχιστο την στιγμή που το έχει ανάγκη ο πρωτογενής τομέας. Μετά από 13 ολόκληρους
μήνες από την σύστασή του και ακόμα δεν έχει χορηγηθεί ούτε ένα ευρώ δάνειο με εγγύηση
μέσω του ταμείου αυτού.
Την ίδια όμως ώρα που αναδεικνύεται ως μείζον θέμα η ανάγκη στήριξης της περιορισμένης
ρευστότητας, δεν φαίνεται να υπάρχει καμία εξέλιξη για την πορεία εκκαθάρισης των
υφιστάμενων αγροτικών δανείων. Οι αγρότες και οι συνεταιρισμοί βρίσκονται εγκλωβισμένοι
με την περιουσία τους δεσμευμένη σε έναν μηχανισμό εκκαθάρισης που τους στερεί την
δυνατότητα άντλησης ρευστότητας.
Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για την πορεία της εξέτασής τους από τον εκκαθαριστή κυρίως
της π. Αγροτικής Τράπεζας στην οποία υπάρχει το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών. Η
έλλειψη πληροφόρησης στο θέμα αυτό εντείνει τις ανησυχίες του αγροτικού κόσμου για την
τύχη και την εξέλιξη των υφιστάμενων αγροτικών δανείων.

Σημειώνεται εδώ ότι κατά το έτος 2018και κατόπιν δεκάδων συσκέψεων μεταξύ της τότε
πολιτικής ηγεσίας του ΥπΑΑΤ, της Τράπεζας της Ελλάδος και του ειδικού εκκαθαριστή είχαν
συμφωνηθεί πολύ ευεργετικές ρυθμίσεις για οφειλέτες αγρότες σύμφωνα με τις οποίες
προβλέπονταν η διαγραφή όλων των τόκων και κατά περίπτωση διαγραφή και μέρους του
κεφαλαίου. Αυτές οι ρυθμίσεις ίσχυαν μέχρι το τέλος του 2019. Ενώ δε ο
Υφυπουργός Οικονομικών αρμόδιος για το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα κος Ζαβός έχει
αναγνωρίσει –απαντώντας σε σχετική ερώτηση στη Βουλή –ως πολύ καλές αυτές τις
ρυθμίσεις, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει κάποια σχετική νέα παρέμβαση.
Επιπλέον αυτών, καταγγέλλεται ότι παραγωγοί λαμβάνουν ειδοποίηση για άμεση εξόφληση
των παλιών οφειλών τους με επιστολές ή τηλεφωνικά.
Επειδή, η εξυπηρέτηση των υφιστάμενων δανείων των αγροτών στις σημερινές συνθήκες
είναι εξαιρετικά δυσχερής λόγω της πανδημίας του κορωνοϊου και των επιπτώσεών του στην
διάθεση της πλειονότητας των παραγόμενων προϊόντων κυρίως στην εστίαση και τουρισμό
Επειδή επιπλέον των επιπτώσεων του κορωνοϊου, η εξυπηρέτηση των υφιστάμενων
δανείων των αγροτών στις σημερινές συνθήκες δυσχεραίνεται έτι περεταίρω λόγω του
σταδίου της καλλιεργητικής περιόδου που για τη πλειονότητα των παραγόμενων προϊόντων
απαιτεί εισροές, χωρίς να αποδίδει εισόδημα,
Επειδή η έλλειψη πληροφόρηση ως προς την εκκαθάριση των αγροτικών δανείων από τον
εκκαθαριστή δημιουργεί επιπλέον συνθήκες ανασφάλειας,
Επειδή τα περισσότερα από τα παλιά δάνεια ήταν ενυπόθηκα με το σύνολο της
παραγωγικής περιουσίας, καθιστά εντελώς απαγορευτική για την πρόσβαση στην αναγκαία
ρευστότητα,
Επειδή η πίεση εκ μέρους των δανειστών για άμεση εξόφληση των προς εκκαθάριση
παλαιών δανείων στερεί πόρους από την παραγωγή,
Επειδή οι κυριότεροι κλάδοι της γεωργίας και της κτηνοτροφίας δεν έχουν τύχει καμίας
έκτακτης οικονομικής στήριξης έως σήμερα,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1. Προτίθενται να ενημερώσουν για την πορεία εκκαθάρισης των υφιστάμενων
αγροτικών δανείων από τον εκκαθαριστή;
2. Υπάρχει σχεδιασμός και αν ναι ποιος είναι αυτός, για την πραγματική
ανακούφιση του αγροτικού κόσμου από τις υφιστάμενες δανειακές
υποχρεώσεις και ποιο είναι το προτεινόμενο μοντέλο εξόφλησης;
3. Ποια είναι η κατεύθυνση της κυβέρνησης σε σχέση με την περικοπή των τόκων
και των πανωτοκίων στα ενυπόθηκα δάνεια των ανωτέρω περιπτώσεων;
4. Προτίθενται να συζητήσουν από κοινού το θέμα με την Τράπεζα της Ελλάδος
και τον Εκκαθαριστή, όπως πολλές φορές έγινε επί Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ώστε
να πάψουν οι ειδοποιήσεις αλλά και να υπολογιστεί ένα οριστικό ποσό και
χρονοδιάγραμμα σε κάθε ενδιαφερόμενο για να διευκολυνθεί εντέλει ο
προγραμματισμός και η εξόφληση των οφειλών;

Οι ερωτώντες Βουλευτές
Αραχωβίτης Σταύρος

Αβραμάκης Ελευθέριος
Αθανασίου Αθανάσιος (Νάσος)
Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)
Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος
Βαγενά-Κηλαηδόνη Άννα
Βαρδάκης Σωκράτης
Βέττα Καλλιόπη
Γκιόλας Ιωάννης
Δραγασάκης Ιωάννης
Δρίτσας Θεόδωρος
Ζαχαριάδης Κων/νος
Ζεϊμπέκ Χουσεΐν
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Θραψανιώτης Εμμανουήλ
Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)
Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)
Κόκκαλης Βασίλειος
Λάππας Σπυρίδων
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)
Μάρκου Κων/νος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μπάρκας Κων/νος
Παπαηλιού Γεώργιος
Παπανάτσιου Αικατερίνη
Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Σαρακιώτης Ιωάννης

Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)
Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)
Συρμαλένιος Νικόλαος
Τελιγιορίδου Ολυμπία
Τζούφη Μερόπη
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Τσίπρας Γεώργιος
Φάμελλος Σωκράτης
Φίλης Νικόλαος
Χαρίτου Δημήτριος
Χαρίτσης Αλέξανδρος
Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης
Χρηστίδου Ραλλία
Ψυχογιός Γεώργιος

