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ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) είναι το 

μεγαλύτερο ερευνητικό ίδρυμα για την οικονομική επιστήμη στη χώρα μας. 

Ιδρύθηκε το 1959 ως μία μικρή ερευνητική μονάδα με την επωνυμία «Κέντρον 

Οικονομικών Ερευνών», με βασικό σκοπό την επιστημονική μελέτη των οικονο

μικών προβλημάτων της Ελλάδας, την ενθάρρυνση των οικονομικών ερευνών 

και τη συνεργασία με άλλα επιστημονικά ιδρύματα. 

Το 1964 το ΚΕΠΕ πήρε τη σημερινή του ονομασία. Τότε του ανατέθηκαν 

οι εξής πρόσθετες αρμοδιότητες: πρώτον, η κατάρτιση σχεδίων βραχυχρόνιων, 

μεσοχρόνιων και μακροχρόνιων προγραμμάτων ανάπτυξης, η εκπόνηση σχε

δίων προγραμμάτων περιφερειακής και χωροταξικής ανάπτυξης, καθώς και 

προγραμμάτων δημόσιων επενδύσεων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμ

μές που καθορίζει η κυβέρνηση- δεύτερον, η παρακολούθηση και ανάλυση της 

βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης εξέλιξης της ελληνικής οικονομίας, 

καθώς και η κατάρτιση προτάσεων για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων και, 

τρίτον, η επιμόρφωση νέων οικονομολόγων, ιδιαίτερα σε θέματα προγραμμα

τισμού και οικονομικής ανάπτυξης. 

Σήμερα το ΚΕΠΕ επικεντρώνεται στη διεξαγωγή εφαρμοσμένων οικο

νομικών ερευνών που ενδιαφέρουν την ελληνική οικονομία και με την ιδιότητα 

του συμβουλευτικού οργάνου του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, από 

τον οποίο εποπτεύεται, παρέχει στην κυβέρνηση τεχνικές υπηρεσίες σε θέματα 

οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. 

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων αυτών εντάσσεται και η δημοσίευση 

των σειρών Μελέτες, που είναι επιστημονικές μονογραφίες, Εκθέσεις, που είναι 

κείμενα εφαρμοσμένης ανάλυσης με προτάσεις πολιτικής σε επίπεδο κλάδων, 

περιφερειών και άλλων οικονομικών θεμάτων, καθώς και Στατιστικές Σειρές, 

που παρουσιάζουν με επεξεργασμένη μορφή πρωτογενή στατιστικά δεδομένα. 

Επίσης, δημοσιεύεται και η σειρά Εργασίες για Συζήτηση, που^είναι σχέδια 

εργασιών σε προχωρημένο στάδιο προσκεκλημένων επιστημόνων ή μελών του 

ερευνητικού προσωπικού του Ιδρύματος. 

Από τον Δεκέμβριο του 2002 το ΚΕΠΕ εκδίδει την τετραμηνιαία πε

ριοδική έκδοση Οικονομικές εξελίξεις, με σκοπό να συμβάλλει στη συστηματική 

παρακολούθηση και ανάλυση της ελληνικής οικονομικής συγκυρίας, καθώς και 
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στο πεδίο διαμόρφωσης της οικονομικής πολιτικής, αναλύοντας τις συνέπειες 

εναλλακτικών προσεγγίσεων σε επίκαιρα θέματα. 

Το ΚΕΠΕ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με αντίστοιχα επιστημονικά 

ιδρύματα του εξωτερικού και ανταλλάσσει εκδόσεις, όπως και απόψεις και πλη

ροφορίες πάνω σε θέματα τρεχουσών οικονομικών εξελίξεων και μεθόδων 

οικονομικής έρευνας, συμβάλλοντας και με αυτόν τον τρόπο στην προαγωγή 

της οικονομικής επιστήμης στη χώρα. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, που χαρακτηρίζει τη σημερινή διε

θνή οικονομία, αναγκαία προϋπόθεση για την επιβίωση και ανάπτυξη της μικρής 

και ανοικτής ελληνικής οικονομίας είναι η ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατο

λισμού της και γενικότερα η αποτελεσματική αύξηση της εξωστρέφειας της. Ο 

εξαγωγικός προσανατολισμός μπορεί να ενισχυθεί με την αύξηση της παραγω

γικότητας και ανταγωνιστικότητας, μέσω των επενδύσεων και της προώθησης 

διαρθρωτικών και οργανωτικών μεταβολών και βελτιώσεων στο δημόσιο και 

ιδιωτικό τομέα, και τη βελτίωση και ανάπτυξη του θεσμικού-οργανωτικού πλαι

σίου του εξαγωγικού τομέα της χώρας μας. Όπως είναι γνωστό, δύο από τις 

σπουδαιότερες παραμέτρους του παραπάνω θεσμικού-οργανωτικού πλαισίου 

είναι η χρηματοδότηση και η ασφάλιση των βραχυπρόθεσμων και μεσο-μακρο-

πρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων. 

Στην παρούσα εργασία εξηγούνται οι βασικότερες έννοιες και ορισμοί 

γύρω από τη χρηματοδότηση και ασφάλιση των εξαγωγικών πιστώσεων και 

συζητείται η χρηματοδότηση των βραχυπρόθεσμων και μεσο-μακροπρόθεσμων 

εξαγωγικών πιστώσεων με την παράθεση στοιχείων και αναφορών στους φορείς 

και τα συστήματα που ισχύουν στις χώρες-μέλη της Ε.Ε., στον ΟΟΣΑ και την 

Ελλάδα. Κατά τη διαπραγμάτευση του θέματος, παρατίθενται συγκεντρωτικά 

στοιχεία για την περίοδο 2000-2005, τα οποία προέρχονται από 52 φορείς, που 

είναι μέλη της Αεθνούς Ένωσης Ασφαλιστών Πιστώσεων και Επενδύσεων (Ενω

ση της Βέρνης)· εξετάζονται και αναλύονται τα συστήματα νομικής μορφής, 

οργανωτικής δομής και λειτουργίας των 22 Οργανισμών ασφάλισης εξαγωγικών 

πιστώσεων, που λειτουργούν σε χώρες-μέλη της Ε.Ε., ένας από τους οποίους 

είναι και ο ελληνικός «Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων» (ΟΑΕΠ). 

Στη συνέχεια εξετάζεται η υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα αναφορικά με 

την προσφορά και τη ζήτηση των υπηρεσιών ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων 

και οριοθετείται η θέση του ΟΑΕΠ στην ελληνική αγορά. Ακολούθως, περιγρά

φεται συνοπτικά η εξέλιξη και η αναβάθμιση του ΟΑΕΠ στην περίοδο 1994-2005, 

επισημαίνονται τα προβλήματα και οι αδυναμίες του, καθώς και των Υπηρεσιών 

της εποπτεύουσας αρχής- εξετάζονται συνοπτικά οι συμφωνίες, οι κανόνες και 

τα μόνιμα θεσμικά όργανα της Ε. Ε. και του ΟΟΣΑ για τη χρηματοδότηση και 

ασφάλιση των μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων και συζητούνται 

οι επιπτώσεις τους στην Ελλάδα. Ακολουθούν τα γενικά συμπεράσματα και γί

νονται εξειδικευμένες προτάσεις πολιτικής για την αναβάθμιση του ΟΑΕΠ και 
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των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, που τον επο

πτεύουν, μέσω της εναρμόνισης τους με τα ισχύοντα στην Ε. Ε. και στον ΟΟΣΑ. 

Πιστεύουμε ότι η παρούσα εργασία θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο 

για τους Έλληνες εξαγωγείς και επιχειρηματίες και γενικότερα για τους 

ενδιαφερόμενους για τον εξωτερικό τομέα της ελληνικής οικονομίας, καθώς και 

για τις αρμόδιες υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης που ασχολούνται με το 

υπόψη θέμα. 

Καθηγητής ΚΥΠΡΙΑΝΟ! Π. ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ 

Πρόεδρος του ΑΣ. και 

Επιστημονικός Διευθυντής 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Μάρτιος 2007 
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Η αποτελεσματική αύξηση της «εξωστρέφειας» της ελληνικής οικονο

μίας, η οποία είναι «ανοικτή» και έχει μικρό σχετικά μέγεθος, αποτελεί τον υπ' 

αριθμόν ένα παράγοντα για τη συνεχή και απρόσκοπτη οικονομική ανάπτυξη της 

χώρας μας, την αύξηση των θέσεων εργασίας και, γενικότερα, τη βελτίωση του 

βιοτικού επιπέδου του ελληνικού λαού. 

Το 1981 η χώρα μας έγινε το 12ο μέλος της ΕΟΚ, ενώ με βάση τις συμ

βατικές μας υποχρεώσεις προς την Κοινότητα, από τις αρχές του 1987 και μέχρι 

το τέλος του 1992, υπήρξαν δύο καθοριστικές μεταβολές στην εξαγωγική πολιτι

κή της χώρας. Πρώτον, οι άμεσες εξαγωγικές επιδοτήσεις της ANE 1574/1970 

καταργήθηκαν σταδιακά και, δεύτερον, εφαρμόστηκε ο Φόρος Προστιθέμενης 

Αξίας (ΦΠΑ), ο οποίος αντικατέστησε μία σειρά προηγούμενων έμμεσων φόρων, 

ενώ επιστρέφεται στην περίπτωση των εξαγόμενων προϊόντων. Με άλλα λόγια, 

η Ελλάδα υποχρεώθηκε να εναρμονίσει την εξαγωγική της πολιτική με βάση τα 

όσα ίσχυαν, και ισχύουν ακόμα, στις υπόλοιπες χώρες-μέλη της ΕΟΚ, και ση

μερινής Ε. Ε. 

Ταυτόχρονα με την παραπάνω μεταβολή της εξαγωγικής πολιτικής της 

χώρας μας, οι Ελληνικές Κυβερνήσεις άρχισαν να δίνουν περισσότερη έμφαση 

σε μέτρα πολιτικής που αποσκοπούν στη βελτίωση και αναβάθμιση του «Θεσμι-

κού-Οργανωτικού Πλαισίου» του εξαγωγικού τομέα της Ελλάδος, με στόχο να 

φτάσουμε τα αντίστοιχα επίπεδα των άλλων χωρών-μελών της Ε. Ε. 

Είναι φανερό, με άλλα λόγια, ότι από το 1987 μέχρι σήμερα, αλλά και στο 

μέλλον, η χώρα μας θα μπορεί να κάνει ό,τι και οι άλλες χώρες-μέλη της Ε.Ε., 

δηλαδή θα μπορεί να στηρίζει «έμμεσα» την εξαγωγική δραστηριότητα της χώ

ρας και τους Έλληνες εξαγωγείς, μέσα από ένα βελτιωμένο και αναβαθμισμένο 

«Θεσμικό-Οργανωτικό Πλαίσιο». 

Για να γίνουμε όμως πιο σαφείς, θα πούμε απλά ότι, λέγοντας «Θεσμικό-

Οργανωτικό Πλαίσιο» του εξαγωγικού τομέα, εννοούμε π.χ. το νομοθετικό πλαί

σιο που αφορά και επηρεάζει το εξαγωγικό εμπόριο, και το οποίο θα πρέπει να 

μην περιέχει διατάξεις που αποτελούν εξαγωγικά «αντικίνητρα», ενώ εννοούμε 

επίσης και τις υποδομές μεταφορών, λιμανιών, κέντρων διανομής, τελωνείων, απο

θηκών, ελευθέρων ζωνών, κλπ., καθώς επίσης και δημόσιους ή ιδιωτικούς φο

ρείς που ασχολούνται με την προώθηση των εξαγωγών μέσω της παροχής δια

φόρων υπηρεσιών, όπως π.χ. πληροφορίες για ανεύρεση πελατών εξωτερικού, 

χρηματοδότηση εξαγωγών, ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων, κλπ. Ως παρά

δειγμα, λοιπόν, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε το Υπουργείο Εξωτερικών (Γε-
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νική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Γραφεία Εμπορικών Συμβού-
λων-Ακολούθων στο Εξωτερικό), το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών (Γενική 
Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής), τις Εμπορικές Τράπεζες, τον Ελληνι
κό Οργανισμό Εξωτερικού Εμπορίου (πρώην ΟΠΕ), τον Οργανισμό Ασφάλισης 
Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ), τα Εμπορικά-Βιομηχανικά Επιμελητήρια της χώ
ρας (EBE), τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων (ΠΣΕ), το Σύνδεσμο Εξαγωγέων 
Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), κλπ. 

Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης θα επικεντρωθούμε μόνο στις υπηρε
σίες χρηματοδότησης και ασφάλισης των εξαγωγικών πιστώσεων, οι οποίες πι
στεύουμε ότι αποτελούν τον «πυρήνα» κάθε συστήματος «Θεσμικού-Οργανωτικού 
Πλαισίου» εξαγωγών και συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επιθυμητή αύξηση 
της «εξωστρέφειας» της οικονομίας. 

Πιο συγκεκριμένα, θα αναφερθούμε στην επικρατούσα διεθνή εμπειρία και 
πρακτική, κυρίως στις χώρες της Ε.Ε., καθώς και στην αντίστοιχη περίπτωση της 
Ελλάδος, ενώ θα παραθέσουμε τα υφιστάμενα προβλήματα και τις προτάσεις 
πολιτικής τις οποίες θεωρούμε απαραίτητες, προκειμένου η χώρα μας να ανα
βαθμίσει τον τομέα χρηματοδότησης και ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων, 
αφενός με προσαρμογή της στα ισχύοντα στις άλλες χώρες-μέλη της Ε. Ε. όσον 
αφορά στη λειτουργία και εποπτεία του κρατικού φορέα ασφάλισης εξαγωγικών 
πιστώσεων (ΟΑΕΠ) και, αφετέρου, προσφέροντας στους Έλληνες εξαγωγείς υπη
ρεσίες εφάμιλλες με αυτές που προσφέρονται στις άλλες χώρες-μέλη της Ε. Ε. 

θα πρέπει να τονίσουμε ότι το διαπραγματευόμενο στην παρούσα Έκθε
ση θέμα είναι πάντα σημαντικό και πολύ επίκαιρο, ενώ αποτελεί πολύ συχνά 
αντικείμενο μελέτης και έρευνας από καθηγητές, φοιτητές, κλπ. Από τη σκοπιά 
αυτή, ελπίζουμε ότι με την παρούσα εργασία θα συμβάλουμε στη διάδοση του 
διαπραγματευόμενου αντικειμένου στη χώρα μας, δεδομένου ότι η σχετική βι
βλιογραφία στην Ελλάδα, αλλά ακόμα και στο εξωτερικό, είναι μάλλον φτωχή ή 
σχεδόν ανύπαρκτη. 

Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και Επι
στημονικό Διευθυντή του ΚΕΠΕ κ. Κυπριανό Προδρομίδη ο οποίος με παρότρυνε 
να συγγράψω την παρούσα μελέτη, δεδομένου ότι το διαπραγματευόμενο θέμα 
έχει αρχίσει να αποκτά ιδιαίτερη σημασία στα πλαίσια της προσπάθειας που κα-
ταβάλλει η χώρα μας για αύξηση της «εξωστρέφειας» της ελληνικής οικονομίας. 

Επίσης, ευχαριστίες απευθύνω στους δύο κριτές της μελέτης για τα πο
λύτιμα και εποικοδομητικά σχόλια τους επί του πρώτου σχεδίου, στα Μέλη της 
Επιτροπής Μελετών του ΚΕΠΕ, στη φιλόλογο κα Ελένη Σουλτανάκη που ασχο
λήθηκε με την επιμέλεια του κειμένου της μελέτης, στη συνάδελφο κα Βικτώρια 

12 



Δεδεγιάν για την εν γένει συμβολή της στην έκδοση, καθώς και στην Προϊστα
μένη της Βιβλιοθήκης κα Ελευθερία Χαλβαδάκη και το υπόλοιπο προσωπικό για 
την πολύτιμη βοήθεια τους. Τέλος, ευχαριστώ θερμά τον κ. Απόστολο Κουμπάρο 
ο οποίος είναι στέλεχος του ΟΑΕΠ και επιμελήθηκε την παρουσίαση των Πα
ραρτημάτων. 

Εννοείται ότι για τα λάθη και τις παραλείψεις που ενδέχεται να υπάρ
χουν στην παρούσα μελέτη την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο συγγραφέας. 

ΚΛΕΑΡΧΟΣ Β. ΕΥΣΤΡΑΤΟΓΛΟΥ 

Ιανουάριος 2007 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. Γενική εισαγωγή στο θέμα - Σκοπός της έκθεσης 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η χρηματοδότηση και ασφάλιση των βραχυ
πρόθεσμων και μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων συμβάλλουν 
σε σημαντικό βαθμό στην απρόσκοπτη λειτουργία και ανάπτυξη του διεθνούς 
εμπορίου. Χωρίς αυτές, το εμπόριο μεταξύ των βιομηχανικά ανεπτυγμένων χω-
ρών-μελών του ΟΟΣΑ και των αναπτυσσόμενων χωρών μη-μελών του ΟΟΣΑ 
θα ήταν πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο. Βέβαια, χρήση των εξαγωγικών πιστώ
σεων γίνεται και στα πλαίσια του εμπορίου μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών-
μελών του ΟΟΣΑ, αλλά στην περίπτωση αυτή υπάγονται κυρίως οι βραχυπρό
θεσμες εξαγωγικές πιστώσεις (με μέγιστη διάρκεια μέχρι 2 έτη). 

Ένα μεγάλο ποσοστό των αγοραστών-εισαγωγέων που λειτουργούν στο 
διεθνές εμπόριο προτιμά τους τρόπους διακανονισμού της πληρωμής των αγο
ραζόμενων εμπορευμάτων που είναι γνωστοί ως τρόποι διακανονισμού «επί 
πιστώσει» (payment on credit terms), αφού με τον τρόπο αυτό οι αγοραστές-
εισαγωγείς μπορούν να εξοφλούν τμηματικά την αξία των εισαγόμενων εμπο
ρευμάτων με τα χρήματα που εισπράττουν από τη λιανική πώληση τους. 

Αυτό που αξίζει να τονίσουμε σε αυτό το σημείο είναι το γεγονός ότι, 
σύμφωνα με την επικρατούσα εδώ και αρκετά χρόνια πρακτική, ο ανταγωνι
σμός στο διεθνές εμπόριο γίνεται όχι μόνο με βάση το κριτήριο της προσφε
ρόμενης τιμής, ποιότητας, συνέπειας στο χρόνο παράδοσης, κλπ., αλλά και με 
βάση τους προσφερόμενους όρους διακανονισμού της πληρωμής των εμπο
ρευμάτων. Είναι γεγονός ότι σήμερα υπάρχει σκληρός ανταγωνισμός στο διε
θνές εμπόριο, για το ποιος πωλητής-εξαγωγέας θα προσφέρει τους καλύτε
ρους όρους όσον αφορά στην παροχή εξαγωγικών πιστώσεων, δηλ. μεγάλη 
διάρκεια της περιόδου εξόφλησης, χαμηλά επιτόκια, κλπ., καθώς επίσης και 
ολοένα μικρότερες απαιτήσεις όσον αφορά στην παροχή διαφόρων μορφών 
«εγγυήσεων» από τους αγοραστές-εισαγωγείς προς τους πωλητές-εξαγωγείς. 

Σύμφωνα με τη σημερινή πρακτική, οι πιο διασφαλισμένοι τρόποι δια
κανονισμού της πληρωμής είναι το «προέμβασμα» (προπληρωμή της αξίας των 
εμπορευμάτων), η «ανέκκλητη και βεβαιωμένη πίστωση» (irrevocable and con
firmed letter of credit) που ανοίγεται από την τράπεζα του αγοραστή-εισαγω-
γέα, ενώ η εξόφληση γίνεται αμέσως μετά την παραλαβή των εμπορευμάτων 
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ή και σε διάστημα λιγότερο των 30 ημερών από την παραλαβή. Από την άλλη 

πλευρά, οι λιγότερο διασφαλισμένοι τρόποι διακανονισμού της πληρωμής εί

ναι η εξόφληση σε 30, ή 60, ή 90, ή το πολύ 180 ημέρες, η οποία γίνεται με 

τη μορφή διακανονισμού που είναι γνωστός ως «ελεύθερα έναντι φορτωτικών 

εγγράφων», ή με «επιταγή», ή με «συναλλαγματική», ή με «υποσχετική» (pro

missory note). Είναι προφανές ότι ο λιγότερο ασφαλής τρόπος διακανονισμού 

είναι «ελεύθερα», δηλ. όταν δεν υπάρχει μεσολάβηση τράπεζας, αλλά απλώς 

γίνεται η μεταφορά των εμπορευμάτων και τα φορτωτικά έγγραφα παραδίδο

νται στον αγοραστή-εισαγωγέα από το μεταφορέα. 

Εννοείται ότι οι πωλητές-εξαγωγείς που εκ των πραγμάτων (δηλ. λόγω 

του σκληρού ανταγωνισμού) αναγκάζονται να πωλούν τα εμπορεύματα τους 

με τους παραπάνω μη διασφαλισμένους τρόπους διακανονισμού είναι εκείνοι 

που αισθάνονται την ανάγκη να ασφαλίσουν τις εξαγωγικές πιστώσεις τους σε 

κρατικές ή ιδιωτικές εταιρείες ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων. 

Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία, και γι' αυτό θα πρέπει να τονιστεί εδώ, 

είναι ο σημαντικός αναπτυξιακός ρόλος των μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγι

κών πιστώσεων (άνω των 2 ετών), οι οποίες παρέχονται από τις ανεπτυγμένες 

χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ προς τις αναπτυσσόμενες χώρες μη-μέλη του ΟΟΣΑ, 

κυρίως στα πλαίσια εξαγωγής προς τις αναπτυσσόμενες χώρες κεφαλαιουχι

κού εξοπλισμού, που είναι απαραίτητος για την εκβιομηχάνιση των χωρών αυ

τών, αλλά ακόμα και ολόκληρων έργων υποδομής (projects) με «το κλειδί στο 

χέρι». 

Η αναγκαιότητα των παραπάνω μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών 

πιστώσεων για την οικονομική ανάπτυξη των χωρών μη-μελών του ΟΟΣΑ είναι 

δεδομένη, αφού είναι γνωστό ότι οι περισσότερες από τις αναπτυσσόμενες αυ

τές χώρες δεν έχουν την ευχέρεια να καταβάλλουν «τοις μετρητοίς» τα τερά

στια ποσά σε ξένο συνάλλαγμα που απαιτούνται για την εισαγωγή του αναγκαίου 

κεφαλαιουχικού εξοπλισμού, καθώς και για την κατασκευή μεγάλων έργων υπο

δομής (οδικά έργα, σιδηροδρομικά έργα, λιμάνια, σταθμοί παραγωγής ενέρ

γειας, τηλεπικοινωνιακά έργα, κλπ.). 

Στην περίπτωση των μεγάλων έργων υποδομής, η χρηματοδότηση των 

μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων (άνω των 5 ετών) γίνεται είτε με πα

ροχή μακροπρόθεσμου δανείου, είτε με τη μορφή που διεθνώς ονομάζεται «pro

ject finance», δηλ. με την αποπληρωμή της αξίας του έργου υποδομής μέσω 

της εκμετάλλευσης του από τους χρηματοδότες για ορισμένο χρόνο (10, ή 15, 

ή 20, ή και περισσότερα χρόνια), και στη συνέχεια απόδοσης του στους αρ

μόδιους κρατικούς φορείς της αναπτυσσόμενης χώρας. Η μορφή αυτή χρη-
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ματοδότησης για την κατασκευή αυτοχρηματοδοτούμενων έργων υποδομής 

είναι πολύ διαδεδομένη και χρησιμοποιείται ευρέως από αναπτυσσόμενες χώ

ρες μη-μέλη ΟΟΣΑ, ενώ είναι διεθνώς γνωστή με τον όρο «BOT: Build-Ope-

rate-Transfer» (π.χ. Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, κλπ.). 

Όπως τονίσαμε παραπάνω, οι εξαγωγικές πιστώσεις παίζουν σημαντι

κό ρόλο στην απρόσκοπτη διενέργεια και ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου. 

Επομένως, αξίζει τον κόπο να δούμε με ποια συστήματα και από ποιους φο

ρείς χρηματοδοτούνται και ασφαλίζονται οι εξαγωγικές πιστώσεις στις χώρες-

μέλη της Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ. 

Είναι γεγονός ότι τα συστήματα χρηματοδότησης και ασφάλισης των 

εξαγωγικών πιστώσεων που εφαρμόζονται διεθνώς έχουν εξελιχθεί και ανα

πτυχθεί σε σημαντικό βαθμό από τις αρχές της δεκαετίας του 70 μέχρι σήμε

ρα. Και αυτό είναι φυσικό, στα πλαίσια της καθημερινής αντιμετώπισης διαφό

ρων προβλημάτων και εξεύρεσης εφαρμόσιμων πρακτικών και λύσεων που 

συμβάλλουν όλο και πιο αποτελεσματικά στην απρόσκοπτη διενέργεια και 

στην ταχεία ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου. 

Βασικός σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι η περιγραφή και ανάλυ

ση των διαφόρων μορφών εξαγωγικών πιστώσεων, καθώς και του σημαντικού 

ρόλου που παίζουν στη διενέργεια και ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου. Επί

σης, δεδομένου ότι εξαγωγικές πιστώσεις δεν νοούνται χωρίς την αντίστοιχη 

χρηματοδότηση και ασφάλιση τους, στην έκθεση θα περιγράψουμε τα εφαρ

μοζόμενα διεθνώς συστήματα και τους φορείς χρηματοδότησης και ασφάλι

σης των εξαγωγικών πιστώσεων, ενώ, όσον αφορά ειδικότερα στη χρηματοδό

τηση και ασφάλιση των μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων, θα 

αναλύσουμε συνοπτικά τους βασικούς Κανόνες και τις Συμφωνίες που ισχύουν 

στα πλαίσια της Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ, καθώς και τις τυχόν επιπτώσεις των Συμ

φωνιών αυτών στη χρηματοδότηση και ασφάλιση των ελληνικών εξαγωγών. 

Αναλύοντας όλα τα παραπάνω, παραθέτουμε αντίστοιχα και τα ισχύ

οντα στην Ελλάδα, οπότε η σύγκριση αναδεικνύει τις διαφορές που υπάρχουν 

μεταξύ της Ελλάδος και των άλλων χωρών-μελών της Ε.Ε., και κυρίως τις ελ

λείψεις και τα προβλήματα που υπάρχουν στην Ελλάδα. 

Όσον αφορά στη χρηματοδότηση των βραχυπρόθεσμων εξαγωγικών 

πιστώσεων (συνήθως με διάρκεια μέχρι ένα έτος), μπορούμε να πούμε ότι η 

κατάσταση από πλευράς ζήτησης και προσφοράς των σχετικών υπηρεσιών 

στην Ελλάδα είναι μάλλον ικανοποιητική, δεδομένου ότι η ζήτηση διαμορφώ

νεται κυρίως από 3.000 περίπου Α.Ε. και ΕΠΕ που εξάγουν σε μόνιμη βάση, 

ενώ υπάρχει και επάρκεια προσφοράς κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση των 

23 



εξαγωγικών πιστώσεων, αν λάβουμε υπόψη τον αριθμό των λειτουργουσών τρα

πεζών στην Ελλάδα, καθώς και των 10 εταιρειών factoring1. Εξάλλου, αν υπήρ

χε κάποιο σοβαρό πρόβλημα σχετικό με την επάρκεια και τους όρους χρη

ματοδότησης των βραχυπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων, και κυρίως εκεί

νων που αφορούν στις εξαγωγικές MME, θα είχε τεθεί με αλλεπάλληλα υπο

μνήματα των Συλλογικών Εξαγωγικών Φορέων (ΠΣΕ, ΣΕΒΕ, κλπ.) προς τους 

αρμόδιους Υπουργούς και τον Τύπο, πράγμα που δεν συμβαίνει στην Ελλάδα, 

τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια. 

Όσον αφορά στη χρηματοδότηση των μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγω

γικών πιστώσεων (με διάρκεια άνω των δύο ετών), η ζήτηση στην Ελλάδα εί

ναι σχετικά μικρή, δεδομένου ότι εδώ και περίπου δέκα χρόνια άρχισαν να 

πραγματοποιούνται ελληνικές εξαγωγές προϊόντων που δικαιολογούν πίστωση 

άνω των δύο ετών. Η προσφορά χρηματοδότησης των μεσο-μακροπρόθεσμων 

εξαγωγικών πιστώσεων είναι επίσης ικανοποιητική, αφού γίνεται από τις εμπο

ρικές τράπεζες, φυσικά με την προϋπόθεση της ασφαλιστικής τους κάλυψης 

από τον ΟΑΕΠ, ενώ στον τομέα αυτό σημαντική είναι και η συμβολή της Πα-

ραευξείνιας Τράπεζας (BSTDB: Black Sea Trade and Development Bank), η 

οποία χρηματοδοτεί μεσο-μακροπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις μέχρι πο

σοστού 30% της συνολικής χρηματοδότησης, και μάλιστα αναλαμβάνοντας μό

νη της το σχετικό πιστωτικό κίνδυνο, ενώ ταυτόχρονα αναζητά συγχρηματο-

δότηση από άλλους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς φορείς. Θα πρέπει να ση

μειώσουμε βέβαια ότι η Παραευξείνια Τράπεζα παρέχει βραχυπρόθεσμη και 

μεσο-μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση μόνο για το εμπόριο και τις επενδύσεις 

που αφορούν σε συνεργασία μεταξύ των 11 χωρών-μετόχων2 της Τράπεζας. 

Όσον αφορά στην ασφάλιση των βραχυπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώ

σεων, μπορούμε να πούμε ότι η υπάρχουσα ζήτηση στην Ελλάδα είναι σχετι

κά μικρή, αφού οι εξαγωγικές επιχειρήσεις που ασφαλίζονται σε μόνιμη βάση 

δεν ξεπερνούν τις 1.500, από ένα συνολικό «target group» περίπου 3.000 Α.Ε. 

και ΕΠΕ που εξάγουν σε μόνιμη βάση, ενώ ο συνολικός αριθμός εξαγωγικών 

επιχειρήσεων που είναι εγγεγραμμένες στα μητρώα όλων των EBE της χώρας 

1. Για την περιγραφή και τις διαδικασίες του χρήσιμου αυτού θεσμού που λει
τουργεί στην Ελλάδα από το 1994, παραπέμπουμε τον αναγνώστη στις υποδιαιρέσεις 
2.2.1., 4.1.1., καθώς και στα Παραρτήματα 3 και 4. 

2. Για την περιγραφή της ταυτότητας και των δραστηριοτήτων της Παραευ-
ξείνιας Τράπεζας, παραπέμπουμε τον αναγνώστη στην υποδιαίρεση 4.3. Οι 11 χώρες-
μέτοχοι της Τράπεζας είναι: Αλβανία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Βουλγαρία, Γεωργία, Ελ
λάδα, Μολδαβία, Ρουμανία, Ρωσία, Τουρκία, Ουκρανία. 
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φτάνει περίπου τις 10.000 επιχειρήσεις. Λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω ζή

τηση, μπορούμε να πούμε ότι η αντίστοιχη προσφορά είναι υπερ-επαρκής, 

αφού υπάρχουν και λειτουργούν στην Ελλάδα 14 εταιρείες ασφάλισης βραχυ

πρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων (Euler Hermes Emporiki, Εθνική Ασφαλι

στική, Atradius, ΟΑΕΠ, και 10 εταιρείες factoring). Θα πρέπει να σημειώσουμε 

ότι οι παραπάνω 3 ιδιωτικές εταιρείες και οι 10 εταιρείες factoring καλύπτουν 

μόνο χώρες του ΟΟΣΑ, ενώ ο ΟΑΕΠ καλύπτει όλες τις χώρες. 

Όσον αφορά στην ασφάλιση των μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών 

πιστώσεων, η σχετική ζήτηση είναι μικρή στην Ελλάδα, για τους ίδιους λόγους 

που αναφέραμε παραπάνω μιλώντας για τη χρηματοδότηση των μεσομα-

κροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων. Η αντίστοιχη προσφορά είναι επαρ

κής και τα σχετικά ασφαλιστικά προγράμματα προσφέρονται μόνο από τον 

ΟΑΕΠ, δεδομένου ότι η ασφάλιση των μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πι

στώσεων θεωρείται ως «μη εμπορεύσιμος» κίνδυνος (βλέπε υποσημείωση 3), 

γι' αυτό και δεν προσφέρεται από τις ιδιωτικές εταιρείες ασφάλισης εξαγω

γικών πιστώσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα. 

Με βάση τα παραπάνω, παραθέτουμε προτάσεις πολιτικής για τη βελ

τίωση της κατάστασης που επικρατεί στη χώρα μας, όχι τόσο για τη χρηματο

δότηση των εξαγωγικών πιστώσεων, αφού θα μπορούσαμε να πούμε ότι η κα

τάσταση εκεί είναι μάλλον ικανοποιητική με βάση τη δεδομένη προσφορά και 

ζήτηση, όσο κυρίως για την ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων από τον κρα

τικό φορέα, δηλ. τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ), 

καθώς επίσης και για τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών 

που εποπτεύουν τον παραπάνω φορέα. Θα λέγαμε μάλιστα ότι τα σοβαρότε

ρα προβλήματα αφορούν στις Υπηρεσίες του εποπτεύοντος τον ΟΑΕΠ Υπουρ

γείου Οικονομίας & Οικονομικών, όπου λείπει η κατάλληλη οργάνωση και τα 

ειδικευμένα στελέχη με τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρίες, ώστε να μπο

ρούν να εποπτεύουν ουσιαστικά και να καθοδηγούν τον ΟΑΕΠ, όπως συμβαί

νει στις άλλες χώρες-μέλη της Ε.Ε. 

Είναι γεγονός ότι οι μεγάλες χώρες-μέλη της Ε.Ε., που είναι πιο ανε

πτυγμένες από την Ελλάδα, έχουν από πολλά χρόνια κατανοήσει τη μεγάλη ση

μασία των τομέων χρηματοδότησης και ασφάλισης (κυρίως των μεσο-μακρο

πρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων) για την αποτελεσματική αύξηση της «εξω

στρέφειας» των οικονομιών τους. Για το λόγο αυτό, εδώ και πολλά χρόνια έχουν 

πολύ καλά οργανωμένες και με έμπειρα στελέχη Υπηρεσίες στα Υπουργεία Οι

κονομικών που εποπτεύουν τους αντίστοιχους ΟΑΕΠ, ώστε να ασκούν απο

τελεσματική πολιτική προώθησης των εξαγωγών τους, και γενικότερα προώ-
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θησης της «εξωστρέφειας» των οικονομιών τους, μέσω ουσιαστικής εποπτείας 

και καθοδήγησης των αντίστοιχων ΟΑΕΠ, δεδομένου ότι ένα πολύ μεγάλο πο

σοστό των παρεχόμενων μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων σε δη

μόσιους ή ιδιωτικούς αγοραστές τρίτων χωρών συνδέεται με αυτό που διεθνώς 

είναι γνωστό ως «national interest business». Αντίθετα, οι υπεύθυνοι πολιτικοί 

και υπηρεσιακοί παράγοντες στην Ελλάδα δεν έχουν επιδείξει την αναγκαία δρά

ση, ούτε τη θέσπιση του απαραίτητου θεσμικού πλαισίου προς την κατεύθυν

ση αυτή. 

Τέλος, όσον αφορά στη διεθνή εξέλιξη του τομέα ασφάλισης των εξα

γωγικών πιστώσεων, κυρίως κατά τα τελευταία 15 χρόνια, είναι γεγονός ότι ο 

ιδιωτικός τομέας έχει επιδείξει μεγάλη δραστηριότητα, εκτοπίζοντας σε σημα

ντικό βαθμό τον αντίστοιχο δημόσιο τομέα, κυρίως σε ό,τι αφορά την ασφα

λιστική κάλυψη των «μη εμπορεύσιμων»3 κινδύνων. 

1.2. Βασικές επιδιώξεις της έκθεσης κατά Κεφάλαιο 

Στο Κεφάλαιο 2, αναλύουμε τις έννοιες και τους ορισμούς για τα βα

σικότερα θέματα που διαπραγματεύεται η παρούσα εργασία, δεδομένου ότι 

αρκετά από τα θέματα αυτά έχουν συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες και τεχνικές 

έννοιες που ξεφεύγουν από τα γνωστά θέματα της μικροοικονομίας ή μακρο

οικονομίας. Έτσι, στο κεφάλαιο αυτό εξηγούμε ποια είναι τα είδη και οι μορ

φές των εξαγωγικών πιστώσεων, ποια είναι τα είδη και οι μορφές της χρημα

τοδότησης και ασφάλισης των βραχυπρόθεσμων και μεσο-μακροπρόθεσμων 

εξαγωγικών πιστώσεων, ποιοι είναι οι βασικότεροι εμπορικοί και πολιτικοί κίν

δυνοι μη πληρωμής έναντι των οποίων ασφαλίζονται οι εξαγωγικές πιστώσεις, 

ενώ αναφερόμαστε συνοπτικά και στην ασφάλιση επενδύσεων εξωτερικού ένα

ντι πολιτικών κινδύνων. Επίσης, αναφερόμαστε στην έννοια και στη διάκριση 

μεταξύ των «εμπορεύσιμων» και «μη εμπορεύσιμων» κινδύνων, όπως εκάστοτε 

ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεδομένου ότι σε πολλά τμήματα της 

μελέτης, και κυρίως στα Κεφάλαια 5 και 6, γίνεται συχνά αναφορά στους «εμπο

ρεύσιμους» και «μη εμπορεύσιμους» κινδύνους. Τέλος, εξηγούμε την έννοια και 

τις διάφορες μορφές της αντασφάλισης των ασφαλιζόμενων βραχυπρόθεσμων 

και μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων. 

3. Η υποδιαίρεση 2.4. του Κεφαλαίου 2 αφιερώνεται αποκλειστικά στην έννοια 
και στον ορισμό των «εμπορεύσιμων» και «μη εμπορεύσιμων» κινδύνων, δεδομένου ότι 
οι δύο αυτοί όροι παίζουν σημαντικό ρόλο για μεγάλο τμήμα της εργασίας μας. 
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Στο Κεφάλαιο 3, παρουσιάζουμε συνοπτικά τις Διεθνείς Ενώσεις και Συν

δέσμους Ασφαλιστών Εξαγωγικών Πιστώσεων, τονίζοντας τους επιδιωκόμενους 

σκοπούς κάθε συλλογικού φορέα, τις δραστηριότητες του, κλπ. Επειδή στα πλαί

σια λειτουργίας του γνωστού θεσμού του «factoring» προσφέρονται τέσσερις 

υπηρεσίες, εκ των οποίων οι δύο αφορούν στη χρηματοδότηση και ασφάλιση 

των βραχυπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων, αρχίζουμε την ανάλυση του Κε

φαλαίου 3 με την παρουσίαση των δύο διεθνών συλλογικών φορέων, δηλ. της 

«Διεθνούς Αλυσίδας Πρακτόρων Επιχειρηματικών Απαιτήσεων» (FCI: Factors 

Chain International) και της «Διεθνούς Ομάδας Πρακτόρων Επιχειρηματικών Απαι

τήσεων» (IFG: International Factors Group). Στη συνέχεια, παρουσιάζουμε τους 

δύο διεθνείς συλλογικούς φορείς ασφαλιστών εξαγωγικών πιστώσεων, δηλ. του 

«Διεθνούς Συνδέσμου Ασφάλισης Πιστώσεων & Εγγυήσεων» (ICISA: International 

Credit Insurance & Surety Association) και της «Διεθνούς Ένωσης Ασφαλιστών 

Πιστώσεων & Επενδύσεων» (Berne Union: International Union of Credit & Invest

ment Insurers). Ειδικά για τον τελευταίο από τους παραπάνω διεθνείς συλλο

γικούς φορείς, αναφέρουμε συνοπτικά και τους κανόνες που έχει θεσπίσει και 

που είναι αποδεκτοί και εφαρμόζονται από όλα τα μέλη του. Θα πρέπει να ση

μειωθεί ότι οι σκοποί και οι δραστηριότητες των διεθνών συλλογικών φορέων 

«Berne Union» και «ICISA» είναι παραπλήσιοι, με τη διαφορά ότι τα μέλη της 

«ICISA» είναι ιδιωτικές εταιρείες ασφάλισης πιστώσεων, ενώ τα μέλη της «Berne 

Union» είναι κυρίως κρατικοί Οργανισμοί, αντίστοιχοι με τον ελληνικό «Οργανι

σμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων» (ΟΑΕΠ). 

Στο Κεφάλαιο 4, αρχίζουμε με μία συνοπτική ανάλυση του ρόλου που 

διαδραματίζουν οι εξαγωγικές πιστώσεις στο διεθνές εμπόριο. Στη συνέχεια, 

παραθέτουμε και σχολιάζουμε διάφορους πίνακες με στοιχεία για τη χρημα

τοδότηση των βραχυπρόθεσμων και των μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών 

πιστώσεων κατά πιστώτριες και λήπτριες χώρες. Επειδή στα πλαίσια του θε

σμού factoring γίνεται χρηματοδότηση των βραχυπρόθεσμων εξαγωγικών πι

στώσεων, ξεκινούμε με την παράθεση στοιχείων για την περίοδο 1999-2005 

που δείχνουν τη σημαντική ανάπτυξη του θεσμού στην Ελλάδα, αλλά και διε

θνώς. Στη συνέχεια, παραθέτουμε και σχολιάζουμε στοιχεία που δείχνουν για 

την περίοδο 1999-2005 τα εκκρεμή υπόλοιπα των βραχυπρόθεσμων (μέχρι 

ένα έτος) εξαγωγικών πιστώσεων κατά πιστώτριες και λήπτριες χώρες, καθώς 

και στοιχεία που δείχνουν τις ετήσιες ροές αλλά και τα εκκρεμή υπόλοιπα των 

μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων (άνω του ενός έτους), επίσης 

κατά πιστώτριες και λήπτριες χώρες. Σημειώνουμε ότι τα στοιχεία που αναφέ

ρονται στις μεσο-μακροπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις, τα οποία πήραμε 
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από σχετικό έγγραφο του ΟΟΣΑ (Export Credits Division), αφορούν όχι στα 

συνολικά σχετικά μεγέθη εξαγωγικών πιστώσεων ανά πιστώτρια και λήπτρια 

χώρα, αλλά μόνο στις εξαγωγικές πιστώσεις που έτυχαν «δημόσιας στήριξης» 

(officially supported export credits), όρος που αναλύεται στην υποδιαίρεση 6.2. 

Τέλος, αναφερόμαστε στα υφιστάμενα στην Ε.Ε. συστήματα και φορείς χρη

ματοδότησης εξαγωγικών πιστώσεων, καθώς και στα αντίστοιχα που επικρατούν 

στην Ελλάδα με τις συγκεκριμένες ελλείψεις, αδυναμίες, κλπ. 

Στο Κεφάλαιο 5, ξεκινούμε παρουσιάζοντας στοιχεία σε εκατομμύρια δο

λάρια για την περίοδο 2000-2005, που αφορούν στο σύνολο των βραχυπρόθε

σμων και μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων οι οποίες ασφαλίστη

καν από όλους τους ΟΑΕΠ-Μέλη της «Διεθνούς Ένωσης Ασφαλιστών Πιστώ

σεων & Επενδύσεων» (Berne Union: International Union of Credit & Investment 

Insurers), η οποία και δημοσιεύει συγκεντρωτικά τα ετήσια στοιχεία των μελών 

της. Εκτός από τις ασφαλισθείσες αξίες που αντιπροσωπεύουν νέα ασφαλι

στήρια για κάθε έτος (new business), παρουσιάζουμε τα εισπραχθέντα ασφά

λιστρα (premium), τις καταβληθείσες αποζημιώσεις (claims paid), καθώς και τις 

επανεισπράξεις (recoveries). Παρ' όλο που τα παραπάνω αθροιστικά στοιχεία 

δεν προκύπτουν από τους ΟΑΕΠ όλων των χωρών του κόσμου, όμως είναι πο

λύ κοντά στα πραγματικά διεθνή μεγέθη, δεδομένου ότι τα 52 Μέλη-ΟΑΕΠ της 

«Berne Union» ανήκουν σε 41 χώρες, εκ των οποίων οι 30 είναι χώρες-μέλη του 

ΟΟΣΑ. Στη συνέχεια, παρουσιάζουμε τα συστήματα και τους φορείς ασφάλι

σης εξαγωγικών πιστώσεων (ECAs: Export Credit Agencies), όπως ισχύουν σή

μερα στις χώρες-μέλη της Ε.Ε., καθώς και τον τρόπο διοίκησης και εποπτείας 

τους. Μετά την παραπάνω παρουσίαση, αναφερόμαστε στην υφιστάμενη κα

τάσταση στην Ελλάδα, και ειδικότερα, αναλύουμε συνοπτικά τους κυριότερους 

παράγοντες που διαμορφώνουν τη ζήτηση και προσφορά των υπηρεσιών α

σφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων στη χώρα μας, αναφερόμαστε στη θέση που 

κατέχει σήμερα ο ΟΑΕΠ στην ελληνική αγορά, περιγράφουμε συνοπτικά την 

εξέλιξη του ΟΑΕΠ στην περίοδο 1994-2005, αμέσως μετά αναφερόμαστε στις 

αδυναμίες και τα προβλήματα του ΟΑΕΠ και του εποπτεύοντος Υπουργείου 

Οικονομίας & Οικονομικών και, τέλος, κλείνουμε το κεφάλαιο παρουσιάζοντας και 

σχολιάζοντας συγκεντρωτικά στοιχεία των δραστηριοτήτων του ΟΑΕΠ για την 

περίοδο 1996-2006. 

Στο Κεφάλαιο 6, αναλύουμε συνοπτικά τα βασικότερα κείμενα που συν

θέτουν το διεθνές θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά στη χρηματοδότηση και ασφά

λιση των βραχυπρόθεσμων και μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώ

σεων. Ειδικότερα, αναφερόμαστε στις Συμφωνίες και τους Κανόνες που ισχύουν 
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στα πλαίσια της Ε.Ε., του ΟΟΣΑ και του ΠΟΕ, τονίζοντας τους επιδιωκόμενους 
σκοπούς των θεσπισμένων νομικών κειμένων και εξηγώντας τις βασικότερες δια
τάξεις τους. Επίσης, αναζητούμε τις τυχόν επιπτώσεις των παραπάνω Συμφω
νιών και Κανόνων της Ε.Ε., του ΟΟΣΑ και του ΠΟΕ επί της χρηματοδότησης 
και ασφάλισης των εξαγωγικών πιστώσεων στην Ελλάδα. 

Στο Κεφάλαιο 7, παρουσιάζουμε τα θεσμοθετημένα Όργανα (Ομάδες 
Εργασίας) που λειτουργούν στα πλαίσια της Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ. Συγκεκριμένα, 
περιγράφουμε συνοπτικά τις αρμοδιότητες και τα αντικείμενα με τα οποία ασχο
λούνται κατά τις συνεδριάσεις τους οι παραπάνω «Ομάδες Εργασίας», τα οποία 
αφορούν στη διαμόρφωση Συμφωνιών και Κανόνων που εφαρμόζονται υπο
χρεωτικά από όλα τα κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ και αναφέρονται στη χρηματο
δότηση και ασφάλιση των μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων (με 
διάρκεια άνω των 2 ετών), δεδομένου ότι μόνο γι' αυτές τις πιστώσεις υπάρ
χει η «δημόσια στήριξη» (official support). 

Στο Κεφάλαιο 8, παρουσιάζουμε τα γενικά συμπεράσματα της μελέτης, 
ενώ αναφερόμαστε συνοπτικά και στα συμπεράσματα για την υφιστάμενη κα
τάσταση στην Ελλάδα, καθώς και στις προτάσεις πολιτικής που θα πρέπει να 
εφαρμοστούν από την ελληνική κυβέρνηση, προκειμένου η χώρα μας να μπο
ρέσει να προσαρμοστεί πλήρως προς τα ισχύοντα στην Ε.Ε. και τον ΟΟΣΑ, κα
θώς και να αναβαθμίσει τον τομέα χρηματοδότησης και ασφάλισης εξαγωγικών 
πιστώσεων, πράγμα που κατά τη γνώμη μας θα συμβάλει αποτελεσματικά στην 
επιθυμητή αύξηση της «εξωστρέφειας» της ελληνικής οικονομίας. 

Τέλος, στα 8 Παραρτήματα της έκθεσης παραθέτουμε τρία σχεδια
γράμματα (Παραρτήματα 1, 2, 3) που παρουσιάζουν τις τρεις βασικότερες 
μορφές χρηματοδότησης των εξαγωγικών πιστώσεων (πίστωση προμηθευτή, 
πίστωση στον αγοραστή και εξαγωγικό factoring), έναν πίνακα με επωνυμίες, 
διευθύνσεις, τηλέφωνα και ιστοσελίδες των 10 εταιρειών factoring που λειτουρ
γούν στην Ελλάδα (Παράρτημα 4), την κωδικοποίηση του ιδρυτικού νόμου του 
ελληνικού Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Παράρτημα 5), το 
Οργανόγραμμα λειτουργίας των Υπηρεσιών του παραπάνω Οργανισμού (Παράρ
τημα 6), έναν πίνακα με τις 39 Συμφωνίες Αμοιβαίας Προστασίας Επενδύσεων 
που έχει υπογράψει μέχρι σήμερα η Ελλάδα με άλλες χώρες (Παράρτημα 7) 
και, τέλος, ένα σχέδιο εισηγητικής έκθεσης και αντίστοιχης τροπολογίας του 
ιδρυτικού νόμου του ΟΑΕΠ (Ν. 1796/1988) για τη συγκρότηση διυπουργικού 
«Συμβουλίου Ασφαλίσεων & Εγγυήσεων Εξαγωγικών Πιστώσεων» (Παράρτημα 8). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ4 

2.1. Είδη και μορφές εξαγωγικών πιστώσεων 

Όπως τονίσαμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο της Εισαγωγής, οι εξα

γωγικές πιστώσεις διευκολύνουν σημαντικά την απρόσκοπτη λειτουργία και 

ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου. 

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι, σύμφωνα με εφαρμοζόμενους κανόνες 

που θεσπίστηκαν από τη «Διεθνή Ένωση Ασφαλιστών Πιστώσεων και Επενδύ

σεων» (για την οποία θα μιλήσουμε εκτενέστερα στην υποδιαίρεση 3.4.), η 

διάρκεια των εξαγωγικών πιστώσεων συναρτάται με τη «διάρκεια ζωής» των 

εξαγόμενων προϊόντων τα οποία πωλούνται «επί πιστώσει» από τους πωλητές-

εξαγωγείς μιας χώρας προς τους αγοραστές-εισαγωγείς μιας άλλης χώρας. 

Με βάση ορισμούς που έχουν καθιερωθεί από την παραπάνω «Ένωση» 

και εφαρμόζονται από όλα τα κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ, και όχι μόνο, οι εξαγω

γικές πιστώσεις με κριτήριο τη χρονική διάρκεια τους διακρίνονται σε «βρα

χυπρόθεσμες» (μέχρι 2 έτη, αλλά στην πράξη συνήθως μέχρι 1 έτος), σε «με

σοπρόθεσμες» (από 2 έως 5 έτη) και σε «μακροπρόθεσμες» (άνω των 5 ετών). 

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι, στην πράξη, γίνεται πολύ συχνά αναφορά για 

«μεσο-μακροπρόθεσμες» εξαγωγικές πιστώσεις, δηλ. πιστώσεις διάρκειας άνω 

των 2 ετών. 

Εκτός από τον παραπάνω ορισμό των εξαγωγικών πιστώσεων με κριτή

ριο τη χρονική τους διάρκεια, θα μπορούσαμε να τις διακρίνουμε και με βάση 

τη χρήση τους στις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές. Για παράδειγμα, οι βρα

χυπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις παρέχονται στα πλαίσια πώλησης αγαθών 

και υπηρεσιών, ενώ όσον αφορά στα αγαθά, πρόκειται πάντοτε για κατανα

λωτικά προϊόντα (νωπά φρούτα και λαχανικά, επεξεργασμένα τρόφιμα, καθώς 

και βιομηχανικά καταναλωτικά είδη, εκτός των διαρκών καταναλωτικών), ή 

4. Η ανάλυση του παρόντος κεφαλαίου βασίστηκε, σε μεγάλο βαθμό, στην ύλη 
των βιβλιογραφικών αναφορών 5, 29 και 30. Για τους ενδιαφερόμενους αναγνώστες 
θα πρέπει να σημειώσουμε επίσης ότι, στην έκδοση του «International Trade Centre» 
(βιβλιογραφική αναφορά 5), στις σελίδες 213-231 υπάρχει ένα συνοπτικό «γλωσσάριο» 
για τους κυριότερους όρους που χρησιμοποιούνται στα Συμβόλαια Ασφάλισης Εξαγω
γικών Πιστώσεων. 
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πρώτες ύλες. Οι μεσοπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις παρέχονται κυρίως 

για πώληση διαρκών καταναλωτικών αγαθών, καθώς και για ενδιάμεσα αγαθά, 

ενώ οι μακροπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις παρέχονται για πώληση κεφα

λαιουχικών αγαθών, όπως μηχανήματα για εγκατάσταση σε εργοστάσια δια

φόρων κλάδων παραγωγής, κατασκευή ολόκληρων «τεχνικών έργων με το κλει

δί στο χέρι» (turn-key projects), όπως σταθμοί παραγωγής υδροηλεκτρικής ή 

αιολικής ενέργειας, κλπ., καθώς επίσης και για κατασκευή τεχνικών έργων υπο

δομής, όπως π.χ. έργα οδοποιίας, σιδηροδρομικά δίκτυα, κατασκευή γεφυ

ρών, λιμανιών, κλπ. 

Τέλος, με κριτήριο το φορέα χρηματοδότησης τους, οι εξαγωγικές πιστώ

σεις διακρίνονται σε δύο είδη, δηλαδή σε «Πιστώσεις Προμηθευτή» (Supplier's 

Credits) και σε «Πιστώσεις στον Αγοραστή» (Buyer's Credits). Οι «Πιστώσεις 

Προμηθευτή» παραχωρούνται από τον πωλητή-εξαγωγέα στον αγοραστή-ει-

σαγωγέα (πώληση με προθεσμιακό διακανονισμό της αξίας των εμπορευμά

των), ενώ ο πωλητής-εξαγωγέας μπορεί να χρηματοδοτεί ο ίδιος την πίστωση 

με δικά του διαθέσιμα, ή μπορεί να ζητά χρηματοδότηση από τράπεζα της 

χώρας του, πράγμα που συμβαίνει συνήθως στην πράξη (βλέπε σχεδιάγραμμα 

Παραρτήματος 1). Οι «Πιστώσεις στον Αγοραστή» παραχωρούνται από μία τρά

πεζα (ή κοινοπραξία τραπεζών) υπό μορφή δανείου απευθείας στον αγορα-

στή-εισαγωγέα, για να του δώσουν τη δυνατότητα να εξοφλήσει τον πωλητή-

εξαγωγέα «τοις μετρητοίς» (βλέπε σχεδιάγραμμα Παραρτήματος 2). 

2.2. Χρηματοδότηση εξαγωγικών πιστώσεων 

Με βάση τη διάκριση των εξαγωγικών πιστώσεων σε βραχυπρόθεσμες 

(μέχρι 2 έτη) και μεσο-μακροπρόθεσμες (άνω των 2 ετών), θα αναφερθούμε 

στη συνέχεια στα είδη και τους τρόπους χρηματοδότησης τους, καθώς και 

στους χρηματοδοτικούς φορείς των εξαγωγικών πιστώσεων. 

2.2.1. Χρηματοδότηση βραχυπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων 

Όπως αναφέραμε ήδη παραπάνω στην υποδιαίρεση 2.1., οι βραχυ

πρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις χορηγούνται στα πλαίσια των «επί πιστώσει» 

πωλήσεων σε πελάτες του εξωτερικού, κυρίως καταναλωτικών αγαθών και 

πρώτων υλών, ενώ η διάρκεια τους φτάνει μέχρι τα 2 έτη, αλλά στην πράξη 

συνήθως κυμαίνεται από 30 έως 180 ημέρες. Η χρηματοδότηση των πιστώ-
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σεων αυτών μπορεί να γίνεται είτε απευθείας από τον πωλητή-εξαγωγέα προς 

τον αγοραστή εισαγωγέα, όπου δηλ. ο πωλητής-εξαγωγέας χρηματοδοτεί τη 

βραχυπρόθεσμη πίστωση με δικά του διαθέσιμα, χωρίς να καταφεύγει σε εμπο

ρική τράπεζα για τη χρηματοδότηση της εκτέλεσης της συγκεκριμένης εξα

γωγικής παραγγελίας. Εναλλακτικά, και αυτό αποτελεί τη συνήθη πρακτική, ο 

πωλητής-εξαγωγέας απευθύνεται στην εμπορική τράπεζα με την οποία συ

νεργάζεται, της παρουσιάζει τη γραπτή συμφωνία (export contract) με τον 

αγοραστή-εισαγωγέα και ζητά «προχρηματοδότηση» για την εκτέλεση της 

συγκεκριμένης εξαγωγικής παραγγελίας. Με άλλα λόγια, η προχρηματοδότηση 

αποτελεί το αναγκαίο κεφάλαιο κίνησης για τον εξαγωγέα, προκειμένου αυτός 

να ετοιμάσει τη συγκεκριμένη εξαγωγική παραγγελία και να κάνει τη φόρ

τωση. Μετά τη φόρτωση, ο εξαγωγέας παραδίδει τα φορτωτικά έγγραφα στη 

χρηματοδοτούσα τράπεζα του, οπότε η προχρηματοδότηση μετατρέπεται σε 

«χρηματοδότηση» (προκαταβολή) έναντι φορτωτικών εγγράφων. Στην πραγμα

τικότητα, οι τράπεζες χρηματοδοτούν τον εξαγωγέα με «ενέχυρο» τα φορτω

τικά έγγραφα, ή τα γραμμάτια εξαγωγής (σε περίπτωση προθεσμιακού διακα

νονισμού), μέχρι να φτάσει στην τράπεζα το έμβασμα από την πληρωμή των 

εξαχθέντων προϊόντων. Η τράπεζα έχει συνήθως ολόκληρη οικονομική απαί

τηση έναντι του εξαγωγέα, ενώ κατά κανόνα παίρνει από αυτόν γραπτή εγγύη

ση ότι θα πληρώσει την τράπεζα, σε περίπτωση που το γραμμάτιο εξαγωγής 

δεν πληρωθεί από τον εισαγωγέα στις καθορισθείσες ημερομηνίες. Συνήθως, 

η προχρηματοδότηση ανέρχεται στο 70%-80% του ύψους των κλεισμένων πα

ραγγελιών, ενώ η χρηματοδότηση ανέρχεται στο 85%-90% της αξίας των 

φορτωτικών εγγράφων. 

Εκτός από τη χρηματοδότηση των βραχυπρόθεσμων εξαγωγικών πι

στώσεων μέσω των εμπορικών τραπεζών, όπως την περιγράψαμε συνοπτικά 

παραπάνω, υπάρχει και η χρηματοδότηση τους μέσω των γνωστών εταιρειών 

factoring, οι οποίες άρχισαν να λειτουργούν στην Ελλάδα από το 1994, με βά

ση το Ν. 1905/1990 περί «Σύμβασης Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτή

σεων» καθώς και την Π.Δ./Τ.Ε. 2168/8.1.1993 η οποία, στα πλαίσια εφαρμογής 

του παραπάνω νόμου, προβλέπει όλες τις ρυθμίσεις και διαδικασίες για την 

παροχή άδειας λειτουργίας, αλλά και του τρόπου εποπτείας των εταιρειών 

factoring. 

Επειδή μία λεπτομερής ανάλυση για το θεσμό του factoring5 στη χώρα 

5. Για τον αναγνώστη που ενδιαφέρεται να μάθει λεπτομέρειες έχουμε να γνω
ρίσουμε τα εξής: Καταρχήν, η διερεύνηση για τη σκοπιμότητα εφαρμογής του θεσμού 
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μας ξεφεύγει από τους σκοπούς της παρούσας έκθεσης, θα αναφερθούμε 

συνοπτικά μόνο στη χρηματοδότηση των εξαγωγέων στα πλαίσια εφαρμογής 

του «εξαγωγικού factoring». 

Γενικότερα, ο όρος factoring δηλώνει τη λειτουργική σχέση που συμφω

νείται γραπτώς μεταξύ ενός προμηθευτή αγαθών ή υπηρεσιών (πωλητή) και 

μιας τράπεζας ή εξειδικευμένης εταιρείας (factor), σύμφωνα με την οποία ο 

πρώτος εκχωρεί στην τράπεζα ή στην εταιρεία τις απαιτήσεις του (τιμολόγια) 

που δημιουργούνται από πωλήσεις «επί πιστώσει» σε πελάτες του. 

Με τον τρόπο αυτό, οι οικονομικές συναλλαγές του πωλητή με ένα 

πλήθος πελατών του (ποικίλης φερεγγυότητας) υποκαθίστανται από ένα λογα

ριασμό που τηρείται μεταξύ αυτού και της συνεργαζόμενης με αυτόν τρά

πεζας ή εταιρείας (factor). 

Με βάση τη γραπτή συμφωνία των παραπάνω δύο μερών, η εκχώρηση 

των απαιτήσεων του πωλητή μπορεί να συνοδεύεται και από την παροχή, από 

πλευράς του factor, μιας δέσμης υπηρεσιών, όπως χρηματοδότησης (μέσω 

προεξόφλησης τιμολογίων), νομικής και λογιστικής κάλυψης, διαχειριστικής 

παρακολούθησης, αξιολόγησης της φερεγγυότητας πελατών, κάλυψης του 

πιστωτικού κινδύνου, συμβουλών σε θέματα marketing, κλπ. 

Θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι η Ομάδα Εργασίας του Διεθνούς 

Ινστιτούτου για την Ενοποίηση του Διεθνούς Δικαίου (Unidroit) έχει αποφανθεί 

ότι «factoring» θεωρείται οποιαδήποτε συμφωνία που περιλαμβάνει την πα

ροχή δύο τουλάχιστον από τις παρακάτω υπηρεσίες: 

(α) Χρηματοδότηση· 

(β) Λογιστική τήρηση του αναλυτικού καθολικού πελατών 

(γ) Είσπραξη απαιτήσεων 

(δ) Προστασία κατά του πιστωτικού κινδύνου. 

Ανάλογα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις εμπορικές συναλλαγές 

και τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων σε κάθε χώρα της Δ. Ευρώπης, 

στην Ελλάδα και για το απαιτούμενο νομικό πλαίσιο έγινε από την Ένωση Ελληνικών 
Τραπεζών με μία πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη που εκδόθηκε το Μάιο του 1988 με τίτλο 
Νέες Μορφές Τραπεζικών Εργασιών: Ανάληψη Απαιτήσεων Τρίτων. Επίσης, άλλες χρή
σιμες πηγές πληροφόρησης αποτελούν η μελέτη του Γιάννη Μητσιόπουλου με τίτλο 
Factoring-Forfeiting: Σύγχρονοι Θεσμοί Χρηματοδότησης (Εκδόσεις Σμπίλιας, Το Οικο-
νομικόν, Αθήνα 1989), καθώς και οι ετήσιες εκδόσεις World Factoring Yearbooks της 
Διεθνούς Αλυσίδας Πρακτόρων Επιχειρηματικών Απαιτήσεων (FCI: Factors Chain In
ternational, www.factors-chain.com). 
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υιοθετούνται και λειτουργούν διάφορες μορφές factoring. Οι δύο πιο γνωστές 
μορφές διεθνώς, αλλά και στη χώρα μας, είναι το «εγχώριο factoring» (όταν οι 
απαιτήσεις των προμηθευτών προέρχονται από πωλήσεις επί πιστώσει αγα
θών ή υπηρεσιών στο εσωτερικό μιας χώρας) και το «διεθνές factoring» (όταν 
οι απαιτήσεις αφορούν εξαγωγές προς ή εισαγωγές από άλλες χώρες). 

Επειδή στην παρούσα έκθεση αναφερόμαστε μόνο στη χρηματοδότηση 
εξαγωγικών πιστώσεων (και όχι και εγχώριων πιστώσεων), στη συνέχεια θα 
περιγράψουμε συνοπτικά τις διαδικασίες που εφαρμόζονται όσον αφορά μόνο 
στο «εξαγωγικό factoring». 

Οι διαδικασίες που εφαρμόζονται στην περίπτωση του «εξαγωγικού 
factoring» μεταξύ της εταιρείας factoring και του πελάτη της εξαγωγέα αγα
θών ή υπηρεσιών είναι σχετικά απλές (βλέπε σχεδιάγραμμα λειτουργίας εξα
γωγικού factoring στο Παράρτημα 3). 

Γίνεται πρώτα μία αμοιβαία ενημέρωση σχετικά με την πελατεία και το 
σύστημα πωλήσεων του εξαγωγέα, καθώς και το περιεχόμενο της προσφοράς 
της εταιρείας factoring και τα χαρακτηριστικά του συστήματος λειτουργίας 
της. Στη συνέχεια, γίνεται η ενημέρωση του μηχανογραφικού αρχείου της 
εταιρείας factoring με τα στοιχεία των εκκρεμών λογαριασμών του εξαγωγέα 
που εντάσσονται στο σύστημα (δημιουργία αρχείου αφετηρίας). 

Μετά την υπογραφή και την έναρξη ισχύος της «σύμβασης factoring», 
από τα σχετικά με τους παραπάνω λογαριασμούς τιμολόγια που θα εκδίδονται 
από τον εξαγωγέα, το πρωτότυπο συνήθως αποστέλλεται στον εισαγωγέα 
των αγαθών ή υπηρεσιών (με μνεία ότι έγινε εκχώρηση της απαίτησης στην 
εταιρεία factoring), ένα δε αντίγραφο διαβιβάζεται στην εταιρεία factoring. 

Εάν η σύμβαση προβλέπει άμεση πληρωμή, η εταιρεία factoring προ
εξοφλεί τα τιμολόγια που διαβιβάζονται ομαδικά συνήθως σε ποσοστό χαμη
λότερο του 80%, το δε υπόλοιπο το καταβάλλει κατά την πληρωμή κάθε τιμο
λογίου από τους εισαγωγείς-οφειλέτες, ή σε προσυμφωνημένο χρόνο ανά
λογα με το ποιο γεγονός επέρχεται νωρίτερα. 

'Οταν η σύμβαση προβλέπει προεξόφληση «χωρίς δικαίωμα αναγωγής» 
(without recourse) στον εξαγωγέα-εκχωρητή, η κάλυψη του εξαγωγέα έναντι 
κινδύνου μη πληρωμής των τιμολογίων του από τους εισαγωγείς-πελάτες του 
ανέρχεται συνήθως στο 80%, δηλαδή, εάν ένα τιμολόγιο παραμείνει απλή
ρωτο πέρα από μία προσυμφωνημένη περίοδο (π.χ. 120 ημερών), τότε η 
εταιρεία factoring πιστώνει το λογαριασμό του εξαγωγέα-πελάτη της με το 
80% του ποσού του τιμολογίου και μεριμνά η ίδια για την είσπραξη της καθυ
στερημένης οφειλής. 
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Όταν με τη σύμβαση factoring γίνεται εκχώρηση «με δικαίωμα ανα

γωγής» (with recourse) στον εξαγωγέα-εκχωρητή, η πίστωση του λογαριασμού 

του εξαγωγέα γίνεται κατά την εξόφληση του τιμολογίου από τον εισαγωγέα-

πελάτη, σε περιπτώσεις δε καθυστερήσεων ή αμφισβητήσεων, ο σχετικός κίν

δυνος βαρύνει τον εξαγωγέα-εκχωρητή του τιμολογίου. Ασφαλώς, και για τις 

δύο παραπάνω περιπτώσεις, δηλαδή με ή χωρίς το δικαίωμα αναγωγής, ο εξα-

γωγέας-εκχωρητής και η εταιρεία factoring συνεργάζονται στενά με στόχο την 

έγκαιρη και ασφαλή είσπραξη των εκκρεμουσών απαιτήσεων. 

Θα πρέπει να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι Συμβάσεις factoring «με 

δικαίωμα αναγωγής» γίνονται συνήθως στα πλαίσια του «εγχώριου factoring», 

ενώ στην περίπτωση του «εξαγωγικού factoring» γίνονται σχεδόν πάντα «χωρίς 

δικαίωμα αναγωγής», δεδομένου ότι τον πιστωτικό κίνδυνο μη πληρωμής τον 

αναλαμβάνει ο factor του εισαγωγέα (import factor) σε περίπτωση που λει

τουργεί το «Two Factors System» (βλέπε σχεδιάγραμμα Παραρτήματος 3). 

Με βάση το σχεδιάγραμμα του Παραρτήματος 3, θα μπορούσαμε να 

περιγράψουμε συνοπτικά το «εξαγωγικό factoring», με βάση τις εξής 7 φάσεις 

λειτουργίας: 

(1) Ο εξαγωγέας στέλνει τα εμπορεύματα μαζί με τα πρωτότυπα τιμολό

για και λοιπά φορτωτικά έγγραφα στον εισαγωγέα, ενώ ταυτόχρονα 

του αναγγέλλει γραπτώς ότι έχει εκχωρήσει το δικαίωμα απαίτησης 

και είσπραξης στον πράκτορα του (export factor). 

(2) Ο εξαγωγέας υποβάλλει στον πράκτορα του (export factor) αντίγραφα 

των τιμολογίων και φορτωτικών. 

(3) Ο πράκτορας (export factor) χρηματοδοτεί τον εξαγωγέα προεξο

φλώντας τα τιμολόγια κατά ποσοστό συνήθως χαμηλότερο του 80%. 

(4) Ο πράκτορας (export factor) στέλνει στον πράκτορα του εισαγωγέα 

(import factor) τα αντίγραφα τιμολογίων. 

(5) Ο εισαγωγέας εξοφλεί την οφειλή του πληρώνοντας τον πράκτορα του 

(import factor). 

(6) Ο πράκτορας του εισαγωγέα (import factor) στέλνει το έμβασμα του 

ποσού πληρωμής στον πράκτορα του εξαγωγέα (export factor). 

(7) Ο πράκτορας του εξαγωγέα (export factor) κάνει την τελική εκκαθά

ριση, αποδίδοντας στον εξαγωγέα το υπόλοιπο της οφειλής (δεδομέ

νου ότι του έχει ήδη προκαταβάλει ένα ποσοστό της οφειλής με προ

εξόφληση των τιμολογίων), αφού προηγουμένως παρακρατήσει την 

προμήθεια του. 

Συμπληρωματικά, θα πρέπει να αναφέρουμε μερικές βασικές προϋπο

θέσεις οι οποίες θα πρέπει να πληρούνται για να υπογραφεί και να λει-
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τουργήσει μία σύμβαση «εξαγωγικού factoring». Οι προϋποθέσεις αυτές είναι 

οι εξής: 

(1) Ο εξαγωγέας υποχρεούται να εκχωρεί όλα τα τιμολόγια, προς όλους 

τους ξένους πελάτες του, σε όλες τις χώρες. 

(2) Ο πράκτορας του εισαγωγέα (import factor) καθορίζει τα «πιστωτι

κά όρια» για κάθε ξένο πελάτη του εξαγωγέα, ενώ ο ίδιος αναλαμβάνει και 

τον εμπορικό πιστωτικό κίνδυνο ολοκληρωτικά, δηλ. σε περίπτωση μη πληρω

μής λόγω πτώχευσης ή υπερημερίας του ξένου αγοραστή-εισαγωγέα, ο πρά

κτορας του εισαγωγέα (import factor) πληρώνει συνήθως το 80% της αξίας 

του «πιστωτικού ορίου», γι' αυτό άλλωστε και ο πράκτορας του εισαγωγέα ει

σπράττει τα (2/3) της προμήθειας που καταβάλλει ο εξαγωγέας στον πρά

κτορα του (export factor). 

(3) Οι εξαγωγικές πιστώσεις πρέπει να είναι βραχυπρόθεσμες (μέχρι 1 

έτος). 

(4) Με τη σύμβαση «εξαγωγικού factoring» καλύπτονται μόνο οι εμπο

ρικοί κίνδυνοι και όχι οι πολιτικοί κίνδυνοι, δηλ. δεν καλύπτονται χώρες εκτός 

ΟΟΣΑ, εκτός ελαχίστων χωρών όπου δεν υπάρχει πολιτικός κίνδυνος (στην 

έννοια των εμπορικών και πολιτικών κινδύνων θα αναφερθούμε παρακάτω, 

στην υποδιαίρεση 2.3.1.). 

Όσον αφορά στις αμοιβές των εταιρειών factoring (και αντίστοιχα το 

κόστος των υπηρεσιών που προσφέρουν στους πελάτες τους), έχουμε 2 είδη. 

Αφενός την προμήθεια για τις υπηρεσίες που προσφέρουν, η οποία υπολογί

ζεται συνήθως ως ποσοστό στην αξία των τιμολογίων που εκχωρούνται στην 

εταιρεία factoring και κυμαίνεται διεθνώς μεταξύ 0,50%-1,5%, ανάλογα με 

τους καλυπτόμενους κινδύνους και τα λοιπά στοιχεία του τιμολογίου (τεμάχια, 

ύψος ποσού, φερεγγυότητα πελατών, κλπ.) και, αφετέρου, τους τόκους προ

εξόφλησης για την περίπτωση προπληρωμής τιμολογίου στον εκδότη του εξα-

γωγέα-πωλητή από την εταιρεία factoring. Στην περίπτωση της χώρας μας, και 

βάσει της παραγράφου 3α της Π.Δ/Τ.Ε. 959/10-3-1987, οι παραπάνω προπλη

ρωμές εκτοκίζονται με επιτόκιο ίσο με αυτό που ισχύει στη διατραπεζική αγο

ρά ευρωνομισμάτων του Λονδίνου (LIBOR), προσαυξημένο μέχρι 2% (κατά μέ

σο όρο, το προεξοφλητικό επιτόκιο κυμαίνεται γύρω στο 5%-6%). 

Κρίνουμε ότι αξίζει τον κόπο να αναφέρουμε μερικά από τα βασικό

τερα πλεονεκτήματα του «εξαγωγικού factoring» όσον αφορά στη χρηματο

δότηση και στην εύρυθμη λειτουργία των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρή

σεων, και κυρίως των εξαγωγικών MME που είναι αρκετές χιλιάδες στη χώρα 

μας. Τα πλεονεκτήματα αυτά είναι τα εξής: 
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(1) To factoring περιορίζει τη χρήση των ενέγγυων πιστώσεων (Letters 

of Credit), των συναλλαγματικών ή γραμματίων, κλπ. και κινείται περισσότερο 

στα πλαίσια συναλλαγής των πωλητών-εξαγωγέων και αγοραστών-εισαγω-

γέων με το σύστημα «ανοικτού λογαριασμού». 

(2) Με το σύστημα factoring υποκαθίστανται τα μικρά λογιστήρια και 

οι ποικίλες απασχολήσεις των πωλητών-εξαγωγέων για την έγκαιρη είσπραξη 

των απαιτήσεων τους, οπότε οι μικροί κυρίως εξαγωγείς εξοικονομούν πό

ρους και χρόνο που μπορούν να αφιερώσουν στη βελτίωση της παραγωγικής 

τους δραστηριότητας. 

(3) Με το factoring εξασφαλίζεται χρηματοδότηση που καλύπτει πραγ

ματικές εμπορικές συναλλαγές και ανάγκες, και προάγεται γενικά η ταμειακή 

ρευστότητα των συναλλασσομένων. Η ωφέλεια, κυρίως για τους μικρούς 

εξαγωγείς, είναι μεγάλη γιατί τους απαλλάσσει από τραπεζικά χρηματοδοτικά 

πλαφόν, από εμπράγματες ασφάλειες για παροχή δανείων, κλπ. 

(4) Για τις τράπεζες και τις θυγατρικές τους εταιρείες factoring, το 

σύστημα αυτό αποτελεί μηχανισμό προσέλκυσης αποκλειστικής πελατείας 

όσον αφορά τους πωλητές και την πελατεία τους (αγοραστές). 

(5) Το σύστημα factoring μετουσιώνει την αξία των διαθεσίμων σε κάθε 

τράπεζα πληροφοριών φερεγγυότητας πελατείας σε οφέλη με τη μορφή 

προμήθειας, τόκων χορηγήσεων και προσέλκυσης πελατείας. 

(6) Οι υπηρεσίες του factoring και η χρηματοδότηση στον τομέα των 

εξαγωγών είναι πιο σημαντικές από την άποψη ότι είναι προσαρμοσμένες στις 

σημερινές ανάγκες και απαιτήσεις των συναλλασσομένων (εάν Έλληνας εξα

γωγέας ζητήσει άνοιγμα ενέγγυας πίστωσης, ο αγοραστής-εισαγωγέας είναι 

πολύ πιθανό να προτιμήσει τον προμηθευτή-εξαγωγέα με τον οποίο συνερ

γάζεται με ανοικτό λογαριασμό). 

Τέλος, θα πρέπει να πούμε ότι σήμερα λειτουργούν στην Ελλάδα 10 

εταιρείες factoring (βλέπε Παράρτημα 4) που είναι σχεδόν όλες θυγατρικές 

τραπεζών, ενώ οι τρεις πρώτες για το 2003, οι οποίες κατείχαν συνολικά το 88% 

της αγοράς, ήταν η «ABC Factors, S.A.» (53%), η «EFG Factors, S.A.» (23%) 

και η «Emporiki Factoring, S.A.» (12%). Σύμφωνα με στοιχεία της «Factors 

Chain International» (www.factors-chain.com), ο κύκλος εργασιών και για τις 10 

εταιρείες factoring αυξήθηκε από 850 εκατ. € το 1999 σε 4.510 εκατ. € το 

2005, δηλ. ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης κατά την παραπάνω περίοδο 

ήταν 32,1%. Θα πρέπει να σημειώσουμε βέβαια ότι ο κύκλος εργασιών για το 

«διεθνές factoring» αποτελεί ένα μικρό ποσοστό του συνολικού κύκλου εργα

σιών, δεδομένου ότι για το έτος 2005 στο σύνολο των 4.510 εκατ. € το «εγχώ-
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pio factoring» ήταν 4.250 εκατ. € και το «διεθνές factoring» 260 εκατ. €, δηλα

δή μόνο 5,8% του συνολικού. 

2.2.2. Χρηματοδότηση μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων 

Όπως ήδη αναφέραμε στις πρώτες παραγράφους της υποδιαίρεσης 

2.1., ως «μεσο-μακροπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις» ορίζονται οι εξαγω

γικές πιστώσεις που έχουν διάρκεια άνω των 2 ετών. Είναι γεγονός ότι, μέχρι 

και τις αρχές της δεκαετίας του '90, η χώρα μας δεν παρήγαγε εξαγώγιμα 

προϊόντα που να δικαιολογούν πιστώσεις άνω των 180 ημερών (ή το πολύ 

ενός έτους). Με άλλα λόγια, οι εξαγωγές μας αποτελούνταν κυρίως από κα

ταναλωτικά προϊόντα, πρώτες ύλες και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα. Όμως, από 

τις αρχές της δεκαετίας του '90 αρχίσαμε να παράγουμε εξαγώγιμα που δι

καιολογούν πιστώσεις άνω των 2 ετών, όπως π.χ. τα προϊόντα του κλάδου τη

λεπικοινωνιών, ηλεκτρικών μηχανών, καθώς και συγκεκριμένα βιομηχανικά 

προϊόντα όπως σωλήνες μεταφοράς φυσικού αερίου, κλπ. 

Για τους παραπάνω λόγους, η μεσο-μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση 

εξαγωγών δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί σε ικανοποιητικό βαθμό στη χώρα μας, 

τη στιγμή που οι περισσότεροι ανταγωνιστές μας στο διεθνές εμπόριο (χώ-

ρες-μέλη της Ε.Ε. και λοιπές χώρες-μέλη ΟΟΣΑ) επιδίδονται σε ένα σκληρό 

ανταγωνισμό όσον αφορά στην παροχή μεσο-μακροπρόθεσμης χρηματοδότη

σης, είτε στον προμηθευτή-εξαγωγέα (Supplier's Credit), είτε στον ξένο αγο

ραστή (Buyer's Credit). 

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι από το 1990 έγινε μία προσπάθεια θεσμι

κής μεταβολής στον τομέα αυτό, αφού με βάση την Π.Δ./Τ.Ε. 1774/27.7.1990 

επιτράπηκε ο προθεσμιακός διακανονισμός της αξίας των εξαγόμενων εμπο

ρευμάτων ανεξάρτητα από τη διάρκεια του, με την προϋπόθεση ότι ο εισαγω-

γέας-αγοραστής επιβαρύνεται με τόκους λογιζόμενους βάσει επιτοκίου τουλά

χιστον ίσου προς το ισχύον LIBOR εξαμηνιαίων καταθέσεων, για το μετά τους 

πρώτους 6 μήνες χρονικό διάστημα. Με τη ρύθμιση αυτή δόθηκε η δυνατότη

τα για τη σταδιακή αύξηση των πράξεων με μεσο-μακροπρόθεσμη χρημα

τοδότηση προς όφελος των ελληνικών εξαγωγών συγκεκριμένων προϊόντων 

για τα οποία δικαιολογείται παροχή μεσο-μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης. 

Θα πρέπει να σημειώσουμε επίσης ότι, από τα μέσα της δεκαετίας του 

'90 και μέχρι σήμερα, το γεγονός που συνέβαλε σε σημαντικό βαθμό στη δι

ευκόλυνση και ανάπτυξη της μεσο-μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης των ελ

ληνικών εξαγωγών είναι η από το 1996 έναρξη προσφοράς από τον «Οργανι-
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σμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων» (ΟΑΕΠ) ειδικού Προγράμματος Ασφά
λισης Μεσο-μακροπρόθεσμων Εξαγωγικών Πιστώσεων για τις εξαγωγές 
συγκεκριμένων ελληνικών προϊόντων, καθώς και για την κατασκευή τεχνικών 
έργων στο εξωτερικό (υποδομής, τηλεπικοινωνιών, κλπ.), δηλ. για συναλλαγές 
που δικαιολογούν παροχή πίστωσης άνω των 2 ετών. Θα πρέπει να διευκρινί
σουμε ότι, παρ' όλο που με βάση τον Καταστατικό του Νόμο 1796/1988 ο ΟΑΕΠ 
δεν χρηματοδοτεί, αλλά μόνο ασφαλίζει μεσο-μακροπρόθεσμες εξαγωγικές 
πιστώσεις, μπορεί και διευκολύνει τις σχετικές χρηματοδοτήσεις που παρέ
χονται από ελληνικές, και κυρίως από ξένες τράπεζες που λειτουργούν στην 
Ελλάδα, δεδομένου ότι παρέχει στον ασφαλισμένο εξαγωγέα (ή κατασκευα
στή τεχνικού έργου στο εξωτερικό) τη δυνατότητα να εκχωρεί το δικαίωμα του 
για αποζημίωση στην τράπεζα που τον χρηματοδοτεί, ως μία πρόσθετη 
εγγύηση (collateral). 

Η μεσο-μακροπρόθεσμη τραπεζική χρηματοδότηση εξαγωγών μπορεί 
να έχει δύο μορφές: 

(1) Χρηματοδότηση Προμηθευτή (Supplier's Credit), όπου η ελληνική 
ή ξένη τράπεζα χρηματοδοτεί τον προμηθευτή-εξαγωγέα, ο οποίος στη συνέ
χεια τής εκχωρεί το δικαίωμα της απαίτησης του από τον ξένο αγοραστή-ει-
σαγωγέα, όπως δηλ. στην περίπτωση της χρηματοδότησης των βραχυπρόθε
σμων εξαγωγικών πιστώσεων στην οποία ήδη αναφερθήκαμε παραπάνω στην 
υποδιαίρεση 2.2.1. Επίσης, όπως τονίσαμε παραπάνω, ο εξαγωγέας μπορεί να 
εκχωρεί στη χρηματοδοτούσα τράπεζα το δικαίωμα του για αποζημίωση, το 
οποίο προκύπτει από την ασφάλιση της μεσο-μακροπρόθεσμης εξαγωγικής 
πίστωσης που έχει συνάψει με τον ΟΑΕΠ. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι, στην 
πράξη, η χρηματοδοτούσα τράπεζα ουσιαστικά «υποχρεώνει» τον χρηματοδο
τούμενο εξαγωγέα ή κατασκευαστή έργου στο εξωτερικό, να ασφαλιστεί στον 
ΟΑΕΠ για την κάλυψη εμπορικών και πολιτικών κινδύνων μη πληρωμής. 

(2) Χρηματοδότηση στον Αγοραστή (Buyer's Credit), όπου στα πλαί
σια εκτέλεσης ενός συγκεκριμένου «εμπορικού συμβολαίου» (supply contract), 
μία ελληνική ή ξένη τράπεζα χρηματοδοτεί με σύμβαση δανείου (financial 
contract) τον αγοραστή-εισαγωγέα ή τον ξένο φορέα που αναθέτει σε ελληνι
κή τεχνική εταιρεία την κατασκευή συγκεκριμένου έργου στο εξωτερικό, προ
κειμένου να καταβληθεί στον Έλληνα εξαγωγέα ή κατασκευαστή το συμφωνη
θέν τίμημα. Στην πράξη, και όπως προβλέπεται στο «εμπορικό συμβόλαιο», οι 
τμηματικές εκταμιεύσεις του τραπεζικού δανείου γίνονται απευθείας προς τον 
εξαγωγέα ή τον κατασκευαστή έργου στο εξωτερικό, με βάση συγκεκριμένα 
αποδεικτικά στοιχεία για τις τμηματικές παραλαβές και αποδοχές των εμπο-
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ρευμάτων, ή τις τμηματικές παραλαβές και αποδοχές του έργου. Στη συνέ

χεια, ο δανειζόμενος ξένος οφειλέτης υποχρεούται, στα πλαίσια του συναφθέ-

ντος δανείου (financial contract) με τη συγκεκριμένη ελληνική ή ξένη τράπεζα, 

να καταβάλλει στη χρηματοδοτούσα τράπεζα εξαμηνιαίες τοκοχρεολυτικές 

δόσεις για την εξόφληση του δανείου. Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό το 

πόσο χρήσιμο είναι το χρηματοδοτικό .σχήμα «Πίστωσης στον Αγοραστή» 

(Buyer's Credit), αφού στην ουσία, οι Έλληνες εξαγωγείς ή κατασκευαστές 

τεχνικών έργων στο εξωτερικό πληρώνονται «τοις μετρητοίς». Εννοείται ότι, 

στην περίπτωση αυτού του χρηματοδοτικού σχήματος, ο ασφαλιζόμενος στον 

ΟΑΕΠ είναι η χρηματοδοτούσα ελληνική ή ξένη τράπεζα και όχι ο εξαγωγέας 

ή ο κατασκευαστής τεχνικού έργου στο εξωτερικό. Έτσι, με βάση τα παραπά

νω, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η κυριότερη και πιο χαρακτηριστική διαφο

ρά μεταξύ της «Πίστωσης Προμηθευτή» και της «Πίστωσης στον Αγοραστή», 

είναι το γεγονός ότι στην πρώτη περίπτωση αυτός που ασφαλίζεται στον 

ΟΑΕΠ είναι ο ίδιος ο προμηθευτής (Έλληνας εξαγωγέας ή κατασκευαστής τε

χνικού έργου στο εξωτερικό), ενώ στη δεύτερη περίπτωση είναι η χρηματο

δοτούσα τον αγοραστή-οφειλέτη ελληνική ή ξένη τράπεζα. 

Εκτός από τις παραπάνω δυνατότητες χρηματοδότησης μεσο-μακρο-

πρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων, ο εξαγωγέας ή κατασκευαστής έργου 

στο εξωτερικό που χρηματοδοτεί ο ίδιος (supplier's credit) τις παρεχόμενες 

σε ξένους πελάτες του μεσο-μακροπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις, μπορεί 

να μεταβιβάσει (πωλήσει) εκ των υστέρων, δηλ. μετά την εξαγωγή εμπορευ

μάτων ή την κατασκευή τεχνικού έργου, τις σχετικές απαιτήσεις του προς 

τράπεζα μέσω «σύμβασης forfeiting», για την οποία θα μιλήσουμε συνοπτικά 

αμέσως στη συνέχεια. Εφαρμογή της παραπάνω δυνατότητας έχει ήδη υπάρ

ξει σχετικά πρόσφατα, όπου, με προηγούμενη έγκριση του ΟΑΕΠ, δύο ασφα

λισμένοι πελάτες του (Intracom και Siemens) εκχώρησαν (πώλησαν) απαιτή

σεις τους από μεσοπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις με σύμβαση forfeiting σε 

ξένες τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα. 

Όπως αναφέραμε ήδη παραπάνω, μία άλλη δυνατότητα για χρηματο

δότηση των μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων είναι η Σύμβαση 

«forfeiting», η οποία όμως, τουλάχιστον μέχρι και σήμερα, δεν εφαρμόζεται ευ

ρέως στη χώρα μας. Ο θεσμός «forfeiting» αποτελεί μία σύγχρονη μορφή χρη

ματοδότησης των μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων, με κύριο 

χαρακτηριστικό την παραίτηση του χρηματοδότη (forfeiter) από το δικαίωμα 

αναγωγής κατά του χρηματοδοτούμενου εξαγωγέα. Εκτός από την παραπάνω 

διαφορά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι κυριότερες διαφορές μεταξύ των 

θεσμών «factoring» και «forfeiting» είναι οι εξής: 
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(1) To forfeiting είναι μία εφάπαξ χρηματοδότηση (προεξόφληση συναλ
λαγματικής), ενώ το factoring αποτελεί μία συνεχή ροή χρηματοδότησης και 
μία επαναλαμβανόμενη διαδικασία. 

(2) Με το forfeiting χρηματοδοτούνται κυρίως εξαγωγείς που εκχωρούν 
μεσο-μακροπρόθεσμες απαιτήσεις, ενώ με το factoring βραχυπρόθεσμες. 

(3) To forfeiting εφαρμόζεται κυρίως στις εξαγωγές κεφαλαιουχικών α
γαθών, πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων, ενώ το factoring αποτελεί 
μέθοδο διαχείρισης και χρηματοδότησης απαιτήσεων προερχόμενων κατά κα
νόνα από «επί πιστώσει» εξαγωγικές πωλήσεις μαζικών καταναλωτικών αγαθών. 

(4) Η ανάπτυξη του forfeiting είναι συνυφασμένη με την εξέλιξη του 
εξωτερικού εμπορίου Δύσης-Ανατολής και μεταξύ βιομηχανικών και αναπτυσσό
μενων χωρών. To factoring, αντίθετα, λειτουργεί στις ανεπτυγμένες χώρες και 
επομένως προσφέρεται για την εξυπηρέτηση των εξαγωγέων εκείνων, των ο
ποίων οι πωλήσεις κατευθύνονται σε χώρες αυτής της κατηγορίας. 

(5) To forfeiting προϋποθέτει συνήθως ύπαρξη συναλλαγματικής στην 
οποία ενσωματώνεται η εξαγωγική απαίτηση, ενώ για το factoring, εκτός από 
εξαιρετικές περιπτώσεις, αρκεί το τιμολόγιο. 

2.3. Ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων - Καλυπτόμενοι κίνδυνοι 

Για μια μικρή χώρα όπως η Ελλάδα, με μικρή εγχώρια αγορά, η αύ
ξηση της «εξωστρέφειας» αποτελεί την κυριότερη προϋπόθεση για τη συνεχή 
και απρόσκοπτη οικονομική ανάπτυξη και βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του 
λαού της. 

Όπως είναι γνωστό, η «εξωστρέφεια» της οικονομίας δεν εξαρτάται μό
νο από τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, αλλά και από τη δραστηριότητα 
ελληνικών τεχνικών εταιρειών που αναλαμβάνουν την κατασκευή διαφόρων έρ
γων στο εξωτερικό, καθώς και από τις επενδύσεις εξωτερικού (άμεσες επεν
δύσεις διαφόρων μορφών) που πραγματοποιούν επιχειρηματίες της χώρας. 

Η αύξηση της «εξωστρέφειας» είναι μία αρκετά δύσκολη υπόθεση κυ
ρίως εξαιτίας της επικρατούσας, ακόμα και σήμερα, συγκυρίας στις διεθνείς 
εμπορικές συναλλαγές. Από τη μια πλευρά υπάρχει ο σκληρός ανταγωνισμός 
που προέρχεται κυρίως από τις χώρες που παράγουν ομοειδή με τα ελληνικά 
προϊόντα, αλλά με πολύ χαμηλότερες τιμές λόγω του χαμηλού εργατικού κό
στους, ενώ από την άλλη υπάρχει και ο ανταγωνισμός μέσω παροχής πι
στώσεων με πολύ ευνοϊκούς όρους. 

Εκτός από τις παραπάνω δυσκολίες, όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν 
πολλοί εμπορικοί και πολιτικοί κίνδυνοι μη πληρωμής, λόγω κυρίως της οι-
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κονομικής και πολιτικής αστάθειας που επικρατεί ακόμα και σήμερα σε πολ

λές από τις «νέες» αναδυόμενες αγορές των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευ

ρώπης γενικότερα, και όχι μόνο, όπου κατευθύνονται πολλά ελληνικά προϊόντα. 

Είναι αυτονόητο ότι η επέλευση εμπορικών και πολιτικών κινδύνων μη 

πληρωμής μπορεί να αποβεί «μοιραία» για τους Έλληνες εξαγωγείς που πω

λούν «επί πιστώσει» παρέχοντας βραχυπρόθεσμες ή μεσο-μακροπρόθεσμες 

πιστώσεις, και μάλιστα με μη διασφαλισμένους τρόπους διακανονισμού, λόγω 

του σκληρού ανταγωνισμού. Επίσης, μεγάλες και πολύ σοβαρές ζημιές μπο

ρεί να αντιμετωπίσουν ελληνικές τεχνικές εταιρείες που κατασκευάζουν έργα 

σε ξένες χώρες, με παροχή μεσοπρόθεσμων ή μακροπρόθεσμων πιστώσεων, 

σε περίπτωση που δεν υπάρξει εξόφληση εξαιτίας της επέλευσης εμπορικών 

ή πολιτικών κινδύνων, για τους οποίους θα μιλήσουμε στη συνέχεια, στα πλαί

σια της ανάλυσης της υποδιαίρεσης 2.3.1. 

2.3.1. Ασφάλιση βραχυπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων 

Οι εξαγωγείς κάθε χώρας, και φυσικά της Ελλάδος, αντιμετωπίζουν κα

θημερινά ένα διττό πρόβλημα. Αφενός πρέπει να προσπαθούν να βρουν πελά-

τες-εισαγωγείς στις αγορές του εξωτερικού για να πωλήσουν τα προϊόντα τους 

και, αφετέρου, πρέπει να βρουν τρόπους να διασφαλίσουν την πληρωμή της 

αξίας των εξαγόμενων προϊόντων, δεδομένου ότι ο σκληρός διεθνής ανταγω

νισμός τους αναγκάζει να πωλούν «επί πιστώσει», και μάλιστα, τις περισσότε

ρες φορές με τρόπο διακανονισμού «ελεύθερα έναντι φορτωτικών εγγρά

φων», δηλ. χωρίς οι αγοραστές-εισαγωγείς να παρέχουν τραπεζικές εγγυήσεις, 

ή έστω να υπογράφουν συναλλαγματικές, ή επιταγές, κλπ. Ακόμα όμως και σε 

περιπτώσεις που οι ξένοι πελάτες-εισαγωγείς υπογράφουν συναλλαγματικές, 

ή επιταγές, ή υποσχετικές (promissory notes), είναι πολύ πιθανό να μην τηρή

σουν τις υποχρεώσεις τους για εμπρόθεσμη εξόφληση της πίστωσης στο 

συμφωνηθέν διάστημα των 30, ή 60, ή 90, ή 180 ημερών, απλά γιατί αντιμε

τωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, ή πτωχεύουν. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι, στο παρόν τμήμα της 

έκθεσης μας, θα αναφερθούμε ειδικά μόνο στην ασφάλιση των βραχυπρόθε

σμων εξαγωγικών πιστώσεων οι οποίες, όπως ήδη αναφέραμε, συνδέονται συ

νήθως με πώληση καταναλωτικών αγαθών και έχουν διάρκεια μέχρι 2 έτη 

(αλλά στην πράξη 30 έως 180 ημέρες), ενώ στην αμέσως επόμενη υποδιαί

ρεση 2.3.2. θα αναφερθούμε αντίστοιχα στην ασφάλιση των μεσο-μακροπρό-

θεσμων εξαγωγικών πιστώσεων (διάρκειας άνω των 2 ετών), οι οποίες συν-
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δέονται με την εξαγωγή κεφαλαιουχικών αγαθών ή με την κατασκευή τε

χνικών έργων στο εξωτερικό. 

Για να προστατευθούν από τους κινδύνους μη πληρωμής, οι εξαγω

γείς μπορούν να ασφαλίσουν τις εξαγωγικές πιστώσεις που παρέχουν σε ει-

σαγωγείς-πελάτες τους. Οι κίνδυνοι μη πληρωμής, έναντι των οποίων μπορούν 

να ασφαλιστούν οι εξαγωγείς, διακρίνονται σε εμπορικούς και πολιτικούς 

(commercial and political risks). 

Οι βασικότεροι εμπορικοί κίνδυνοι μη πληρωμής είναι: (1) Πτώχευση 

του αγοραστή (insolvency)· (2) Υπερημερία του αγοραστή (protracted default), 

δηλ. καθυστέρηση εξόφλησης για διάστημα πέραν των 60 ημερών και (3) 

Αυθαίρετη καταγγελία της εμπορικής σύμβασης (breach of contract) από τον 

αγοραστή, με άρνηση παραλαβής των εμπορευμάτων, χωρίς να υπάρχει γι' αυ

τό κάποια ευθύνη του εξαγωγέα-πωλητή. Θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι 

οι εμπορικοί κίνδυνοι διακρίνονται περαιτέρω σε «πιστωτικούς» (credit risks) 

και «κατασκευαστικούς» (manufacturing risks). 

Στη διεθνή σχετική ορολογία, οι «κατασκευαστικοί» κίνδυνοι αποκαλού

νται εναλλακτικά και «προ-φόρτωσης» κίνδυνοι (pre-shipment risks). Είναι 

προφανές ότι οι «κατασκευαστικοί» κίνδυνοι δεν θεωρούνται πιστωτικοί κίνδυ

νοι, αφού δεν συνδέονται με την πληρωμή της απαίτησης του εξαγωγέα. Σύμ

φωνα με τη διεθνή πρακτική, υπάρχει επέλευση του «κατασκευαστικού» κιν

δύνου σε περίπτωση που ο αγοραστής-εισαγωγέας αποφασίσει να ακυρώσει 

την παραγγελία του πριν τη φόρτωση των εμπορευμάτων, δηλ. όταν αυτά βρί

σκονται στο στάδιο παραγωγής. Επομένως, αν επέλθει τέτοιος κίνδυνος και ο 

εξαγωγέας έχει ασφαλιστεί γι' αυτόν, τότε δικαιούται να αποζημιωθεί από τον 

ασφαλιστή με βάση το κόστος παραγωγής των παραγγελθέντων εμπορευ

μάτων, για την ποσότητα που παρήχθη μέχρι τη χρονική στιγμή της επέλευ

σης του συγκεκριμένου κινδύνου. 

Οι βασικότεροι πολιτικοί κίνδυνοι μη πληρωμής, οι οποίοι αφορούν 

ειδικότερα στις βραχυπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις, είναι οι εξής: (1) 

Χρεοστάσιο (Moratorium), δηλ. απόφαση της χώρας του εισαγωγέα-οφειλέτη 

να κηρύξει γενική παύση όλων των πληρωμών προς το εξωτερικό για συγκε

κριμένο χρονικό διάστημα· (2) Παρεμπόδιση ή καθυστέρηση μεταφοράς κε

φαλαίων (non-convertibility and transfer risk), δηλ. πολιτικά γεγονότα και οικο

νομικές δυσκολίες που παρουσιάζονται στη χώρα του οφειλέτη και τα οποία 

παρεμποδίζουν ή καθυστερούν τη μεταφορά κεφαλαίων που καταβάλλονται 

στα πλαίσια της εμπορικής σύμβασης- (3) Ακύρωση της άδειας εισαγωγών 

από τη χώρα του οφειλέτη-εισαγωγέα (που λαμβάνει χώρα προ της παραλα-
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βής των εμπορευμάτων), ή απαγόρευση των εξαγωγών από τη χώρα του 

πωλητή εξαγωγέα ή από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα όσον αφορά στο εμπόριο 

μεταξύ ενός κράτους-μέλους και τρίτων χωρών, εφόσον οι συνέπειες των πα

ραπάνω δεν καλύπτονται με άλλο τρόπο από την ενδιαφερόμενη κυβέρνηση· 

(4) Ανωτέρα Βία (Acts of God, ή Force Majeure), δηλ. περιπτώσεις ανωτέρας 

βίας που ανακύπτουν εκτός της χώρας του εξαγωγέα, οι οποίες είναι δυνατόν 

να περιλαμβάνουν πόλεμο (συμπεριλαμβανομένου και του εμφυλίου), επανά

σταση, ταραχές, πολιτική αναταραχή, κυκλώνα, πλημμύρα, σεισμό, έκρηξη η

φαιστείου, παλιρροϊκό κύμα και πυρηνικό ατύχημα, εφόσον οι συνέπειες τους 

δεν καλύπτονται ασφαλιστικά με άλλον τρόπο. Όσον αφορά ειδικότερα στις 

παραπάνω περιπτώσεις ανωτέρας βίας που αναφέρονται σε «φυσικές κατα

στροφές», θα πρέπει να σημειώσουμε ότι συχνά διακρίνονται ως μια ξεχωρι

στή κατηγορία κινδύνων που αποκαλούνται «καταστροφικοί κίνδυνοι». 

Εννοείται ότι, όταν οι ασφαλιζόμενοι Έλληνες εξαγωγείς ζητούν κάλυ

ψη για εξαγωγές τους προς χώρες-μέλη ΟΟΣΑ σχεδόν πάντα ζητούν μόνο 

εμπορικούς κινδύνους, αφού οι πολιτικοί κίνδυνοι στην ουσία είναι ανύπαρκτοι 

σε αυτές τις χώρες, ενώ για χώρες-μη μέλη ΟΟΣΑ σχεδόν πάντα ζητούν εμπο

ρικούς και πολιτικούς κινδύνους. 

Αμέσως στη συνέχεια θα αναφερθούμε στη διαδικασία ασφάλισης των 

βραχυπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων, όπως ισχύουν σήμερα στον ελλη

νικό «Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων» (ΟΑΕΠ), αλλά και στους 

άλλους αντίστοιχους Οργανισμούς των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ, οι οποίοι στη 

διεθνή ορολογία αποκαλούνται «Export Credit Agencies» (ECAs). Ο ελληνικός 

ΟΑΕΠ στην αγγλική ονομάζεται «Export Credit Insurance Organization» (ECIO). 

θ α πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι, όσον αφορά στην ασφάλιση των βραχυ

πρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων έναντι εμπορικών κινδύνων, οι οποίες συν

δέονται με ελληνικές εξαγωγές προς χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ, αυτές ασφαλίζο

νται όχι μόνο από τον κρατικό ΟΑΕΠ, αλλά και από ιδιωτικές εταιρείες ασφά

λισης πιστώσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα, όπως είναι η «Εθνική Ασφα

λιστική» (θυγατρική του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας), η «Atradius» (Υποκα

τάστημα της Γερμανο-Ολλανδικής εταιρείας Gerling-NCM, η οποία μετονομά

στηκε σε Atradius) και η εταιρεία «Euler Hermes Emporiki» (η οποία προέκυψε 

από την πρώην Φοίνιξ-Metrolife Εμπορική, όταν η Euler Hermes, θυγατρική 

του Γερμανικού Ομίλου Euler Hermes, αύξησε τη συμμετοχή της σε 50%). 

Επίσης, οι παραπάνω πιστώσεις ασφαλίζονται και από τις λειτουργούσες στην 

Ελλάδα 10 εταιρείες factoring, όπως είδαμε παραπάνω, κατά την ανάλυση της 

υποδιαίρεσης 2.2.1. Η βασική διαφορά μεταξύ του ΟΑΕΠ και των ιδιωτικών 
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εταιρειών ασφάλισης πιστώσεων (συμπεριλαμβανομένων και των εταιρειών 

factoring) είναι ότι ο ΟΑΕΠ ασφαλίζει μόνο εξαγωγικές πιστώσεις, ενώ οι ιδιω

τικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών factoring, ασφαλίζουν 

όχι μόνο εξαγωγικές αλλά και εγχώριες πιστώσεις. 

Η διαδικασία ασφάλισης των βραχυπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων 

είναι σχετικά απλή και σύντομη. Οι ενδιαφερόμενοι Έλληνες εξαγωγείς συμ

πληρώνουν το ειδικό έντυπο της αίτησης ασφάλισης της εξαγωγικής πίστωσης, 

το οποίο μπορούν να ζητήσουν από τον ΟΑΕΠ και να τους αποσταλεί με fax, ή 

να το τυπώσουν από τις ιστοσελίδες του ΟΑΕΠ (www.oaep.gr). Στο έντυπο της 

αίτησης δηλώνουν τα στοιχεία της εταιρείας τους, τον υπεύθυνο των εξαγωγών, 

τα στοιχεία του ξένου αγοραστή/αγοραστών, τη χώρα/χώρες προορισμού, τον 

τρόπο διακανονισμού της πληρωμής (ελεύθερα έναντι φορτωτικών εγγράφων, 

υποσχετική, επιταγή, κλπ.), την αξία/αξίες, τη διάρκεια των φορτώσεων, κλπ. 

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της 

ασφάλισης, ο ασφαλισμένος εξαγωγέας θελήσει να προσθέσει και άλλον ή 

και άλλους ξένους πελάτες, ή ακόμα αν θελήσει να αλλάξει τρόπο διακανο

νισμού της πληρωμής για συγκεκριμένους ξένους πελάτες του, δεν υπάρχει 

ανάγκη να υπογράψει νέο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, αλλά μπορεί απλά να 

ζητήσει από τον ΟΑΕΠ την έκδοση μιας «Πρόσθετης Πράξης», η οποία φυσι

κά αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του αρχικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου. 

Μετά την παραλαβή της αίτησης, ο χρόνος που μεσολαβεί για την απά

ντηση του ΟΑΕΠ προς τον εξαγωγέα εξαρτάται από τον αριθμό των ξένων πε

λατών και τις χώρες στις οποίες βρίσκονται οι πελάτες αυτοί, δεδομένου ότι 

η πρώτη ενέργεια του ΟΑΕΠ μετά την παραλαβή της αίτησης είναι να αξιο

λογήσει τη φερεγγυότητα κάθε ξένου αγοραστή, με προμήθεια σχετικού δελ

τίου εμπορικών πληροφοριών (credit report) από ξένες ειδικές εταιρείες (πε

ρίπου 25 ανά τον κόσμο) με τις οποίες ο ΟΑΕΠ συνεργάζεται «on line». 

Για παράδειγμα, αν πρόκειται για φορτώσεις προς ένα μόνο πελάτη 

που έχει την έδρα του σε χώρα-μέλος της Ε.Ε., τότε η απάντηση του ΟΑΕΠ 

μπορεί να δοθεί σε 3-6 ημέρες, ενώ αν πρόκειται για πελάτη σε χώρες της 

Κεντρικής & Ανατολικής Ευρώπης, η απάντηση μπορεί να δοθεί σε 7-15 ημέ

ρες. Αν πρόκειται για πολλούς πελάτες (π.χ. 30, ή 50, ή 100) που βρίσκονται σε 

χώρες της Ε.Ε. αλλά και διάφορες άλλες, τότε η απάντηση του ΟΑΕΠ μπορεί 

να δοθεί σε 10 -20 ημέρες. Για το λόγο αυτό, οι εξαγωγείς πρέπει να υποβά

λουν την αίτηση τους όσο νωρίτερα μπορούν, πριν την έναρξη των φορτώσεων. 

Εφόσον ολοκληρωθεί η έρευνα και η αξιολόγηση της φερεγγυότητας 

των ξένων αγοραστών, ο ΟΑΕΠ απαντά στον εξαγωγέα για τους ξένους πε-
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λάτες που δέχεται να τον ασφαλίσει, γνωστοποιώντας του ταυτόχρονα και τους 
όρους ασφάλισης (πιστωτικό όριο ανά ξένο αγοραστή, ποσοστό κάλυψης, α
σφάλιστρο). Εφόσον δέχεται ο εξαγωγέας, υπογράφεται και από τους δύο 
συμβαλλόμενους το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, το οποίο ενεργοποιείται μόνο 
αφού ο εξαγωγέας αρχίσει τις φορτώσεις και πληρώσει και το αναλογούν ασφά
λιστρο 10 ημέρες μετά από κάθε φόρτωση. Στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο 
καταγράφονται πρώτα οι «Ειδικοί Όροι» (δηλ. τα στοιχεία εξαγωγέα, ξένου α
γοραστή, περίοδος φορτώσεων, τρόπος διακανονισμού της πληρωμής, πιστω
τικό όριο για κάθε ξένο αγοραστή, ποσοστό κάλυψης, ασφάλιστρο), και στη συ
νέχεια οι «Γενικοί Όροι» που είναι ίδιοι για όλα τα συμβόλαια και περιγράφουν 
τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του ασφαλισμένου εξαγωγέα. Για παρά
δειγμα, μία από τις βασικές υποχρεώσεις του ασφαλισμένου εξαγωγέα είναι 
να ενημερώνει συνεχώς την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΠ για την πορεία των 
πληρωμών (εξοφλήσεων τιμολογίων) από κάθε ξένο πελάτη του, ώστε να ενη
μερώνονται αντίστοιχα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία του ΟΑΕΠ, ενώ σε πε
ρίπτωση που υπάρξει καθυστέρηση για την εξόφληση συγκεκριμένου τιμο
λογίου πέραν των 60 ημερών, ο εξαγωγέας έχει δικαίωμα να αναγγείλει γρα
πτώς στον ΟΑΕΠ το αίτημα του για έναρξη της διαδικασίας αποζημίωσης του. 

Η διάρκεια ασφάλισης εξαρτάται από τις ανάγκες του εξαγωγέα. Αν 
πρόκειται για μία και μοναδική φόρτωση, η διάρκεια ασφάλισης θα είναι πολύ 
σύντομη και θα εξαρτάται από τη διάρκεια της πίστωσης. Αν όμως πρόκειται 
για πολλές φορτώσεις σε πολλούς πελάτες και πολλές χώρες προορισμού, 
τότε η διάρκεια ασφάλισης είναι συνήθως ετήσια, ενώ μπορεί να ανανεώνεται 
το ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ετήσια βάση. 

Τα Προγράμματα Ασφάλισης Βραχυπρόθεσμων Εξαγωγικών Πιστώ
σεων που προσφέρει ο ελληνικός ΟΑΕΠ διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: (1) 
Μεμονωμένων Φορτώσεων και (2) «Global». Στα Προγράμματα «Μεμονωμένων 
Φορτώσεων», ο εξαγωγέας μπορεί και επιλέγει για ποιους ξένους πελάτες του 
θέλει να ασφαλιστεί, ενώ στα Προγράμματα «Global» ο εξαγωγέας υποχρεού
ται να ασφαλιστεί για όλους τους ξένους πελάτες του, ανεξαρτήτως χώρας 
προορισμού και τρόπου διακανονισμού. Με άλλα λόγια, στα Προγράμματα 
τύπου «Global», ο εξαγωγέας είναι υποχρεωμένος να ασφαλίζει ολόκληρο τον 
εξαγωγικό του τζίρο. Τονίζεται όμως ότι τα ασφάλιστρα για τα Προγράμματα 
«Global» κυμαίνονται σε επίπεδα κατά 50% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα 
ασφάλιστρα των Προγραμμάτων «Μεμονωμένων Φορτώσεων». Τονίζεται, τέλος, 
ότι τα Προγράμματα Ασφάλισης και των δύο παραπάνω κατηγοριών μπορούν 
να έχουν ετήσια διάρκεια. 
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Οι όροι ασφάλισης, τους οποίους ο ΟΑΕΠ γνωστοποιεί στον εξαγω

γέα σε περίπτωση θετικής απάντησης στην αίτηση του, είναι οι εξής τρεις: 

1. Πιστωτικό όριο για κάθε ξένο αγοραστή: Αυτό είναι το ανώτατο όριο 

(maximum credit limit) μέχρι του οποίου ο Έλληνας εξαγωγέας μπορεί να εί

ναι «ανοικτός» για κάθε ξένο αγοραστή/πελάτη του, ενώ το ύψος του ορίου αυ

τού καθορίζεται ανάλογα με τη φερεγγυότητα του ξένου αγοραστή, όπως αυ

τή εκτιμάται με βάση το δελτίο εμπορικών πληροφοριών (credit report). Θα 

πρέπει να σημειώσουμε, επίσης, ότι το πιστωτικό όριο αναφέρεται σε συγκεκρι

μένο ξένο αγοραστή, μειώνεται αντίστοιχα με κάθε φόρτωση που πραγματο

ποιείται προς τον συγκεκριμένο αγοραστή, ενώ επανέρχεται με τις πληρωμές 

των φορτώσεων, δηλ. είναι ανακυκλούμενο (revolving). Επίσης, εννοείται ότι 

σε περίπτωση που υπάρξει καθυστέρηση για την πληρωμή της πρώτης φόρ

τωσης, ακόμα και αν δεν έχει καλυφθεί ολόκληρο το πιστωτικό όριο, ο ΟΑΕΠ 

δεν επιτρέπει στον ασφαλισμένο εξαγωγέα να συνεχίσει τις φορτώσεις προς 

τον συγκεκριμένο ξένο αγοραστή. Τέλος, εννοείται επίσης ότι, αν με βάση το 

δελτίο πληροφοριών φαίνεται ότι η οικονομική κατάσταση του συγκεκριμένου 

ξένου αγοραστή είναι άσχημη (σοβαρή μείωση τζίρου, ύπαρξη ζημιών, κλπ.), 

τότε ο ΟΑΕΠ μπορεί να αρνηθεί την ασφαλιστική κάλυψη του εξαγωγέα για 

τον συγκεκριμένο ξένο αγοραστή. 

2. Ποσοστό ασφαλιστικής κάλυψης: Με βάση το άρθρο 5 του ιδρυ

τικού νόμου του ΟΑΕΠ (Ν. 1796/1988), όπως τροποποιήθηκε πρόσφατα (βλέπε 

Παράρτημα 5), το ανώτατο ποσοστό κάλυψης είναι 95%. Στην πράξη, το πο

σοστό αυτό κυμαίνεται από 75% (ελάχιστο) έως 95% (μέγιστο), ανάλογα με την 

κατηγορία του Προγράμματος Ασφάλισης (Μεμονωμένων Φορτώσεων ή «Glo

bal»), τη φερεγγυότητα των ξένων αγοραστών, καθώς και τη χώρα προορι

σμού. Για παράδειγμα, το ποσοστό κάλυψης 95% παρέχεται μόνο για ασφά

λιση «Global», και μόνο για εξαγωγείς που δεν εμφανίζουν συχνά απαιτήσεις 

αποζημιώσεων. Επίσης, σε περιπτώσεις χωρών για τις οποίες ο ΟΑΕΠ κατα-

βάλλει αποζημιώσεις πολύ συχνά (π.χ. Ιταλία), το ποσοστό κάλυψης είναι 75%. 

Τέλος, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι αποτελεί διεθνή πρακτική να μην κα

λύπτουν οι ασφαλιστές το 100% της αξίας, ώστε να φέρουν ένα μέρος του κιν

δύνου και οι ίδιοι οι ασφαλιζόμενοι εξαγωγείς (10%-20%), δεδομένου ότι έτσι 

προσέχουν και οι ίδιοι σε ποιους ξένους αγοραστές πωλούν «επί πιστώσει» 

και, εκτός αυτού, σε περίπτωση ζημιάς θεωρείται σωστό οι εξαγωγείς να 

αποζημιώνονται μόνο για το απολεσθέν κεφάλαιο τους και όχι και για τα απο

λεσθέντα κέρδη τους, τα οποία συμπίπτουν περίπου με το ανασφάλιστο πο

σοστό του 10%-20%. 

47 



3. Ασφάλιστρο: Το ασφάλιστρο καταβάλλεται από τον εξαγωγέα στον 

ΟΑΕΠ εντός 10 ημερών μετά από κάθε φόρτωση, ενώ στις περιπτώσεις Ασφα

λιστηρίων «Global», μπορεί να καταβάλλεται σε δύο εξαμηνιαίες δόσεις το χρό

νο, με εκκαθάριση στο τέλος του χρόνου, οπότε ο εξαγωγέας μπορεί να έχει 

χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο. Αν έχει χρεωστικό υπόλοιπο το καταβάλλει, 

ενώ αν έχει πιστωτικό παίρνει τα χρήματα του πίσω, ή συμφωνεί με τον ΟΑΕΠ 

για συμψηφισμό με νέες φορτώσεις του ανανεωμένου ασφαλιστηρίου συμβο

λαίου για τον επόμενο χρόνο. Θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι το ασφά

λιστρο καταβάλλεται ως ποσοστό επί της αξίας των τιμολογίων εξαγωγής και 

όχι επί της καλυπτόμενης ασφαλιστικά αξίας του 80%, ή 90%, κλπ. 

Το ύψος του ασφαλίστρου εξαρτάται από διάφορες παραμέτρους, όπως 

τον αριθμό των κινδύνων έναντι των οποίων ζητά να καλυφθεί ο εξαγωγέας, 

τη διάρκεια της πίστωσης, τον τρόπο διακανονισμού, τη φερεγγυότητα του ξέ

νου αγοραστή, κλπ. Συνήθως οι εξαγωγείς ζητούν κάλυψη για το πακέτο των 

δύο βασικών εμπορικών κινδύνων (πτώχευση και υπερημερία του ξένου αγο

ραστή), οπότε στην περίπτωση αυτή το ασφάλιστρο κυμαίνεται, για μεν τα 

ασφαλιστήρια «Μεμονωμένων Φορτώσεων» γύρω στο 0,60%-1,00% επί της 

τιμολογιακής αξίας, ενώ για τα ασφαλιστήρια «Global» 0,30%-0,40%. Στην 

περίπτωση που ο εξαγωγέας ζητά κάλυψη και για πολιτικούς κινδύνους, τότε 

ο ΟΑΕΠ προσφέρει «πακέτο» τεσσάρων βασικών πολιτικών κινδύνων (χρεο-

στάσιο, ακύρωση άδειας εισαγωγής, απαγόρευση μεταφοράς συναλλάγματος, 

ανωτέρα βία) με ασφάλιστρο που κυμαίνεται από· 0,30%-1,20%, ανάλογα με 

την κατηγορία της χώρας (Α, Β, Γ, Δ) όσον αφορά στον πολιτικό κίνδυνο, 

καθώς και τη διάρκεια της πίστωσης (30, ή 60, ή 90, ή 120, ... ή 360 ημέρες). 

Η διαδικασία αποζημίωσης, σε περίπτωση που επέλθει ασφαλισμένος 

κίνδυνος, διαρκεί από 3 έως και 6 μήνες από την αναγγελία της ζημίας στον 

ΟΑΕΠ, και εφόσον έχει συμπληρωθεί η σχετική έρευνα του Τμήματος Ζημιών 

για τη διασταύρωση των στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με την επέλευση 

του κινδύνου. Μετά την αναγγελία της ζημίας, ο εξαγωγέας οφείλει να υποβά

λει συγκεκριμένα δικαιολογητικά στον ΟΑΕΠ, ανάλογα με τον επελθόντα κίν

δυνο, ενώ μετά τη διαδικασία έρευνας του ΟΑΕΠ, το Δ.Σ. εγκρίνει την κατα

βολή αποζημίωσης, ή και την απορρίπτει. Μετά την καταβολή αποζημίωσης, 

ο ΟΑΕΠ με έγγραφη σύμβαση εκχώρησης που του παρέχει ο ασφαλισμένος 

εξαγωγέας, αποκτά το δικαίωμα της απαίτησης έναντι του ξένου αγοραστή-

οφειλέτη, οπότε σε συνεργασία με Γραφεία Δικηγόρων στο εξωτερικό (Debt 

Collecting Agents) προσπαθεί να εισπράξει με εξώδικο ή δικαστικό τρόπο 

ολόκληρη ή έστω και μέρος της οφειλής (recovery). 

48 



Θα πρέπει να τονιστεί επίσης ότι, παρ' όλο που ο ΟΑΕΠ δεν χρηματο

δοτεί τους εξαγωγείς, όμως συμβάλλει έμμεσα στη διευκόλυνση της χρηματο

δότησης τους από Εμπορικές Τράπεζες, δεδομένου ότι επιτρέπει στους ασφα

λισμένους εξαγωγείς να εκχωρούν σε Τράπεζες το δικαίωμα αποζημίωσης 

τους, οπότε αυτή η εκχώρηση αποτελεί μία επιπρόσθετη διασφάλιση (colla

teral) για τις Τράπεζες, προκειμένου να δεχτούν να χρηματοδοτήσουν κάποιο 

εξαγωγέα. 

Τέλος, ένα σημείο που θα πρέπει να τονίσουμε, και που αποτελεί γε

νικότερη παρατήρηση όσον αφορά στην ασφάλιση πιστώσεων, συγκρίνοντας 

την με άλλους ασφαλιστικούς κλάδους (αυτοκινήτων, ζωής, πυρός, κλοπής, 

κλπ.), είναι το γεγονός ότι η ασφάλιση πιστώσεων αποτελεί έναν ασφαλιστικό 

κλάδο του οποίου η λειτουργία είναι «εντάσεως εργασίας» (labor intensive), 

ανεξάρτητα από τη χρήση σχετικών λογισμικών. Αυτό άλλωστε φαίνεται και 

από την περιγραφή της διαδικασίας ασφάλισης που αναφέραμε συνοπτικά 

παραπάνω. Για παράδειγμα, υπάρχουν στον ΟΑΕΠ ασφαλισμένοι Έλληνες 

εξαγωγείς οι οποίοι ασφαλίζονται για κινδύνους μη πληρωμής που μπορεί να 

προκύψουν από έναν ή και περισσότερους ξένους πελάτες τους, οι οποίοι συ

νολικά μπορεί να είναι από 10 έως και 300 για κάθε ασφαλισμένο εξαγωγέα. 

Να σημειωθεί συγκεκριμένα ότι οι ξένοι αγοραστές-πελάτες, έναντι των οποίων 

ζητούν να ασφαλιστούν από τον ΟΑΕΠ οι Έλληνες εξαγωγείς, ανέρχονται σή

μερα γύρω στους 3.000. Είναι λοιπόν προφανές ότι χρειάζεται πολλή εργασία 

για τη συνεχή παρακολούθηση των φορτώσεων,' πληρωμών, καθυστερήσεων 

πληρωμών, κλπ., όταν πρόκειται για τόσο μεγάλο αριθμό ξένων αγοραστών-

πελατών των ασφαλισμένων Ελλήνων εξαγωγέων. 

2.3.2. Ασφάλιση μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων 

Όπως ήδη αναφέραμε στην υποδιαίρεση 2.1., οι εξαγωγικές πιστώσεις 

διακρίνονται σε βραχυπρόθεσμες (μέχρι 2 έτη), μεσοπρόθεσμες (2-5 έτη) και 

μακροπρόθεσμες (άνω των 5 ετών). 

Αφού παρουσιάσαμε τα βασικά χαρακτηριστικά της ασφάλισης των 

βραχυπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων στην υποδιαίρεση 2.3.1., ερχόμαστε 

τώρα να παρουσιάσουμε συνοπτικά την ασφάλιση των μεσο-μακροπρόθεσμων 

εξαγωγικών πιστώσεων, η οποία διαφοροποιείται σημαντικά από εκείνη των 

βραχυπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων, για διάφορους λόγους. Οι κυριότε

ροι από τους λόγους αυτούς έχουν να κάνουν με τη χρονική διάρκεια της ασφά

λισης, το είδος των εξαγόμενων προϊόντων (κυρίως κεφαλαιουχικά αγαθά), 
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καθώς και τους όρους ασφάλισης, αφού αυτοί είναι δεσμευτικοί και υπαγο

ρεύονται από σχετική Οδηγία του Συμβουλίου της Ε.Ε., αλλά και από μία 

ειδική «Συμφωνία Κυρίων» που ισχύει στα πλαίσια του ΟΟΣΑ, ενώ στα πλαίσια 

της Ε.Ε. η ίδια αυτή Συμφωνία έχει δεσμευτικό χαρακτήρα, δεδομένου ότι 

έχει ενσωματωθεί στο Κοινοτικό Δίκαιο με τη μορφή Απόφασης του Συμβου

λίου της Ε.Ε. 

Με βάση την παραπάνω «Συμφωνία Κυρίων» του ΟΟΣΑ, η οποία φέρει 

την ονομασία «Διακανονισμός για τις Εξαγωγικές Πιστώσεις που τυγχάνουν 

Δημόσιας Στήριξης», ή συνοπτικά «Διακανονισμός»6 (Arrangement on Officially 

Supported Export Credits, ή συνοπτικά Arrangement), υπάρχουν συγκεκριμένοι 

όροι και προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται από όλους τους ΟΑΕΠ των χω-

ρών-μελών του ΟΟΣΑ, όταν ασφαλίζουν μεσο-μακροπρόθεσμες εξαγωγικές 

πιστώσεις για εξαγωγές ή τεχνικά έργα. 

Όπως αναφέραμε στην υποδιαίρεση 2.2.2., η χρηματοδότηση των μεσο-

μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων διακρίνεται σε δύο μορφές, δηλ. στη 

χρηματοδότηση «Πίστωσης Προμηθευτή» (Supplier's Credit) και στη χρηματο

δότηση «Πίστωσης στον Αγοραστή» (Buyer's Credit). Για το λόγο αυτό, υπάρ

χουν αντίστοιχα και δύο ξεχωριστά Προγράμματα Ασφάλισης, δηλ. το «Πρό

γραμμα Ασφάλισης Πίστωσης Προμηθευτή» και το «Πρόγραμμα Ασφάλισης 

Πίστωσης στον Αγοραστή». 

Όπως αναφέραμε για τις μεσο-μακροπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώ

σεις, ότι δηλ. μπορούν να συνδέονται είτε με εξαγωγές προϊόντων που δικαιο

λογούν πίστωση άνω των 2 ετών, είτε με κατασκευή τεχνικών έργων στο εξω

τερικό από ελληνικές εταιρείες, το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τα παραπάνω 

δύο Προγράμματα Ασφάλισης. Για το λόγο αυτό, στη συνέχεια θα μιλήσουμε 

συνοπτικά, πρώτα για το «Πρόγραμμα Ασφάλισης Πίστωσης Προμηθευτή», 

μετά για το «Πρόγραμμα Ασφάλισης Πίστωσης στον Αγοραστή» και, τέλος, θα 

αναφερθούμε στα Προγράμματα Ασφάλισης Τεχνικών Έργων και Επενδύσεων. 

(1) Πρόγραμμα Ασφάλισης Πίστωσης Προμηθευτή (Supplier's Credit) 

Η διαδικασία ασφάλισης και αποζημίωσης είναι περίπου η ίδια με εκεί

νη του Προγράμματος Βραχυπρόθεσμων Εξαγωγικών Πιστώσεων (το οποίο εξ 

ορισμού είναι πάντα Πρόγραμμα Πίστωσης Προμηθευτή), με τη διαφορά ότι 

6. Λεπτομερή αναφορά στο «Διακανονισμό» και στους κυριότερους όρους που 
περιέχει κάνουμε στα πλαίσια ανάλυσης της υποδιαίρεσης 6.2. 
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τώρα έχουμε διαφορετικό έντυπο αίτησης και συμβολαίου, καθώς και ένα μό
νο τύπο Προγράμματος (δηλ. δεν υπάρχει Πρόγραμμα GLOBAL), αφού οι πω
λήσεις αυτού του είδους αφορούν κάθε φορά «συγκεκριμένο σχήμα» που διέ
πεται από συγκεκριμένη «εξαγωγική σύμβαση» (export contract). Με άλλα λό
για, κάθε Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο αποτελεί «ειδική περίπτωση» και συντάσ
σεται με βάση την υπάρχουσα εξαγωγική σύμβαση. 

Επειδή ο εξαγωγέας θα πρέπει να απευθυνθεί στον ΟΑΕΠ το συντομό
τερο δυνατό, και οπωσδήποτε προ της υπογραφής της εξαγωγικής σύμβασης 
(export contract), ο ΟΑΕΠ έχει καθιερώσει δύο στάδια έγκρισης της ασφάλι
σης από το Δ.Σ. Πρώτον, με την υποβολή της αίτησης και προ της υπογρα
φής της εξαγωγικής σύμβασης δίδεται η «κατ' αρχήν έγκριση της εξέτασης 
του αιτήματος ασφάλισης», και δεύτερον, μετά την υποβολή της εξαγωγικής 
σύμβασης και άλλων δικαιολογητικών, δίδεται η «οριστική έγκριση». 

Το κόστος για τα «Συμβόλαια Ασφάλισης Μεσο-μακροπρόθεσμων Εξα
γωγικών Πιστώσεων» έχει ως εξής: 

Καταρχήν, με την υπογραφή του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου ο εξαγω
γέας πρέπει να καταβάλει ένα ποσό που καθορίζεται από τον ΟΑΕΠ «κατά 
περίπτωση», ως συμμετοχή στο κόστος πληροφοριών για τη φερεγγυότητα 
του ξένου οφειλέτη, για την εξέταση της εξαγωγικής σύμβασης, καθώς και 
για την εξέταση άλλων θεμάτων που προκύπτουν κάθε φορά, δεδομένου ότι 
τα προς ασφάλιση «σχήματα» δεν είναι πάντα ομοιόμορφα. Με άλλα λόγια, 
υπάρχει ένα «κόστος ανοίγματος φακέλου» το οποίο κυμαίνεται, «κατά περί
πτωση», από 300,00 έως 1.000,00 ευρώ. 

Για την κάλυψη των διαφόρων εμπορικών κινδύνων (πτώχευση, υπερη
μερία, αυθαίρετη καταγγελία της εξαγωγικής σύμβασης, κλπ.) το ασφάλιστρο 
κυμαίνεται, κατά κίνδυνο, από 0,40% έως 0,70%, ανάλογα με τις πληροφορίες 
για τον ξένο οφειλέτη, καθώς και τη διάρκεια της περιόδου αποπληρωμής. 

Για την κάλυψη ολόκληρου του «πακέτου» πολιτικών κινδύνων (sovereign 
and country risks), το ασφάλιστρο καθορίζεται υποχρεωτικά με βάση τα «Ελά
χιστα Επίπεδα Ασφαλίστρων» (MPRs: Minimum Premium Rates), τα οποία δί
δονται από πίνακα που περιλαμβάνεται στην υπ' αριθμ. TD/CONSENSUS(97)30 
Συμφωνία του ΟΟΣΑ που ισχύει από 1.4.1999 και φέρει τον τίτλο «Guiding 
Principles for Setting Premia and Related Conditions for Officially Supported 
Export Credits: The Knaepen Package». Εννοείται ότι η παραπάνω ειδική Συμ
φωνία Ασφαλίστρων έχει ενσωματωθεί πλήρως στη «Συμφωνία Κυρίων» του 
ΟΟΣΑ που αναφέραμε παραπάνω, και η οποία έχει τον τίτλο: «Διακανονισμός 
για τις Εξαγωγικές Πιστώσεις που τυγχάνουν Δημόσιας Στήριξης» (Arrange
ment on Officially Supported Export Credits). 
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Με βάση τον παραπάνω πίνακα της Συμφωνίας ΟΟΣΑ, τα ελάχιστα 

επίπεδα ασφαλίστρων καθορίζονται με βάση τη διάρκεια πίστωσης και την 

κατηγορία πολιτικού κινδύνου7 της χώρας εισαγωγής (8 κατηγορίες πολιτικού 

κινδύνου: 0, 1, 2, 3, ... 7). 

Τα ποσοστά ασφαλίστρων που δίδονται στον πίνακα αντιπροσωπεύουν 

το συνολικό ποσό των οφειλόμενων ασφαλίστρων, εκφρασμένο ως ποσοστό 

της ασφαλιζόμενης αξίας. Για παράδειγμα, μία «επί πιστώσει» πώληση υλικού 

στη Ρουμανία με διάρκεια αποπληρωμής 3 χρόνια, για κάλυψη ολόκληρου του 

«πακέτου» πολιτικών κινδύνων, θα έχει ασφάλιστρο 4,05% (υπό την έννοια 

που δώσαμε παραπάνω). 

(2) Πρόγραμμα Ασφάλισης Πίστωσης στον Αγοραστή (Buyer's Credit) 

Όπως αναφέραμε ήδη παραπάνω, το Πρόγραμμα Ασφάλισης Πίστω

σης στον Αγοραστή (Buyer's Credit) διαφέρει από το Πρόγραμμα Ασφάλισης 

Πίστωσης Προμηθευτή (Supplier's Credit), κατά τον εξής τρόπο: Ενώ στα Προ

γράμματα Ασφάλισης της μορφής «Supplier's Credit» ο ΟΑΕΠ ασφαλίζει τον 

Έλληνα εξαγωγέα έναντι εμπορικών και πολιτικών κινδύνων μη πληρωμής, στα 

Προγράμματα Ασφάλισης της μορφής «Buyer's Credit», ο ΟΑΕΠ καλύπτει με 

σύμβαση εγγύησης την ελληνική ή ξένη τράπεζα η οποία δανείζει (χρηματο

δοτεί) τον ξένο αγοραστή, προκειμένου αυτός να αγοράσει ελληνικά προϊόντα. 

Κάτι άλλο που επίσης θα πρέπει να διευκρινιστεί είναι ότι στα Προ

γράμματα Ασφάλισης Πιστώσεων της μορφής «Buyer's Credit» έχουμε δύο 

υποπεριπτώσεις, ανάλογα με το ποιος είναι ο δανειζόμενος ξένος αγοραστής, 

δηλ. ένα ξένο Κράτος (μέσω της Κεντρικής Τράπεζας του, ή μιας First Class 

Τράπεζας), ή μία ιδιωτική εισαγωγική εταιρεία (μέσω της μεσολαβούσας 

τράπεζας της στο εξωτερικό). 

Η πρώτη από τις παραπάνω δύο υποπεριπτώσεις είναι γνωστή διεθνώς 

και ως «Line of Credit» (ή Revolving Credit Facility), ενώ οι διαδικασίες υλο

ποίησης της σχετικής Συμφωνίας γίνονται σε διακρατικό επίπεδο. Στον τομέα 

αυτό ο ΟΑΕΠ έχει ήδη αρκετή εμπειρία, αφού στις αρχές της 10ετίας του '90 

είχε υπογράψει Σύμβαση Εγγύησης με την Εθνική Τράπεζα, για line of credit 

7. Η ταξινόμηση 204 περίπου χωρών με κριτήριο τον πολιτικό κίνδυνο (so
vereign + country risks) γίνεται με συγκεκριμένο στατιστικό μοντέλο που λειτουργεί σε 
μόνιμη βάση στα πλαίσια του ΟΟΣΑ και ονομάζεται CRAM (Country Risk Assessment 
Model). Βλέπε υποδιαίρεση 7.6. και βιβλιογραφική αναφορά 26. 
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20 εκατ. δολ. προς Αλβανία, ενώ στα μέσα του 1996 υπέγραψε Συμβάσεις Εγ

γύησης με την Εθνική και την Εμπορική, με αντίστοιχα lines of credit προς 

Ρουμανία, Γεωργία, Αρμενία, Μολδαβία, και Κρασνοντάρ. 

Τέλος, ο ΟΑΕΠ σε συνεργασία με ελληνικές και ξένες τράπεζες, κα

θώς και με την Παραευξείνια Τράπεζα, και μετά τις πρόσφατες τροπολογίες 

του Καταστατικού του Νόμου (Ν. 1796/1988) που ψηφίστηκαν με το άρθρο 42 

του Ν.3427/2005 (Φ.Ε.Κ. 312 Α727.12.2005), μπορεί και προσφέρει Πρόγραμ

μα Ασφάλισης «Buyer's Credit», όπου ο εισαγωγέας αγοραστής θα μπορεί να 

είναι ιδιωτική εταιρεία ή και δημόσιος φορέας (Υπουργείο, Δήμος, κλπ.). Με 

βάση τις ίδιες τροπολογίες, ο ΟΑΕΠ μπορεί να συνεργάζεται με άλλους ΟΑΕΠ 

χωρών-μελών της Ε.Ε. σε θέματα συνασφάλισης, αντασφάλισης, κλπ., ενώ αυ

ξήθηκε το ανώτατο ποσοστό κάλυψης από 90% σε 95%. 

(3) Πρόγραμμα Ασφάλισης Τεχνικών Έργων Εξωτερικού 

Ο ΟΑΕΠ προσφέρει Προγράμματα Ασφάλισης Πιστώσεων που συνδέ

ονται με την εκτέλεση Τεχνικών Έργων που αναλαμβάνουν ελληνικές τεχνικές 

εταιρείες στο εξωτερικό. Μέσω των Προγραμμάτων αυτών, που επίσης μπο

ρούν να έχουν τη μορφή «Supplier's Credit» ή «Buyer's Credit», καλύπτονται 

οι εμπορικοί και πολιτικοί κίνδυνοι μη πληρωμής της αξίας του έργου από 

τους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς-οφειλέτες των ξένων χωρών. 

Η διαδικασία ασφάλισης είναι απλή και μοιάζει πολύ με εκείνη του 

«Προγράμματος Ασφάλισης Μεσο-μακροπρόθεσμων Εξαγωγικών Πιστώσεων» 

που περιγράψαμε παραπάνω. Η μόνη διαφορά είναι ότι, στην περίπτωση 

ασφάλισης των τεχνικών έργων, έχουμε δύο περιόδους ασφάλισης, δηλ. την 

ασφάλιση έναντι πολιτικών κινδύνων που μπορεί να συμβούν κατά την περίο

δο κατασκευής του έργου, ενώ, στη συνέχεια, την ασφάλιση έναντι εμπορικών 

και πολιτικών κινδύνων που μπορεί να συμβούν κατά την περίοδο αποπλη

ρωμής της αξίας του τεχνικού έργου. 

Το κόστος ασφάλισης για τα τεχνικά έργα (δηλ. το ασφάλιστρο), προσ

διορίζεται κατά τον ίδιο τρόπο που περιγράψαμε παραπάνω, δηλ. με βάση 

τους ειδικούς «Πίνακες Ελαχίστων Ασφαλίστρων» της Συμφωνίας ΟΟΣΑ TD/ 

CONSENSUS (97)/30, που ισχύουν και για το «Πρόγραμμα Ασφάλισης Μεσο-

μακροπρόθεσμων Εξαγωγικών Πιστώσεων», δηλ. ανάλογα με την κατηγορία 

πολιτικού κινδύνου της συγκεκριμένης χώρας, καθώς και την πιστωτική πε

ρίοδο, η οποία στην περίπτωση κατασκευής τεχνικών έργων διαμορφώνεται 

ως εξής: [(Περίοδος κατασκευής / 2) + Περίοδος αποπληρωμής]. 
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Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι, στην περίπτωση ασφάλισης τεχνι

κών έργων, τα ασφάλιστρα θα πρέπει να καταβάλλονται είτε εφάπαξ στην 

αρχή της περιόδου κατασκευής, είτε σε δόσεις, αλλά θα πρέπει να έχουν εξο

φληθεί ολοσχερώς μέχρι το τέλος της κατασκευαστικής περιόδου. Με άλλα 

λόγια, όταν αρχίζει η περίοδος αποπληρωμής, δηλ. όταν αρχίσει να τρέχει ο πι

στωτικός κίνδυνος, τα ασφάλιστρα θα πρέπει να έχουν ήδη καταβληθεί. Αυτό 

άλλωστε ισχύει και στις δύο περιπτώσεις ασφάλισης βραχυπρόθεσμων και 

μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων. 

Όπως είναι γνωστό, τα περισσότερα έργα εκτελούνται σήμερα σε χώ

ρες της Ανατολικής Ευρώπης, όπου οι κίνδυνοι μη πληρωμής είναι μεγάλοι 

εξαιτίας της πολιτικής και οικονομικής αστάθειας που επικρατεί ακόμα και σή

μερα σε αρκετές από τις παραπάνω χώρες. Έτσι, ο ΟΑΕΠ μπορεί και βοηθά 

τις ελληνικές τεχνικές εταιρείες κατά τον εξής διττό τρόπο: Πρώτον, εξασφα

λίζει την πληρωμή για την εκτέλεση του έργου, και δεύτερον, συμβάλλει έμ

μεσα στην εξεύρεση χρηματοδότησης του έργου από κάποια τράπεζα, αφού 

παρέχει στην ασφαλισμένη τεχνική εταιρεία το δικαίωμα εκχώρησης της απαί

τησης στη χρηματοδοτούσα τράπεζα, μέσω Σύμβασης forfeiting. 

Η διαδικασία αποζημίωσης σε περίπτωση επέλευσης ενός εκ των κα

λυπτόμενων κινδύνων προβλέπεται από συγκεκριμένα άρθρα των Όρων του 

Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, ενώ το ύψος της εξαρτάται από το ποσοστό κά

λυψης που μπορεί να κυμαίνεται από 75% μέχρι 95%. 

θα πρέπει να τονιστεί ότι, λόγω της έλλειψης ξένου συναλλάγματος στις 

χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, τα περισσότερα τεχνικά έργα είναι αυτοχρη-

ματοδοτούμενα (δηλ. της μορφής Project Finance). Σε περίπτωση τέτοιων έρ

γων, ζητείται συνήθως μόνο κάλυψη για πολιτικούς κινδύνους κατά την περίο

δο κατασκευής και αποπληρωμής, και όχι για εμπορικούς κινδύνους, δεδομέ

νου ότι η αποπληρωμή του έργου είναι εξασφαλισμένη από τα έσοδα της 

εκμετάλλευσης του που γίνεται από τους χρηματοδότες του. Γι' αυτό άλλω

στε, το βασικότερο από τα δικαιολογητικά που ζητά ο ΟΑΕΠ, είναι η σχετική 

μελέτη βιωσιμότητας του έργου (Feasibility Study). 

2.3.3. Ασφάλιση επενδύσεων εξωτερικού έναντι πολιτικών κινδύνων 

Παρά το γεγονός ότι η παρούσα έκθεση διαπραγματεύεται το θέμα της 

χρηματοδότησης και ασφάλισης μόνο των εξαγωγικών πιστώσεων, κρίνουμε 

σκόπιμο να παρουσιάσουμε συνοπτικά μερικά βασικά σημεία για την ασφάλι

ση, έναντι πολιτικών κινδύνων, των επενδύσεων εξωτερικού που πραγματο-
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ποιούν επιχειρηματίες μιας χώρας και, στη συγκεκριμένη περίπτωση, επιχειρη

ματίες της Ελλάδος. Οι λόγοι που μας οδήγησαν στην ανάγκη μιας συνοπτικής 

παρουσίασης του θέματος αυτού είναι δύο. Πρώτον, επιθυμία μας είναι να 

υπάρχει πάντα «πληρότητα» όσον αφορά στην παράθεση κάποιου συγκεκρι

μένου θέματος και, δεύτερον, όπως αναφέραμε στις πρώτες παραγράφους της 

υποδιαίρεσης 2.3., η επιθυμητή για τη χώρα μας «εξωστρέφεια» δεν εξαρτάται 

μόνο από τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών και την κατασκευή τεχνικών 

έργων στο εξωτερικό από ελληνικές τεχνικές εταιρείες, αλλά και από τις ε

πενδύσεις εξωτερικού (άμεσες επενδύσεις) που πραγματοποιούν Έλληνες επι

χειρηματίες. 

Εννοείται ότι τέτοιου είδους ασφάλιση προσφέρουν όλοι οι αντίστοιχοι 

ΟΑΕΠ των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ και όχι μόνο, και φυσικά και ο ελληνικός 

ΟΑΕΠ. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι πρόγραμμα ασφάλισης επενδύσεων 

εξωτερικού έναντι πολιτικών κινδύνων προσφέρει και η MIGA (Multilateral 

Investment Guarantee Agency) που ανήκει στον όμιλο της Διεθνούς Τραπέζης 

(World Bank). Θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι η MIGA ασφαλίζει επενδύ

σεις εξωτερικού οι οποίες πραγματοποιούνται από επενδυτές που έχουν έδρα 

στις χώρες της κατηγορίας Ι, δηλ. κυρίως σε χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ, ενώ οι 

χώρες υποδοχής των επενδύσεων ανήκουν στην κατηγορία II, δηλ. είναι ανα

πτυσσόμενες χώρες μη-μέλη του ΟΟΣΑ. Εννοείται ότι η Ελλάδα ανήκει στις 

χώρες της κατηγορίας Ι. Αυτό σημαίνει ότι οι Έλληνες υποψήφιοι επενδυτές 

εξωτερικού μπορούν να ζητήσουν ασφάλιση είτε από τον ελληνικό ΟΑΕΠ, είτε 

απευθείας από τη MIGA. 

Ο ΟΑΕΠ προσφέρει «Πρόγραμμα Ασφάλισης Επενδύσεων Εξωτερικού» 

έναντι πολιτικών κινδύνων. Για λόγους αποφυγής παρανοήσεων, στο σημείο 

αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι για τις επενδύσεις εξωτερικού ο ΟΑΕΠ 

καλύπτει μόνο πολιτικούς κινδύνους και όχι εμπορικούς (όπως άλλωστε και 

όλοι οι αντίστοιχοι Οργανισμοί άλλων χωρών, καθώς και η MIGA). Με άλλα 

λόγια, δεν ασφαλίζεται η τυχόν αποτυχία όσον αφορά στην εμπορική βιωσι

μότητα της επένδυσης. 

Οι πολιτικοί κίνδυνοι που καλύπτει ο ΟΑΕΠ είναι η ανωτέρα βία (πόλε

μος, εμφύλιος ή όχι, μεγάλες πολιτικές ταραχές, θεομηνίες, κλπ.), η αδυναμία 

μετατροπής του εγχώριου νομίσματος σε ξένο συνάλλαγμα και η απαγόρευση 

της μεταφοράς συναλλάγματος (non-convertibility και transfer risk), η αυ

θαίρετη καταγγελία των Συμφωνιών μεταξύ επενδυτή και των Αρχών της χώρας 

υποδοχής (π.χ. ανάκληση ή ακύρωση του Concession Agreement), καθώς και 

νομικές πράξεις που καθιστούν αδύνατη τη λειτουργία της επένδυσης, όπως 

εθνικοποιήσεις, απαλλοτριώσεις, κλπ. 
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Όσον αφορά στις εφαρμοζόμενες διαδικασίες ασφάλισης επενδύσεων, 
υπάρχουν ειδικά έντυπα αιτήσεων τα οποία συμπληρώνουν οι ενδιαφερόμενοι, 
παρέχοντας διάφορες πληροφορίες, στοιχεία, καθώς και συγκεκριμένα έγγρα
φα που ζητούνται από τον ΟΑΕΠ (καταστατικό εταιρείας, μελέτες βιωσιμότη
τας, letters of guarantee ξένων Κυβερνήσεων, κλπ.). Στη συνέχεια, το «Τμήμα 
Μεσο-μακροπρόθεσμων Πιστώσεων & Ειδικών Συμβολαίων» εξετάζει το συγκε
κριμένο αίτημα και, αφού αξιολογήσει όλες τις σχετικές παραμέτρους, υπο
βάλλει στο Δ.Σ. του ΟΑΕΠ το φάκελο με το σχετικό Εισηγητικό Σημείωμα, το 
οποίο υπογράφεται από το χειριστή του θέματος και από εκπρόσωπο της Δι
οίκησης του Οργανισμού. Σε περίπτωση που το Δ.Σ. εγκρίνει το αίτημα ασφά
λισης, κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο οι όροι ασφάλισης, δηλ. η μέγιστη 
ασφαλιζόμενη αξία, το ποσοστό κάλυψης και το ετήσιο ασφάλιστρο. Αν ο ενδια
φερόμενος αποδέχεται τους όρους ασφάλισης, συντάσσεται και υπογράφεται 
και από τα δύο μέρη το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, το οποίο περιέχει τους 
σχετικούς Ειδικούς και Γενικούς Όρους. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι στην 
ασφάλιση επενδύσεων υπάρχει η διάκριση μεταξύ «μέγιστης ασφαλιζόμενης 
αξίας» και «τρέχουσας ασφαλιζόμενης αξίας». Δηλαδή, συνήθως ο επενδυτής 
δηλώνει στην αίτηση του ότι σκοπεύει να επενδύσει σε μια τρίτη χώρα π.χ. 
50.000.000 €, αλλά στον πρώτο χρόνο επενδύει 20.000.000 €, στο δεύτερο χρό
νο 15.000.000 €, κ.ο.κ. Έτσι, έχουμε τη «μέγιστη» αξία των 50.000.000 €, αλλά 
η «τρέχουσα» αξία στον πρώτο χρόνο είναι 20.000.000 €, στο δεύτερο χρόνο 
είναι 35.000.000 €, κ.ο.κ. Θα πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι το ετήσιο ασφά
λιστρο καταβάλλεται επί της τρέχουσας αξίας (π.χ. 1,00% αν καλύπτονται δύο 
πολιτικοί κίνδυνοι), ενώ ταυτόχρονα καταβάλλεται και ασφάλιστρο «stand-by», 
το οποίο είναι συνήθως 0,25% και καταβάλλεται επί της εκάστοτε διαφοράς με
ταξύ «μέγιστης ασφαλιζόμενης αξίας» και «τρέχουσας ασφαλιζόμενης αξίας». 

Η διάρκεια της ασφάλισης επένδυσης εξωτερικού μπορεί να είναι από 
3 χρόνια (υποχρεωτική ελάχιστη περίοδος) μέχρι 15 ή και 20 χρόνια. Εννοεί
ται ότι στην αρχή κάθε χρόνου γίνεται ανανέωση της ασφάλισης με επικαιρο-
ποίηση της ασφαλιζόμενης τρέχουσας αξίας, δεδομένου ότι αυτή μπορεί να 
έχει αυξηθεί ή μειωθεί. Η αύξηση της ασφαλιζόμενης αξίας μπορεί να φτάσει 
μέχρι ένα συγκεκριμένο ποσοστό της αρχικής, με βάση συγκεκριμένο όρο του 
Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου. Η αύξηση αυτή μπορεί να προέλθει είτε από επέν
δυση κερδών, είτε από πρόσθετη εξαγωγή κεφαλαίων. Η μείωση της ασφαλιζό
μενης αξίας επέρχεται λόγω αποσβέσεων, ή και λόγω μεταβίβασης σε τρίτους. 

Το κόστος ασφάλισης επενδύσεων εξωτερικού (δηλ. το ασφάλιστρο), 
εξαρτάται από τον αριθμό των ασφαλιζόμενων κινδύνων και κυμαίνεται, κατά 
μέσο όρο, σε 0,50% ανά ασφαλιζόμενο κίνδυνο. Δηλ. μπορεί να είναι 0,50% 
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αν ζητείται ασφάλιση μόνο για ένα κίνδυνο, ή να φτάσει μέχρι και 2% αν ζη
τείται κάλυψη για 4 κινδύνους, δηλ. όλους τους ασφαλιζόμενους. Θα πρέπει 
να σημειωθεί ότι τα ασφάλιστρα επενδύσεων εξωτερικού δεν καθορίζονται με 
βάση τη Συμφωνία ΟΟΣΑ, όπως ισχύει για την ασφάλιση μεσο-μακροπρόθε-
σμων εξαγωγικών πιστώσεων που συνδέονται με εξαγωγές προϊόντων ή κατα
σκευή τεχνικών έργων. 

Τέλος, σε περίπτωση επέλευσης ενός ή περισσοτέρων από τους ασφα
λισμένους κινδύνους, και προκειμένου το Δ.Σ. να εγκρίνει την καταβολή της 
σχετικής αποζημίωσης, ο ασφαλισμένος θα πρέπει να υποβάλει συγκεκριμένα 
δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται η επέλευση του κινδύνου και η 
έκταση της ζημιάς, ενώ βασική προϋπόθεση, είναι να μην υπάρχει υπαιτιότητα 
του ασφαλισμένου. Εννοείται ότι το ύψος της εκάστοτε καταβαλλόμενης απο
ζημίωσης εξαρτάται από το συμφωνηθέν ποσοστό κάλυψης, το οποίο μπορεί 
να κυμαίνεται από 75% μέχρι 95%, ανάλογα με την «πολιτική επικινδυνότητα» 
της χώρας υποδοχής της επένδυσης, με βάση την κατηγοριοποίηση της από 
το σχετικό στατιστικό μοντέλο του ΟΟΣΑ με την καθιέρωση 8 κατηγοριών 
πολιτικού κινδύνου (0, 1, 2, 3,...7), όπως ήδη αναφέραμε στην υποδιαίρεση 
2.3.2. του παρόντος κεφαλαίου. 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι την 07.06.2001 υπεγράφη «Συμφωνία Συ
νεργασίας» μεταξύ του ΟΑΕΠ και της MIGA (Multilateral Investment Guarantee 
Agency), η οποία ανήκει στον όμιλο της Διεθνούς Τραπέζης (World Bank). Με 
βάση τη συμφωνία αυτή, η MIGA μπορεί να συνασφαλίζει μαζί με τον ΟΑΕΠ 
ελληνικές επενδύσεις στο εξωτερικό, είτε 100% αμιγώς ελληνικές, είτε υπό 
μορφή joint-ventures μεταξύ Ελλήνων και ξένων επενδυτών (σε περίπτωση joint-
venture, ο ΟΑΕΠ ασφαλίζει μόνο το ποσοστό της ελληνικής συμμετοχής). 
Επίσης, με βάση την ίδια «Συμφωνία Συνεργασίας», η MIGA μπορεί να αντα-
σφαλίζει τον ΟΑΕΠ για συγκεκριμένο ποσοστό ελληνικών επενδύσεων που 
καλύπτει ο ΟΑΕΠ ως πρωτασφαλιστής. Τέλος, στα πλαίσια της ίδιας Συμφω
νίας, η MIGA παρέχει στον ΟΑΕΠ συμβουλές και τεχνογνωσία, ενώ οι δύο Ορ
γανισμοί ανταλλάσσουν εμπειρίες τους σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι η παραπάνω Συμφωνία Συνεργασίας έχει ήδη 
αρχίσει να παίρνει «σάρκα και οστά», αφού η MIGA έχει ήδη αντασφαλίσει8 

τον ΟΑΕΠ, για επένδυση 40.000.000 € που υλοποιεί πολύ γνωστή ελληνική 
εταιρεία στη Βουλγαρία, και που έχει πρωτασφαλίσει ο ΟΑΕΠ. 

8. Για την έννοια της αντασφάλισης των εξαγωγικών πιστώσεων θα μιλήσουμε 
στην υποδιαίρεση 2.5. 
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Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η σημασία και τα οφέλη της παραπάνω 

«Συμφωνίας Συνεργασίας» μεταξύ ΟΑΕΠ και MIGA είναι προφανή, δεδομένου 

ότι η MIGA ανήκει στον όμιλο της Διεθνούς Τραπέζης η οποία είναι τεράστιος 

Οργανισμός αναγνωρισμένου διεθνούς κύρους. 

2.4. «Εμπορεύσιμοι» και «μη εμπορεύσιμοι» κίνδυνοι 

Κρίνουμε απαραίτητη την παράθεση της παρούσας υποδιαίρεσης, γιατί 

οι όροι «εμπορεύσιμοι» και «μη εμπορεύσιμοι» κίνδυνοι εμφανίζονται σε αρ

κετά σημεία της έκθεσης, και κυρίως στα Κεφάλαια 5 και 6. 

Στη συνέχεια θα αναλύσουμε τις έννοιες των «εμπορεύσιμων» και «μη 

εμπορεύσιμων» κινδύνων (marketable and non-marketable risks), όπως αυτοί 

ορίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τρεις Ανακοινώσεις (Communica

tions), δηλ. την αρχική του 1997 και δύο τροποποιητικές-συμπληρωματικές της 

αρχικής, εκ των οποίων η πρώτη έγινε το 2001 και η δεύτερη το 2005. Οι Ανα

κοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν κατά χρονολογική σειρά οι εξής: 

(1) Ανακοίνωση υπ' αριθμ. 1997/C 281/03 (O.J. EC C 281/4/17.9.1997). 

(2) Ανακοίνωση υπ' αριθμ. 2001/C 217/02 (O.J. EC C217/2/2.8.2001). 

(3) Ανακοίνωση υπ' αριθμ. 2005/C 325/11 (O.J. EC C325/11/22.12.2005). 

Οι παραπάνω τρεις Ανακοινώσεις βασίστηκαν στα άρθρα 92 και 93 της 

Συνθήκης της Ρώμης, ενώ είχαν ως αντικείμενο αφενός τον ορισμό των «εμπο

ρεύσιμων» κινδύνων και, αφετέρου, τους όρους και προϋποθέσεις βάσει των 

οποίων οι κρατικοί ΟΑΕΠ μπορούν να ασφαλίζουν «εμπορεύσιμους» κινδύ

νους, κατά τρόπο που να μην ανταγωνίζονται αθέμιτα τις ιδιωτικές εταιρίες 

ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων οι οποίες, ως γνωστόν, ασφαλίζουν μόνο 

«εμπορεύσιμους» κινδύνους. 

Θα πρέπει να σημειώσουμε επίσης ότι, σύμφωνα με συγκεκριμένη διά

ταξη της πρώτης Ανακοίνωσης του 1997, ο ορισμός των «εμπορεύσιμων» κιν

δύνων θα αναπροσαρμόζεται κάθε 3 χρόνια, μετά από σχετική έρευνα σε 

όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ, σχετικά με τη δυνατότητα της ιδιωτικής αγοράς 

ασφάλισης Πιστώσεων να αναλαμβάνει την κάλυψη όσο το δυνατό περισσό

τερων κινδύνων. 

Με βάση την παραπάνω Ανακοίνωση του 1997, ως «εμπορεύσιμοι» 

κίνδυνοι (marketable risks) ορίζονται οι κίνδυνοι που αφορούν σε βραχυπρό

θεσμες εξαγωγικές πιστώσεις, με αγοραστές-οφειλέτες σε χώρες ΟΟΣΑ, ενώ 

περιλαμβάνουν μόνο εμπορικούς κινδύνους, υπό την έννοια που ήδη δώσαμε 

παραπάνω κατά την ανάλυση της υποδιαίρεσης 2.3.1. 
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Με βάση τη δεύτερη Ανακοίνωση του 2001, ο νέος ορισμός των «εμπο
ρεύσιμων» κινδύνων είναι ο ίδιος όπως παραπάνω, με τη διαφορά ότι συμπε
ριλαμβάνονται και οι πολιτικοί κίνδυνοι στις χώρες ΟΟΣΑ, που όμως είναι 
πολύ απίθανο να συμβούν στις ανεπτυγμένες χώρες του ΟΟΣΑ. 

Από τον παραπάνω ορισμό των «εμπορεύσιμων» κινδύνων προκύπτει, 
αφαιρετικά, ο ορισμός των «μη εμπορεύσιμων» κινδύνων (non-marketable risks). 
Έτσι, οι «μη εμπορεύσιμοι» κίνδυνοι περιλαμβάνουν τα εξής: (1) τους εμπορι
κούς και πολιτικούς κινδύνους που συνδέονται με βραχυπρόθεσμες εξαγωγι
κές πιστώσεις προς αγοραστές σε χώρες εκτός ΟΟΣΑ, και (2) τους εμπορι
κούς και πολιτικούς κινδύνους που συνδέονται με μεσο-μακροπρόθεσμες εξα
γωγικές πιστώσεις προς αγοραστές σε όλες τις χώρες, είτε πρόκειται για πω
λήσεις προϊόντων, ή για κατασκευή τεχνικών έργων στο εξωτερικό. 

Επίσης, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι μετά από σχετική έρευνα/μελέτη 
που διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην περίοδο 2003-2004, όσον αφορά 
στη διεθνή αγορά ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων και τη σχετική επάρκεια 
του ιδιωτικού τομέα για ασφαλίσεις και αντασφαλίσεις βραχυπρόθεσμων και 
μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων, στο τέλος του 2005 προέβη 
και σε δεύτερη τροποποίηση του ορισμού των «εμπορεύσιμων» κινδύνων (Ανα
κοίνωση 2005). Με βάση τη συγκεκριμένη τροποποίηση, συγκεκριμένοι κίνδυ
νοι που μέχρι πρότινος θεωρούνταν «εμπορεύσιμοι», από την 1.1.2006 και 
μέχρι την 31.12.2010 θα θεωρούνται ως «μη εμπορεύσιμοι», και επομένως, θα 
μπορούν να ασφαλίζονται από τους κρατικούς φορείς ασφάλισης εξαγωγικών 
πιστώσεων κανονικά, δηλ. με δικαίωμα πρόσβασης στο Κρατικό Εγγυοδοτικό 
Κεφάλαιο προκειμένου να καταβληθούν σχετικές αποζημιώσεις. Πρόκειται για 
τους «εμπορεύσιμους» κινδύνους που αφορούν σε ασφάλιση εξαγωγικών πι
στώσεων που παρέχουν σε αγοραστές χωρών-μελών του ΟΟΣΑ μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (MME), οι οποίες πληρούν τα κριτήρια με βάση τα οποία μία ε
πιχείρηση ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή9 ως MME, ενώ ταυτόχρονα, 
έχουν ετήσιο εξαγωγικό τζίρο κάτω από 2.000.000 €. Με βάση την παραπάνω 
τροπολογία, η πλειοψηφία των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων που εξά
γουν σε χώρες-μέλη ΟΟΣΑ μπορεί να ασφαλίζεται από τον ΟΑΕΠ ως «μη εμπο
ρεύσιμος» κίνδυνος, αφού οι περισσότερες είναι MME με ετήσιο εξαγωγικό 
τζίρο κάτω από 2.000.000 €. 

9. Ο ορισμός της MME δίδεται από τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
υπ' αριθμ. 2003/361/ΕΚ/6.5.2003 (O.J. L124/36/20.5.2003). 
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Τέλος, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στη διεθνή αγορά όλες οι ιδιω

τικές εταιρείες ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων καλύπτουν μόνο τους «εμπο

ρεύσιμους» κινδύνους, όπως ορίζονται παραπάνω. Ειδικά στην Ελλάδα, οι ιδιω

τικές εταιρίες ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων που καλύπτουν τους «εμπο

ρεύσιμους» κινδύνους είναι η «Εθνική Ασφαλιστική», η «Euler Hermes Empo-

riki» και η «Atradius», καθώς και 10 εταιρείες factoring που λειτουργούν σήμε

ρα στην Ελλάδα. Με άλλα λόγια, για μεν τους «εμπορεύσιμους» κινδύνους υπάρ

χουν στην ελληνική αγορά t4 ασφαλιστές, ενώ για τους «μη εμπορεύσιμους» 

κινδύνους ο ΟΑΕΠ αποτελεί «μονοπώλιο». Αυτό δεν σημαίνει ότι στην Ελλάδα 

οι «μη εμπορεύσιμοι» κίνδυνοι δεν επιτρέπεται να ασφαλίζονται από ιδιωτικές 

ασφαλιστικές εταιρίες, αλλά απλά αυτοί οι κίνδυνοι δεν ασφαλίζονται από ιδιω

τικές ασφαλιστικές εταιρίες επειδή η δραστηριότητα αυτή δεν θεωρείται «εμπο

ρικά βιώσιμη», τουλάχιστον μέχρι σήμερα. 

2.5. Αντασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων 

Η βασική έννοια της αντασφάλισης είναι σε όλους γνωστή, αφού, με απλά 

λόγια, με τον όρο «αντασφάλιση» (reinsurance) εννοούμε την ασφάλιση του 

ασφαλιστή. Εννοείται ότι αντασφάλιση υπάρχει για όλους τους ασφαλιστικούς 

κλάδους, αλλά για ευνόητους λόγους στην παρούσα έκθεση θα αναφερθούμε 

συνοπτικά μόνο στην έννοια και τις σχετικές διαδικασίες της αντασφάλισης των 

βραχυπρόθεσμων και μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων. 

Με την ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων προστατεύονται οι εξαγωγείς 

από την πιθανή επέλευση εμπορικών και πολιτικών κινδύνων μη πληρωμής, ενώ 

με την αντίστοιχη αντασφάλιση προστατεύονται οι ασφαλιστές οι οποίοι πα

ρέχουν ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων. Και στις δύο περιπτώσεις, θα λέ

γαμε ότι αποτελεί «συνετή πράξη» η ζητούμενη ασφάλιση από πλευράς εξα

γωγέων και η ζητούμενη αντασφάλιση από πλευράς ασφαλιστών, ενώ, όσον 

αφορά ειδικότερα στη συνεργασία μεταξύ ασφαλιστών και αντασφαλιστών, 

αυτή στην ουσία αποτελεί μία πράξη «κατανομής κινδύνων» (risk sharing). 

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε συνοπτικά στις βασικές έννοιες, τους 

όρους και τις διαδικασίες της αντασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων. Όπως η 

ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων, έτσι και η αντίστοιχη αντασφάλιση μπορεί να 

διακριθεί στις ίδιες δύο περιπτώσεις, δηλ. έχουμε την αντασφάλιση βραχυ

πρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων και την αντασφάλιση μεσο-μακροπρό

θεσμων εξαγωγικών πιστώσεων. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε συνοπτικά για τις 

δύο παραπάνω περιπτώσεις αντασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων, αναφερό-
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μενοι για καθεμία από αυτές στις βασικές έννοιες, τους όρους, τις προϋποθέ
σεις, κλπ., καθώς και τη μορφή συνεργασίας μεταξύ ασφαλιστών και αντα-
σφαλιστών. 

Θα πρέπει να σημειώσουμε επίσης ότι, στη διεθνή πρακτική, η συνερ
γασία μεταξύ ασφαλιστών και αντασφαλιστών γίνεται σχεδόν πάντοτε με τη 
διαμεσολάβηση Πρακτόρων Αντασφαλίσεων (Reinsurance Brokers) οι οποίοι 
και αναλαμβάνουν την εκτέλεση του απαιτούμενου έργου, δηλ. εξετάζουν τις 
επιδόσεις του ασφαλιστή, τον τρόπο λειτουργίας του, τις προοπτικές αύξη
σης του όγκου των εργασιών του, κλπ., οπότε με βάση τα παραπάνω, προτεί
νουν (ή όχι) στο συγκεκριμένο αντασφαλιστή να συνεργαστεί με ένα συγκε
κριμένο ασφαλιστή. Οι Brokers αυτοί αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση των 
περιοδικών λογαριασμών (quarterly technical accounts) μεταξύ ασφαλιστή και 
αντασφαλιστή, ενώ αμείβονται με προμήθεια που τους καταβάλλει μόνο ο 
αντασφαλιστής. 

(1) Αντασφάλιση βραχυπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων 

Η ασφάλιση βραχυπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων προσφέρεται 
διεθνώς από κρατικούς Οργανισμούς (όπως ο ελληνικός ΟΑΕΠ), από ιδιωτικές 
εταιρείες ασφάλισης Πιστώσεων (όπως η Εθνική Ασφαλιστική, η Euler Hermes 
Emporiki και η Atradius), καθώς και από εταιρείες factoring (όπως η ABC Fa
ctors, η Emporiki Factoring, κλπ., ειδικά μέσω της λειτουργίας του εξαγωγι
κού factoring). 

Από τις παραπάνω τρεις κατηγορίες ασφαλιστών βραχυπρόθεσμων εξα
γωγικών πιστώσεων, ανάγκη για αντασφάλιση έχουν μόνο οι πρώτες δύο κα
τηγορίες, αφού, όπως είδαμε στην υποδιαίρεση 2.2.1., στην περίπτωση κάλυψης 
του πιστωτικού κινδύνου από το εξαγωγικό factoring, τον κίνδυνο φέρει κατά 
100% ο import factor και, επομένως, ο factor δεν έχει ανάγκη αντασφάλισης, 
ειδικά για το εξαγωγικό factoring. Άρα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι, διεθνώς, 
η ζήτηση για αντασφάλιση βραχυπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων διαμορ
φώνεται από τις συνολικές ανάγκες των παραπάνω δύο κατηγοριών ασφαλιστών 
βραχυπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων. Και αντίστοιχα, στην Ελλάδα η ζήτηση 
για αντασφάλιση διαμορφώνεται από τις ανάγκες των παραπάνω τεσσάρων 
πρωτασφαλιστών βραχυπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων (ΟΑΕΠ, Εθνικής 
Ασφαλιστικής, Euler Hermes Emporiki, Atradius). 

Ένα σημείο που θα πρέπει να τονίσουμε εδώ είναι το γεγονός ότι, όσον 
αφορά ειδικά στην κάλυψη των βραχυπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων, 
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όλοι οι αντασφαλιοτές καλύπτουν μόνο τους εμπορικούς κινδύνους και όχι 

τους πολιτικούς. 

Μετά τις παραπάνω εισαγωγικές παρατηρήσεις για την αντασφάλιση 

των βραχυπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων, ερχόμαστε τώρα να δούμε τα 

υπάρχοντα στη διεθνή πρακτική είδη της συγκεκριμένης αντασφάλισης, τους 

όρους, τις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες, καθώς και τη μορφή συνεργασίας 

μεταξύ ασφαλιστών και αντασφαλιστών. Ειδικότερα, στην περίπτωση αντασφά

λισης βραχυπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων έχουμε τρεις μορφές αντα-

σφαλιστικής κάλυψης, ενώ εννοείται ότι ο τρόπος συνεργασίας μεταξύ ασφα

λιστών και αντασφαλιστών διαφέρει για καθεμία από τις παραπάνω τρεις 

μορφές. Αμέσως στη συνέχεια, θα περιγράψουμε συνοπτικά τα κυριότερα 

χαρακτηριστικά για καθεμία από τις τρεις μορφές αντασφαλιστικής κάλυψης 

των βραχυπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων. 

(Ι) Σύμβαση Επιλεκτικής Αντασφάλισης (Facultative Reinsurance Treaty) 

Στα πλαίσια αντασφάλισης αυτής της συγκεκριμένης μορφής, συνή

θως συντάσσεται και υπογράφεται από τον ασφαλιστή και αντασφαλιστή μία 

Συμφωνία Πλαίσιο (Framework Agreement), με βάση την οποία ο ασφαλιστής 

επιλέγει ποια ή ποιες συγκεκριμένες συναλλαγές θα αναθέσει για αντασφά

λιση στον αντασφαλιστή, ενώ, από την άλλη πλευρά, ο αντασφαλιστής έχει το 

δικαίωμα να δεχθεί (ή να απορρίψει) τη συγκεκριμένη πρόταση του ασφαλιστή. 

Σε περίπτωση που ο αντασφαλιστής δεχτεί να αναλάβει την αντασφά

λιση μιας συγκεκριμένης συναλλαγής, συντάσσει και κοινοποιεί στον ασφαλι

στή εις διπλούν τη γραπτή Συμφωνία Αντασφάλισης (Cover Note), στην οποία 

περιέχονται οι όροι αντασφάλισης και συνεργασίας μεταξύ αντασφαλιστή και 

ασφαλιστή. Εννοείται ότι, εφόσον ο ασφαλιστής αποδεχθεί τους παραπάνω 

όρους, τότε υπογράφεται το Αντασφαλιστή pio Συμβόλαιο και από τα δύο μέ

ρη και αρχίζει η ενεργοποίηση του. 

Οι όροι αντασφάλισης είναι η χρονική διάρκεια του Αντασφαλιστηρίου 

Συμβολαίου, το ποσοστό κάλυψης (δηλ. η ποσοστιαία συμμετοχή του αντα

σφαλιστή στην περίπτωση καταβολής αποζημίωσης), το αντασφάλιστρο (δηλ. 

η αμοιβή του αντασφαλιστή που καθορίζεται ως ποσοστό επί του εισπραττό

μενου ασφαλίστρου από τον ασφαλιστή, και που συνήθως συμπίπτει με το πο

σοστό κάλυψης), το ποσοστό της ασφαλιζόμενης αξίας που ο αντασφαλιστής 

απαιτεί να αναλάβει μόνος του ο ασφαλιστής (retention percentage) και που 

συνήθως καθορίζεται στο 30%-40%, ενώ, τέλος, υπάρχει και η προμήθεια την 
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οποία καταβάλλει ο ανασφάλιστης στον ασφαλιστή, η οποία κυμαίνεται με

ταξύ 10% και 30% επί του καταβαλλόμενου αντασφαλίστρου. 

Θα πρέπει να σημειώσουμε, επίσης, ότι η αντασφάλιση βραχυπρό

θεσμων εξαγωγικών πιστώσεων με τη μορφή Συμφωνίας «Facultative Treaty» 

χρησιμοποιείται κυρίως για μεγάλης αξίας μεμονωμένες συναλλαγές (δηλ. 

πάνω από 1.000.000 €), η εκκαθάριση των λογαριασμών μεταξύ ασφαλιστή 

και αντασφαλιστή γίνεται εφάπαξ, ενώ, όπως θα δούμε παρακάτω, η συγκε

κριμένη αυτή μορφή αντασφάλισης χρησιμοποιείται κυρίως για μεμονωμένες 

συναλλαγές που αφορούν σε μεσο-μακροπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις, 

οπότε εξ ορισμού έχουμε συναλλαγές μεγάλων αξιών. 

Τέλος, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο αντασφαλιστής αναλαμβάνει ή 

ολόκληρο το συμφωνηθέν ποσοστό μόνος του, ή λειτουργεί ως «Leader Rein

surer», πράγμα που σημαίνει ότι από ένα συνολικό αντασφαλιζόμενο ποσοστό 

π.χ. 50%, κρατά ο ίδιος το 20%, ενώ το υπόλοιπο 30% το διανέμει σε 2, ή 3, 

ή και περισσότερους άλλους αντασφαλιστές, με συγκεκριμένη κατανομή 

ποσοστών ανά αντασφαλιστή. Στην περίπτωση αυτή, εννοείται ότι με βάση τα 

παραπάνω ποσοστά κατανέμονται μεταξύ των αντασφαλιστών τα εισπραττό

μενα αντασφάλιστρα, ενώ σε περίπτωση αποζημίωσης συμβάλλουν όλοι οι 

αντασφαλιστές με βάση και πάλι τα παραπάνω ποσοστά. 

(77) Σύμβαση Καθολικής Αντασφάλισης (Quota Share Treaty) 

Η μορφή αυτή αντασφάλισης χρησιμοποιείται κυρίως για βραχυπρό

θεσμες εξαγωγικές πιστώσεις με αντασφαλιστική κάλυψη μόνο των εμπορικών 

κινδύνων. Θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε και «Αντασφάλιση Global», δε

δομένου ότι στην περίπτωση τέτοιας Συμφωνίας, ο ασφαλιστής υποχρεούται, 

και ο αντασφαλιστής αποδέχεται, να αντασφαλίζονται όλες οι καλυπτόμενες 

από τον ασφαλιστή συναλλαγές βραχυπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων. 

Προ της υπογραφής της σχετικής Συμφωνίας Αντασφάλισης (Quota 

Share Treaty), εννοείται ότι ο πράκτορας (broker), που λειτουργεί για λογαρια

σμό του αντασφαλιστή, έχει εξετάσει λεπτομερώς τις επιδόσεις του ασφαλι

στή για την τελευταία 5ετία, τις ζημιές (καταβληθείσες και εκκρεμούσες), τις 

προοπτικές αύξησης του όγκου εργασιών, κλπ. Με βάση την αξιολόγηση που 

κάνει ο πράκτορας για τον ασφαλιστή, υπογράφεται από τα δύο μέρη το 

Αντασφαλιστή pio Συμβόλαιο, το οποίο συνήθως έχει διάρκεια ενός έτους και 

ανανεώνεται στην αρχή κάθε επόμενου έτους, μετά από εξέταση των επι

δόσεων του ασφαλιστή (δηλ. δεν συμφωνείται αυτόματη ανανέωση). 
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Και στην περίπτωση αυτή, συμφωνούνται οι όροι αντασφάλισης και 
συνεργασίας μεταξύ ασφαλιστή και αντασφαλιστή, οι οποίοι είναι αντίστοιχοι 
με αυτούς που αναφέραμε ήδη παραπάνω για την περίπτωση «Επιλεκτικής 
Αντασφάλισης», με τη σημαντική διαφορά ότι, στην παρούσα περίπτωση, 
υπάρχει εκκαθάριση των λογαριασμών μεταξύ ασφαλιστή και αντασφαλιστή 
ανά 3μηνο (technical accounts). Στην 3μηνιαία εκκαθάριση, η οποία αποστέλ
λεται από τον ασφαλιστή στον αντασφαλιστή (πάντα μέσω του πράκτορα του 
αντασφαλιστή), παρουσιάζονται τα χρεωστικά και πιστωτικά κονδύλια με βάση 
τις ασφαλισθείσες φορτώσεις του προηγούμενου 3μήνου, οπότε σε περίπτω
ση πιστωτικού ή χρεωστικού υπολοίπου, ο αντασφαλιστής αντίστοιχα εισπράτ
τει ή πληρώνει το ποσό που του αναλογεί. Για παράδειγμα, για ένα συγκεκρι
μένο 3μηνο και με βάση τα παρακάτω κονδύλια, ο αντασφαλιστής δικαιούται 
να εισπράξει ή να πληρώσει, ανάλογα αν το προκύπτον υπόλοιπο είναι θετικό 
ή αρνητικό: (αντασφάλιστρα + επανεισπράξεις) - (οφειλόμενη προμήθεια 
+ καταβληθείσες αποζημιώσεις) = θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα, όπου τα 
κονδύλια για αντασφάλιστρα (reinsurance premiums), επανεισπράξεις (reco
veries) και καταβληθείσες αποζημιώσεις (claims paid), αναφέρονται ως ποσο
στά επί των αντίστοιχων συνολικών μεγεθών του συγκεκριμένου 3μήνου, με βά
ση το ποσοστό που αντιστοιχεί στον «leader reinsurer», ή σε καθένα από τους 
λοιπούς αντασφαλιστές. Οι «επανεισπράξεις» αναφέρονται σε ποσά που τυ
χόν εισέπραξε ο ασφαλιστής από ξένους αγοραστές-οφειλέτες των ασφαλι
σμένων πελατών του, τους οποίους είχε ήδη αποζημιώσει για πληρωμές που 
δεν κατέβαλαν οι ξένοι αγοραστές-οφειλέτες. Επειδή οι αντασφαλιστές είχαν 
συμβάλει (ο καθένας με το ποσοστό του) στην καταβολή αποζημίωσης, τώρα 
δικαιούνται να εισπράξουν και αυτοί μέρος της επανείσπραξης, ανάλογα με 
το ποσοστό συμμετοχής τους στην καταβληθείσα αποζημίωση. 

Ένα άλλο σημείο, που θα πρέπει να τονίσουμε εδώ, είναι το γεγονός 
ότι οι παραπάνω 3μηνιαίοι λογαριασμοί (technical accounts), που αποτυπώνουν 
τα «δούναι και λαβείν» ασφαλιστών και αντασφαλιστών ανά 3μηνο, ανα
φέρονται σε στοιχεία «Ασφαλιστικού Έτους» (Underwriting Year) και όχι σε στοι
χεία «Λογιστικού Έτους» (Accounting Year). Η διαφορά μεταξύ των δύο παρα
πάνω συστημάτων είναι ότι, στην περίπτωση «Ασφαλιστικού Έτους», τα κον
δύλια «επανεισπράξεις» και «καταβληθείσες αποζημιώσεις» αναφέρονται στην 
περίοδο κατά την οποία έγιναν οι φορτώσεις των ασφαλισμένων εξαγωγών. Τα 
μόνα κονδύλια που είναι δυνατό να αφορούν στο «Ασφαλιστικό Έτος» και στο 
«Λογιστικό Έτος», ταυτόχρονα, είναι τα ασφάλιστρα και τα αντίστοιχα αντα
σφάλιστρα. Όμως, οι καταβληθείσες αποζημιώσεις και οι επανεισπράξεις 
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πολύ σπάνια αναφέρονται στις φορτώσεις της τρέχουσας οικονομικής χρή

σης. Συνήθως, αναφέρονται σε φορτώσεις του προηγούμενου έτους, ή ακόμα 

και σε φορτώσεις που έγιναν δύο χρόνια πριν. Αντίθετα, εννοείται ότι με βάση 

το «Λογιστικό Έτος», οι όποιες εισπράξεις και πληρωμές καταγράφονται κατά 

τη χρονική περίοδο που πραγματοποιούνται, χωρίς να σχετίζονται με τις φορ

τώσεις στις οποίες αφορούν. 

Τέλος, στην περίπτωση της Συμφωνίας Αντασφάλισης «Quota Share 

Treaty», δηλ. αντασφάλισης «Global», σχεδόν πάντοτε υπάρχει ένας «leader 

reinsurer» που αναλαμβάνει ένα ποσοστό π.χ. 20%, ενώ το αντασφαλιζόμενο 

υπόλοιπο 30% ή 40% κατανέμεται σε 2, ή 3, ή 4 άλλους αντασφαλιστές με 

βάση συγκεκριμένο ποσοστό για τον καθένα. Εννοείται ότι την απόφαση για 

έναρξη της αντασφάλισης, για τους όρους αντασφάλισης και συνεργασίας, ή 

για τη λήξη της σχετικής Συμφωνίας, την παίρνει πάντα ο «leader reinsurer» 

και οι υπόλοιποι συμφωνούν να ακολουθούν. 

(Hi) Σύμβαση Αντασφάλισης Υπερβάλλουσας Ζημίας (Excess of Loss Treaty) 

Όπως η «Καθολική Αντασφάλιση» που περιγράψαμε συνοπτικά παρα

πάνω, έτσι και η «Αντασφάλιση Υπερβάλλουσας Ζημίας» χρησιμοποιείται 

συνήθως για βραχυπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις και αναφέρεται σε ολό

κληρο το τζίρο του ασφαλιστή, δηλ. είναι «Global» και όχι «επιλεκτική». Βέ

βαια, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου συμφωνείται η σύναψη «Αντασφάλισης 

Υπερβάλλουσας Ζημίας» κατά περίπτωση, και κυρίως για βραχυπρόθεσμες ή 

μεσο-μακροπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις μεγάλων αξιών. 

Υπάρχει όμως μεταξύ των δύο μορφών αντασφάλισης μία σημαντική 

διαφορά όσον αφορά στις αποζημιώσεις. Δηλαδή, ενώ στην περίπτωση της 

«Καθολικής Αντασφάλισης» ο αντασφαλιστής υποχρεούται να συμμετέχει 

στην καταβολή όλων των αποζημιώσεων κατά ένα συγκεκριμένο ποσοστό 

(εισπράττοντας αντασφάλιστρα που αντιστοιχούν στο ίδιο αυτό ποσοστό επί 

των συνολικών ασφαλίστρων που εισπράττει ο ασφαλιστής), στην περίπτωση 

της «Αντασφάλισης Υπερβάλλουσας Ζημίας» συμφωνείται μεταξύ ασφαλιστή 

και αντασφαλιστή ένα συγκεκριμένο ποσό, π.χ. 100.000 €, οπότε ο αντασφαλι-

στής υποχρεούται να καταβάλει το «επιπλέον» ποσό σε κάθε επιμέρους ζημία 

που υπερβαίνει τα 100.000 €. Με άλλα λόγια, ο ασφαλιστής πληρώνει μόνος 

του όλες τις επιμέρους αποζημιώσεις που έχουν ύψος μέχρι 100.000 €. 
Στην περίπτωση της «Αντασφάλισης Υπερβάλλουσας Ζημίας», απλά ο 

ασφαλιστής προφυλάσσεται από περιπτώσεις επιμέρους μεγάλων αποζημιώ-
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σεων, υπογράφοντας ένα Ετήσιο Αντασφαλιστήριο Συμβόλαιο και καταβάλλο

ντος, συνήθως σε δύο βμηνιαίες δόσεις, ένα σταθερό ποσό που εξαρτάται 

από δύο παραμέτρους: (1) το ύψος των ετήσιων ασφαλίστρων που πραγματο

ποιεί ο ασφαλιστής, και (2) την έκταση προστασίας που παρέχεται από τον 

αντασφαλιστή προς τον ασφαλιστή, έναντι μεγάλων επιμέρους αποζημιώσεων. 

Για να καταστούν σαφέστερα τα παραπάνω, στον Πίνακα 1 που ακολου

θεί δίνουμε ένα πραγματικό παράδειγμα προσφοράς για αντασφάλιση «Excess 

of Loss». Επειδή οι όροι που παρατίθενται στον πίνακα είναι δύσκολο να απο

δοθούν με επιτυχία στην ελληνική γλώσσα προτιμήσαμε να μην τους μετα

φράσουμε. Όμως, στο κείμενο που ακολουθεί τον πίνακα, εξηγούνται οι ξένοι 

όροι με ελεύθερη μετάφραση. 

Στον Πίνακα 1 παρατίθενται οι όροι συγκεκριμένης προσφοράς για αντα

σφάλιση της μορφής «Υπερβάλλουσας Ζημίας» (Excess of Loss) όσον αφορά 

σε ασφαλιζόμενες βραχυπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις. Όπως αναφέραμε 

παραπάνω, και όπως φαίνεται στον Πίνακα 1, η αμοιβή του αντασφαλιστή (MDP: 

Minimum & Deposit Premium) είναι συνάρτηση δύο παραμέτρων: (1) του εκτι-

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Υπόδειγμα προσφοράς αντασφάλισης «Excess of Loss» 

(EPI 2006: € 800.000) 

Layer Limit Deductible 

Layer 1 100,000 xs 100,000 xs 

Layer 2 300,000 xs 200,000 

Layer 3 1.000,000 xs 500,000 

Total Premium Rate 
Total Earned Premium 
Total Minimum Premium 

Annual Aggregate Deductible 

100,000 Premium Rate 
Estimated Earned Premium 

Minimum & Deposit Premium 
Reinstatements 

Premium Rate 
Estimated Earned Premium 

Minimum & Deposit Premium 
Reinstatements 

Premium Rate 
Estimated Earned Premium 

Minimum & Deposit Premium 
Reinstatements 

Quote 

8.7% 
69,600 
59,500 
2 free 

12.0% 
96,000 
82,000 
2 free 

5.5% 
44,000 
38,000 
1 free 

26.2% 
209,600 
179,500 

Πηγή: Έγγραφη προσφορά προς τον ΟΑΕΠ από ξένη αντασφαλιστική εταιρεία. 
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μώμενου ύψους των συνολικών ετήσιων ασφαλίστρων του ασφαλιστή (EPI: Esti
mated Premium Income), που στην παραπάνω προσφορά υποτίθεται ότι είναι 
800.000 €, και (2) του επιπέδου προστασίας που προσφέρει ο αντασφαλιστής 
στον ασφαλιστή, που στην παραπάνω προσφορά κυμαίνεται σε 3 επίπεδα (La
yer 1, Layer 2, Layer 3). Σημειώνουμε εδώ ότι ο ασφαλιστής μπορεί να επι
λέξει μόνο το 1ο επίπεδο (Layer 1), ή το 1ο και το 2ο (Layer 1 + Layer 2), ή 
το 1ο και το 2ο και το 3ο (Layer 1 + Layer 2 + Layer 3). Δηλ. η αντασφα-
λιστική προστασία αυξάνεται «αθροιστικά», όπως θα γίνει κατανοητό από τις 
επεξηγήσεις που θα δώσουμε στη συνέχεια. 

Όπως αναφέραμε κατά την ανάλυση της υποδιαίρεσης 2.3.1., μιλώντας 
για τους όρους και τις διαδικασίες ασφάλισης των βραχυπρόθεσμων εξα
γωγικών πιστώσεων, ένας από τους βασικούς όρους ασφάλισης είναι τα καθο
ριζόμενα από τον ασφαλιστή «πιστωτικά όρια» για κάθε ξένο αγοραστή έναντι 
του οποίου θέλει να ασφαλιστεί ο Έλληνας εξαγωγέας. Τονίσαμε επίσης ότι, σε 
περίπτωση επέλευσης εμπορικού ή πολιτικού κινδύνου, η αποζημίωση που θα 
εισπράξει ο ασφαλισθείς εξαγωγέας θα είναι 80%, ή 85%, ή κατ' ανώτατο όριο 
95% (με βάση τις πρόσφατες τροπολογίες του ιδρυτικού νόμου του ΟΑΕΠ 
1796/1988) επί του καθορισθέντος «πιστωτικού ορίου» για κάθε ξένο αγοραστή. 

Με βάση τα παραπάνω, ο ασφαλιστής θα επιλέξει το κατά την εκτί
μηση του καταλληλότερο επίπεδο αντασφαλιστικής προστασίας, λαμβάνοντας 
υπόψη το ύψος και το εύρος των επιμέρους «πιστωτικών ορίων» που έχει ήδη 
εγκρίνει. Για παράδειγμα, σε περίπτωση που όλα τα ασφαλισθέντα «πιστωτικά 
όρια» κυμαίνονται μεταξύ 100.000 € και 200.000 €, τότε συμφέρει τον ασφα
λιστή να επιλέξει το 1ο επίπεδο αντασφαλιστικής προστασίας (Layer 1). Αν 
όμως υπάρχουν πολλά ασφαλισθέντα «πιστωτικά όρια» που κυμαίνονται με
ταξύ 200.000 € και 500.000 €, ή ακόμα και μεταξύ 500.000 € και 1.000.000 €, 
τότε ίσως θα πρέπει να επιλέξει αθροιστικά και τα 3 επίπεδα αντασφαλιστικής 
κάλυψης. Βέβαια, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 1, το κόστος της αντασφάλι-
σης (Minimum & Deposit Premium) που είναι σταθερό και καταβάλλεται προ
καταβολικά σε 2 εξαμηνιαίες δόσεις, αυξάνεται παράλληλα με την αντασφα-
λιστική προστασία. Εκτός όμως από τα ενεργά «πιστωτικά όρια», ο ασφαλιστής 
θα πρέπει να λάβει υπόψη του και τις επιμέρους καταβληθείσες αποζημιώσεις 
για τα τελευταία 5 χρόνια (ή και περισσότερα), δεδομένου ότι στις περισσό
τερες περιπτώσεις οι ασφαλισμένοι εξαγωγείς δεν κάνουν πλήρη χρήση των 
εγκεκριμένων «πιστωτικών ορίων». 

Για να γίνουμε όμως πιο σαφείς, ας υποθέσουμε ότι ένας ασφαλιστής 
βραχυπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων εκτιμά ότι για το έτος 2006 το συ-
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νολικό εισόδημα του από ασφάλιστρα εμπορικού κινδύνου θα είναι 800.000 €. 
Επίσης, υποθέτουμε ότι ο ασφαλιστής έχει εγκρίνει για το 2006 «πιστωτικά όρια» 

που στη μεγίστη πλειοψηφία τους κυμαίνονται μεταξύ 100.000 € και 200.000 

€. Εφόσον ο ασφαλιστής θέλει να αντασφαλιοτεί με Σύμβαση «Excess of Loss», 

τον συμφέρει να επιλέξει μόνο το 1ο επίπεδο αντασφαλιστικής προστασίας. 

Με βάση το παραπάνω υποθετικό παράδειγμα, ερχόμαστε τώρα στον Πίνακα 

1 για να εξηγήσουμε το κόστος και τον τρόπο της αντασφαλιστικής προστα

σίας του 1ου επιπέδου (Layer 1). 

Όσον αφορά στο κόστος της αντασφαλιστικής προστασίας του 1ου επι

πέδου, όπως φαίνεται στην τελευταία στήλη του Πίνακα 1, πολλαπλασιάζεται 

το premium rate 8,7% με την εκτίμηση του ετήσιου εισοδήματος ασφαλίστρων 

των 800.000 € και το ποσό που προκύπτει είναι 69.600 € (Estimated Earned 
Premium), ενώ το προς καταβολή ετήσιο αντασφάλιστρο είναι 59.500 € (Mi
nimum & Deposit Premium). Θα πρέπει να σημειώσουμε επίσης ότι, εφόσον 

στο τέλος της ετήσιας αντασφαλιστικής περιόδου το πραγματοποιηθέν εισόδη

μα από ασφάλιστρα είναι π.χ. 1.200.000 € (δηλ. μεγαλύτερο κατά 400.000 € 
από την εκτίμηση των 800.000 €), τότε ο ασφαλιστής θα πρέπει να καταβάλει 

στον αντασφαλιστή πρόσθετη αμοιβή ίση με 44.900 € (8,7% x 1.200.000 € = 
104.400 € -59.500 €). Αν όμως στο τέλος της ετήσιας αντασφαλιστικής πε

ριόδου προκύψει ετήσιο πραγματοποιηθέν εισόδημα ασφαλίστρων κάτω από 

την πρόβλεψη των 800.000 €, τότε ο αντασφαλιστή ς δεν επιστρέφει χρήματα 

στον ασφαλιστή. 

Όσον αφορά τώρα στο 1ο επίπεδο αντασφαλιστικής προστασίας (La

yer 1), έχουμε τα εξής: (1) Για όλες τις επιμέρους αποζημιώσεις που προέκυ

ψαν κατά την αντασφαλιστική περίοδο, και που είναι μέχρι και 100.000 €, υπό

χρεος για την πληρωμή τους είναι μόνο ο ασφαλιστής- (2) Για όλες τις επι

μέρους αποζημιώσεις που κυμαίνονται μεταξύ 100.001 € και 200.000 €, για κα

θεμία αποζημίωση τις πρώτες 100.000 € πληρώνει ο ασφαλιστής και τις υπό

λοιπες ο αντασφαλιστής, με τη διευκρίνιση ότι για καθεμία αποζημίωση ο αντα-

σφαλιστής πληρώνει το πολύ μέχρι 100.000 €" (3) Ο όρος «Annual Aggregate 

Deductible» (AAD), που στη συγκεκριμένη προσφορά έχει οριστεί στα 100.000 €, 
σημαίνει ότι για τις επιμέρους ζημιές που υπερβαίνουν τα 100.000 € ο ασφα

λιστής υποχρεούται να καταβάλει όχι μόνο τις 100.000 € για κάθε ζημιά, αλλά, 

επιπλέον, και τις πρώτες 100.000 € που σχηματίζονται από το άθροισμα των 

επιμέρους διαφορών μεταξύ της κάθε ζημιάς και των 100.000 € που είναι το 

όριο του 1ου επιπέδου της αντασφαλιστικής προστασίας (Layer 1), ενώ θα μπο

ρούσε ο ασφαλιστής να ζητήσει τη μη εφαρμογή του όρου (AAD), αλλά αυτό 
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θα συνεπάγονταν μεγαλύτερο ετήσιο κόστος αντασφάλισης· και (4) Ο όρος 
«2 free reinstatements» (2 επανακτήσεις δωρεάν) σημαίνει ότι ο ασφαλιστής 
έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση που υπάρξουν αρκετές επιμέρους ζημιές, που 
καθεμία κυμαίνεται μεταξύ 100.000 € και 200.000 €, να απαιτήσει από τον αντα-
σφαλιστή την επανάληψη του 1ου επιπέδου προστασίας κατά 2 φορές, χωρίς 
επιπλέον επιβάρυνση του κόστους αντασφάλισης, δηλ. ο αντασφαλιστής να 
πληρώσει συνολικά μέχρι 300.000 € στα πλαίσια της ετήσιας αντασφαλιστικής 
περιόδου. 

Για να γίνουν πιο κατανοητά τα παραπάνω, στη συνέχεια θα παραθέ
σουμε μερικά υποθετικά αριθμητικά παραδείγματα: 

1ο Παράδειγμα: Υποθέτουμε ότι στην ετήσια αντασφαλιστική περίοδο 
υπήρξαν συνολικά 30 επιμέρους ζημιές που η καθεμία ήταν μέχρι και 100.000 €. 
Στην περίπτωση αυτή, ο ασφαλιστής καταβάλλει όλες τις αποζημιώσεις. 

2ο Παράδειγμα: Υποθέτουμε ότι στην ετήσια αντασφαλιστική περίοδο 
υπήρξαν συνολικά 30 επιμέρους ζημιές, εκ των οποίων οι 23 ήταν μέχρι και 
100.000 € η καθεμία, ενώ οι υπόλοιπες 7 είχαν ως εξής: (1η) 130.000 €, (2η) 
170.000 €, (3η) 200.000 €, (4η) 140.000 €, (5η) 160.000 €, (6η) 180.000 € και 
(7η) 120.000 €. Στην περίπτωση αυτή, ο ασφαλιστής θα καταβάλει φυσικά και 
τις 23 αποζημιώσεις που η καθεμία ήταν μέχρι και 100.000 €, ενώ για τις υπό
λοιπες 7 θα έχουμε τα εξής: Την 1η και 2η αποζημίωση θα καταβάλει εξ ολο
κλήρου ο ασφαλιστής, λόγω εφαρμογής του όρου «Annual Aggregate Dedu
ctible = 100.000 €», δεδομένου ότι οι δύο (επιπλέον των 100.000 €) διαφορές 
αθροίζουν 100.000 € (30.000 € + 70.000 €). Για τις υπόλοιπες 5 αποζημιώσεις 
(3η - 7η), ο ασφαλιστής θα καταβάλει 100.000 € για καθεμία, ενώ ο αντασφα-
λιστής θα καταβάλει όλες τις διαφορές πέραν των 100.000 €, δηλ. συνολικά 
300.000 € (100.000 € + 40.000 € + 60.000 € + 80.000 € + 20.000 €), που 
άλλωστε είναι και το ανώτατο όριο στα πλαίσια εφαρμογής των «2 free reinstate
ments» του 1ου επιπέδου αντασφαλιστικής προστασίας. Συμπερασματικά, από 
το σύνολο των 1.100.000 € που αθροίζουν οι παραπάνω 7 μεγάλες ζημιές, ο 
ασφαλιστής θα καταβάλει 800.000 € και ο αντασφαλιστής 300.000 €. Με δε
δομένο το ετήσιο κόστος αντασφάλισης των 59.500 €, φαίνεται ότι ο ασφα
λιστής έχει σημαντικό όφελος, εφόσον όμως τα πράγματα εξελιχθούν έτσι 
όπως υποθέσαμε στο παρόν παράδειγμα. Με άλλα λόγια, η μορφή αντα
σφάλισης «Υπερβάλλουσας Ζημίας» είναι ωφέλιμη για τον ασφαλιστή εφόσον 
προκύψουν αρκετές ζημιές που κυμαίνονται από 100.001 € - 200.000 €. Αν οι 
μεγάλες ζημιές ήταν πολύ περισσότερες απ' ό,τι στο παρόν παράδειγμα, ο α-
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σφαλιστής θα πλήρωνε όλες τις υπόλοιπες, αφού με τις 300.000 € εξαντλήθη
κε η συνολική υποχρέωση του αντασφαλιστή, πάντα στα πλαίσια του 1ου επι
πέδου αντασφαλιστικής προστασίας. 

3ο Παράδειγμα: Υποθέτουμε ότι στην ετήσια αντασφαλιστική περίοδο 
υπήρξαν συνολικά 30 επιμέρους ζημιές, εκ των οποίων οι 26 ήταν μέχρι και 
100.000 € η καθεμία, ενώ οι υπόλοιπες 4 είχαν ως εξής: (1η) 150.000 €, (2η) 
150.000 €, (3η) 160.000 €, και (4η) 180.000 €. Στην περίπτωση αυτή, ο ασφα
λιστής θα καταβάλει φυσικά και τις 26 αποζημιώσεις που η καθεμία ήταν μέχρι 
και 100.000 €, ενώ για τις υπόλοιπες 4, ο ασφαλιστής θα πληρώσει μόνος του 
τις 2 πρώτες λόγω των δύο υποχρεώσεων του, δηλ. 100.000 € για την καθεμία 
και επιπλέον 100.000 € (50.000 € + 50.000 €) ως «Aggregate Deductible». 
Άρα, από το σύνολο των 640.000 € που αθροίζουν οι 4 μεγάλες ζημιές, ο α
σφαλιστής θα πληρώσει συνολικά 500.000 € και ο αντασφαλιστής 140.000 €. 

4ο Παράδειγμα: Υποθέτουμε ότι στην ετήσια αντασφαλιστική περίοδο 
υπήρξαν συνολικά 30 επιμέρους ζημιές, εκ των οποίων οι 27 ήταν μέχρι και 
100.000 € η καθεμία, ενώ οι υπόλοιπες 3 είχαν ως εξής: (1η) 130.000 €, (2η) 
170.000 € και (3η) 500.000 €. Στην περίπτωση αυτή, ο ασφαλιστής θα κατα
βάλει φυσικά και τις 27 αποζημιώσεις που η καθεμία ήταν μέχρι και 100.000 €, 
ενώ για τις υπόλοιπες 3, ο ασφαλιστής θα πληρώσει μόνος του τις 2 πρώτες 
λόγω των δύο υποχρεώσεων του, δηλ. 100.000 € για την καθεμία και επιπλέον 
100.000 € (30.000 € + 70.000 €) ως «Aggregate Deductible», ενώ για την 3η 
ο ασφαλιστής θα πληρώσει συνολικά 400.000 € και ο αντασφαλιστής 100.000 €, 
αφού στα πλαίσια του 1ου επιπέδου αντασφαλιστικής προστασίας, η υποχρέω
ση του αντασφαλιστή εξαντλείται στις 100.000 € για κάθε επιμέρους ζημιά. 
Άρα, από το σύνολο των 800.000 € που αθροίζουν οι 3 μεγάλες ζημιές, ο α
σφαλιστής θα πληρώσει συνολικά 700.000 € και ο αντασφαλιστή ς 100.000 €. 

Από το παραπάνω 4ο παράδειγμα φάνηκε ότι, σε περίπτωση που ανα
κύπτουν ζημιές πολύ μεγαλύτερες από 200.000 €, το 1ο επίπεδο αντασφαλι-
στικής προστασίας δεν προστατεύει σε σημαντικό βαθμό τον ασφαλιστή, δε
δομένου ότι με βάση το 1ο επίπεδο προστασίας η υποχρέωση του αντασφα
λιστή για κάθε επιμέρους ζημιά εξαντλείται στα 100.000 € (με συνολική υπο
χρέωση μέχρι τα 300.000 € λόγω των 2 free reinstatements), ενώ με βάση το 
2ο επίπεδο προστασίας η υποχρέωση του αντασφαλιστή για κάθε επιμέρους 
ζημιά εξαντλείται στα 300.000 € (με συνολική υποχρέωση μέχρι 900.000 € λό
γω των 2 free reinstatements). Επομένως, αν ο ασφαλιστής έχει εγκρίνει πολ
λά «πιστωτικά όρια» μεταξύ 200.000 € και 500.000 € και γι' αυτό εκτιμά ότι 
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είναι πιθανό να ανακύψουν ζημιές που να κυμαίνονται μεταξύ 200.000 € και 
500.000 €, τότε θα πρέπει να αντασφαλιστεί με το «πακέτο» του 1ου και 2ου 
επιπέδου προστασίας. 

Για να γίνει κατανοητή η καλύτερη προστασία με το «πακέτο» του 1 ου 
και 2ου επιπέδου αντασφαλιστικής προστασίας (Layer 1 + Layer 2), ας υπο
θέσουμε ότι στο παραπάνω 4ο παράδειγμα ο ασφαλιστής ήταν αντασφαλι-
σμένος και με τα δύο επίπεδα προστασίας. Σε τέτοια περίπτωση, για τη 
μεγάλη ζημιά των 500.000 € ο ασφαλιστής θα πλήρωνε 100.000 € και ο αντα-
σφαλιστής θα πλήρωνε 400.000 €, εκ των οποίων 100.000 € στα πλαίσια του 
1ου επιπέδου προστασίας και 300.000 € στα πλαίσια του 2ου επιπέδου προ
στασίας. Θα πρέπει να σημειώσουμε όμως, ότι το κόστος αντασφάλισης για 
το «πακέτο» του 1ου και 2ου επιπέδου προστασίας, με βάση την προσφορά 
του Πίνακα 1, θα ήταν 141.500 € (59.500 € + 82.000 €). 

Τέλος, αν ο ασφαλιστής έχει εγκρίνει ακόμα μεγαλύτερα «πιστωτικά 
όρια» που κυμαίνονται μεταξύ 500.000 € και 1.500.000 €, με την εκτίμηση ότι 
μπορεί να προκύψουν ζημιές που να κυμαίνονται μεταξύ 1.000.000 € και 
1.500.000 €, τότε θα μπορούσε να ζητήσει το «πακέτο» και των 3 επιπέδων 
αντασφαλιστικής προστασίας (Layer 1 + Layer 2 + Layer 3). Στην περίπτωση 
αυτή, η υποχρέωση του αντασφαλιστή ανά ζημιά μπορεί να φτάσει μέχρι 
500.000 €, ενώ με τη χρήση του όρου «1 free reinstatement» μπορεί να επα
ναληφθεί για μία ακόμη φορά η κάλυψη, οπότε ο αντασφαλιστής μπορεί να 
πληρώσει μέχρι 1.000.000 €. Θα πρέπει να σημειώσουμε όμως ότι το ετήσιο 
αντασφαλιστικό κόστος για το «πακέτο» και των 3 επιπέδων αντασφαλιστικής 
προστασίας θα ήταν 179.500 € (59.500 € + 82.000 € + 38.000 €), όπως 
φαίνεται στην τελευταία γραμμή του Πίνακα 1. 

(2) Αντασφάλιση μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων 

Η αντασφάλιση για μεσο-μακροπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις (άνω 
των 2 ετών) που συνδέονται με εξαγωγές προϊόντων, ή με εξαγωγές κεφα
λαιουχικών αγαθών, ή με κατασκευή έργων υποδομής στο εξωτερικό, γίνεται 
πάντοτε «κατά περίπτωση», δηλ. είναι πάντοτε «επιλεκτική» (facultative). Αυτό 
οφείλεται στο γεγονός ότι οι μεσο-μακροπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις 
που συνδέονται με εξαγωγές προϊόντων, ή κεφαλαιουχικών αγαθών, ή την 
κατασκευή έργων υποδομής στο εξωτερικό, αφορούν πάντοτε σε μεγάλα πο
σά, δηλ. πολύ μεγαλύτερα από 1.000.000 €. Στις περιπτώσεις αυτές, η ασφά
λιση γίνεται με ειδικά (tailor-made) ασφαλιστήρια συμβόλαια για εμπορικό και 

71 



πολιτικό κίνδυνο (εφόσον οι χώρες υποδοχής είναι εκτός ΟΟΣΑ) και, επο

μένως, και η αντασφάλιση γίνεται εκ των πραγμάτων με ειδικά (tailor-made) 

αντασφαλιστήρια συμβόλαια τα οποία καλύπτουν ακριβώς τα ασφαλιστήρια 

συμβόλαια, που σημαίνει ότι στην ουσία ο αντασφαλιστής αναλαμβάνει να 

καλύψει ένα συγκεκριμένο ποσοστό της πιθανής ζημίας. 

Στις παραπάνω περιπτώσεις, σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, οι αντα-

σφαλίσεις γίνονται πάντοτε μέσω «πρακτόρων» (brokers), ενώ οι αντασφα-

λιστές που αναλαμβάνουν τέτοιου είδους καλύψεις είναι συνήθως πολύ 

μεγάλες διεθνείς αντασφαλιστικές εταιρείες (Munich Re Γερμανίας, Swiss Re 

Ελβετίας, Chubb Αμερικής, κλπ.), ή οι Lloyds του Λονδίνου που λειτουργούν 

ως «Αντασφαλιστικό Consortium». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ 

ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

3.1. Διεθνής Αλυσίδα Πρακτόρων Επιχειρηματικών Απαιτήσεων 

(FCI: Factors Chain International) 

Στις υποδιαιρέσεις 2.2. και 2.3. του Κεφαλαίου 2 αναφερθήκαμε στη 

σημαντική συμβολή του θεσμού factoring στη διευκόλυνση του εγχώριου και 

διεθνούς εμπορίου, μέσω των τεσσάρων βασικών υπηρεσιών που προσφέρει. 

Στις υποδιαιρέσεις 3.1. και 3.2. του παρόντος κεφαλαίου, θα δούμε πολύ συ

νοπτικά τις δύο κυριότερες διεθνείς Οργανώσεις στον τομέα του factoring, 

καθώς και το ρόλο που διαδραματίζουν όσον αφορά στην παραπέρα ανάπτυ

ξη του θεσμού διεθνώς, την εισαγωγή νέων προϊόντων, την υιοθέτηση τυ

ποποιημένων και ταχύτερων διαδικασιών πληρωμών και εισπράξεων, την 

εκπαίδευση των μελών τους με σεμινάρια και άλλες εκδηλώσεις, καθώς και 

τη στενή συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εταιρειών factoring-

μελών των συγκεκριμένων διεθνών Οργανώσεων. 

Η «Διεθνής Αλυσίδα Πρακτόρων Επιχειρηματικών Απαιτήσεων» (FCI)10 

ιδρύθηκε το 1968 ως Οργανισμός «ομπρέλα» των ανεξάρτητων εταιρειών fa

ctoring που λειτουργούσαν σε όλο τον κόσμο, ενώ έκτοτε έχει εξελιχθεί στο 

μεγαλύτερο «δίκτυο factoring» παγκοσμίως. Κύριος σκοπός της FCI ήταν (και 

είναι) η διευκόλυνση της διεξαγωγής του εγχώριου και διεθνούς εμπορίου σε 

όλες τις χώρες του κόσμου, μέσω εξυπηρέτησης των εξαγωγέων και εισαγω

γέων κάθε χώρας όσον αφορά στη χρηματοδότηση και ασφάλιση των πιστώ

σεων, την τυποποίηση των διαδικασιών εισπράξεων και πληρωμών μέσω της 

λειτουργίας «ανοιχτών λογαριασμών», κλπ. 

Όταν ιδρύθηκε η FCI, οι υπηρεσίες εγχώριου factoring ήταν διαθέσιμες 

μόνο στη Βόρειο Αμερική και σε λίγες ευρωπαϊκές χώρες. Την εποχή εκείνη, 

το σχήμα του «διεθνούς factoring» ήταν ακόμα ένα νέο προϊόν με περιορισμέ

νη σχετικά χρήση, λόγω της περιορισμένης γεωγραφικής κάλυψης που προ

σέφερε. Τα ιδρυτικά μέλη της FCI συνειδητοποίησαν ότι το «διεθνές factoring» 

10. Για τον ενδιαφερόμενο αναγνώστη, η διεύθυνση των ιστοσελίδων της 
«Διεθνούς Αλυσίδας Πρακτόρων Επιχειρηματικών Απαιτήσεων» (FCI) είναι: www.factors-
chain.com. 
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ν είχε τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης και, για το λόγο αυτό, καθόρισαν τους 

εξής δύο στόχους για την FCI: πρώτον, την εισαγωγή του θεσμού factoring 

στις χώρες που ακόμα δεν είχαν υιοθετήσει το θεσμό αυτό και, δεύτερον, την 

ανάπτυξη του σχήματος «διεθνούς factoring» μέσω της στενής συνεργασίας 

των εταιρειών factoring στις χώρες των εξαγωγέων και εισαγωγέων. 

Η FCI έχει αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό από την ίδρυση της, αφού 

σήμερα διαθέτει 212 μέλη που λειτουργούν σε 61 χώρες. Για την ένταξη νέων 

μελών-εταιρειών factoring στην FCI ισχύουν αυστηρά κριτήρια όσον αφορά στην 

οικονομική επιφάνεια της εταιρείας, τις υψηλές προδιαγραφές των υπηρεσιών 

που προσφέρει, κλπ. 

Η FCI βοηθά τα μέλη της να αποκτήσουν «συγκριτικό πλεονέκτημα» 

όσον αφορά στις υπηρεσίες χρηματοδότησης του διεθνούς εμπορίου, κυρίως 

μέσω της δημιουργίας ενός παγκοσμίου δικτύου εταιρειών factoring πρώτης 

κλάσεως, ενός πολύ σύγχρονου και αποτελεσματικού επικοινωνιακού δικτύου 

που επιτρέπει στις εταιρείες factoring να λειτουργούν με σχετικά χαμηλό κό

στος, ενός αξιόπιστου νομικού πλαισίου για την προστασία των εξαγωγέων 

και εισαγωγέων, ενός πολύ χρήσιμου «πακέτου» εκπαίδευσης, τυποποιημένων 

διαδικασιών που στοχεύουν στη διατήρηση διεθνούς ποιότητας και, τέλος, 

μιας πολύ αποτελεσματικής προβολής-διαφήμισης του θεσμού factoring και 

καθιέρωσης του διεθνώς ως της πιο χρήσιμης και αποτελεσματικής μεθόδου 

για τη χρηματοδότηση του διεθνούς εμπορίου. 

3.2. Διεθνής Ομάδα Πρακτόρων Επιχειρηματικών Απαιτήσεων 

(IFG: International Factors Group) 

Η Διεθνής Ομάδα Πρακτόρων Επιχειρηματικών Απαιτήσεων (IFG)11 

ιδρύθηκε το 1963, δηλ. είναι κατά 5 χρόνια παλαιότερη από την FCI που πε

ριγράψαμε συνοπτικά παραπάνω. Αν και παλαιότερη, είναι μικρότερη από την 

FCI, αφού έχει 84 μέλη-εταιρείες factoring και 10 αναδόχους/συνεταίρους 

(sponsors/partners) που λειτουργούν συνολικά σε 50 χώρες. 

Το σημείο που θα πρέπει να τονίσουμε για την IFG είναι ότι η διεθνής 

αυτή Οργάνωση είναι ο ιδρυτής του «Συστήματος 2 Factors» (Two-Factors Sy

stem), του οποίου η εφαρμογή κυριαρχεί στο «Διεθνές Factoring» (εξαγωγικό 

και εισαγωγικό). Τον τρόπο λειτουργίας και τις διαδικασίες του «Two-Factors 

11. Για τον ενδιαφερόμενο αναγνώστη, η διεύθυνση των ιστοσελίδων της «Διε
θνούς Ομάδας Πρακτόρων Επιχειρηματικών Απαιτήσεων» (IFG) είναι: www.ifgroup.com. 
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System» περιγράψαμε συνοπτικά στην υποδιαίρεση 2.2.1., με βάση το σχετικό 

σχεδιάγραμμα που παραθέτουμε στο Παράρτημα 3. 

Η IFG προσφέρει στα μέλη της παραπλήσιες υπηρεσίες με αυτές που 

προσφέρει και η FCI, τις οποίες αναφέραμε συνοπτικά παραπάνω. Επιπλέον, 

η IFG με το διαδικτυακό-επικοινωνιακό σύστημα που έχει δημιουργήσει, το 

οποίο ονομάζεται «IFexchange», παρέχει τη δυνατότητα στα μέλη της που λει

τουργούν σε διάφορες χώρες να συνεργάζονται στενά μεταξύ τους, ανταλ

λάσσοντας πληροφορίες και διεκπεραιώνοντας χιλιάδες συναλλαγές σε καθη

μερινή βάση, χωρίς κανένα πρόβλημα λόγω των διαφορετικών γλωσσών, νο

μικών συστημάτων, διαδικασιών, κλπ. 

Μία άλλη πολύ σημαντική υπηρεσία που προσφέρει η IFG στις εται-

ρείες-μέλη της είναι η δυνατότητα να διεκπεραιώνουν συναλλαγές εξαγωγι

κού factoring, όχι μόνο μέσω του γνωστού και καθιερωμένου «Συστήματος Δύο 

Factors» (Two-Factors System), αλλά και μέσω του νεότερου «Συστήματος Άμε

σου Factoring» (Direct Export Factoring). To τελευταίο αυτό σύστημα χρησι

μοποιείται κυρίως σε περιπτώσεις όπου στη χώρα προορισμού των εξαγωγών 

δεν λειτουργούν εταιρείες factoring που θα μπορούσαν να παίξουν το ρόλο 

του «Import Factor». Στις περιπτώσεις αυτές, το ρόλο του «Import Factor» παί

ζουν οι «sponsors/partners» που αποτελούνται από δικηγορικά γραφεία, εται

ρείες παραγωγής λογισμικού, ασφαλιστές εξαγωγικών πιστώσεων, κλπ. 

Όπως και στην περίπτωση της FCI, έτσι και για την IFG υπάρχουν 

συγκεκριμένα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται από τις εταιρείες factoring 

που επιθυμούν να γίνουν μέλη της. Η διαδικασία είναι απλή και σύντομη, ενώ 

απαιτείται και έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της IFG. 

3.3. Διεθνής Σύνδεσμος Ασφάλισης Πιστώσεων & Εγγυήσεων 

(ICISA: International Credit Insurance & Surety Association) 

Ο Διεθνής Σύνδεσμος Ασφάλισης Πιστώσεων & Εγγυήσεων (ICISA)12 

ιδρύθηκε το 1928 στο Παρίσι με την ονομασία «Διεθνής Σύνδεσμος Ασφάλι

σης Πιστώσεων» (International Credit Insurance Association: ICIA). Ο Σύνδε

σμος το 2001 απέκτησε τη νέα ονομασία που ισχύει μέχρι και σήμερα, δεδο

μένου ότι περισσότερα από τα μισά μέλη του προσέφεραν όχι μόνο ασφάλιση 

πιστώσεων αλλά και εγγυήσεις πιστώσεων, κατά κύριο λόγο υπό τη μορφή 

12. Για τον ενδιαφερόμενο αναγνώστη, η διεύθυνση των ιστοσελίδων του «Διε
θνούς Συνδέσμου Ασφάλισης Πιστώσεων & Εγγυήσεων» (ICISA), είναι: www.icisa.org. 
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κάλυψης εγγυητικών επιστολών που αφορούσαν κυρίως σε εκτέλεση τεχνικών 

έργων και σε είσπραξη έμμεσων φόρων και τελών όπως τα τέλη καπνού, κλπ. 

Από την ίδρυση του μέχρι το 1999, ο Σύνδεσμος είχε την έδρα του στην Ελ

βετία, όπου ακόμα και σήμερα είναι καταχωρημένος με βάση το Ελβετικό 

Αστικό Δίκαιο. Από το 1999 μέχρι το 2003 τα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέ

σμου ήταν στο Λονδίνο, όπου συστεγάζονταν με τα Γραφεία της Γραμματείας 

της «Ένωσης της Βέρνης», ενώ από τον Ιούλιο του 2003 τα Κεντρικά Γραφεία 

του Συνδέσμου μεταφέρθηκαν στο Άμστερνταμ. 

Τα μέλη του Συνδέσμου ανέρχονται σε 69 και προέρχονται από 29 χώ

ρες. Τα μέλη είναι ιδιωτικές εταιρείες ασφάλισης πιστώσεων και εγγυήσεων 

που εδρεύουν σε όλες τις χώρες των 5 ηπείρων, με αθροιστική ασφαλισμένη 

αξία που φτάνει τα 1.000 δισεκ. δολ. ΗΠΑ. Οι σκοποί που επιδιώκει ο Σύν

δεσμος με βάση το Καταστατικό του είναι παραπλήσιοι με εκείνους της «Ένω

σης της Βέρνης» που θα αναφέραμε παρακάτω στην υποδιαίρεση 3.3., δηλ. 

η θέσπιση αρχών και κανόνων για τον κλάδο, η επαφή των μελών μέσω τακτι

κών συναντήσεων για ανταλλαγή απόψεων και λύση προβλημάτων του κλάδου, 

η διοργάνωση Σεμιναρίων και Εργαστηρίων με εκπαιδευτικό σκοπό για θέματα 

ανάληψης κινδύνων (underwriting), αποζημιώσεων, επανεισπράξεων, κλπ., η 

εκπόνηση μελετών σχετικών με τα επίκαιρα θέματα και προβλήματα του κλά

δου, η στενή συνεργασία των εταιρειών-μελών του Συνδέσμου σε θέματα αντα-

σφάλισης, καθώς και οι συμβουλές και προτάσεις του Συνδέσμου προς άλ

λους Διεθνείς Οργανισμούς, όπως ΟΟΣΑ, Ε.Ε., IMF, World Bank, International 

Chamber of Commerce (ICC), Berne Union, Surety Association of America 

(SAA), the Pan-American Surety Association (PASA), κλπ. 

Με δεδομένα τα παραπάνω, θα μπορούσε κανείς να παραλληλίσει επί

σης το Σύνδεσμο «ICISA» με την FCI (Factors Chain International), η οποία 

παίζει αντίστοιχο ρόλο, αλλά στον τομέα του factoring. 

Όσον αφορά στη διοικητική οργάνωση, ο Σύνδεσμος έχει Ετήσια Γενι

κή Συνέλευση που εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Διοικούσα Επιτροπή με 

Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και 7 μέλη, καθώς και τρεις Μόνιμες Επιτροπές, δηλ. 

την Επιτροπή Ασφάλισης Πιστώσεων (Credit Insurance Committee), την Επι

τροπή Εγγυήσεων (Surety Committee) και την Επιτροπή Διοικητικών Θεμάτων 

(Committee on Management Issues). 

Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα ένταξης ενός νέου μέλους ως «παρατη

ρητή» και στη συνέχεια ως «πλήρους μέλους», εφόσον πληροί συγκεκριμένα 

κριτήρια και εγκρίνεται η ένταξη του στο Σύνδεσμο από το 75% των μελών της 

Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Εννοείται ότι υπάρχει υποχρέωση των μελών για 

καταβολή ετήσιας συνδρομής. 
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3.4. Διεθνής Ένωση Ασφαλιστών Πιστώσεων & Επενδύσεων (International 

Union of Credit & Investment Insurers: Berne Union) 

Η Διεθνής Ένωση Ασφαλιστών Πιστώσεων & Επενδύσεων13 ή Ένωση της 

Βέρνης (International Union of Credit & Investment Insurers, ή Berne Union) 

αποτελεί έναν μη κερδοσκοπικό Οργανισμό ο οποίος ιδρύθηκε το 1934 με ιδρυ

τικά μέλη ιδιωτικές και κρατικές εταιρείες ασφάλισης πιστώσεων από τη Γαλ

λία, Ιταλία, Ισπανία, και Αγγλία. Η ιδρυτική πράξη έγινε στη Βέρνη της Ελβε

τίας, με βάση το Ελβετικό Αστικό Δίκαιο, γι' αυτό και η Διεθνής αυτή Οργά

νωση ονομάστηκε «Ένωση της Βέρνης». 

Ο κύριος σκοπός της «Ένωσης της Βέρνης» είναι η αποτελεσματική 

προώθηση του διεθνούς εμπορίου και των επενδύσεων μέσω της θέσπισης 

και εφαρμογής συγκεκριμένων αρχών και κανόνων όσον αφορά στη διεξα

γωγή της ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων και επενδύσεων εξωτερικού. 

Τα μέλη της «Ένωσης της Βέρνης» είναι ιδιωτικές και κρατικές εται

ρείες ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων και επενδύσεων εξωτερικού, ενώ το 

1959 τα μέλη αριθμούσαν σε 22, στα οποία συμπεριλαμβάνονταν και μέλη εκτός 

Ευρώπης, όπως π.χ. ο EDC του Καναδά (Export Development Corporation), η 

US ΕΧΙΜΒΑΝΚ (των ΗΠΑ) και ο EFIC της Αυστραλίας (Export Finance and 

Insurance Corporation). 

To 1993 με πρωτοβουλία της «Ένωσης της Βέρνης», σε συνάντηση που 

έγινε στην Πράγα, δημιουργήθηκε μία παράλληλη Οργάνωση με την ονομασία 

«Λέσχη της Πράγας» (Prague Club), της οποίας τα μέλη απαρτίζονται κυρίως 

από νεοσύστατες κρατικές εταιρείες ασφάλισης πιστώσεων που εδρεύουν σε 

αναπτυσσόμενες χώρες της Κεντρικής & Ανατολικής Ευρώπης, αλλά και Ασίας, 

Αφρικής, κ.λπ. Σκοπός της οργάνωσης είναι η ανταλλαγή πληροφοριών και η 

«τεχνική συνεργασία» μεταξύ των ανεπτυγμένων και έμπειρων μελών της 

«Ένωσης της Βέρνης» και των νεοσύστατων μελών της «Λέσχης της Πράγας», 

μέχρις ότου τα μέλη της «Λέσχης της Πράγας» καταστούν ικανά να πληρούν 

τα κριτήρια που ισχύουν (eligibility criteria), ώστε με αίτηση τους να ενταχθούν 

στα μέλη της «Ένωσης της Βέρνης». 

Σήμερα τα μέλη της «Ένωσης της Βέρνης» αριθμούν σε 52 και προέρ

χονται από 41 χώρες (εκ των οποίων οι 30 είναι χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ), ενώ 

τα μέλη της «Λέσχης της Πράγας» αριθμούν σε 23 και προέρχονται από 23 

13. Για τον ενδιαφερόμενο αναγνώστη που θα ήθελε να επισκεφθεί τις ιστο-
σελίδες της «Berne Union», η διεύθυνση είναι: www.berneunion.org.uk. 
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χώρες μη-μέλη του ΟΟΣΑ Επομένως, οι δύο παραπάνω Οργανώσεις έχουν 

συνολικά 75 μέλη που προέρχονται από 64 χώρες και, φυσικά, τα 75 αυτά μέ

λη συμβάλλουν σε πολύ σημαντικό ποσοστό στη διαμόρφωση της συνολικής 

ασφαλιζόμενης αξίας πιστώσεων και επενδύσεων στην παγκόσμια οικονομία. 

Συγκεκριμένα, στην περίοδο 1982-2005, τα μέλη της «Ένωσης της Βέρνης» 

ασφάλισαν εξαγωγικές πιστώσεις συνολικού ύψους 9.500 δισεκ. δολ. και 

επενδύσεις συνολικού ύψους 226 δισεκ. δολ. ΗΠΑ. 

Η «Ένωση της Βέρνης» διοικείται από έναν Πρόεδρο, έναν Αντιπρό

εδρο και μία Διοικούσα Επιτροπή. Ο Πρόεδρος εκλέγεται για ένα έτος και 

έχει δικαίωμα επανεκλογής για ένα ακόμη έτος, ενώ ο Αντιπρόεδρος εκλέγε

ται μόνο για ένα έτος. Όλες οι δραστηριότητες της Ένωσης συντονίζονται και 

διεκπεραιώνονται από μία 5μελή Γραμματεία που εδρεύει στο Λονδίνο. Επί

σης, στα πλαίσια της Ένωσης λειτουργούν 3 Μόνιμες Επιτροπές με μέλη 

ανώτερα στελέχη διαφόρων ιδιωτικών και κρατικών εταιρειών-μελών της Ένω

σης. Οι Μόνιμες Επιτροπές είναι οι εξής: (1) Επιτροπή Βραχυπρόθεσμων Εξα

γωγικών Πιστώσεων, (2) Επιτροπή Μεσο-μακροπρόθεσμων Εξαγωγικών Πι

στώσεων και (3) Επιτροπή Επενδύσεων. Η Διοικούσα Επιτροπή απαρτίζεται από 

17 Μέλη, δηλ. τον Πρόεδρο της Ένωσης, τον Αντιπρόεδρο, τους Προέδρους 

των παραπάνω τριών Μόνιμων Επιτροπών, καθώς και 12 ανώτερα στελέχη 

εταιρειών-μελών της Ένωσης. 

Ένας από τους κυριότερους σκοπούς της Ένωσης είναι να φέρνει σε 

επαφή τα ανώτερα στελέχη των ιδιωτικών και κρατικών εταιρειών-μελών της 

Ένωσης, στα πλαίσια των τακτικών συναντήσεων και εκδηλώσεων που θα 

αναφέρουμε αμέσως στη συνέχεια, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και πλη

ροφοριών στον τομέα χρηματοδότησης και ασφάλισης εξαγωγικών πιστώ

σεων και επενδύσεων εξωτερικού, καθώς και τη θέσπιση κοινά αποδεκτών 

αρχών και κανόνων που διέπουν τις παραπάνω δραστηριότητες. 

Οι παραπάνω επαφές γίνονται στα πλαίσια της Ετήσιας Γενικής Συνέ

λευσης όλων των μελών της Ένωσης, η οποία γίνεται κάθε χρόνο σε μία χώ

ρα της οποίας ο φορέας (ή οι φορείς ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων και 

επενδύσεων) είναι μέλος (μέλη) της Ένωσης. Εκτός από τη Γενική Συνέλευση, 

γίνονται και συνεδριάσεις των τριών Μόνιμων Επιτροπών που αναφέραμε πα

ραπάνω. Επίσης, εκτός από τις παραπάνω εκδηλώσεις, η Ένωση διοργανώνει 

Σεμινάρια και Εργαστήρια (Seminars and Workshops) επί συγκεκριμένων 

θεμάτων όπως π.χ. η ανάληψη εμπορικών και πολιτικών κινδύνων για εξαγω

γικές πιστώσεις (underwriting), η διαδικασία αποζημιώσεων και επανεισπρά-

ξεων (claims and recoveries), κλπ. Τέλος, η Ένωση καταρτίζει μελέτες γύρω 

από τα επίκαιρα θέματα που την αφορούν, ενώ διατηρεί επαφές και συνεργά-
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ζεται στενά και εποικοδομητικά με πολλούς άλλους Διεθνείς Οργανισμούς, 

όπως ο ΟΟΣΑ, η Ε.Ε., το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (IMF), η Διεθνής Τρά

πεζα {World Bank), η Λέσχη των Παρισίων (Paris Club), ο ΠΟΕ (WTO), η Ευ

ρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), ο Διεθνής Σύνδε

σμος Ασφάλισης Πιστώσεων & Εγγυήσεων (ICISA) που θα δούμε συνοπτικά 

στην αμέσως επόμενη υποδιαίρεση 2.7., κλπ. 

Εκτός από το συντονισμό και τη διεκπεραίωση των παραπάνω συναντή

σεων, η Γραμματεία της Ένωσης διατηρεί και μηχανογραφικό σύστημα με ει

δική Τράπεζα Πληροφοριών (Intranet), που λειτουργεί μέσω του Internet, ενώ 

όλες οι εταιρίες-μέλη της Ένωσης υποχρεούνται να διαβιβάζουν με e-mail πλη

ροφορίες και στοιχεία που συνδέονται με τις δραστηριότητες τους. Με βάση 

τα συλλεγόμενα στοιχεία, το σύστημα καταρτίζει πολύ χρήσιμους στατιστι

κούς πίνακες με συγκεντρωτικά στοιχεία που προέρχονται από όλα τα μέλη 

(νέες αναλήψεις, καθυστερούμενες πληρωμές εξαγωγικών πιστώσεων, ασφά

λιστρα, αποζημιώσεις, επανεισπράξεις, κλπ.) καθώς και άλλες πολύ χρήσιμες 

πληροφορίες, όπως π.χ. λίστα με τους μη φερέγγυους ξένους αγοραστές-ει-

σαγωγείς (Black List). Όλα τα μέλη της Ένωσης έχουν ειδικούς κωδικούς με 

τους οποίους μπαίνουν στο σύστημα Intranet και αντλούν ό,τι στοιχεία τους 

ενδιαφέρουν. 

Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι, για να ενταχθεί ένα νέο μέλος στην Ένω

ση, υποχρεωτικά ως «παρατηρητής» για τα δύο πρώτα χρόνια, θα πρέπει να 

πληροί συγκεκριμένα κριτήρια (membership criteria), τα οποία έχουν ως εξής: 

(1) Να είναι ιδιωτική ή κρατική εταιρεία ασφάλισης εξαγωγικών πιστώ

σεων ή επενδύσεων εξωτερικού, με λειτουργία τουλάχιστον 3 ετών 

(2) Να ασφαλίζει εμπορικούς και πολιτικούς κινδύνους-

(3) Να έχει ελάχιστο ετήσιο εισόδημα ύψους 5.000.000 $ από ασφά

λιστρα όλων των δραστηριοτήτων, ή ελάχιστη συνολική ασφαλισμένη αξία 

ύψους 450.000.000 $, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να πληροί, εναλλακτικά, ένα 

από τα παρακάτω πρόσθετα κριτήρια: 

(α) Να έχει ελάχιστο ετήσιο εισόδημα από ασφάλιστρα βραχυπρό

θεσμων εξαγωγικών πιστώσεων 2.000.000 $, ή ελάχιστη ασφαλισμένη αξία 

βραχυπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων 225.000.000 $• 

(β) Να έχει ελάχιστο ετήσιο εισόδημα από ασφάλιστρα μεσο-μακρο-

πρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων 3.000.000 $, ή ελάχιστη ασφαλισμένη αξία 

μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων 225.000.000 $• 

(γ) Να έχει ελάχιστο ετήσιο εισόδημα από ασφάλιστρα επενδύσεων 

εξωτερικού 500.000 $, ή ελάχιστη ασφαλισμένη αξία επενδύσεων εξωτερικού 

4.000.000 $. 
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Η ένταξη ενός νέου μέλους στην «Ένωση της Βέρνης» γίνεται με γρα

πτή αίτηση (ερωτηματολόγιο) που συνοδεύεται από ειδική γραπτή δήλωση για 

αποδοχή και εφαρμογή των ισχυουσών αρχών και των ισχυόντων κανόνων της 

Ένωσης, ενώ το αίτημα διαβιβάζεται με εισηγητική αναφορά από τη Γραμ

ματεία της Ένωσης προς τη Γενική Συνέλευση η οποία εγκρίνει ή όχι το 

σχετικό αίτημα. Σε περίπτωση έγκρισης, το νέο μέλος εντάσσεται στην Ένω

ση ως «παρατηρητής» (observer) για διάστημα 2 ετών, ενώ συμμετέχει σε 

όλες τις εκδηλώσεις της Ένωσης χωρίς όμως να έχει δικαίωμα ψήφου στις 

Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις. Μετά από επιτυχή και ενεργό συμμετοχή του 

νέου μέλους για μία διετία ως «παρατηρητή», η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την 

ένταξη του νέου μέλους στην Ένωση ως πλήρους μέλους. 

Τέλος, εννοείται ότι όλα τα μέλη υποχρεούνται σε καταβολή ετήσιας 

συνδρομής στην Ένωση που ανέρχεται σε 7.100 £, εφόσον ζητήσουν να συμ

μετέχουν σε μία από τις τρεις Μόνιμες Επιτροπές, ενώ αν ζητήσουν να συμ

μετέχουν σε δύο ή και στις τρεις Επιτροπές, η συνδρομή τότε διπλασιάζεται 

ή τριπλασιάζεται αντίστοιχα. 

3.5. Κανόνες της «Διεθνούς Ένωσης Ασφαλιστών Πιστώσεων & Επενδύσεων» 

για την ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων 

Υπενθυμίζουμε ότι για τη «Διεθνή Ένωση Ασφαλιστών Πιστώσεων & 

Επενδύσεων» (Ένωση της Βέρνης, ή Berne Union) μιλήσαμε στην υποδιαίρεση 

2.6., όπου περιγράψαμε συνοπτικά συγκεκριμένες διατάξεις του Καταστατικού 

της Ένωσης που αφορούν στη νομική μορφή, τους σκοπούς, την οργάνωση, 

τις προσφερόμενες υπηρεσίες στα μέλη της, τα κριτήρια για ένταξη ενός νέου 

μέλους στην Ένωση, καθώς και την υποχρέωση των μελών να κοινοποιούν στη 

Γραμματεία της Ένωσης κατά τακτά χρονικά διαστήματα στατιστικά στοιχεία των 

δραστηριοτήτων τους, τα οποία στη συνέχεια επεξεργάζονται από την Ένωση 

και κοινοποιούνται με συγκεκριμένους πίνακες σε όλα τα μέλη της Ένωσης. 

Μία από τις βασικότερες δραστηριότητες της Ένωσης της Βέρνης, όπως 

προβλέπεται ρητά από το άρθρο 2.01 του Καταστατικού της (Statutes), είναι η 

θεσμοθέτηση κανόνων που αφορούν σε όρους και πρακτικές ασφάλισης εξαγω

γικών πιστώσεων, οι οποίοι πρέπει να τηρούνται απ' όλα τα μέλη της Ένωσης 

που είναι κρατικοί ή ιδιωτικοί Οργανισμοί Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων. 

Στην παρούσα υποδιαίρεση θα περιγράψουμε συνοπτικά τους βασικό

τερους κανόνες και πρακτικές που έχουν μέχρι τώρα θεσπιστεί από την Ένω

ση της Βέρνης και περιέχονται σε κείμενο που φέρει την ονομασία «The Berne 

Union General Understanding». Εννοείται ότι, όταν ένας κρατικός ή ιδιωτικός 
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φορέας ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων υποβάλει αίτηση για να γίνει μέλος 
της Ένωσης (τα δύο πρώτα χρόνια ως παρατηρητής), ταυτόχρονα υπογράφει 
και μία δήλωση με την οποία υπόσχεται ότι θα τηρεί τους παραπάνω κανόνες. 

Το παραπάνω κείμενο των κανόνων της Ένωσης της Βέρνης αποτελεί
ται από 11 κεφάλαια (Ι, II, III...XI), έκτων οποίων τα σημαντικότερα, στα οποία 
θα αναφερθούμε συνοπτικά στη συνέχεια, είναι τα Κεφάλαια II (Κατηγορίες 
και Κριτήρια), III (Ορισμοί της Διάρκειας Πιστώσεων για Αγαθά και Υπηρε
σίες), V (Αρχές Ασφάλισης κατά Κατηγορία Αγαθών) και VI (Τομεακές Συμφω
νίες). Το Κεφάλαιο Ι αποτελεί την «Εισαγωγή» στο όλο κείμενο των κανόνων, 
ενώ τα υπόλοιπα κεφάλαια (IV, VII, Vili, IX, Χ, XI) αναφέρονται στους όρους 
που ισχύουν για τις συναλλαγές «Leasing», για τις «Γραμμές Πιστώσεων» 
(Lines of Credit), για τις υποχρεώσεις των μελών της Ένωσης να κοινοποιούν 
προς τη Γραμματεία της Ένωσης και τα άλλα μέλη συγκεκριμένες περιπτώ
σεις ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων για τις οποίες αποκλίνουν από τους 
κανόνες της Ένωσης, για τους κανόνες του «Διακανονισμού» (Arrangement on 
Officially Supported Export Credits) που ισχύουν στα πλαίσια του ΟΟΣΑ σε 
σχέση με τους κανόνες της Ένωσης της Βέρνης, καθώς και για τις υποχρεώ
σεις των μελών της Ένωσης να κοινοποιούν προς τη Γραμματεία, σε μηνιαία, 
τριμηνιαία και ετήσια βάση, συγκεκριμένα στοιχεία που αφορούν στις δραστη
ριότητες και εφαρμοζόμενες πολιτικές τους. Όπως είπαμε παραπάνω, στη 
συνέχεια θα αναφερθούμε συνοπτικά μόνο στα βασικότερα κεφάλαια του 
κειμένου των κανόνων της Ένωσης της Βέρνης (The Berne Union General 
Understanding), δηλ. στα Κεφάλαια II, III, V και VI. 

Κεφάλαιο II: Κατηγορίες και Κριτήρια 

Στο Κεφάλαιο II η Ένωση της Βέρνης παραθέτει 7 κατηγορίες αγαθών 
και υπηρεσιών και 5 κριτήρια με βάση τα οποία στη συνέχεια, στο Κεφάλαιο 
V, ορίζει τους κανόνες που ισχύουν για την ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων 
αγαθών και υπηρεσιών. 

Οι 7 κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών είναι οι εξής: 
(α) Πρώτες ύλες, πρωτογενή προϊόντα και ημικατεργασμένα βιομη

χανικά προϊόντα. 
(β) Καταναλωτικά αγαθά και καταναλωτικές υπηρεσίες. 
(γ) Διαρκή καταναλωτικά αγαθά και σχετικές υπηρεσίες. 
(δ) Μέρη και ανταλλακτικά (ενδιάμεσα αγαθά) και σχετικές υπηρεσίες. 
(ε) Οιονεί κεφαλαιουχικά αγαθά και σχετικές υπηρεσίες. 
(στ) Κεφαλαιουχικά αγαθά και υπηρεσίες έργων (Projects). 
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(ζ) Ολοκληρωμένα έργα (Complete plants). 

Οι 5 κατηγορίες κριτηρίων είναι οι εξής: 

(ϊ) Ορισμοί (Definitions). 

(ϋ) Σημείο έναρξης της πίστωσης (SPOC: Starting Point of Credit). 

(iii) Διάρκεια της πίστωσης (Length of Credit). 

(iv) Προκαταβολές (Down payments). 

(ν) Δόσεις αποπληρωμής (Installments). 

Κεφάλαιο III: Ορισμός της διάρκειας πιστώσεων για αγαθά και υπηρεσίες 

Η «Ένωση της Βέρνης» ορίζει τις διάρκειες πιστώσεων ως εξής: 

(α) Βραχυπρόθεσμη πίστωση: Μέχρι ένα έτος. 

(β) Μεσοπρόθεσμη πίστωση: Από ένα μέχρι και 5 έτη. 

(γ) Μακροπρόθεσμη πίστωση: Άνω των 5 ετών. 

Κεφάλαιο V: Αρχές ασφάλισης κατά κατηγορία αγαθών 

Για καθεμία από τις παραπάνω 7 κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών, η 

«Ένωση της Βέρνης ορίζει τα παραπάνω 5 κριτήρια ως βασικές αρχές ασφά

λισης των πιστώσεων. 

Στη συνέχεια θα αναφέρουμε τις αρχές ασφάλισης που ορίζει η «Ένω

ση της Βέρνης», όχι για όλες τις κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών, αλλά μό

νο γι' αυτές που αφορούν στη μεγίστη πλειοψηφία των ελληνικών εμπορευ

ματικών εξαγωγών, δηλ. μόνο για τις κατηγορίες (α), (β), (γ) και (ε). 

Πριν έλθουμε στην περιγραφή των βασικών αρχών ασφάλισης για τις 

παραπάνω ενδεικτικές κατηγορίες (α), (β), (γ) και (ε), θα αναφέρουμε ορι

σμένα βασικά σημεία που τονίζονται από την «Ένωση της Βέρνης» και είναι 

τα ακόλουθα: (1) Σε κάθε περίπτωση που θα αναφέρεται στη συνέχεια ο όρος 

«αποδοχή» (acceptance) αγαθών ή υπηρεσιών, αναφορικά με το «σημείο έναρ

ξης της πίστωσης» (starting point of credit), αυτή η «αποδοχή» θα μπορεί να 

έχει την έννοια είτε «φυσικής αποδοχής» (physical acceptance of goods or 

services, δηλ. παραλαβής και αποδοχής των αγαθών ή υπηρεσιών), είτε «απο

δοχής βάσει φορτωτικών εγγράφων» (documentary acceptance of goods or 

services)- (2) Οι διάρκειες πιστώσεων που θα αναφέρονται σε κάθε περίπτω

ση εννοείται ότι αποτελούν τις μέγιστες διάρκειες (maximum lengths of credit)· 

και (3) Με βάση την εμπειρία της αγοράς ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων, 

οι όροι ασφάλισης θα πρέπει να συναρτώνται με τη «φύση» και τη «διάρκεια 

ζωής» των προϊόντων. 
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(α) Πρώτες ύλες, πρωτογενή προϊόντα και ημικατεργασμένα βιομηχανικά 

προϊόντα 

(ι) Ορισμός: Ύλες στη φυσική τους ή αρχική τους κατάοταση, πριν 

από επεξεργασία ή βιομηχανοποίηση, ή σε μία ημιτελή κατάσταση πριν από 

επεξεργασία ή βιομηχανοποίηση. 

(ϋ) Σημείο έναρξης της πίστωσης: Όχι αργότερα από την πραγματική 

ημερομηνία αποδοχής των αγαθών ή υπηρεσιών, ή από τη μέση σταθμική ημε

ρομηνία αποδοχής των αγαθών ή υπηρεσιών από τον αγοραστή. 

(iii) Διάρκεια της πίστωσης: Μέγιστη διάρκεια 6 μηνών (180 ημερών). 

(iv Προκαταβολή: Δεν απαιτείται. 

(ν) Δόσεις αποπληρωμής: Δεν απαιτούνται. 

(β) Καταναλωτικά αγαθά και καταναλωτικές υπηρεσίες 

(i) Ορισμός: Αγαθά γενικώς βραχείας οικονομικής ζωής που προορί

ζονται για κατανάλωση και υπηρεσίες για καταναλωτική χρήση. 

(ϋ) Σημείο έναρξης της πίστωσης: Όχι αργότερα από την πραγματική ημε

ρομηνία αποδοχής των αγαθών ή υπηρεσιών, ή από τη μέση σταθμική ημερο

μηνία αποδοχής των αγαθών ή υπηρεσιών από τον αγοραστή, ή για τις υπηρε

σίες, η ημερομηνία της υποβολής των τιμολογίων στον πελάτη, ή αποδοχή των 

υπηρεσιών από τον πελάτη. Θα μπορούσε να υπάρξει παρατεταμένη περίοδος 

κατά την οποία παρέχονται υπηρεσίες, κατά τη διάρκεια της οποίας υποβάλλο

νται τιμολόγια, ή λαμβάνει χώρα αποδοχή από τον πελάτη σε τακτά διαστήματα. 

(iii) Διάρκεια της πίστωσης: Μέγιστη διάρκεια 6 μηνών (180 ημερών). 

(iv) Προκαταβολή: Δεν απαιτείται. 

(ν) Δόσείς αποπληρωμής: Δεν απαιτούνται. 

(γ) Διαρκή καταναλωτικά αγαθά και σχετικές υπηρεσίες 

(i) Ορισμός: Αγαθά τα οποία προορίζονται για χρήση σε σχετικά μεγά

λη χρονική διάρκεια, αλλά δεν προορίζονται για βιομηχανική επεξεργασία. Η 

έμφαση θα πρέπει να δίνεται στα αγαθά και όχι στον τελικό αγοραστή. 

(ϋ) Σημείο έναρξης της πίστωσης: Όχι αργότερα από την πραγματική 

ημερομηνία αποδοχής των αγαθών ή υπηρεσιών, ή από τη μέση σταθμική 

ημερομηνία αποδοχής των αγαθών ή υπηρεσιών από τον αγοραστή, ή για τις 

υπηρεσίες, η ημερομηνία της υποβολής των τιμολογίων στον πελάτη, ή απο

δοχή των υπηρεσιών από τον πελάτη. Θα μπορούσε να υπάρξει παρατεταμένη 
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περίοδος κατά την οποία παρέχονται υπηρεσίες, κατά τη διάρκεια της οποίας 

υποβάλλονται τιμολόγια, ή λαμβάνει χώρα αποδοχή από τον πελάτη σε τακτά 

διαστήματα. 

(iii) Διάρκεια της πίστωσης: Κανονικά διάρκεια 6 μηνών, αλλά μεγίστη 

2 ετών. Μεγάλες μοναδιαίες αξίες δεν συνεπάγονται αυτόματα και μεγάλες 

διάρκειες πιστώσεων. 

(iv) Προκαταβολή: Δεν απαιτείται αν η διάρκεια της πίστωσης είναι μι

κρότερη των 2 ετών. Αν η διάρκεια πίστωσης είναι 2 έτη, τότε απαιτείται προ

καταβολή τουλάχιστον 15%, η οποία είναι καταβλητέα κατά, η πριν, το σημείο 

έναρξης της πίστωσης. 

(ν) Δόσεις αποπληρωμής: Δεν απαιτούνται, αν η διάρκεια της πίστωσης 

είναι 1 έτος ή μικρότερη. Αν η διάρκεια πίστωσης είναι μεγαλύτερη του ενός 

έτους, τότε κατά τη διάρκεια ολόκληρης της πιστωτικής περιόδου το κεφά

λαιο θα αποπληρώνεται σε κανονικά και ίσα μεταξύ τους χρονικά διαστήματα 

όχι μικρότερα των 6 μηνών, συν τους αναλογούντες τόκους επί του εκάστοτε 

υπολοίπου. 

(ε) Οιονεί κεφαλαιουχικά αγαθά και σχετικές υπηρεσίες 

(i) Ορισμός: Μηχανήματα ή εξοπλισμός, γενικώς χαμηλής μοναδιαίας 

αξίας, προοριζόμενα για χρήση σε βιομηχανική διαδικασία, ή για παραγωγική 

ή εμπορική χρήση. 

(ιι) Σημείο έναρξης της πίστωσης: Όχι αργότερα από την πραγματική ημε

ρομηνία, αποδοχής των αγαθών ή υπηρεσιών, ή από τη μέση σταθμική ημερο

μηνία αποδοχής των αγαθών ή υπηρεσιών από τον αγοραστή, ή για τις υπηρε

σίες, η ημερομηνία της υποβολής των τιμολογίων στον πελάτη, ή αποδοχή των 

υπηρεσιών από τον πελάτη. Θα μπορούσε να υπάρξει παρατεταμένη περίοδος 

κατά την οποία παρέχονται υπηρεσίες, κατά τη διάρκεια της οποίας υποβάλλο

νται τιμολόγια, ή λαμβάνει χώρα αποδοχή από τον πελάτη σε τακτά διαστήματα. 

(iii) Διάρκεια της πίστωσης: Εξαρτάται από το μέγεθος αξίας της πα

ραγγελίας, ενώ μπορεί να φτάσει μέχρι 5 έτη. Για πιστωτικές περιόδους διάρ

κειας μέχρι 5 ετών, ισχύουν τα παρακάτω όρια για πιστωτική διάρκεια και 

αξίες συμβάσεων: 

Μέγιστη διάρκεια πίστωσης Ελάχιστη αξία σύμβασης 

3 έτη 80.000 $ (χωρίς τόκους) 

4 έτη 175.000 $ (χωρίς τόκους) 

5 έτη 350.000 $ (χωρίς τόκους) 
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(iv) Προκαταβολή: Δεν απαιτείται αν η διάρκεια της πίστωσης είναι μι

κρότερη των 2 ετών. Αν η διάρκεια πίστωσης είναι 2 έτη, τότε απαιτείται προ

καταβολή τουλάχιστον 15%, η οποία είναι καταβλητέα κατά, η πριν, το σημείο 

έναρξης της πίστωσης. 

(ν) Δόσεις αποπληρωμής: Δεν απαιτούνται, αν η διάρκεια της πίστωσης 

είναι 1 έτος ή μικρότερη. Αν η διάρκεια πίστωσης είναι μεγαλύτερη του ενός 

έτους, τότε κατά τη διάρκεια ολόκληρης της πιστωτικής περιόδου το κεφά

λαιο θα αποπληρώνεται σε κανονικά και ίσα μεταξύ τους χρονικά διαστήματα 

όχι μικρότερα των 6 μηνών, συν τους αναλογούντες τόκους επί του εκάστοτε 

υπολοίπου. 

Κεφάλαιο VI: Τομεακές Συμφωνίες 

(i) Χαρτοπολτός και ξυλεία 

Μέγιστη περίοδος αποπληρωμής: 180 ημέρες από την παράδοση. 

(ii) Ζώα αναπαραγωγής 

Μέγιστη περίοδος αποπληρωμής: 180 ημέρες από την παράδοση. 

Μέγιστη διάρκεια πίστωσης Ελάχιστη αξία σύμβασης 

2 έτη Μέχρι 150.000 $ 

3 έτη Άνω των 150.000 $ 

(iii) Υλικά αναπαραγωγής λαχανικών 

Μέγιστη περίοδος αποπληρωμής: 360 ημέρες από την παράδοση. 

(iv) Λιπάσματα, εντομοκτόνα, μυοκτόνα, ζιζανιοκτόνα 

Μέγιστη περίοδος αποπληρωμής: 360 ημέρες από την παράδοση. 

(ν) Λεωφορεία και σκελετοί λεωφορείων 

(vi) Φορτηγά αυτοκίνητα και σκελετοί φορτηγών αυτοκινήτων 

(vii) Μεγάλα κιβώτια μεταφοράς (Containers) και συρόμενες άμαξες 

(Trailers) 

(viii) Πυροσβεστικά αυτοκίνητα 

Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες (ν), (vi), (vii) και (viii) ισχύουν οι 

παρακάτω μέγιστες διάρκειες πίστωσης και ελάχιστες αξίες συμβάσεων: 

Μέγιστη διάρκεια πίστωσης Ελάχιστη αξία σύμβασης 

3 έτη 80.000 $ (χωρίς τόκους) 

4 έτη 175.000 $ (χωρίς τόκους) 

5 έτη 350.000 $ (χωρίς τόκους) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

Στα πλαίσια της ανάλυσης του Κεφαλαίου 2, και συγκεκριμένα στην ανά

λυση της υποδιαίρεσης 2.2., αναφερθήκαμε στους φορείς και τα συστήματα 

που ισχύουν διεθνώς και στην Ελλάδα, όσον αφορά στη χρηματοδότηση των 

βραχυπρόθεσμων (υποδιαίρεση 2.2.1.) και μεσο-μακροπρόθεσμων (υποδιαί

ρεση 2.2.2.) εξαγωγικών πιστώσεων. Στο παρόν κεφάλαιο θα αναφερθούμε 

και πάλι στη χρηματοδότηση των βραχυπρόθεσμων και μεσο-μακροπρόθεσμων 

εξαγωγικών πιστώσεων, αλλά αυτή τη φορά θα παρουσιάσουμε συγκεκριμένα 

διεθνή και ελληνικά στοιχεία που δείχνουν τάξεις μεγεθών καθώς και τη δια

χρονική εξέλιξη στον τομέα της χρηματοδότησης των εξαγωγικών πιστώσεων. 

4.1. Χρηματοδότηση βραχυπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων 

Στα πλαίσια της ανάλυσης της υποδιαίρεσης 2.2.1., είδαμε ότι η χρη

ματοδότηση των βραχυπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων γίνεται διεθνώς 

κυρίως μέσω των εμπορικών τραπεζών, αλλά και μέσω του θεσμού του factor

ing, για τον οποίο μιλήσαμε συνοπτικά. Στην παρούσα υποδιαίρεση θα παρου

σιάσουμε με ετήσια στοιχεία, για την περίοδο 1999-2005, την εξέλιξη των βρα

χυπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων, αφενός μέσω της λειτουργίας και ανά

πτυξης του θεσμού factoring (Πίνακες 2, 3 και 4), και αφετέρου μέσω των τρα

πεζών (Πίνακας 5). Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τα στοιχεία που παραθέ

τουμε δεν αφορούν αποκλειστικά στη χρηματοδότηση των βραχυπρόθεσμων 

εξαγωγικών πιστώσεων μέσω του factoring, αλλά δείχνουν την ταχεία διαχρο

νική αύξηση του κύκλου εργασιών των εταιρειών factoring, διεθνώς και στην 

Ελλάδα, όσον αφορά στο συνολικό και στο διεθνές factoring (εξαγωγικό και 

εισαγωγικό). Με άλλα λόγια, δείχνουμε με έναν έμμεσο τρόπο τη σημαντική 

συμβολή του θεσμού factoring στη χρηματοδότηση των βραχυπρόθεσμων 

εξαγωγικών πιστώσεων. 

Τα στοιχεία που αφορούν στη χρηματοδότηση των βραχυπρόθεσμων 

εξαγωγικών πιστώσεων (μέχρι ένα έτος) μέσω των τραπεζών, και που παρου

σιάζονται ως υπόλοιπα στο τέλος της περιόδου, αναφέρονται στις πιστώσεις 

που παρέχονται από εξαγωγείς ανεπτυγμένων χωρών προς εισαγωγείς ανα

πτυσσόμενων χωρών-μη μελών ΟΟΣΑ. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τα στοι

χεία που παραθέτουμε αναφέρονται σε βραχυπρόθεσμες εξαγωγικές πι-
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στώσεις που τυγχάνουν «δημόσιας στήριξης» (officially supported) μέσω ασφά

λισης τους από κρατικούς ΟΑΕΠ. 

4.1.1. Χρηματοδότηση μέσω των εταιρειών factoring, 1999-2005 

Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι ο θεσμός factoring εφαρμόζεται και 

λειτουργεί στην Αμερική και στη Δ. Ευρώπη πάνω από 50 χρόνια, ενώ στην Ελ

λάδα άρχισε να εφαρμόζεται από το 1994. Παρ' όλα αυτά, τα στοιχεία που πα

ραθέτουμε στους Πίνακες 2, 3 και 4 δείχνουν, για την περίοδο 1999-2005, αφε

νός την ταχεία ανάπτυξη του κύκλου εργασιών των εταιρειών factoring, διεθνώς 

και στην Ελλάδα, και αφετέρου την ταχύτερη ανάπτυξη του διεθνούς factor

ing, σε σχέση με το συνολικό, καθώς επίσης και την ακόμα ταχύτερη ανάπτυ

ξη του εξαγωγικού factoring, σε σχέση με το συνολικό αλλά και το διεθνές. 

Στον Πίνακα 2 παραθέτουμε ετήσια στοιχεία του κύκλου εργασιών των 

εταιρειών factoring για την περίοδο 1999-2005, με ειδική αναφορά στις επι

μέρους χώρες-μέλη της Ε.Ε., αλλά συγκεντρωτικά για τις ηπείρους Αμερική, 

Αφρική, Ασία, Αυστραλία-Ωκεανία, καθώς και για το σύνολο κόσμου. Κατά τη 

γνώμη μας, η πιο αξιόλογη πληροφόρηση που προκύπτει από τα στοιχεία του 

Πίνακα 2 έγκειται στα εξής: 

(1) Για ολόκληρη την περίοδο 1999-2005, ο συνολικός κύκλος εργα

σιών των εταιρειών factoring σε όλο τον κόσμο αυξήθηκε από 556.887 εκατ. 

€ το 1999 σε 1.016.547 εκατ. € το 2005, δηλ. με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 

(ΜΕΡΑ) 10,6%, ενώ για την Ελλάδα ο συνολικός κύκλος εργασιών των εται

ρειών factoring αυξήθηκε πολύ ταχύτερα, από 850 εκατ. € το 1999 σε 4.510 

εκατ. € το 2005, δηλ. με ΜΕΡΑ 32,1%. 

(2) Σε όλες τις χώρες-μέλη της Ε.Ε. σημειώθηκε αύξηση του κύκλου 

εργασιών factoring στην περίοδο 1999-2005, αλλά αυτή ήταν πολύ ταχύτερη 

για την Ελλάδα (32,1%) και συγκεκριμένες νέες χώρες-μέλη της Ε.Ε. (π.χ. 

Ουγγαρία 52,6%, Πολωνία 35,2%, Σλοβενία 36,9%), γεγονός μάλλον φυσικό, 

αφού ο θεσμός factoring είναι «νέος» στην Ελλάδα και στις παραπάνω βαλκα

νικές χώρες και βρίσκεται στο στάδιο ταχείας ανάπτυξης του, με τον κύκλο ερ

γασιών να έχει αρχίσει από πολύ χαμηλά επίπεδα στα πρώτα χρόνια λειτουρ

γίας του θεσμού στις παραπάνω χώρες. 

(3) Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, ο κύκλος εργασιών των χωρών-με-

λών της Ε.Ε. αποτέλεσε κατά μέσο όρο περίπου το 67% του παγκόσμιου κύ

κλου εργασιών, ενώ ο κύκλος εργασιών δύο μόνο χωρών-μελών της Ε.Ε. (Ηνω

μένου Βασιλείου και Ιταλίας) αποτέλεσε κατά μέσο όρο το 55,2% του συ

νολικού κύκλου εργασιών όλων των χωρών-μελών της Ε.Ε. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Κύκλος εργασιών εταιρειών factoring 
στις χώρες-μέλη της Ε.Ε. και το λοιπό κόσμο, 1999-2005 

(Σε εκατ. ευρώ) 

Χώρες 

Αυστρία 
Βέλγιο 

Κύπρος 
Τσεχία 

Δανία 

Εσθονία 

Φινλανδία 

Γαλλία 

Γερμανία 

Ελλάδα 
Ουγγαρία 

Ιρλανδία 
Ιταλία 

Λεπονία 
Λιθουανία 

Λουξεμβούργο 

Μάλτα* 

Ολλανδία 
Πολωνία 

Πορτογαλία 

Σλοβακία 

Σλοβενία 

Ισπανία 

Σουηδία 
Ηνωμ. Βασίλειο 

Σύνολο Ε.Ε. 
Σύνολο Ευρώπης 
(Ιταλία+Ηνωμένο Βασίλειο/Ε. Ε.) 

(Ε.Ε./Σύνολο κόσμου) 
Αμερική 
(Η Π Α/Αμερική) 
Αφρική 
(Ν. Αφρική/Αφρική) 

Ασία 
(Ιαπωνία/Ασία) 

Αυστραλία - Ωκεανία 
(Αυστραλία/Αυστραλία - Ωκεανία) 

Σύνολο κόσμου 

1999 

2.007 

7.630 

1.120 
780 

3.360 
470 

5.630 

53.100 
19.984 

850 
144 

6.160 

88.000 

0 
0 
0 
-

20.500 

605 
7.450 

160 
35 

12.530 

7.550 

103.200 

341.265 
352.214 

56,0% 
61,3% 

115.134 

76,5% 
5.470 

97.6% 
78.775 
70,3% 
5.284 

96,5% 

556.887 

2000 

2.275 
8.000 

1.410 
1.005 

4.050 

615 
7.130 

52.450 

23.483 

1.500 
344 

6.500 
110.000 

0 
0 
0 
-

15.900 

2.085 

8.995 

160 
65 

19.500 
12.310 

123.770 
401.547 

414.383 
58,2% 

64,4% 
126.517 

80,8% 
5.655 

98,1% 
69.865 
83,7% 

7.420 
98,7% 

623.840 

2001 

2.181 

9.000 
1.554 

1.230 

5.488 

1.400 

7.445 

67.660 

29.373 

2.050 
546 

7.813 

124.823 

# 
# 
0 
-

17.800 
3.330 

10.189 

240 
71 

23.600 

5.250 

136.080 

452.393 
468.326 

57,7% 

66,0% 
127.157 

80,0% 
5.801 

96,2% 

76.078 
80,9% 
8.320 

95,1% 

685.682 

2002 

2.275 
9.391 

1.997 

1.681 

5.200 

2.143 
9.057 

67.398 

30.156 
2.694 

580 
8.620 

134.804 

# 
# 
197 

-
20.120 

2.500 

11.343 

240 
75 

31.567 

10.229 

156.706 

508.973 
522.851 

57,3% 
70,3% 

115.301 
79,0% 
6.203 

94,5% 
69.850 
72,1% 
9.992 

95,3% 

724.197 

2003 

2.932 

11.500 

2.035 

1.880 

5.570 
2.262 

8.810 

73.200 
35.082 

3.680 
1.142 

8.850 
132.510 

# 
# 
257 
-

17.500 

2.580 

12.181 
384 
170 

37.486 

10.950 

160.770 

531.731 
546.935 

55,2% 

69,9% 
104.542 

77,2% 
5.840 

93,7% 

89.096 
68,0% 

13.979 
98,1% 

760.392 

2004 

3.692 

13.500 

2.140 
2.620 

6.780 
3.920 
9.167 

81.600 

45.000 

4.430 
1.375 

13.150 
121.000 

155 
1.040 

285 
-

19.600 

3.540 

14.700 

665 
185 

45.376 

14.500 

184.520 

592.940 
612.504 

51,5% 
68,9% 

110.094 
74,4% 
7.586 

93,6% 
111.614 

65,0% 
18.417 
98,7% 

860.215 

2005 

4.273 

14.000 

2.425 

2.885 

7.775 

2.400 

10.470 

89.020 

55.110 

4.510 
1.820 

23.180 
111.175 

20 
1.640 

280 
-

23.300 

3.700 

16.965 
830 
230 

55.515 
19.800 

237.205 

688.528 
715.486 

50,6% 
67,7% 

135.630 
69,4% 
6.237 

89,5% 
135.814 

56,9% 
23.380 

98,9% 

1.016.547 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων που λήφθηκαν από τις ιστοσελίδες της FCI (www.factors-chain.com). 
Σημειώσεις: * = Η Μάλτα έχει μία εταιρεία factoring (FIMBank, Pic - Mediterranean Factoring), η οποία 

δεν διέθεσε στοιχεία στην FCI της οποίας είναι μέλος. 
# = Για τα έτη 2001-2003, τα σχετικά στοιχεία της Λεττονίας και Λιθουανίας είχαν ενσω

ματωθεί στα στοιχεία της Εσθονίας. 
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(4) Ο κύκλος εργασιών των ΗΠΑ αποτέλεσε κατά μέσο όρο το 76,8% 
του συνολικού κύκλου εργασιών της Αμερικής, της Ν. Αφρικής το 94,7% του 
συνολικού κύκλου εργασιών της Αφρικής, της Ιαπωνίας το 71% της Ασίας και 
της Αυστραλίας το 97,3% της Αυστραλίας-Ωκεανίας. 

Στον Πίνακα 3 παραθέτουμε, μόνο για το έτος 2005, τον αριθμό των 
εταιρειών factoring κατά χώρα, καθώς και την κατανομή του κύκλου εργασιών 
μεταξύ εγχώριου και διεθνούς factoring. Οι εταιρείες factoring σε όλο τον 
κόσμο το 2005 ήταν 1.066, εκ των οποίων οι 415 (38,9%) στην Ε.Ε., οι 308 
(28,9%) στην Αμερική, οι 17 (1,6%) στην Αφρική, οι 137 (12,9%) στην Ασία και 
οι 29 (2,7%) στην Αυστραλία-Ωκεανία. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εταιρείες 
factoring που λειτουργούν μόνο σε δύο χώρες-μέλη της Ε.Ε. (Ηνωμένο 
Βασίλειο και Ιταλία) αποτελούν το 33,7% του συνόλου των εταιρειών της Ε.Ε. 

Κάτι άλλο που αξίζει να σημειωθεί σχετικά με την πληροφόρηση που 
μας παρέχει ο Πίνακας 3 είναι ότι, για το έτος 2005, ο αριθμός των εταιρειών 
που λειτουργούν σε κάθε χώρα δεν είναι ανάλογος με το συνολικό κύκλο ερ
γασιών factoring που αντιστοιχεί στην εκάστοτε συγκεκριμένη χώρα. Με άλλα 
λόγια, αν συγκρίνουμε το συνολικό κύκλο εργασιών ανά εταιρεία, θα δια
πιστώσουμε ότι υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις από χώρα σε χώρα. Για παρά
δειγμα, ο συνολικός κύκλος εργασιών ανά εταιρεία στην Ελλάδα ήταν 451,0 
εκατ. €, ενώ στο Βέλγιο 2.333,3 εκατ. €, στην Ολλανδία 4.660,0 εκατ. €, στο 
Ηνωμένο Βασίλειο 2.372,0 εκατ. €, στην Ιταλία 2.779,4 εκατ. €, στη Γερμανία 
1.377,8 εκατ. €, στην Πορτογαλία 1.696,5 εκατ. €, στην Κύπρο 808,3 εκατ. €, 
στη Σλοβακία 103,8 εκατ. € και στη Σλοβενία 76,7 εκατ. €. Το παράδοξο είναι 
ότι με 10 εταιρείες στην Πορτογαλία και 40 εταιρείες στη Γερμανία, ο κύκλος 
εργασιών ανά εταιρεία είναι υψηλότερος στην Πορτογαλία (1.696,5 εκατ. €) 
απ' ό,τι στη Γερμανία (1.377,8 εκατ. €). Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η Ολ
λανδία κατέχει την καλύτερη θέση, αφού με μόνο 5 εταιρείες έχει τον υψη
λότερο κύκλο εργασιών ανά εταιρεία (4.660,0 €). Γενικά, θα μπορούσαμε να 
πούμε ότι ο αριθμός των εταιρειών ανά χώρα δεν συνδέεται με το ύψος του 
συνολικού κύκλου εργασιών στη χώρα αυτή. Για παράδειγμα, με συνολικό κύ
κλο εργασιών 4.273,0 εκατ. € στην Αυστρία και 4.510 εκατ. € στην Ελλάδα, 
οι εταιρείες στην Αυστρία είναι 3 και στην Ελλάδα 10. Τέλος, αυτό που ισχύει 
στην πράξη, και συμβαίνει σχεδόν σε κάθε χώρα, είναι ότι ακόμα και με 10, 
ή 40, ή και περισσότερες εταιρείες, το 70%-80% του συνολικού κύκλου ερ
γασιών της χώρας διεκπεραιώνεται από 3-5 εταιρείες. Κάτι ανάλογο συμβαίνει 
και στην Ελλάδα, αφού από τις 10 εταιρείες factoring, οι 3 πρώτες κατέχουν 
το 88% της αγοράς (ABC Factors 53%, EFG Factors 23% και Emporiki 
Factoring 12%). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
Αριθμός εταιρειών και κατανομή κύκλου εργασιών σε εγχώριο 

και διεθνές factoring, 2005 

(Σε εκατ. ευρώ) 

Χώρες 

Αυστρία 

Βέλγιο 

Κύπρος 

Τσεχία 

Δανία 

Εσθονία 

Φινλανδία 

Γαλλία 

Γερμανία 

Ελλάδα 

Ουγγαρία 

Ιρλανδία 

Ιταλία 

Λεττονία 

Λιθουανία 

Λουξεμβούργο 

Μάλτα* 

Ολλανδία 

Πολωνία 

Πορτογαλία 

Σλοβακία 

Σλοβενία 

Ισπανία 

Σουηδία 

Ηνωμ. Βασίλειο 

Σύνολο Ε.Ε. 

Σύνολο Ευρώπης 

(Ιταλία+Ηνωμένο Βασίλειο/Ε.Ε.) 

(Ε.Ε./Σύνολο κόσμου) 

Αμερική 

(ΗΠΑ/Αμερική) 

Αφρική 

(Ν. Αφρική/Αφρική) 

Ασία 

(Ιαπωνία/Ασία) 

Αυστραλία-Ωκεανία 

(Αυστραλία/Αυστραλία-Ωκεανία) 

Σύνολο κόσμου 

Αριθμός 
εταιρειών 

3 
6 
3 

10 
9 
3 
4 

25 
40 
10 
24 
6 

40 
4 
8 
1 
-
5 

10 . 

10 
8 
3 

19 
64 

100 
415 
575 

33,7% 

38,9% 

308 
35,1% 

17 
52,9% 

137 
10,2% 

29 
86,2% 

1.066 

Εγχώριο 
factoring 

3.730 

10.300 

2.375 

2.350 

4.000 

2.000 

10.050 

82.280 

41.225 

4.250 

1.750 

22.980 

104.675 

5 
1.115 

240 
-

16.100 

3.350 

16.300 

585 
200 

53.355 

16.400 

233.935 

633.550 

656.607 

53,4% 

68,1% 

127.815 

69,0% 

6.050 

90,9% 

116.319 

65,6% 

23.270 

99,0% 

930.061 

Διεθνές 
factoring 

543 
3.700 

50 
535 

3.775 

400 
420 

6.740 

13.885 

260 
70 

200 
6.500 

15 
525 
40 

-
7.200 

350 
665 
245 
30 

2.160 

3.400 

3.270 

54.978 

58.879 

17,8% 

63,6% 

7.815 

76,9% 

187 
42,8% 

19.495 

4,5% 

110 
98,9% 

86.486 

Συνολικός 
κύκλος εργασιών 

4.273 

14.000 

2.425 

2.885 

7.775 

2.400 

10.470 

89.020 

55.110 

4.510 

1.820 

23.180 

111.175 

20 
1.640 

280 
-

23.300 

3.700 

16.965 

830 
230 

55.515 

19.800 

237.205 

688.528 

715.486 

50,6% 

67,7% 

135.630 

69,4% 

6.237 

89,5% 

135.814 

56,9% 

23.380 

98,9% 

1.016.547 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από τις ιστοσελίδες της FCI (www.factors-chain.com). 
*: Μη διαθέσιμα στοιχεία. 
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Όσον αφορά τώρα στο συνολικό κύκλο εργασιών όλων των εταιρειών 

factoring, όπως μας δείχνουν τα στοιχεία του Πίνακα 3, αυτός ανήλθε το 2005 σε 

1.016.547 εκατ. €, εκ των οποίων τα 930.061 € (91,5%) αφορούσαν στο εγχώ

ριο factoring και μόνο τα 86.486 εκατ. € (8,5%) στο διεθνές factoring, το οποίο 

ως γνωστόν διακρίνεται περαιτέρω σε εισαγωγικό και εξαγωγικό. Θα πρέπει 

να τονίσουμε όμως ότι, παρ' όλο που το διεθνές factoring αποτελεί σχετικά μι

κρό ποσοστό του συνολικού, αυτό αναπτύσσεται πολύ πιο γρήγορα, όπως θα 

δούμε από τα στοιχεία του επόμενου πίνακα. 

Τέλος, στον Πίνακα 4 παραθέτουμε για την περίοδο 2001-2005 την κα

τανομή του κύκλου εργασιών του διεθνούς factoring σε εισαγωγικό και εξα

γωγικό, κυρίως με συγκεντρωτικά στοιχεία των 274 εταιρειών-μελών της «Fa

ctors Chain International» (FCI), η οποία αποτελεί τον κυριότερο διεθνή συλλο

γικό φορέα στον τομέα του factoring, όπως αναφέραμε στα πλαίσια της ανά

λυσης του Κεφαλαίου 3 (υποδιαίρεση 3.2.). Όπως μας δείχνουν τα στοιχεία του 

Πίνακα 4 (γραμμή 7), κατά την 5ετία 2001-2005 ο κύκλος εργασιών του πα

γκόσμιου διεθνούς factoring, ως ποσοστό του αντίστοιχου συνολικού (εγχώ

ριου + διεθνούς), ήταν κατά μέσο όρο 6,9%. Κάτι άλλο που μας δείχνουν τα 

στοιχεία του Πίνακα 4 (γραμμές 8 και 9), είναι ότι κατά την εξεταζόμενη 5ετία 

η ποσοστιαία συμβολή των 274 εταιρειών-μελών της FCI ήταν πολύ σημαντική 

όσον αφορά στη διαμόρφωση του παγκόσμιου συνολικού (κατά μέσο όρο 

49,6%) αλλά και του παγκόσμιου διεθνούς factoring (κατά μέσο όρο 59,2%). 

Επίσης, τα στοιχεία του Πίνακα 4 (γραμμές 10 και 11) μας δείχνουν την ποσο

στιαία κατανομή του διεθνούς factoring των εταιρειών-μελών της FCI σε εξα

γωγικό (κατά μέσο όρο 69,7%) και εισαγωγικό (κατά μέσο όρο 30,3%), πράγμα 

που σημαίνει ότι στα πλαίσια του διεθνούς factoring κυριαρχεί το εξαγωγικό. 

Τέλος, στα πλαίσια της πληροφόρησης που μας παρέχει η τελευταία 

στήλη του Πίνακα 4, αξίζει να σημειωθούν δύο παρατηρήσεις: (1) κατά την εξε

ταζόμενη 5ετία 2001-2005, ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης (ΜΕΡΑ) του παγκό

σμιου διεθνούς factoring ήταν 20,5%, δηλ. διπλάσιος εκείνου για το παγκό

σμιο συνολικό factoring, και (2) στα πλαίσια της ανάπτυξης των δραστηριο

τήτων των εταιρειών-μελών της FCI κατά την εξεταζόμενη 5ετία 2001-2005, ο 

ΜΕΡΑ για το συνολικό factoring ήταν 16,6% (αντίστοιχο παγκόσμιο 10,3%), για 

το διεθνές 27,1% (αντίστοιχο παγκόσμιο 20,5%), για το εξαγωγικό 33,3% και 

για το εισαγωγικό 13,8%. Αποτελεί ευχάριστη διαπίστωση το γεγονός ότι το 

εξαγωγικό factoring διεθνώς (αλλά και στην Ελλάδα) αναπτύσσεται τα τελευ

ταία χρόνια με ταχύτατους ρυθμούς, πράγμα που σημαίνει ότι ο θεσμός του 

factoring συμβάλλει όλο και πιο σημαντικά στη χρηματοδότηση και στην α

σφάλιση των βραχυπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

Κατανομή κύκλου εργασιών του διεθνούς factoring των εταιρειών-μελών 

της FCI, σε εξαγωγικό και εισαγωγικό, 2001-2005 

(Εταιρείες-Μέλη της FCI: 274) 

(Σε εκατ. ευρώ) 

Κατηγορίες κύκλου εργασιών 

factoring 

Παγκόσμιο συνολικό (1) 

Παγκόσμιο διεθνές (2) 

Συνολικό των μελών της FCI (3) 

Διεθνές των μελών της FCI (4) 

Εξαγωγικό των μελών της FCI (5) 

Εισαγωγικό των μελών της FCI (6) 

(2)/(1) 

(3)/(1) 

(4)/(2) 

(5)/(4) 

(6)/(4) 

(%) (7) 

(%) (8) 

(%) 0) 

(%) (10) 

(%)(11) 

2001 

685.682 

41.023 

312.902 

21.163 

13.310 

7.853 

6,0 

45,6 

51,6 

62,9 

37,1 

2002 

724.197 

42.916 

333.514 

22.718 

14.649 

8.069 

5,9 

46,1 

52,9 

64,5 

35,5 

2003 

760.392 

47.735 

371.215 

30.521 

21.606 

8.915 

6,3 

48,8 

63,9 

70,8 

29,2 

2004 

860.215 

68.265 

437.932 

43.565 

32.405 

11.160 

7,9 

50,9 

63,8 

74,4 

25,6 

2005 

1.016.547 

86.486 

577.832 

55.263 

42.073 

13.190 

8,5 

56,8 

63,9 

76,1 

23,9 

ΜΕΡΑ 

(2001-

2005) 

( % ) 

10,3 

20,5 

16,6 

27,1 

33,3 

13,8 

-

-

-

-

-

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από τις ιστοσελίδες της FCI (www.factors-chain.com). 

4.1.2. Εκκρεμή υπόλοιπα χρεών από βραχυπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις 

που παρασχέθηκαν από ανεπτυγμένες χώρες-μέλη ΟΟΣΑ, 1999-2005 

Όπως αναφέραμε στα πλαίσια της ανάλυσης του Κεφαλαίου 2 (υπο

διαίρεση 2.2.1.), η χρηματοδότηση των βραχυπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώ

σεων γίνεται διεθνώς, αλλά και στην Ελλάδα, κυρίως μέσω των εμπορικών τρα

πεζών αλλά και μέσω των εταιρειών factoring. Ειδικά για την Ελλάδα, ακόμα 

και σήμερα η χρηματοδότηση γίνεται κυρίως μέσω των εμπορικών τραπεζών, 

ενώ, όπως είδαμε στην προηγούμενη υποδιαίρεση 4.1.1., από το 1994 μέχρι 

και σήμερα αυξάνεται με ταχύτατους ρυθμούς η συμβολή του θεσμού factor

ing στη χρηματοδότηση των βραχυπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων. Θεω

ρούμε σχεδόν βέβαιο ότι η ταχεία ανάπτυξη του διεθνούς factoring στην Ελ

λάδα θα συνεχιστεί και στην επόμενη δεκαετία, αφού ο νέος αυτός θεσμός 

για την Ελλάδα είναι, ακόμα και σήμερα, παντελώς άγνωστος σε πολλές χι

λιάδες ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, κυρίως MME. 
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Στους Πίνακες 5 και 6 που ακολουθούν παραθέτουμε στοιχεία για τα 

εκκρεμή υπόλοιπα χρεών (στο τέλος έτους), τα οποία αφορούν σε βραχυ

πρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις διάρκειας κάτω του έτους. 

Σχετικά με τα στοιχεία των Πινάκων 5 και 6 θα πρέπει να σημειώσουμε 

τα εξής: (1) οι δύο πίνακες παρουσιάζουν τα εκκρεμή υπόλοιπα (στο τέλος 

έτους) των βραχυπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων που χρηματοδοτήθηκαν 

μέσω εμπορικών τραπεζών, και που συνδέονται με εξαγωγές κυρίως κατανα

λωτικών αγαθών (2) τα ετήσια σύνολα για κάθε έτος είναι τα ίδια και στους 

δύο πίνακες, δεδομένου ότι ο Πίνακας 5 παρουσιάζει τα στοιχεία με βάση τις 

πιστώτριες χώρες ΟΟΣΑ (reporting countries), ενώ ο Πίνακας 6 με βάση τις 

λήπτριες χώρες (recipient countries), οι περισσότερες των οποίων είναι ανα

πτυσσόμενες χώρες μη-μέλη ΟΟΣΑ, αλλά και χώρες-μέλη ΟΟΣΑ- και (3) τα 

στοιχεία αναφέρονται μόνο σε βραχυπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις που 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

Εκκρεμή υπόλοιπα χρεών (στο τέλος έτους) από βραχυπρόθεσμες 

εξαγωγικές πιστώσεις (μέχρι 1 έτος) που παρασχέθηκαν 

από ανεπτυγμένες χώρες-μέλη ΟΟΣΑ, 1999-2005 

(Σε εκατ. δολ. ΗΠΑ) 

Χώρες 

1. Αυστρία 

2. Γαλλία 

3. Γερμανία 

4. Ιταλία 

5. Ολλανδία 

6. Σουηδία 

7. Αγγλία 

8. Καναδάς 

9. Ιαπωνία 

10. ΗΠΑ 

11. Λοιπές χώρες ΟΟΣΑ 

Σύνολο χωρών ΟΟΣΑ 

1999 

331,4 

4.165,1 

2.750,1 

106,0 

807,6 

149,3 

18,2 

5.202,4 

5.529,5 

687,2 

12.302,6 

32.049,4 

2000 

349,5 

3.272,3 

2.716,0 

41,0 

368,5 

173,8 

12,8 

5.295,6 

5.906,3 

577,9 

11.724,4 

30.438,1 

2001 

366,6 

609,9 

3.200,1 

108,3 

450,5 

359,8 

10,7 

5.518,0 

4.650,1 

579,0 

13.937,0 

29.790,0 

2002 

133,9 

1.105,5 

3.804,9 

20,0 

106,0 

287,0 

9,9 

4.517,6 

9.323,6 

623,2 

17.885,0 

37.816,6 

2003 

112,1 

1.819,3 

4.927,0 

108,5 

192,8 

296,7 

9,4 

6.142,8 

12.761,6 

873,2 

19.936,7 

47.180,1 

2004 

101,7 

1.536,8 

6.024,9 

118,0 

191,4 

648,1 

8,7 

4.430,7 

14.210,7 

4.045,0 

6.567,4 

37.883,4 

2005 

8,0 

1.275,6 

4.329,4 

-

1.072,1 

125,9 

-

5.933,3 

13.825,4 

5.348,1 

25.701,1 

57.618,9 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων που δημοσιεύονται στο έγγραφο με τίτλο «2005 Report on Export Credit 
Activities» και με στοιχεία TD/PG(2006)21/PROV, OECD, Trade Directorate, Trade Committee, Working 
Party on Export Credits & Credit Guarantees (ECG). Τα στοιχεία στο παραπάνω έγγραφο δίδονται 
σε εκατ. ΕΤΔ (SDRs) και τα μετατρέψαμε σε δολ. ΗΠΑ με βάση τις ετήσιες ισοτιμίες USD/SDR 
(γεωμετρικοί μέσοι όροι) που δημοσιεύονται στο περιοδικό IMF, International Financial Statistics, 
March 2006. To παραπάνω έγγραφο βρίσκεται στις ιστοσελίδες του ΟΟΣΑ (www.oecd.org). 
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έτυχαν «δημόσιας στήριξης» (officially supported), δηλ. πιστώσεις οι οποίες εί

χαν ασφαλιστεί από τους κρατικούς ΟΑΕΠ των χωρών εξαγωγής. 

Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 5, το ετήσιο σύνολο των εκκρεμών 

υπολοίπων από βραχυπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις για το έτος 1999 ήταν 

32.049,4 εκατ. $, ενώ για το,2005 57.618,9 εκατ. $, δηλ. στην περίοδο 1999-

2005 υπήρξε μία μέση ετήσια αύξηση της τάξης του 10,3%, χωρίς όμως να 

υπάρχει μία συνεχής ανοδική τάση από έτος σε έτος, όπως φαίνεται άλλωστε 

από τα επιμέρους ετήσια σύνολα. 

Όπως φαίνεται στην πρώτη στήλη του παραπάνω πίνακα, δεν παρα

θέσαμε όλες τις πιστώτριες χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ (που είναι συνολικά 30), 

αλλά τις 10 κυριότερες, εκ των οποίων οι 5 πρώτες κατά σειρά σπουδαιότη

τας, είναι οι εξής: Ιαπωνία, Καναδάς, Γερμανία, Γαλλία και ΗΠΑ. Η μέση πο

σοστιαία συμβολή του συνόλου των παραπάνω 5 χωρών στη διαμόρφωση των 

ετήσιων γενικών συνόλων κατά την περίοδο 1999-2005 ήταν 55,4%, των άλ

λων 5 χωρών ήταν 2,7%, ενώ η συμβολή των υπόλοιπων 20 χωρών-μελών του 

ΟΟΣΑ που δεν εμφανίζονται στον πίνακα ήταν 41,9%. Με άλλα λόγια, η μέση 

ποσοστιαία συμβολή των κυριότερων 5 πρώτων χωρών (55,4%) ήταν αρκετά με

γαλύτερη από την αντίστοιχη συμβολή όλων των υπόλοιπων 25 χωρών-μελών 

του ΟΟΣΑ (44,6%). 

Ο Πίνακας 6 που ακολουθεί μας δείχνει, για την ίδια χρονική περίοδο 

και για τα ίδια συνολικά μεγέθη του Πίνακα 5, ποιες ήταν οι κυριότερες, κατά 

σειρά σπουδαιότητας, λήπτριες χώρες των βραχυπρόθεσμων εξαγωγικών πι

στώσεων. Στην πρώτη στήλη του Πίνακα 6, παραθέτουμε για καθεμία από τις 

5 ηπείρους, τις κυριότερες αναπτυσσόμενες λήπτριες χώρες μη-μέλη ΟΟΣΑ 

αλλά και ορισμένες χώρες-μέλη ΟΟΣΑ. Με βάση τα ετήσια σύνολα κατά ήπει

ρο, και υπολογίζοντας τη μέση ποσοστιαία συμβολή κάθε ηπείρου στη δια

μόρφωση των γενικών συνόλων, προκύπτει ότι για την περίοδο 1999-2005 οι 

πιστώσεις παρασχέθηκαν, κατά σειρά μεγέθους, προς χώρες της Ασίας (51,6%), 

Αμερικής (26,0%), Ευρώπης (12,2%), Αφρικής (6,9%) και Ωκεανίας (1,0%). Οι 

πιστώσεις των ομάδων των συγκεκριμένων ληπτριών χωρών που παραθέτουμε 

για κάθε ήπειρο, αθροιστικά λαμβανόμενες, αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό 

μέσο ετήσιο ποσοστό σε σχέση με το σύνολο των πιστώσεων κάθε ηπείρου. Συ

γκεκριμένα, για την περίοδο 1999-2005 έχουμε τα εξής: ομάδα χωρών Ασίας 

(60,6%), ομάδα χωρών Αμερικής (87,8%), ομάδα χωρών Ευρώπης (67,3%), 

ομάδα χωρών Αφρικής (64,8%) και ομάδα χωρών Ωκεανίας (74,5%). Οι ση

μαντικότερες χώρες-λήπτριες κατά ήπειρο, όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 

6, είναι οι εξής: Αφρική (Αλγερία, Ν. Αφρική, Αίγυπτος), Αμερική (ΗΠΑ, Βρα-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6 

Εκκρεμή υπόλοιπα χρεών (στο τέλος έτους) από βραχυπρόθεσμες 

εξαγωγικές πιστώσεις (μέχρι 1 έτος) κατά λήπτριες αναπτυσσόμενες χώρες 

και χώρες-μέλη ΟΟΣΑ, 1999-2005 
(Σε εκατ. δολ. Η Π Α) 

Χώρες 

1. Σύνολο Αφρικής 

Αλγερία 

Αίγυπτος 
Μαρόκο 

Τυνησία 
Ν. Αφρική 

2. Σύνολο Αμερικής 

Μεξικό 

Καναδάς 

ΗΠΑ 
Αργεντινή 

Βραζιλία 
Χιλή 

Βενεζουέλα 
3. Σύνολο Ασίας 

Κίνα 

Κορέα 

Ιαπωνία 
Ινδονησία 

Ινδία 
Ιράν 

Σ. Αραβία 

Τουρκία 
4. Σύνολο Ευρώπης 

Ουγγαρία 
Πολωνία 

Ρωσία 

Τσεχία 

Αγγλία 

Βέλγιο 

Γαλλία 

Γερμανία 

Ιταλία 

Ελλάδα 
Πορτογαλία 

5. Σύνολο Ωκεανίας 

Αυστραλία 

6. Λοιπές χώρες 

Γενικό σύνολο χωρών 

1999 

2.643,7 

276,7 

473,2 

354,7 

335,7 

376,5 

9.849,6 
840,6 
813,2 

3.973,7 

718,0 

1.866,6 
309,3 

283,6 
14.282,4 

2.367,4 

329,3 

615,3 

583,6 

671,3 
787,1 

1.010,9 

907,5 

4.991,5 
296,2 

1.108,9 

141,8 

367,3 
547,7 

123,4 

231,3 
451,4 

284,3 

83,7 

54,1 

266,3 
190,2 

15,9 

32.049,4 

2000 

2.389,9 

389,8 

400,2 
245,7 

276,7 

505,2 

9.213,6 

940,8 

683,6 
3.649,4 

787,1 

1.634,7 
328,4 

268,1 
14.404,4 

2.957,3 

401,5 

830,3 
1.013,4 

520,6 
587,1 

863,8 
714,1 

4.159,6 

220,2 
562,7 

199,3 
306,2 

425,6 
97,7 

225,6 
395,2 

334,9 

76,6 

90,8 
252,4 

156,4 

18,2 

30.438,1 

2001 

1.510,3 

266,8 
280,4 

120,1 

146,3 
292,2 

8.334,8 

722,5 
426,7 

4.418,7 

350,6 

1.078,6 

245,6 

243,3 

15.230,9 

3.487,8 
890,5 

757,4 
902,7 

512,7 

586,9 

1.063,0 

675,0 

4.459,0 

163,1 
368,6 

247,7 

248,8 

502,4 
69,2 

301,1 
447,9 

399,9 

115,1 
94,4 

243,8 
162,7 

11,2 

29.790,0 

2002 

2.461,7 

772,7 

360,0 
140,7 

183,4 

421,2 

10.453,1 
838,0 
135,7 

6.819,1 
150,4 

1123,5 
222,7 

153,0 
20.358,7 

4.853,8 
1.975,0 

760,7 

928,8 
530,2 

639,8 
1.327,7 

925,8 

4.075,0 

165,0 
367,1 

267,8 
209,4 

411,4 
68,2 

257,9 

554,6 

269,0 

75,9 

88,0 
460,4 

390,9 

7,7 

37.816,6 

2003 

3.308,1 

1.159,5 

455,3 

168,8 

191,5 

555,0 

11.816,1 

998,6 

1.659,6 
6.277,7 

155,0 

1.055,6 

268,8 

100,9 
26.489,7 

6.165,6 

2.399,3 

1.187,9 

859,3 

1.092,0 
1.167,2 

1.656,3 

1.422,1 
5.305,4 

224,4 
453,2 

489,7 

265,9 
554,1 

81,6 

385,8 

426,0 

346,9 

91,1 
109,2 
248,2 

182,8 

12,6 

47.180,1 

2004 

3.149,3 

1.299,1 

280,3 

145,8 

178,3 
561,2 

6.444,7 

1.035,0 
98,6 

2.367,3 
262,6 

979,0 

213,3 

83,8 
20.636,7 

4.168,9 
2.038,1 

148,4 
635,4 

777,0 

1.698,0 
1.257,7 

1.694,7 

3.965,4 

171,4 

483,7 

752,9 
250,6 

181,6 
113,8 

224,8 
216,7 

133,5 

45,0 

16,6 

930,0 
830,0 

2.757,3 

37.883,4 

2005 

3.020,1 

1.192,7 

379,5 
149,2 

198,5 

523,6 
13.899,3 

1.334,2 

930,3 

7.724,4 

234,3 

1511,7 

264,5 

215,6 
31.397,8 

7.276,3 
1.956,7 

1.234,3 

939,5 
1.121,8 

1.926,1 

1.408,8 

1.517,6 
5.273,2 

197,1 

193,0 

797,3 

122,8 

436,9 
101,7 

346,6 

520,5 
406,7 

101,2 

109,2 

306,5 
225,3 

3.722,0 

57.618,9 

Πηγή: Όπως στον Πίνακα 5, σ. 95. 
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ζιλία, Μεξικό, Καναδάς), Ασία (Κίνα, Κορέα, Ιράν, Τουρκία), Ευρώπη (Ρωσία, Πο

λωνία, Τσεχία, Γαλλία, Γερμανία), Ωκεανία (Αυστραλία). Τέλος, η μέση ποσο

στιαία συμμετοχή στη διαμόρφωση του συνόλου της Ευρώπης ήταν για την 

Ελλάδα 1,8%. 

4.2. Χρηματοδότηση μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων 

Όπως τονίσαμε και στο Κεφάλαιο 1 της Εισαγωγής, οι εξαγωγικές πι

στώσεις συμβάλλουν σημαντικά στην απρόσκοπτη διεξαγωγή και ανάπτυξη 

του διεθνούς εμπορίου, και ιδιαίτερα στην ανάπτυξη του εμπορίου μεταξύ των 

ανεπτυγμένων χωρών-μελών του ΟΟΣΑ και των αναπτυσσόμενων χωρών μη-

μελών ΟΟΣΑ, οι οποίες ως γνωστόν, λόγω έλλειψης επαρκών κονδυλίων σε ξέ

νο συνάλλαγμα, έχουν ανάγκη τις εξαγωγικές πιστώσεις, και κυρίως τις μεσο-

μακροπρόθεσμες, μέσω των οποίων μπορούν και αποκτούν τα κεφαλαιουχικά 

αγαθά και έργα υποδομής που είναι απαραίτητα για την εκβιομηχάνιση τους 

και, γενικότερα, για την ανάπτυξη της οικονομίας τους και του βιοτικού επι

πέδου των λαών τους. 

Κάτι άλλο που θα πρέπει επίσης να αναφέρουμε στα πλαίσια εισαγω

γικών παρατηρήσεων της παρούσας υποδιαίρεσης είναι ότι η χρηματοδότηση 

των μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων γίνεται διεθνώς μέσω κυ

ρίως των μεγάλων εμπορικών τραπεζών, με την προϋπόθεση βέβαια της ασφά

λισης των πιστώσεων αυτών από κρατικούς ΟΑΕΠ, αλλά παράλληλα, σε αρκε

τές χώρες της Ε.Ε. γίνεται και από ειδικούς κρατικούς φορείς που λειτουρ

γούν είτε με τη μορφή «Τράπεζας Εξωτερικού Εμπορίου» (Foreign Trade Bank), 

είτε με τη μορφή «ΕΧΙΜΒΑΝΚ», δηλ. κρατικού φορέα που χρηματοδοτεί και ταυ

τόχρονα ασφαλίζει εξαγωγικές πιστώσεις, είτε τέλος με μορφή κρατικού «Ει

δικού Φορέα». Θα πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι τα στοιχεία των μεσο-

μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων που παραθέτουμε στους Πίνακες 7 

και 8 (καθώς και στους Πίνακες 9, 10 και 11 που ακολουθούν), αναφέρονται 

μόνο σε μεσο-μακροπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις που τυγχάνουν «δημό

σιας στήριξης» (officially supported), δηλ. πιστώσεις που παρέχονται με στήρι

ξη επιτοκίου, ή που ασφαλίζονται από κρατικούς ΟΑΕΠ. 

4.2.1. Ροές μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων που παρασχέθη

καν από ανεπτυγμένες χώρες-μέλη ΟΟΣΑ, 1999-2005 

Στον Πίνακα 7, που παραθέτουμε στη συνέχεια, δίδονται στοιχεία για 

την περίοδο 1999-2005, όπου φαίνονται οι αξίες σε εκατ. δολ. ΗΠΑ των μεσο-
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μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων (άνω του έτους) που χορηγήθηκαν 
από χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ, ενώ στον αμέσως επόμενο Πίνακα 8 δίδονται αντί
στοιχα στοιχεία για την ίδια περίοδο, όπου φαίνονται οι αξίες των μεσο-μακρο-
πρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων κατά λήπτριες χώρες μη-μέλη του ΟΟΣΑ, 
αλλά και χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ. Στην τελευταία γραμμή του Πίνακα 7, εκτός 
από τα σύνολα των μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων, παραθέ
τουμε και τα σύνολα που αφορούν σε μακροπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις 
(άνω των 5 ετών), τα οποία φυσικά αποτελούν μέρος των μεσο-μακροπρόθε
σμων εξαγωγικών πιστώσεων (άνω του έτους). Εννοείται ότι τα κονδύλια των 
μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων (άνω των 5 ετών) του Πίνακα 7 
ισχύουν και για τον Πίνακα 8. 

Εξετάζοντας τα κονδύλια του Πίνακα 7, και υπολογίζοντας τη μέση ε
τήσια ποσοστιαία συμβολή των κυριότερων χωρών-μελών του ΟΟΣΑ στη δια
μόρφωση των γενικών συνόλων ανά έτος, παρατηρούμε ότι οι 6 σημαντικό
τερες χώρες, για ολόκληρη την περίοδο 1999-2005, είναι κατά σειρά σπου
δαιότητας οι εξής: ΗΠΑ (21,4%), Ιαπωνία (14,7%), Γερμανία (15,1%), Γαλλία 
(10,9%), Καναδάς (8,9%) και Αγγλία (7,1%). Το άθροισμα των ποσοστών είναι 
79,7%, γεγονός που αποδεικνύει τη σπουδαιότητα των παραπάνω 6 χωρών-
μελών του ΟΟΣΑ, όσον αφορά στην παροχή μεσο-μακροπρόθεσμων εξάγω-' 
γικών πιστώσεων σε όλο τον κόσμο. 

Επίσης, μία άλλη πληροφόρηση που μας παρέχουν τα στοιχεία της 
τελευταίας γραμμής του Πίνακα 7 είναι ότι οι μακροπρόθεσμες εξαγωγικές 
πιστώσεις (άνω των 5 ετών), ως ποσοστό των μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγω
γικών πιστώσεων (άνω του έτους), ήταν κατά μέσο όρο 38,1% για ολόκληρη 
την εξεταζόμενη περίοδο. Σχετικά με την τελευταία αυτή πληροφόρηση, θα 
πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι οι μεσοπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις (2-5 
έτη) συνήθως χρησιμοποιούνται για εξαγωγές ενδιάμεσων προϊόντων και 
κεφαλαιουχικών αγαθών, ενώ οι μακροπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις (άνω 
των 5 ετών) χρησιμοποιούνται κυρίως για την κατασκευή πλοίων, αεροσκα
φών, καθώς και ολόκληρων σχεδίων (projects) (σταθμοί παραγωγής ενέρ
γειας, έργα υποδομής, κλπ.). 

Ο Πίνακας 8 μάς παρέχει την ίδια πληροφόρηση με τον Πίνακα 7, 
αλλά υπό άλλη μορφή. Δηλ. εδώ έχουμε και πάλι τα κονδύλια των μεσο-
μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων (άνω του έτους) για την περίοδο 
1999-2005, αλλά από πλευράς των αναπτυσσόμενων χωρών-ληπτριών, καθώς 
και χωρών-μελών του ΟΟΣΑ, σε αγοραστές των οποίων παρασχέθηκαν οι 
μεσο-μακροπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις του Πίνακα 7. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7 

Ροές μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων (άνω του έτους) 

που παρασχέθηκαν από ανεπτυγμένες χώρες-μέλη ΟΟΣΑ, 1999-2005 

(Σε εκατ. δολ. Η ΠΑ) 

Χώρες 

1. Αυστρία 

2. Γαλλία 

3. Γερμανία 

4. Ιταλία 

5. Ολλανδία 

6. Σουηδία 

7. Αγγλία 

8. Καναδάς 

9. Ιαπωνία 

10. ΗΠΑ 

11. Λοιπές χώρες ΟΟΣΑ 

Σύνολο χωρών ΟΟΣΑ 

(Εκ των οποίων πιστώσεις 

άνω των 5 ετών) 

1999 

2.155,8 

5.423,7 

6.706,2 

1.615,6 

935,0 

1.551,7 

5.184,6 

3.705,9 

8.032,6 

12.903,8 

5.397,0 

53.611,9 

21.350,2 

2000 

942,2 

4.539,5 

10.229,6 

3.248,7 

1.231,6 

3.494,8 

5.836,9 

4.757,3 

10.838,4 

13.294,6 

5.116,0 

63.529,6 

20.855,9 

2001 

1.028,1 

5.620,8 

5.740,4 

1.868,7 

574,9 

1.684,4 

3.034,4 

4.870,8 

9.081,0 

16.827,6 

4.251,5 

54.582,6 

18.206,7 

2002 

1.473,8 

5.796,9 

5.807,3 

1.798,1 

456,3 

1.652,0 

4.600,4 

4.158,2 

5.728,8 

10.840,6 

3.795,9 

46.108,3 

16.596,8 

2003 

1.292,6 

5.674,2 

7.844,9 

3.059,4 

1.154,7 

1.073,0 

3.790,4 

6.990,2 

11.471,6 

12.876,8 

5.311,6 

60.539,4 

21.001,8 

2004 

1.522,0 

7.758,5 

11.959,7 

5.089,4 

1.111,9 

1.398,2 

3.008,0 

5.959,1 

9.082,5 

10.270,2 

8.025,5 

65.185,0 

28.380,2 

2005 

2.284,1 

9.788,6 

15.002,8 

5.252,5 

1.249,1 

2.352,5 

2.856,8 

6.188,3 

5.877,4 

8.803,9 

6.656,7 

66.312,7 

30.934,2 

Πηγή: Όπως στον Πίνακα 5, σ. 95. 

Στον Πίνακα 8 παραθέτουμε τα κονδύλια των μεσο-μακροπρόθεσμων 

εξαγωγικών πιστώσεων (άνω του έτους) για τις 5 ηπείρους (Αφρική, Αμερική, 

Ασία, Ευρώπη, Ωκεανία), ενώ για κάθε ήπειρο παρουσιάζουμε τις σημαντικό

τερες χώρες-λήπτριες των πιστώσεων αυτών. Η μέση ποσοστιαία κατανομή των 

πιστώσεων κατά ήπειρο στην περίοδο 1999-2005 είχε ως εξής κατά σειρά σπου

δαιότητας: Ασία (47,2%), Αμερική (28,1%), Ευρώπη (15,5%), Αφρική (7,4%) και 

Ωκεανία (0,5%). Οι ομάδες των συγκεκριμένων χωρών-ληπτριών που παραθέ

τουμε για κάθε ήπειρο, αθροιστικά λαμβανόμενες, αντιπροσωπεύουν ένα ση

μαντικό ποσοστό σε σχέση με το σύνολο της κάθε ηπείρου. Συγκεκριμένα, για 

ολόκληρη την περίοδο 1999-2005 έχουμε τα εξής: ομάδα χωρών Αφρικής 

(70,2%), ομάδα χωρών Αμερικής (83,8%), ομάδα χωρών Ασίας (61,5%), ομάδα 

χωρών Ευρώπης (68,7%) και ομάδα χωρών Ωκεανίας (61,5%). Εδώ θα πρέπει 

να σημειώσουμε ότι η σύνθεση της ομάδας των χωρών της Ευρώπης στον 

Πίνακα 8 διαφέρει από εκείνη του Πίνακα 6, δεδομένου ότι ο Πίνακας 6 ανα

φέρονταν σε βραχυπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις. Με άλλα λόγια, η «βα

ρύτητα» των χωρών-ληπτριών διαφοροποιείται όταν πρόκειται για βραχυπρό

θεσμες ή μεσο-μακροπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8 
Ροές μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων (άνω του έτους) 

κατά λήπτριες αναπτυσσόμενες χώρες και χώρες-μέλη ΟΟΣΑ, 1999-2005 

(Σε εκατ. δολ. Η ΠΑ) 

Χώρες 

1. Σύνολο Αφρικής 

Αλγερία 

Αίγυπτος 

Μαρόκο 

Τυνησία 

Ν. Αφρική 
2. Σύνολο Αμερικής 

Μεξικό 
Καναδάς 

ΗΠΑ 
Αργεντινή 

Βραζιλία 
Χιλή 

Βενεζουέλα 

3. Σύνολο Ασίας 
Κίνα 

Κορέα 

Ιαπωνία 

Ινδονησία 
Ινδία 
Ιράν 

Σ. Αραβία 

Τουρκία 
4. Σύνολο Ευρώπης 

Κροατία 

Πολωνία 

Ρουμανία 

Ρωσία 

Αγγλία 

Γαλλία 

Γερμανία 

Ελβετία 

Ελλάδα 

Ολλανδία 

Πορτογαλία 

5. Σύνολο Ωκεανίας 

Αυστραλία 

6. Λοιπές χώρες 
Γενικό σύνολο χωρών 

(Εκ των οποίων πιστώσεις 
άνω των 5 ετών) 

1999 

3.774,1 

520,7 

791,3 

118,9 
345,0 

433,9 

14.776,1 

3.963,8 
198,9 

2.796,4 

1.091,5 

2.285,3 

534,7 
968,7 

29.164,0 

3.482,3 
2.671,4 

305,2 

1.304,5 
1.820,7 

1.626,2 
3.817,2 

4.554,8 
5.682,8 

624,9 

555,8 

483,6 

578,3 

158,5 

239,9 

69,2 

159,3 
190,8 
548,4 

202,9 

210,2 
183,2 

4,7 
53.611,9 

21.350,2 

2000 

6.168,8 

1.038,6 

223,5 

410,8 
164,3 

3.796,2 

19.171,7 

5.490,3 
227,8 

4.880,6 

830,5 
2.506,8 

681,9 
449,2 

30.046,2 
2.393,2 

1.646,4 

144,9 

785,9 

1.263,6 

2.458,1 
3.205,9 
6.649,5 

7.751,0 
191,0 
139,7 

672,9 

2.028,0 

1.182,5 

547,3 
174,4 

99,1 
169,2 

618,0 
10,0 

102,7 

60,3 

289,2 
63.529,6 

20.855,9 

2001 

4.133,3 

1.879,9 
120,3 

49,5 
125,6 

410,5 
19.477,0 

4.466,3 
272,4 

4.808,2 

1.010,8 
3.077,3 

462,2 

2.221,2 

25.314,3 

3.277,5 

1.951,4 

397,9 
977,4 

749,6 

3.283,3 
2.492,5 

3.061,2 

5.395,4 

127,0 
366,4 

462,5 
1.464,4 

273,9 

102,9 

257,9 
494,2 

13,0 

380,5 

11,4 
29,6 
28,6 

233,0 
54.582,6 

18.206,7 

2002 

4.028,9 

1.090,8 
280,7 

261,4 

354,8 

615,7 

14.331,6 
3.597,2 

189,8 

3.822,8 

73,1 
2.578,2 

281,3 
1.038,5 

21.099,2 

2.461,8 

1.293,1 

1,0 
572,2 

450,1 
1.996,8 
3.224,1 

2.205,3 

5.722,6 

11,9 
234,3 

533,4 

1.021,6 

69,8 
225,2 

36,6 

246,8 

7,2 
67,0 
12,9 

84,4 

2,6 
841,6 

46.108,3 

16.596,8 

2003 

4.646,2 

1.766,5 

823,5 

395,0 
193,3 

429,5 

17.630,8 
4.033,4 
1.657,7 

5.235,7 

3,1 
2.175,9 

325,4 
532,4 

25.481,7 

3.074,0 

1.054,5 
9,5 

4.152,7 

522,9 

2.262,8 
2.019,4 

2.666,9 
11.662,7 

144,5 

3.837,5 

1.321,0 
2.148,4 

370,3 
98,7 

125,3 

53,1 

410,5 
474,2 

9,4 
441,3 

411,0 
676,7 

60.539,4 

21.001,8 

2004 

4.113,1 

696,5 
927,7 

50,3 
545,8 

642,8 
13.171,4 

2.966,2 

1574,6 
4.972,4 

174,6 
1.188,4 

624,6 
517,4 

30.110,3 
5.874,9 

329,3 
152,4 

827,2 
1.583,7 

5.148,6 

3.662,0 
2.462,1 

13.239,5 

360,8 

74,3 
1.003,7 

3.208,0 

929,1 

478,9 

34,9 

1.764,9 

352,8 

802,6 

6,1 
763,1 
559,7 

2.139,4 

63.536,8 

28.380,2 

2005 

3.001,4 

1.020,0 

361,0 

313,0 
300,7 

26,6 

15.192,6 
2.752,7 

1.344,0 
6.842,8 

24,1 

1.591,3 

961,1 
562,3 

31.993,0 

3.907,5 

1.452,3 

1,3 
523,2 

1.260,8 

4.316,3 

2.140,8 

2801,2 

15.813,8 

5,5 
374,4 

512,4 

5781,3 
2.093,9 

63,2 
66,7 

2.269,4 

289,6 
688,0 

13,6 
311,7 

58,2 

0,2 
66.312,7 

30.934,2 

Πηγή: Όπως στον Πίνακα 5, σ. 95. 
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Οι σημαντικότερες χώρες-λήπτριες κατά ήπειρο, όπως παρουσιάζονται 
στον Πίνακα 8, είναι οι εξής: Αφρική (Αλγερία, Αίγυπτος), Αμερική (Μεξικό, ΗΠΑ, 
Βραζιλία, Βενεζουέλα), Ασία (Κίνα, Κορέα, Τουρκία, Σ. Αραβία, Ινδονησία, Ιν
δία), Ευρώπη (Ρωσία, Πολωνία, Ελβετία, Αγγλία, Ρουμανία, Ολλανδία) και Ωκεα
νία (Αυστραλία). 

Επίσης, υπενθυμίζουμε κάτι που ήδη αναφέραμε στην υποδιαίρεση 
2.3.2., ότι δηλ. μόνο οι μεσο-μακροπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις (με διάρ
κεια άνω των 2 ετών) διέπονται από Συμφωνίες και Κανόνες που ισχύουν στα 
πλαίσια του ΟΟΣΑ και της Ε.Ε. Πιο συγκεκριμένα, η βασικότερη δεσμευτική 
Συμφωνία που ισχύει στα πλαίσια του ΟΟΣΑ ονομάζεται «Διακανονισμός για 
τις Εξαγωγικές Πιστώσεις που τυγχάνουν Δημόσιας Στήριξης» (Arrangement 
on Officially Supported Export Credits), και για συντομία, Arrangement και στα 
ελληνικά Διακανονισμός. 

Ο Διακανονισμός14 ισχύει από το 1978 και στα πλαίσια του ΟΟΣΑ απο
τελεί «Συμφωνία Κυρίων», ενώ στα πλαίσια της Ε.Ε. έχει ενσωματωθεί στο Κοι
νοτικό Δίκαιο με τη μορφή Απόφασης του Συμβουλίου της Ε.Ε. Το κείμενο του 
Διακανονισμού έχει υποστεί αρκετές τροποποιήσεις μέχρι σήμερα, ενώ πρό
σφατα αναθεωρήθηκε πλήρως και ως αναθεωρημένο ισχύει από την 1.12.2005. 
Το σχετικό έγγραφο του ΟΟΣΑ αποτελείται από 83 σελίδες και έχει στοιχεία 
TD/PG(2005)38/FINAL. 

Παραπάνω αναφερθήκαμε στις μεσο-μακροπρόθεσμες εξαγωγικές 
πιστώσεις που τυγχάνουν «δημόσιας στήριξης». Με βάση το άρθρο 5 του Δια
κανονισμού, η «Δημόσια Στήριξη» μπορεί να έχει τις εξής μορφές: (1) ασφά
λιση ή εγγύηση εξαγωγικών πιστώσεων, (2) χρηματοδότηση με δημόσια στή
ριξη, υπό τη μορφή άμεσης πίστωσης (χρηματοδότησης/αναχρηματοδότησης, 
ή στήριξης επιτοκίου), (3) χρηματοδότηση βοήθειας (πιστώσεις και δωρεές) 
και (4) συνδυασμός των παραπάνω. 

Θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι, για τη «στήριξη του επιτοκίου» που 
αναφέρεται στην περίπτωση (2) παραπάνω, θα μιλήσουμε εκτενώς στην υπο
διαίρεση 6.2., ενώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι η περίπτωση (1) είναι διεθνώς 
γνωστή ως «pure cover» (καθαρή κάλυψη) και σημαίνει δημόσια στήριξη μόνο 
υπό τη μορφή ασφάλισης ή εγγύησης των μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγω
γικών πιστώσεων. Δηλαδή, η χρηματοδότηση της μορφής «Πίστωσης Προμη-

14. Για τους ενδιαφερόμενους αναγνώστες, το ισχύον κείμενο του «Διακανο
νισμού» στην αγγλική και γαλλική γλώσσα παρατίθεται στις ιστοσελίδες του ΟΟΣΑ 
(www.oecd.org). 
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θευτή» (Supplier's Credit) ή «Πίστωσης στον Αγοραστή» (Buyer's Credit) γίνεται 
μόνο μέσω των τραπεζών και η «δημόσια στήριξη» περιορίζεται μόνο στην 
ασφαλιστική κάλυψη ή εγγύηση των μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώ
σεων από τους κρατικούς ΟΑΕΠ, ή από ιδιωτικούς που ενεργούν για λογαρια
σμό του Κράτους. Τέλος, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στην Ελλάδα ισχύει 
μόνο η περίπτωση «pure cover», δηλ. δεν υπάρχει «δημόσια στήριξη» της μορ
φής (1) που αναφέραμε παραπάνω (άμεσες πιστώσεις, στήριξη επιτοκίου, κλπ.). 

Στη συνέχεια παραθέτουμε τον Πίνακα 9, στην τελευταία γραμμή του 
οποίου παρουσιάζονται τα σύνολα των μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώ
σεων (άνω των 5 ετών), όπως τα είδαμε στις τελευταίες γραμμές των Πινάκων 
7 και 8. Η διαφορά είναι ότι στον Πίνακα 9 δίνουμε την κατανομή των παρα
πάνω συνόλων των μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων σύμφωνα με τη 
μορφή «δημόσιας στήριξης» που έτυχαν. 

Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 9, υπολογίσαμε ότι στην περίοδο 1999-
2005, κατά μέσο όρο, η κατανομή των μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώ
σεων (άνω των 5 ετών) κατά μορφή πιστώσεων που έτυχαν «δημόσιας στήρι
ξης» είχε ως εξής: καθαρή κάλυψη (67,9%), άμεση πίστωση (17,9%), στήριξη 
επιτοκίου (13,9%) και αναχρηματοδότηση (0,1%). Με άλλα λόγια, είναι σαφές 
ότι ο κυριότερος όγκος (67,9%) των μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων 
παρέχεται από εξαγωγείς των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ μέσω «δημόσιας στή
ριξης» της μορφής «καθαρής κάλυψης» (pure cover). Όπως εξηγήσαμε παρα
πάνω, αυτό σημαίνει ότι ο κύριος όγκος των παρεχόμενων μακροπρόθεσμων 
εξαγωγικών πιστώσεων δεν χρηματοδοτείται με μέτρα «δημόσιας στήριξης» (άμε
σες πιστώσεις, στήριξη επιτοκίου, αναχρηματοδότηση), αλλά η χρηματοδό-

ΠΙΝΑΚΑΣ 9 

Μακροπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις (άνω των 5 ετών) 
κατανεμημένες με βάση τη μορφή «δημόσιας στήριξης» 

(Σε εκατ. δολ. Η ΠΑ) 

Μορφές πιστώσεων 
δημόσιας στήριξης 

Καθαρή κάλυψη (Pure Cover) 

Άμεση πίστωση (Direct Credit) 

Στήριξη επιτοκίου 

(Int. Rate Support) 

Αναχρηματοδότηση (Refinancing) 

Σύνολο 

1999 

12.466,5 

5500,7 

3.339,6 

43,4 

21.350,2 

2000 

13.846,8 

2.610,7 

4.342,4 

56,0 

20.855,9 

2001 

11.525,9 

3.004,3 

3.676,4 

-

18.206,6 

2002 

12.414,3 

1.652,0 

2.530,5 

-

16.596,8 

2003 

12.889,2 

5.608,5 

2.453,1 

51,0 

21.001,8 

2004 

19.793,5 

6.149,0 

2.437,7 

-

28.380,2 

2005 

25.309,6 

3.837,8 

1.696,2 

90,6 

30.934,2 

Πηγή: Όπως στον Πίνακα 5, σ. 95. 
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τησή τους γίνεται μέσω εμπορικών τραπεζών, ενώ η «δημόσια στήριξη» παρέ
χεται μόνο υπό τη μορφή ασφαλίσεων ή εγγυήσεων των πιστώσεων από τους 
κρατικούς Οργανισμούς Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ECAs: Export Cre
dit Agencies), ή από αντίστοιχους ιδιωτικούς Οργανισμούς, οι οποίοι ασφαλί
ζουν τους «μη εμπορεύσιμους κινδύνους» για λογαριασμό του Κράτους. Όπως 
αναφέραμε ήδη παραπάνω, τουλάχιστον μέχρι και σήμερα, στην Ελλάδα παρέ
χεται «δημόσια στήριξη» μόνο υπό τη μορφή «καθαρής κάλυψης» (pure cover). 

Όταν φτάσουμε στην υποδιαίρεση 5.2., θα δείξουμε ότι, μετά από θε
σμικές μεταβολές που έλαβαν χώρα κυρίως την τελευταία δεκαετία, οι περισ
σότεροι Οργανισμοί Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ECAs) που λειτουρ
γούν σήμερα σε χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ είναι ιδιωτικές Α.Ε. που λειτουργούν 
για δικό τους λογαριασμό όσον αφορά στην ασφάλιση εξαγωγικών πιστώ
σεων έναντι «εμπορεύσιμων κινδύνων», ενώ για την ασφάλιση των «μη εμπο
ρεύσιμων κινδύνων», στους οποίους εξ ορισμού υπάγεται και η ασφάλιση των 
μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων, λειτουργούν για λογαριασμό 
του Κράτους με ειδική σύμβαση, στην οποία προβλέπεται φυσικά και σχετική 
προμήθεια, δηλ. αμοιβή των παραπάνω ιδιωτικών Α.Ε. για τις ειδικές υπη
ρεσίες που προσφέρουν στο Κράτος. 

4.2.2. Εκκρεμή υπόλοιπα χρεών από μεσο-μακροπρόθεσμες εξαγωγικές 
πιστώσεις που παρασχέθηκαν από ανεπτυγμένες χώρες-μέλη ΟΟΣΑ, 
1999-2005 

Στους Πίνακες 7 και 8 αναλύσαμε και σχολιάσαμε τα κονδύλια των ροών 
των μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων (άνω του έτους), δηλ. τις 
νέες πιστώσεις που παρασχέθηκαν κάθε χρόνο, για την περίοδο 1999-2005, 
κυρίως από ανεπτυγμένες χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ σε αναπτυσσόμενες χώρες 
μη-μέλη του ΟΟΣΑ. Στους Πίνακες 10 και 11 που ακολουθούν, παραθέτουμε 
και πάλι κονδύλια των μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων, αλλά 
αυτή τη φορά τα κονδύλια αναφέρονται στα εκκρεμή υπόλοιπα χρεών (στο 
τέλος έτους) από μεσο-μακροπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις. Με άλλα 
λόγια, οι Πίνακες 10 και 11 είναι αντίστοιχοι με τους Πίνακες 5 και 6, με τη 
διαφορά ότι στους Πίνακες 5 και 6 είχαμε τα εκκρεμή υπόλοιπα χρεών (στο 
τέλος έτους) από βραχυπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις (κάτω του έτους). 

Σχετικά με τα στοιχεία των Πινάκων 10 και 11 θα πρέπει να σημειώσου
με τα εξής: (1) οι δύο πίνακες παρουσιάζουν τα εκκρεμή υπόλοιπα (στο τέλος 
έτους) των μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων που χρηματοδοτή
θηκαν μέσω εμπορικών τραπεζών, ή μέσω κρατικών Τραπεζών Εξωτερικού Εμπο-
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ρίου, ή μέσω «ειδικών» κρατικών Φορέων, και που συνδέονται με εξαγωγές κυ
ρίως ενδιάμεσων και κεφαλαιουχικών αγαθών, ή με υλοποίηση ολόκληρων σχε
δίων (projects)- (2) τα ετήσια σύνολα για κάθε έτος είναι τα ίδια και στους δύο 
πίνακες, δεδομένου ότι ο Πίνακας 10 παρουσιάζει τα στοιχεία με βάση τις πιστώ
τριες χώρες ΟΟΣΑ (reporting countries), ενώ ο Πίνακας 11 με βάση τις λήπτριες 
χώρες (recipient countries), οι περισσότερες των οποίων είναι αναπτυσσόμενες 
χώρες μη-μέλη ΟΟΣΑ, αλλά και χώρες-μέλη ΟΟΣΑ1 και (3) τα στοιχεία αναφέ
ρονται μόνο σε μεσο-μακροπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις που έτυχαν «δη
μόσιας στήριξης» (officially supported), δηλ. πιστώσεις οι οποίες είχαν ασφα
λιστεί από τους κρατικούς ΟΑΕΠ των χωρών εξαγωγής, ή αποτελούσαν απευ
θείας δάνεια από κρατικές Τράπεζες Εξωτερικού Εμπορίου, ή «ειδικούς» κρατι
κούς Φορείς, με ταυτόχρονη στήριξη του επιτοκίου (Interest Make-Up Scheme), 
για την οποία θα μιλήσουμε στην υποδιαίρεση 6.2. του Κεφαλαίου 6. 

Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 10, το ετήσιο σύνολο των εκκρεμών υπο
λοίπων από μεσο-μακροπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις για το έτος 1999 
ήταν 442.822,6 εκατ. $, ενώ για το 2005 398.466,5 εκατ. $, χωρίς αυτό να ση
μαίνει ότι στην εξεταζόμενη περίοδο υπήρξε μία συνεχής τάση μείωσης των εκ-

ΠΙΝΑΚΑΣ 10 

Εκκρεμή υπόλοιπα χρεών (στο τέλος έτους) από μεσο-μακροπρόθεσμες 
εξαγωγικές πιστώσεις (άνω του έτους) που παρασχέθηκαν 

από ανεπτυγμένες χώρες-μέλη ΟΟΣΑ, 1999-2005 

(Σε εκατ. δολ. ΗΠΑ) 

Χώρες 

1. Αυστρία 

2. Γαλλία 

3. Γερμανία 

4. Ιταλία 

5. Ολλανδία 

6. Σουηδία 

7. Αγγλία 

8. Καναδάς 

9. Ιαπωνία 

10. ΗΠΑ 

11. Λοιπές χώρες ΟΟΣΑ 

Σύνολο χωρών ΟΟΣΑ 

1999 

15.920,9 

73.600,4 

52.494,4 

28.516,7 

7.839,8 

8.144,1 

35.052,7 

21.486,4 

53.357,8 

102.013,5 

44.395,9 

442.822,6 

2000 

12.151,1 

72.557,9 

53.095,2 

32.301,7 

8.384,5 

11.003,0 

36.552,8 

22.223,9 

47.423,5 

85.107,5 

4.385,2 

424.653,1 

2001 

7.205,1 

65.129,3 

49.890,4 

26.165,9 

7.671,9 

11.083,3 

29.641,7 

23.102,7 

41.080,7 

96.458,7 

41.836,6 

399.266,3 

2002 

16.355,9 

67.783,4 

82.692,0 

27.466,6 

8.659,1 

11.064,1 

28.085,8 

24.745,4 

37.441,2 

93.741,2 

45.273,4 

443.308,1 

2003 

18.951,4 

69.360,9 

94.368,1 

30.405,5 

5.535,0 

11.497,1 

27.323,1 

20.906,5 

39.952,4 

119.473,6 

47.141,9 

484.915,5 

2004 

19.927,3 

68.044,0 

102.748,4 

35.931,1 

9.426,1 

10.979,1 

26.796,1 

20.685,4 

40.980,0 

49.759,1 

48.126,0 

433.402,6 

2005 

17.228,8 

56.088,4 

89.662,0 

32.996,3 

12.714,5 

11.206,9 

15.319,2 

22.687,1 

37.295,0 

54.849,5 

48.418,8 

398.466,5 

Πηγή: Όπως στον Πίνακα 5, σ. 95. 
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κρεμών υπολοίπων, αφού, όπως δείχνουν τα επιμέρους ετήσια κονδύλια, υπήρ
ξε μία μείωση στην περίοδο 1999-2001, μία αύξηση στην περίοδο 2002-2003 
και στη συνέχεια μία μείωση και πάλι στην περίοδο 2004-2005. 

Όπως φαίνεται στην πρώτη στήλη του παραπάνω πίνακα, δεν παραθέ
σαμε όλες τις πιστώτριες χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ (που είναι συνολικά 30), 
αλλά τις 10 κυριότερες, εκ των οποίων οι 5 πρώτες, κατά σειρά σπουδαιότη
τας, είναι οι εξής: ΗΠΑ, Γερμανία, Γαλλία, Ιαπωνία και Αγγλία. Η μέση ποσο
στιαία συμβολή του συνόλου των παραπάνω 5 χωρών στη διαμόρφωση των 
ετήσιων γενικών συνόλων κατά την περίοδο 1999-2005 ήταν 69,0%, των άλ
λων 5 χωρών ήταν 20,3%, ενώ η συμβολή των υπόλοιπων 20 χωρών-μελών του 
ΟΟΣΑ που δεν εμφανίζονται στον πίνακα ήταν 9,2%. Με άλλα λόγια, η μέση 
ποσοστιαία συμβολή των κυριότερων 5 πρώτων χωρών (69,0%) ήταν αρκετά 
μεγαλύτερη από την αντίστοιχη συμβολή όλων των υπόλοιπων 25 χωρών-
μελών του ΟΟΣΑ (29,5%). 

Ο Πίνακας 11 που ακολουθεί μας δείχνει, για την ίδια χρονική περίοδο 
και για τα ίδια συνολικά μεγέθη του Πίνακα 10, ποιες ήταν οι κυριότερες, κα
τά σειρά σπουδαιότητας, λήπτριες χώρες των μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγω
γικών πιστώσεων. Στην πρώτη στήλη του Πίνακα 11, παραθέτουμε για καθε
μία από τις 5 ηπείρους, τις κυριότερες αναπτυσσόμενες λήπτριες χώρες μη-
μέλη ΟΟΣΑ αλλά και ορισμένες χώρες-μέλη ΟΟΣΑ. 

Με βάση τα ετήσια σύνολα κατά ήπειρο, και υπολογίζοντας τη μέση 
ποσοστιαία συμβολή κάθε ηπείρου στη διαμόρφωση των γενικών συνόλων, 
προκύπτει ότι για την περίοδο 1999-2005 τα εκκρεμή υπόλοιπα χρεών από μεσο-
μακροπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις ήταν, κατά σειρά μεγέθους, της Ασίας 
(44,7%), Αμερικής (19,4%), Ευρώπης (18,6%), Αφρικής (16,4%) και Ωκεανίας 
(0,4%). Τα εκκρεμή υπόλοιπα των ομάδων των συγκεκριμένων ληπτριών χωρών 
που παραθέτουμε για κάθε ήπειρο, αθροιστικά λαμβανόμενα, αντιπροσωπεύουν 
ένα σημαντικό μέσο ετήσιο ποσοστό σε σχέση με το σύνολο των υπολοίπων κά
θε ηπείρου. Συγκεκριμένα, για την περίοδο 1999-2005 έχουμε τα εξής: ομάδα 
χωρών Ασίας (58,3%), ομάδα χωρών Αμερικής (76,4%), ομάδα χωρών Ευρώπης 
(82,3%), ομάδα χωρών Αφρικής (51,6%) και ομάδα χωρών Ωκεανίας (55,6%). 

Οι σημαντικότερες χώρες-λήπτριες κατά ήπειρο, όπως παρουσιάζονται 
στον Πίνακα 11, είναι οι εξής: Αφρική (Αλγερία, Αίγυπτος, Ν. Αφρική), Αμερική 
(Βραζιλία, Μεξικό, ΗΠΑ, Βενεζουέλα), Ασία (Κίνα, Ινδονησία, Τουρκία, Ιράν, Ινδία, 
Κορέα), Ευρώπη (Ρωσία, Πολωνία, Ρουμανία, Ελλάδα, Κροατία), Ωκεανία (Αυ
στραλία). Τέλος, κατά την εξεταζόμενη περίοδο, η μέση ετήσια ποσοστιαία συμ
βολή της Ελλάδας στη διαμόρφωση των συνόλων των εκκρεμών υπολοίπων 
της Ευρώπης ήταν 3,7%. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11 

Εκκρεμή υπόλοιπα χρεών (στο τέλος έτους) από μεσο-μακροπρόθεσμες 

εξαγωγικές πιστώσεις (άνω του έτους) κατά λήπτριες αναπτυσσόμενες 

χώρες και χώρες-μέλη ΟΟΣΑ, 1999-2005 
(Σε εκατ. δολ. ΗΠΑ) 

Χώρες 

1. Σύνολο Αφρικής 

Αλγερία 

Αίγυπτος 

Μαρόκο 

Τυνησία 
Ν. Αφρική 

2. Σύνολο Αμερικής 

Μεξικό 

Καναδάς 

ΗΠΑ 
Αργεντινή 

Βραζιλία 

Χιλή 

Βενεζουέλα 

3. Σύνολο Ασίας 

Κίνα 

Κορέα 

Ιαπωνία 

Ινδονησία 
Ινδία 
Ιράν 

Σ. Αραβία 
Τουρκία 

4. Σύνολο Ευρώπης 

Κροατία 

Πολωνία 

Ρουμανία 

Ρωσία 

Αγγλία 

Γαλλία 

Γερμανία 
Ελβετία 

Ελλάδα 

Ολλανδία 

Πορτογαλία 

5. Σύνολο Ωκεανίας 

Αυστραλία 

6. Λοιπές χώρες 

Γενικό σύνολο χωρών 

1999 

68.447,3 

16.625,6 
9.343,4 

3.744,5 

2.033,1 

3.317,5 

86.861,8 
14.462,4 

1.877,2 

7.786,7 

10.325,7 

17.745,9 

18.140,3 

6.758,2 

211.915,4 
41.684,3 

8.546,1 

262,8 

24.290,0 

10.186,5 

6.480,5 
6.092,1 

22.899,0 

72.118,9 

2.030,9 

12.391,8 
2.612,7 

34.022,9 
1.347,7 

523,9 

248,9 
242,2 

4.417,3 

731,0 
770,2 

1.656,1 

1.025,4 

1.823,1 

442.822,6 

2000 

68.541,7 

15.299,9 
8.863,0 
3.275,4 

2.037,0 
9.110,2 

81.383,5 

15.540,8 
1.670,7 

10.068,3 

7.474,8 

15.409,3 

3.272,8 
5.302,2 

205.142,7 

37.675,3 
8.206,4 

217,8 

23.522,5 
8.410,9 

8.433,6 
5.729,7 

24.844,5 

67.927,2 

1.736,2 

11.776,0 

2.823,3 
31.170,7 

2.319,8 

831,1 

267,8 
359,0 

3.765,6 

1.091,4 

663,3 
837,3 

517,0 
820,7 

424.653,1 

2001 

62.730,5 

14.179,8 

7.333,1 
2.745,9 

1.734,3 
7.684,4 

85.693,5 

14.938,5 
1.667,0 

11.612,9 
7.894,7 

17.669,1 

2.762,3 

6.855,0 

186.819,5 
32.481,5 

8.419,7 

576,5 

21.262,2 
7.944,7 

9.920,0 
5.266,7 

23.184,4 

61.955,8 

1.640,5 

8.947,0 

2.593,8 

29.646,0 
2.517,4 

486,7 

348,6 

850,6 
3.096,4 

1.205,0 
550,2 

663,6 

436,6 
1.403,4 

399.266,3 

2002 

74.888,4 

16.068,4 

8.730,6 

2.410,9 
1.862,4 

8.173,8 
90.626,2 

15.156,2 

1.529,4 

15.642,5 
6.936,7 

18.252,0 
2.884,2 

6.974,9 

188.587,6 
30.150,5 

7.532,8 
520,3 

22.878,7 

7.054,8 

12.657,5 

4.543,3 
23.377,6 

85.191,1 

1.662,2 

13.942,3 
2.769,4 

47.763,9 
1.755,9 

292,6 

264,5 
277,2 

2.493,2 

331,8 

480,5 

1.287,0 

321,3 

2.727,8 

443.308,1 

2003 

87.195,8 

19.240,3 
10.296,9 
2.580,2 

1.667,1 

8.133,9 

89.908,0 

14.953,1 
2.723,0 

11.012,0 

7.180,6 

19.055,5 
3.003,8 

6.439,9 

195.989,2 
28.472,2 

7.572,7 

156,0 

29.505,3 
6.351,2 

14.631,7 

4.306,4 

22.929,2 

105.484,3 

1.692,5 

18.257,3 

3.131,9 

59.855,6 
1.990,7 

147,1 

192,4 

259,3 
2.706,8 

584,6 

390,5 

1.691,8 
760,2 

4.646,4 

484.915,5 

2004 

73.177,4 

14.362,5 

9.821,3 
2.088,0 

1.924,9 

8.766,2 

75.771,0 

14.054,8 

3.093,0 

14.230,3 
4.707,0 

13.007,7 

2.798,2 

5.379,8 
182.624,7 

28.701,3 

3.843,0 

334,8 
24.027,4 

9.823,5 
20.788,4 

4.343,4 

19.175,9 
95.680,4 

1.818,3 
11.373,7 

4.286,8 

50.676,8 
2.774,7 

6.65,0 

114,3 
2.107,1 
1.577,7 

1.963,2 

258,6 

3.115,3 

2.045,7 

3.033,8 

433.402,6 

2005 

62.616,7 

12.797,3 
8.635,7 

2.041,8 

1.518,9 

7.485,4 

75.270,0 

13.741,5 

2.360,0 
19.004,1 

5.289,8 
11.193,2 

3.089,1 

4.462,2 

178.941,9 

24.495,0 

6.368,3 
454,7 

22.820,7 

6.259,7 

22.866,6 

4.471,1 

18.589,7 

75.963,1 

1.549,4 

5.824,5 

3.967,7 

34.211,1 

4.646,6 
769,7 

124,8 

2.570,0 
1.668,1 

2.523,7 

192,8 
3.251,7 

2.076,0 

2.424,0 

398.466,5 

Πηγή: Όπως στον Πίνακα 5, σ. 95. 

105 



4.3. Φορείς και συστήματα χρηματοδότησης εξαγωγικών πιστώσεων στις 

χώρες-μέλη της Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ 

Στην παρούσα υποδιαίρεση θα αναφερθούμε συνοπτικά στους φορείς 

και στα συστήματα χρηματοδότησης των εξαγωγικών πιστώσεων, όπως υφί

στανται σήμερα στις χώρες-μέλη της Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ γενικότερα. 

Όσον αφορά στη χρηματοδότηση των βραχυπρόθεσμων εξαγωγικών 

πιστώσεων, αυτή γίνεται σε όλες τις χώρες-μέλη της Ε.Ε. (και στην Ελλάδα) 

κυρίως από τις εμπορικές τράπεζες, καθώς και από τις εταιρείες factoring, 

όπως αναφέραμε ήδη στην υποδιαίρεση 2.2.1. 

Αντίθετα, όσον αφορά στη χρηματοδότηση των μεσο-μακροπρόθεσμων 

εξαγωγικών πιστώσεων (άνω των 2 ετών), οι φορείς και τα συστήματα στις χώ-

ρες-μέλη της Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ δεν είναι ενιαία, αλλά υπάρχουν συγκεκρι

μένες διαφορές τις οποίες θα δούμε στη συνέχεια, αναφερόμενοι συνοπτικά 

στους φορείς και τα συστήματα που ισχύουν σήμερα σε διάφορες χώρες-μέ-

λη της Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ. Όσον αφορά ειδικότερα στην Ελλάδα, την αντί

στοιχη πληροφόρηση θα δώσουμε στην αμέσως επόμενη υποδιαίρεση 4.4. 

Με τα σημερινά δεδομένα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα υφιστάμε

να συστήματα χρηματοδότησης των μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών 

πιστώσεων στις χώρες-μέλη της Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ είναι βασικά τα εξής πέντε: 

(1) Με άμεσες πιστώσεις (direct credits) που παραχωρούνται απευθείας 

από Κυβερνήσεις χωρών-μελών της Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ προς Κυβερνήσεις (ή 

δημόσιους φορείς) τρίτων αναπτυσσόμενων χωρών, σε περιπτώσεις διεθνών 

διαγωνισμών που προκηρύσσουν οι εν λόγω αναπτυσσόμενες χώρες για την 

προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού, ή ολόκληρων σχεδίων (projects) υπο

δομής, κλπ. (turn-key projects). 

(2) Από κρατικούς φορείς οι οποίοι χρηματοδοτούν και ασφαλίζουν τις 

πιστώσεις αυτές, ενώ σε μερικές χώρες-μέλη της Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ, οι ίδιοι 

αυτοί φορείς διαχειρίζονται και το σύστημα «δημόσιας στήριξης» μέσω στή

ριξης του επιτοκίου, συνήθως σε συνεργασία με εμπορικές τράπεζες. Στην πε

ρίπτωση αυτή, στη διεθνή πρακτική έχει καθιερωθεί για τους παραπάνω φο

ρείς η ονομασία «ΕΧΙΜΒΑΝΚ». 

(3) Από ειδικές κρατικές «Τράπεζες Εξωτερικού Εμπορίου» (Banks for 

Foreign Trade), ενώ η ασφάλιση των πιστώσεων αυτών γίνεται από τους κρα

τικούς Οργανισμούς Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων, ή από αντίστοιχους 

ιδιωτικούς φορείς οι οποίοι έχουν τη νομική μορφή Α.Ε., αλλά ταυτόχρονα 

ασφαλίζουν «μη εμπορεύσιμους κινδύνους» (στους οποίους συγκαταλέγονται 
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οι μεσο-μακροπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις), με βάση ειδική σύμβαση για 

λογαριασμό του Κράτους, φυσικά αμειβόμενοι με σχετική προμήθεια. 

(4) Από «ειδικούς» κρατικούς φορείς οι οποίοι έχουν συσταθεί για να 

προσφέρουν διάφορες υπηρεσίες προώθησης εξαγωγών, κυρίως προς εξα

γωγικές MME, μεταξύ των οποίων η χρηματοδότηση μεσο-μακροπρόθεσμων 

εξαγωγικών πιστώσεων, καθώς και η διαχείριση του συστήματος «δημόσιας 

στήριξης» μέσω στήριξης του επιτοκίου (Interest Make-Up Scheme) για την 

οποία θα μιλήσουμε στην υποδιαίρεση 6.2. Και στην περίπτωση αυτή, όπως 

και στην παραπάνω (2), η ασφάλιση των αντίστοιχων μεσο-μακροπρόθεσμων 

εξαγωγικών πιστώσεων γίνεται από τους κρατικούς Οργανισμούς Ασφάλισης 

Εξαγωγικών Πιστώσεων, ή από αντίστοιχους ιδιωτικούς φορείς οι οποίοι έ

χουν τη νομική μορφή Α.Ε., αλλά ταυτόχρονα ασφαλίζουν «μη εμπορεύσιμους 

κινδύνους», με βάση ειδική σύμβαση για λογαριασμό του Κράτους, φυσικά 

αμειβόμενοι με σχετική προμήθεια. 

(5) Από εμπορικές τράπεζες, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι οι πιστώ

σεις αυτές ασφαλίζονται από κρατικούς Οργανισμούς Ασφάλισης Εξαγωγικών 

Πιστώσεων, ή από αντίστοιχους ιδιωτικούς φορείς οι οποίοι έχουν τη νομική 

μορφή Α.Ε., αλλά ταυτόχρονα ασφαλίζουν «μη εμπορεύσιμους κινδύνους», με 

βάση ειδική σύμβαση για λογαριασμό του Κράτους, φυσικά αμειβόμενοι με σχε

τική προμήθεια. Ειδικά για την παρούσα περίπτωση (5), θα πρέπει να σημειώ

σουμε ότι υπάρχουν δύο υποπεριπτώσεις: (1) σε περίπτωση που η χρηματο

δότηση είναι της μορφής «Πίστωσης Προμηθευτή» (Supplier's Credit), η χρη

ματοδότηση της πίστωσης γίνεται με ίδια κεφάλαια του προμηθευτή-εξαγω-

γέα, ο οποίος στη συνέχεια, και αφού προηγουμένως έχει ασφαλίσει την πί

στωση σε κρατικό ή ιδιωτικό Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων, 

και πριν από την έναρξη της σταδιακής αποπληρωμής της πίστωσης από τον 

αγοραστή-εισαγωγέα, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να μεταβιβάσει την απαίτη

ση του σε εμπορική τράπεζα με σύμβαση «forfeiting», οπότε σε περίπτωση 

επέλευσης εμπορικού ή πολιτικού κινδύνου μη πληρωμής, η εμπορική τράπε

ζα εισπράττει την αποζημίωση από τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πι

στώσεων και (2) σε περίπτωση που η χρηματοδότηση είναι της μορφής «Πί

στωσης στον Αγοραστή» (Buyer's Credit), η χρηματοδότηση γίνεται απευθείας 

από την εμπορική τράπεζα με σύμβαση δανείου προς τον ξένο αγοραστή, 

οπότε, στην περίπτωση αυτή, η ίδια η τράπεζα ασφαλίζεται από τον αντίστοι

χο κρατικό ή ιδιωτικό Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (βλέπε 

υποδιαιρέσεις 2.2.2. και 2.3.2.). 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω πέντε συστήματα χρηματοδότησης των 

μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων, στη συνέχεια παραθέτουμε 
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τον Πίνακα 12, ο οποίος μας δείχνει ποιο από τα παραπάνω συστήματα (ή 
συνδυασμός συστημάτων) ισχύει σε κάθε χώρα-μέλος της Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ. 
Είναι προφανές, με βάση την πληροφόρηση που παρέχει ο Πίνακας 12, ότι 
δεν υπάρχει «ενιαίο» σύστημα χρηματοδότησης των μεσο-μακροπρόθεσμων 
εξαγωγικών πιστώσεων στις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ, αλλά κάθε χώρα χρησι
μοποιεί ένα από τα παραπάνω πέντε αναφερθέντα συστήματα, ή συνδυασμό 
δύο συστημάτων. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 12 

Συστήματα χρηματοδότησης μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων 
που ισχύουν στις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ 

α/α 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Χώρες ΟΟΣΑ 

Αυστρία 

Βέλγιο 

Τσεχία 

Δανία 

Φινλανδία 

Γαλλία 

Γερμανία 

Ελλάδα 

Ουγγαρία 

Ιρλανδία 

Ιταλία 

Λουξεμβούργο 

Ολλανδία 

Πολωνία 

Πορτογαλία 

Συστήματα 

χρηματοδότησης 
ΜΜΕΠ 

Συνδυασμός 1+2 

Συνδυασμός 1+2 

3 

2 

4 

4 

4 

5 

3 

5 

4 

4 

5 

5 

5 

α/α 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Χώρες ΟΟΣΑ 

Σλοβακία 

Ισπανία 

Σουηδία 

Ηνωμένο Βασίλειο 

Αυστραλία 

Καναδάς 

Ισλανδία 

Ιαπωνία 

Κορέα 

Μεξικό 

Νέα Ζηλανδία 

Νορβηγία 

Ελβετία 

ΗΠΑ 

Τουρκία 

Συστήματα 
χρηματοδότησης 

ΜΜΕΠ 

2 

4 

3 

5 

2 

Συνδυασμός 2+4 

μ.δ.π 

3 

3 

2 

2 

3 

5 

2 

2 

Πηγή: Export Credit Financing Systems in OECD and Non-OECD Member Countries, OECD, 2001. 

Σημείωση: Τα αρχικά ΜΜΕΠ στην 31 και 6η στήλη σημαίνουν «Μεσο-Μακροπρόθεσμες Εξαγωγικές Πι
στώσεις». Πα την Ισλανδία (22), με τα αρχικά (μ.δ.π.) εννοούμε «μη διαθέσιμη πληροφόρηση». 

4.4. Φορείς και συστήματα στην Ελλάδα: Προβλήματα - Αδυναμίες 

Όπως αναφέραμε στην υποδιαίρεση 2.2.1., αλλά και στην υποδιαίρεση 
4.1., η χρηματοδότηση των βραχυπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων στην 
Ελλάδα γίνεται από τις εμπορικές τράπεζες, γεγονός που ισχύει βέβαια και 
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για όλες τις άλλες χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε στο 
σημείο αυτό κάτι που επίσης αναφέραμε στην υποδιαίρεση 2.2.1., ότι δηλ. 
εκτός από τις εμπορικές τράπεζες, η χρηματοδότηση των βραχυπρόθεσμων 
εξαγωγικών πιστώσεων γίνεται και από τις εταιρείες factoring (μέσω προεξό
φλησης των εκχωρηθέντων τιμολογίων), γεγονός που ισχύει στην Ελλάδα 
αλλά και στις άλλες χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ. 

Όσον αφορά τώρα στη χρηματοδότηση των μεσο-μακροπρόθεσμων 
εξαγωγικών πιστώσεων, το σύστημα που ισχύει στην Ελλάδα το είδαμε στην 
προηγούμενη υποδιαίρεση 4.3. [σύστημα (5)], όπως είδαμε επίσης ότι το ίδιο 
σύστημα ισχύει και σε άλλες 6 χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ (Ιρλανδία, Ολλανδία, 
Πολωνία, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελβετία). Με άλλα λόγια, στην Ελ
λάδα ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων δεν παρέχει χρηματο
δότηση μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων, δεν υπάρχει κρατική 
«Τράπεζα Εξωτερικού Εμπορίου« και, τέλος, δεν υπάρχει «ειδικός» φορέας στις 
δραστηριότητες του οποίου να περιλαμβάνονται και τέτοιες χρηματοδοτήσεις. 

Παρ' όλο που, με βάση τα όσα αναφέραμε παραπάνω, η Ελλάδα δεν 
είναι η μόνη χώρα-μέλος του ΟΟΣΑ στην οποία ισχύει το σύστημα (5), όπου η 
χρηματοδότηση των μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων γίνεται μόνο 
από εμπορικές τράπεζες, θα πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχει γενικότερο πρό
βλημα στη χώρα μας, ειδικά όσον αφορά στη χρηματοδότηση μεσο-μακρο
πρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων (βλέπε υποδιαίρεση 2.2.2.). Οι ελληνικές 
εμπορικές τράπεζες, τουλάχιστον μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του '90, δεν 
ήταν σε θέση να ανταποκριθούν επαρκώς στον τομέα αυτό, ενώ δεν φαίνεται να 
κατέβαλαν και κάποιες σοβαρές προσπάθειες ώστε να μπορέσουν να εξυπηρε
τήσουν τους Έλληνες εξαγωγείς, οι οποίοι είχαν ανάγκη τέτοιων χρηματοδοτή
σεων. Θα πρέπει να σημειώσουμε βέβαια ότι, μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας 
του '90, δεν υπήρχε στην Ελλάδα αξιόλογη παραγωγή εξαγώγιμων προϊόντων 
τα οποία θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν μεσο-μακροπρόθεσμες εξαγωγικές 
πιστώσεις (άνω των 2 ετών). Όμως, τα τελευταία χρόνια, και ειδικότερα από τα 
μέσα της δεκαετίας του '90 και ύστερα, παράγονται στην Ελλάδα συγκεκριμένα 
εξαγώγιμα προϊόντα τα οποία μπορούν να δικαιολογήσουν εξαγωγικές πιστώσεις 
διάρκειας άνω των 2 ετών (π.χ. μηχανήματα, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός, 
σωλήνες μεταφοράς φυσικού αερίου, βιομηχανικά καλώδια, κλπ.). 

Φαίνεται ότι η κατάσταση έχει αρχίσει να βελτιώνεται, ειδικά τα τελευ
ταία 5-6 χρόνια και ελπίζουμε ότι θα βελτιώνεται και στο μέλλον, αφού αρκε
τές από τις μεγάλες ελληνικές εμπορικές τράπεζες έχουν δημιουργήσει ειδικά 
τμήματα σύνθετων χρηματοδοτήσεων για μεσο-μακροπρόθεσμες εξαγωγικές 
πιστώσεις (structured finance), αλλά και πάλι, συγκρινόμενες με ορισμένες 
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ξένες τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα (HVB-Bayerische Hypo-und Ve

reinsbank AG, BNP Paribas, ABN Amro, κλπ.), φαίνεται να υστερούν αρκετά, 

δεδομένου ότι οι παραπάνω ξένες θυγατρικές τράπεζες έχουν την εμπειρία 

και την κατάλληλη τεχνογνωσία λόγω της στενής τους συνεργασίας με τις αντί

στοιχες μητρικές τους τράπεζες, οι οποίες διαθέτουν τεράστια εμπειρία σε θέ

ματα τέτοιων χρηματοδοτήσεων, αφού ασχολούνται με το αντικείμενο εδώ και 

πολλά χρόνια. 

Όπως αναφέραμε παραπάνω, στην Ελλάδα δεν υπάρχει κρατική «Τρά

πεζα Εξωτερικού Εμπορίου», ή κάποιος «ειδικός» κρατικός φορέας με αντί

στοιχη δραστηριότητα, δηλ. χρηματοδότηση μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγω

γικών πιστώσεων. Αυτό που θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ είναι ότι υπάρχει 

ένας τέτοιος φορέας ο οποίος λειτουργεί μεν στην Ελλάδα, αλλά δεν είναι ελ

ληνικός. Συγκεκριμένα, πρόκειται για την Παραευξείνια Τράπεζα15, της οποίας 

ο πλήρης τίτλος είναι «Τράπεζα του Ευξείνου Πόντου για Εμπόριο και Ανά

πτυξη» (Black Sea Trade and Development Bank: BSTDB). Όπως θα δούμε 

στη συνέχεια, η παραπάνω τράπεζα δεν είναι ελληνική, αλλά αποτελεί έναν 

«Πολυμερή Χρηματοπιστωτικό Φορέα» (Multilateral Financial Institution). 

Η Παραευξείνια Τράπεζα (BSTDB) ιδρύθηκε το 1998 από τα 11 κράτη-

μέλη της «Οικονομικής Συνεργασίας του Εύξεινου Πόντου: ΟΣΕ Π» (Black Sea 

Economic Cooperation: BSEC). To μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ήταν, και 

παραμένει μέχρι και σήμερα, 1.000.000.000 SDRs (SDRs: Special Drawing 

Rights = Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα = ΕΤΔ). Να σημειωθεί ότι η ισοτιμία 

δολ. ΗΠΑ/SDR το 1998 ήταν 1,36, άρα το μετοχικό κεφάλαιο των 1.000.000.000 

SDRs ισοδυναμούσε τότε με 1.360.000.000 δολ. ΗΠΑ (η αντίστοιχη ισοτιμία 

για το 2005 ήταν 1,48). 

Τα 11 ιδρυτικά μέλη της Τράπεζας είναι οι χώρες: Αλβανία, Αρμενία, 

Αζερμπαϊτζάν, Βουλγαρία, Γεωργία, Ελλάδα, Μολδαβία, Ρουμανία, Ρωσία, Τουρ

κία και Ουκρανία, ενώ η συμμετοχή των 11 χωρών-μετόχων στο παραπάνω 

κεφάλαιο έχει ως εξής: Ελλάδα, Ρωσία, Τουρκία από 16,5% η καθεμία, Βουλ

γαρία, Ρουμανία, Ουκρανία από 13,5% η καθεμία, και τέλος, Αλβανία, Αρμε

νία, Αζερμπαϊτζάν, Γεωργία, Μολδαβία από 2,0% η καθεμία. 

15. Οι ενδιαφερόμενοι αναγνώστες που θα ήθελαν να μάθουν λεπτομέρειες 
για τους σκοπούς της Τράπεζας, τη διοικητική της δομή, τις υπηρεσίες που προσφέρει 
σε εξαγωγείς, κατασκευαστές τεχνικών έργων υποδομής, επενδυτές, κλπ., των 11 
χωρών-μετόχων της Τράπεζας, μπορούν να επισκεφτούν τις ιστοσελίδες της Τράπεζας 
στη διεύθυνση: www.bstdb.gr. 
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Η Τράπεζα άρχισε να λειτουργεί τον Ιούνιο του 1999 και έχει έδρα στη 
Θεσσαλονίκη, ενώ δεν έχει κανένα υποκατάστημα ούτε στην Ελλάδα, αλλά 
ούτε και σε άλλη χώρα από τις υπόλοιπες 10 χώρες του Ευξείνου Πόντου που 
συμμετέχουν ως μέτοχοι στο ιδρυτικό της κεφάλαιο. Με βάση το Καταστατικό 
της, ο κύριος στόχος της Τράπεζας είναι η προώθηση της οικονομικής ανά
πτυξης στην περιοχή του Εύξεινου Πόντου μέσω χρηματοδοτικής στήριξης 
του εμπορίου και των επενδύσεων στην περιοχή, με αποδέκτες κυρίως MME, 
ενώ εξίσου σημαντικός είναι και ο στόχος της σύσφιγξης των εμπορικών και 
οικονομικών σχέσεων των 11 χωρών-μελών. 

Σύμφωνα με το Καταστατικό της, η Τράπεζα διοικείται από ένα 11 μελές 
Συμβούλιο Διοικητών (Board of Governors), δεδομένου ότι κάθε χώρα-μέλος 
εκπροσωπείται με ένα Διοικητή. Η διοικητική ιεραρχία συμπεριλαμβάνει επί
σης το Συμβούλιο Διευθυντών (Board of Directors), τον Πρόεδρο, τρεις Αντι
προέδρους (έναν για καθένα από τους τομείς Banking, Operations, Finance), 
καθώς και το Γενικό Γραμματέα. Οι λειτουργίες της Τράπεζας διεκπεραιώνο
νται από το προσωπικό της το οποίο απαρτίζεται από στελέχη με υψηλά επαγ
γελματικά προσόντα στον τομέα «Banking and Finance», που προέρχονται 
από τις χώρες-μέλη και όχι μόνο. 

Στη συνέχεια θα περιγράψουμε συνοπτικά τα χρηματοδοτικά προϊόντα 
που προσφέρει η Τράπεζα, τα κριτήρια που χρησιμοποιεί, με προτεραιότητα 
στη χρηματοδότηση του εμπορίου και των επενδύσεων των MME, καθώς και 
για σχέδια (projects) συγκεκριμένων τομέων, όπως μεταφορές, μεταποίηση, 
τουρισμός, τηλεπικοινωνίες και ενέργεια. 

Η Τράπεζα συνεργάζεται κυρίως με ιδιωτικές εταιρείες, με χρηματοπι
στωτικά ιδρύματα, με Κυβερνήσεις των χωρών-μετόχων, με άλλους κρατικούς 
φορείς, όπως π.χ. Οργανισμούς Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων. Ο λόγος 
που κάνει την Τράπεζα να συνεργάζεται με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι 
το γεγονός ότι, έχοντας την έδρα της στη Θεσσαλονίκη και χωρίς να διαθέτει 
υποκαταστήματα στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες-μετόχους της, είναι σχεδόν 
αδύνατο να μπορεί να προσφέρει βραχυπρόθεσμα χρηματοδοτικά προϊόντα 
για τη διευκόλυνση του εμπορίου των χιλιάδων MME που λειτουργούν στις 11 
χώρες-μετόχους της. 

Αξιολογώντας τα αιτήματα για βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση εξα
γωγών, η Τράπεζα λειτουργεί με βάση τις γνωστές αρχές της «τραπεζικής πρα
κτικής», δηλ. αξιολογεί κάθε αίτημα με βάση το αιτούμενο ποσό, τη συνέπεια 
του εξαγωγέα, την πιστωτική ανάλυση για τη φερεγγυότητα του εισαγωγέα, 
τον καθορισμό σχετικού πιστωτικού ορίου, κλπ. Όσον αφορά στα μεσοπρό
θεσμα ή μακροπρόθεσμα δάνεια για επενδύσεις, ή σχέδια, αξιολογεί την ικα-
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νότητα αυτοεξυπηρέτησης του χρέους μελετώντας τις μελλοντικές χρημα
τικές ροές (cash flows) κλπ. και, ειδικότερα για τα σχέδια, αξιολογεί την οικο
νομική τους βιωσιμότητα, την τεχνική αρτιότητα τους, καθώς και την επίδρα
ση τους στο περιβάλλον. 

Τα βασικά χρηματοδοτικά προϊόντα που προσφέρει η Τράπεζα είναι 
βραχυπρόθεσμα και μεσο-μακροπρόθεσμα. Τα βραχυπρόθεσμα προσφέρονται 
κυρίως υπό δύο μορφές: (1) προχρηματοδότησης εξαγωγών και (2) παροχής 
αντίστοιχων εγγυήσεων, ενώ και τα δύο αυτά προϊόντα προσφέρονται μέσω 
άλλων επιλεγμένων τραπεζών, ή Οργανισμών Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώ
σεων. Τα μεσο-μακροπρόθεσμα δάνεια παρέχονται υπό τη μορφή «Πίστωσης 
Προμηθευτή» (Supplier's Credit), ή «Πίστωσης στον Αγοραστή» (Buyer's Credit), 
ενώ για τα μεσο-μακροπρόθεσμα δάνεια που συνδέονται με την υλοποίηση 
projects, η Τράπεζα συμμετέχει μέχρι το 35% του συνολικού κόστους του 
project, δηλ. λειτουργεί «συμπληρωματικά» με τους άλλους χρηματοδότες του 
project (sponsors, τράπεζες, άλλες πηγές). Συνήθως, η ίδια η Τράπεζα βοηθά 
στην εξεύρεση και άλλων πηγών χρηματοδότησης, ζητώντας τη συμμετοχή 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), της Ευ
ρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΙΒ), κλπ. Αντίθετα, όσον αφορά στη χρη
ματοδότηση εμπορίου, η Τράπεζα μπορεί να συμβάλει κατά 100%. 

Τέλος, ο Πίνακας 13 που ακολουθεί μας δείχνει τον αριθμό και τα πο
σά των χρηματοδοτικών συμβάσεων που έχει υπογράψει η Τράπεζα κατά χώ
ρα, κατά τομέα δραστηριότητας και κατά χρηματοδοτικό προϊόν για την πε
ρίοδο από 1.6.1999 μέχρι 31.12.2005. Με βάση τα στοιχεία του πίνακα, μπο
ρούμε να πούμε ότι η συμβολή της Τράπεζας στη χρηματοδότηση του εμπο
ρίου και των επενδύσεων των 11 χωρών-μελών της ήταν αρκετά σημαντική 
κατά την περίοδο της μέχρι τώρα λειτουργίας της, δηλ. από 1.6.1999 μέχρι 
και σήμερα. Από τα στοιχεία του Πίνακα 13, φαίνεται ότι οι επιχειρήσεις που 
αξιοποίησαν σε σημαντικό βαθμό τα προσφερόμενα χρηματοδοτικά προϊόντα 
της Τράπεζας είναι, κατά σειρά σπουδαιότητας, εκείνες της Τουρκίας, Ουκρα
νίας, Βουλγαρίας, Ρωσίας, Ελλάδας και Ρουμανίας. 

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι, για τις χώρες Τουρκία, Ουκρανία, Βουλ
γαρία, Ρωσία και Ρουμανία, οι δύο βασικότεροι λόγοι που κάνουν τις επιχει
ρήσεις των παραπάνω χωρών να αναζητούν χρηματοδότηση από την Παραευ-
ξείνια Τράπεζα για εμπόριο και επενδύσεις είναι αφενός μεν οι υπάρχουσες 
μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης των χωρών αυτών και, αφετέρου, τα επιτό
κια που καθορίζει η Παραευξείνια Τράπεζα (Libor+margin) είναι πολύ ελκυ
στικά σε σύγκριση με τα επιτόκια που ισχύουν στις εγχώριες κεφαλαιαγορές 
των παραπάνω χωρών. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 13 

Υπογραφείσες χρηματοδοτικές Συμβάσεις από την 
«Παραευξείνια Τράπεζα», για την περίοδο από 1.6.1999 μέχρι τις 30.6.2006 

(Σε δολ. ΗΠΑ) 

Υπογραφείσες Συμβάσεις κατά χώρα 

Χώρες - μέλη 

Αλβανία 

Αρμενία 

Αζερμπαϊτζάν 

Βουλγαρία 

Γεωργία 

Ελλάδα 

Μολδαβία 

Ρουμανία 

Ρωσία 

Τουρκία 

Ουκρανία 

Σύνολο 

Αριθμός Συμβάσεων 

1 

3 

8 

6 

7 

3 

2 

7 

8 

8 

9 

62 

Ποσά σε δολ. ΗΠΑ 

1.333.333 

26.592.500 

28.605.000 

88.035.334 

30.000.000 

67.363.000 

6.813.000 

57.069.367 

78.442.838 

130.317.000 

109.944.910 

624.516.282 

Ποσοστά (%) 

0,21 

4,26 

4,58 

14,10 

4,80 

10,79 

1,09 

9,14 

12,56 

20,87 

17,60 

100,00 

Υπογραφείσες Συμβάσεις κατά τομέα δραστηριότητας 

Τομέας δραστηριότητας 

Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

Ενέργεια 

Μεταποίηση 

Μεταφορές και Δημόσιες Υπηρεσίες 

Τηλεπικοινωνίες 

Σύνολο 

Αριθμός Συμβάσεων 

" 32 

8 

15 

3 

2 

60 

Ποσά σε δολ. ΗΠΑ 

188.624.534 

148.242.910 

221.770.838 

39.878.000 

26.000.000 

624.516.282 

Ποσοστά (%) 

30,20 

23,74 

35,51 

6,39 

4,16 

100,00 

Υπογραφείσες Συμβάσεις κατά χρηματοδοτικό προϊόν 

Χρηματοδοτικό προϊόν 

Αυτοχρηματοδοτούμενα projects(*) 

Μ Μ Ε Η 

Συμμετοχή σε μετοχικά κεφάλαια 

Χρηματοδότηση εμπορίου 

Σύνολο 

Αριθμός Συμβάσεων 

28 

17 

2 

13 

60 

Ποσά σε δολ. ΗΠΑ 

435.891.748 

107.706.534 

5.750.000 

75.168.000 

624.516.282 

Ποσοστά (%) 

69,80 

17,24 

0,92 

12,04 

100,00 

Πηγή: Ιστοσελίδες της «Παραευξείνιας Τράπεζας» (www.bstdb.gr). 

Σημείωση: Με βάση πληροφορίες που πήραμε από στέλεχος της "Παραευξείνιας Τράπεζας", το 
γεγονός ότι το σύνολο των συμβάσεων κατά χώρα είναι 62, ενώ στις άλλες δύο περιπτώσεις 
είναι 60, οφείλεται όχι σε λάθος, αλλά μάλλον στο ότι στον πρώτο πίνακα (κατά χώρα) μπο
ρεί να έχουν καταγραφεί περισσότερες της μιας συμβάσεις για τον ίδιο δανειολήπτη. 
(*) Το κονδύλι περιλαμβάνει αυτοχρηματοδοτούμενα projects και επιχειρηματικά δάνεια. 

(**) Το κονδύλι περιλαμβάνει «πιστωτικά όρια» προς MME, εφάπαξ χρηματοδοτήσεις και 
προϊόντα leasing. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

5.1. Στοιχεία δραστηριότητας των ΟΑΕΠ - Μελών της «Ένωσης της Βέρνης» 

Όπως αναφέραμε στην υποδιαίρεση 3.4., σήμερα τα μέλη της «Διεθνούς 
Ένωσης Ασφαλιστών Πιστώσεων & Επενδύσεων» (International Union of Credit 
& Investment Insurers, ή Berne Union = Ένωση της Βέρνης) αριθμούν σε 52 
(δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς) και προέρχονται από 41 χώρες, εκ των οποίων 
οι 30 είναι χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ. Επομένως, είναι προφανές ότι τα κονδύλια 
που αποτυπώνουν τις διάφορες δραστηριότητες των ΟΑΕΠ-Μελών της «Ένω
σης της Βέρνης», λαμβανόμενα αθροιστικά και κατά ασφαλιστικό τομέα (βρα
χυπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις, μεσο-μακροπρόθεσμες εξαγωγικές πι
στώσεις, άμεσες επενδύσεις), αποτυπώνουν ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των 
αντίστοιχων δραστηριοτήτων για το σύνολο κόσμου. Όπως αναφέραμε επίσης 
στην υποδιαίρεση 3.4., κατά την περίοδο 1982-2004 τα 52 Μέλη της «Ένωσης 
της Βέρνης», λαμβανόμενα αθροιστικά, ασφάλισαν εξαγωγικές πιστώσεις 
συνολικού ύψους 8.500 δισεκ. δολ. ΗΠΑ και άμεσες επενδύσεις συνολικού 
ύψους 190 δισεκ. δολ. 

Στον Πίνακα 14 που παραθέτουμε στη συνέχεια, παρουσιάζονται κον
δύλια σε εκατ. δολ. ΗΠΑ για την περίοδο 2000-2005 που μας δείχνουν, αθροι
στικά για όλους τους ΟΑΕΠ-Μέλη της «Ένωσης της Βέρνης», τις ασφαλισθεί-
σες αξίες (new business, δηλ. νέα συμβόλαια που υπογράφτηκαν στα έτη που 
αναφέρονται), τα εισπραχθέντα ασφάλιστρα (premium), τις καταβληθείσες 
αποζημιώσεις (claims paid), καθώς και τις επανεισπράξεις (recoveries, δηλ. 
ποσά που οι ΟΑΕΠ κατάφεραν να εισπράξουν από τους δύστροπους οφειλέ
τες, αφού είχαν αποζημιώσει τους ασφαλισθέντες επιχειρηματίες και είχαν 
καταστεί δικαιούχοι των σχετικών απαιτήσεων). 

Ο Πίνακας 14 χωρίζεται σε τρία μέρη, όπου τα παραπάνω στοιχεία 
δίδονται για τις ασφαλισθείσες βραχυπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις, τις 
μεσο-μακροπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις, καθώς και τις επενδύσεις εξω
τερικού, θα πρέπει να διευκρινίσουμε επίσης ότι τα στοιχεία του Πίνακα 14 
αναφέρονται σε λογιστικά έτη (accounting years) και όχι σε ασφαλιστικά έτη 
(underwriting years), με βάση τους σχετικούς ορισμούς που εξηγήσαμε στην 
υποδιαίρεση 2.5. Όσον αφορά ειδικότερα στις μεσο-μακροπρόθεσμες εξα
γωγικές πιστώσεις και επενδύσεις εξωτερικού, θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι 
τα ποσά αναφέρονται μόνο στα νέα ασφαλιστήρια που υπογράφτηκαν μέσα 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 14 

Στοιχεία δραστηριότητας των ΟΑΕΠ - Μελών της «Ένωσης της Βέρνης» 

(Σε εκατ. δολ. Η ΠΑ) 

Ασφάλιση βραχυπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων, 2000-2005 

Έτη 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

Ασφαλιζόμενες 

αξίες 

(New Business) 

(1) 

398.422 

382.459 

417.526 

575.672 

693.400 

911.614 

Εισπραχθέντα 

ασφάλιστρα 

(Premium) 

(2) 

1.169 

1.163 

1.295 

1.797 

2.016 

2.122 

Καταβληθείσες 
αποζημιώσεις 

(Claims Paid) 

(3) 

677 

797 

1.174 

692 

617 

540 

Επανεισπράξεις 

(Recoveries) 

(4) 

213 

209 

281 

237 

245 

303 

Ασφάλιση μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων, 2000-2005 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

72.506 

59.835 

55.934 

66.398 

76.583 

124.020 

2.706 

2.556 

2.810 

2.791 

2.999 

3.345 

4.620 

3.613 

4.071 

3.346 

2.799 

2.300 

5.888 

7.534 

6.740 

8.445 

9.715 

19.300 

Ασφάλιση επενδύσεων εξωτερικού, 2000-2005 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

12.650 

16.409 

14.398 

14.809 

18.494 

36.100 

383 

601 

596 

603 

598 

604 

17 

45 

17 

117 

168 

107 

μ.δ.π. 

18 

10 

12 

84 

129 

Πηγή: Berne Union Yearbook, 2007, NEWSDESK Communications Ltd. 2007, London. 

Σημείωση: Με βάση στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το έτος 2005, όλοι οι ΟΑΕΠ του Κόσμου 
κάλυψαν αθροιστικά εξαγωγές ύψους 1 τρισεκ. €, ή το 10% του Παγκόσμιου Εμπορίου, 
μ.δ.π.: μη διαθέσιμη πληροφόρηση. 

στα αντίστοιχα έτη και όχι στις συσσωρευμένες αναληφθείσες ασφαλιστικές 

δεσμεύσεις που υπήρχαν στο τέλος κάθε έτους, οι οποίες, φυσικά, ήταν πολύ 

υψηλότερες από τις συνολικές αξίες των νέων ασφαλιστηρίων συμβολαίων. 

Τέλος, με βάση τα στοιχεία που μας δίνει ο Πίνακας 14, παρατηρούμε 

τα εξής: (1) κατά την περίοδο 2000-2005, και κατά μέσο όρο, οι νέες ασφαλι

στικές συμβάσεις που αφορούν σε κάλυψη μόνο των βραχυπρόθεσμων εξα

γωγικών πιστώσεων αποτελούν το 87,8% του συνόλου των νέων ασφαλιστικών 
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συμβάσεων για εξαγωγικές πιστώσεις, ενώ εκείνες που αφορούν σε κάλυψη 
των μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων αποτελούν το 12,2% του 
παραπάνω συνόλου, και (2) το μέσο επίπεδο των διαμορφωθέντων ασφαλί
στρων κατά την παραπάνω περίοδο, δηλ. ο μέσος όρος των πηλίκων (2):(1), για 
τις βραχυπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις ήταν 0,28%, για τις μεσο-μακρο-
πρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις ήταν 3,97%, ενώ για τις επενδύσεις εξω
τερικού ήταν 3,30%. 

5.2. Φορείς και συστήματα ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων στις χώρες-

μέλη της Ε.Ε. 

Οργανισμοί Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ), οι οποίοι στη 
διεθνή ορολογία αποκαλούνται «ECAs» (Export Credit Agencies), υπάρχουν 
και λειτουργούν προ πολλών ετών ως δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς, σε όλες 
τις χώρες-μέλη της Ε.Ε. και όχι μόνο. Επίσης, σε ορισμένες χώρες του ΟΟΣΑ, 
αλλά και εκτός αυτού, λειτουργούν «EXIMBANKS» (π.χ. στην Αμερική, Ρου
μανία, Τουρκία, καθώς και σε αρκετές άλλες χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ), οι οποίες 
αποτελούν κρατικούς Οργανισμούς που παρέχουν ταυτόχρονα χρηματοδότη
ση και ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων. 

Ειδικά όσον αφορά στη χρηματοδότηση, οι Οργανισμοί αυτοί (EXIM
BANKS) ειδικεύονται στην παροχή χρηματοδότησης κυρίως για μεσο-μακρο-
πρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις προς χώρες εκτός ΟΟΣΑ, που συνδέονται 
με πώληση κεφαλαιουχικών αγαθών, με κατασκευή τεχνικών έργων, ή με 
«turn-key» projects, δηλ. χρηματοδοτήσεις που συνήθως δεν παρέχουν οι 
ιδιωτικές εμπορικές τράπεζες, οι οποίες συνήθως παρέχουν χρηματοδότηση 
για βραχυπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις. Όμως, οι μεγάλες εμπορικές τρά
πεζες (ελληνικές και ξένες) που παρέχουν χρηματοδότηση για μεσο-μακρο-
πρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις προς χώρες εκτός ΟΟΣΑ, το κάνουν πάντα 
υπό την προϋπόθεση ότι οι σχετικές μεσο-μακροπρόθεσμες εξαγωγικές πι
στώσεις έχουν ασφαλιστεί από τον αντίστοιχο ΟΑΕΠ της χώρας του εξαγω
γέα, για περίπτωση μη πληρωμής από τον αγοραστή-οφειλέτη λόγω επέλευ
σης εμπορικού ή πολιτικού κινδύνου. 

Εκτός από τις χώρες-μέλη της Ε.Ε., ΟΑΕΠ16 υπάρχουν και λειτουργούν 

16. Για τους ενδιαφερόμενους αναγνώστες που αναζητούν αναλυτικές πλη
ροφορίες για τους Οργανισμούς Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ECAs: Export 
Credit Agencies) χωρών-μελών του ΟΟΣΑ, προτείνουμε να επισκεφτούν τις ιστοσελίδες 
του ΟΟΣΑ στη διεύθυνση: www.oecd.org, όπου παρουσιάζονται σε κάθετη διάταξη, 
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και σε όλες τις υπόλοιπες χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ, αλλά και σε πολλές ανα
πτυσσόμενες χώρες εκτός ΟΟΣΑ. Σήμερα, εκτιμάται ότι συνολικά σε όλο τον 
κόσμο υπάρχουν και λειτουργούν περί τους 90 ΟΑΕΠ (δημόσιοι και ιδιωτικοί 
μαζί, υπό τη μορφή αμιγούς ΟΑΕΠ, ή και ΕΧΙΜΒΑΝΚ), συμπεριλαμβανομένων 
και των αντίστοιχων Διεθνών Οργανισμών (όπως π.χ. η MIGA της Διεθνούς 
Τράπεζας). Η πλειοψηφία των ΟΑΕΠ ανήκει στον ιδιωτικό τομέα, κυρίως όσον 
αφορά στην ασφαλιστική κάλυψη των «εμπορεύσιμων κινδύνων», ενώ οι πε
ρισσότεροι κρατικοί ΟΑΕΠ χωρών-μελών του ΟΟΣΑ έχουν ήδη ιδιωτικοποιηθεί, 
μερικώς ή ολικώς. 

Αρκετοί ΟΑΕΠ χωρών-μελών της Ε.Ε., και κυρίως εκείνοι των μεγάλων 
χωρών (Γαλλίας, Γερμανίας, Αγγλίας, Ιταλίας, κλπ.) δημιουργήθηκαν πολύ νωρί
τερα απ' ό,τι ο ελληνικός ΟΑΕΠ, δηλ. στις ΙΟετίες του '30 και του '40. Όπως ανα
φέρουμε στην επόμενη υποδιαίρεση 5.3., ο ελληνικός ΟΑΕΠ (με την επωνυμία 
Κ.Α.Π. ) δημιουργήθηκε το 1968 (Ν.501/1968), αλλά υπό τη σημερινή του μορφή 
και «γκάμα» προσφερόμενων υπηρεσιών, που είναι συγκρίσιμες με εκείνες των 
άλλων ΟΑΕΠ χωρών-μελών της Ε.Ε., λειτουργεί μόλις 18 χρόνια (Ν. 1796/1988). 

Στους Πίνακες 15 και 16 που ακολουθούν, παραθέτουμε 20 ΟΑΕΠ χω
ρών - μελών της Ε.Ε. Στον Πίνακα 15 δίνουμε κατά χώρα τις συντομογραφίες, 
τις πλήρεις επωνυμίες, καθώς και τις διευθύνσεις ιστοσελίδων των αντίστοι
χων ΟΑΕΠ, ενώ στον Πίνακα 16 παραθέτουμε κάποιες συνοπτικές πληροφο
ρίες για τη νομική μορφή των ΟΑΕΠ, τη διοικητική τους οργάνωση, καθώς και 
τον τρόπο εποπτείας τους. 

Θα πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι, αν και όλοι οι παραπάνω Οργανισμοί 
προσφέρουν σχεδόν την ίδια «γκάμα» ασφαλιστικών προϊόντων και έχουν λίγο-
πολύ την ίδια διάρθρωση από πλευράς λειτουργίας και διαδικασιών ασφάλισης 
και αποζημίωσης, δεν λειτουργούν όλοι με την ίδια νομική μορφή. Άλλοι λει
τουργούν ως ειδικά Τμήματα Υπουργείων (π.χ. ο ECGD Αγγλίας), άλλοι ως 
«αυτόνομοι» φορείς του δημόσιου τομέα, ενώ οι περισσότεροι από αυτούς 
παλαιότερα λειτουργούσαν ως 100% κρατικοί φορείς αλλά στη δεκαετία του 
'90 αρκετοί άλλαξαν μετοχική σύνθεση και νομική μορφή, δηλ. μετατράπηκαν 
σε Α.Ε., όπου το Κράτος έχει τη μειοψηφία των μετοχών και την πλειοψηφία 
ιδιωτικές εταιρείες, κυρίως Τράπεζες και Ασφαλιστικές Εταιρείες, ή και ιδιω
τικοποιήθηκαν πλήρως (π.χ. COFACE Γαλλίας, COSEC Πορτογαλίας, κλπ.). 

οι σημαίες 28 χωρών-μελών ΟΟΣΑ και δίπλα σε κάθε σημαία υπάρχει ολογράφως η 
πλήρης επωνυμία του Οργανισμού στην αγγλική γλώσσα και η σχετική συντομογραφία 
σε παρένθεση, ενώ αν κάποιος κάνει κλικ στην πλήρη επωνυμία του Οργανισμού, 
αμέσως βρίσκεται στις ιστοσελίδες του αναζητούμενου Οργανισμού. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 15 

ΟΑΕΠ χωρών - μελών της Ε.Ε. 
(Χώρα, συντομογραφία, πλήρης επωνυμία ΟΑΕΠ, website) 

α/α 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Χώρα 

ΑΥΣΤΡΙΑ 

ΒΕΛΓΙΟ 

ΔΑΝΙΑ 

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 

ΓΑΛΛΙΑ 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

ΕΛΛΑΔΑ 

ΙΤΑΛΙΑ 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

ΙΣΠΑΝΙΑ 

ΣΟΥΗΔΙΑ 

ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 

ΤΣΕΧΙΑ 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 

ΠΟΛΩΝΙΑ 

ΕΣΘΟΝΙΑ 

ΟΑΕΠ 

ΟΚΒ 

ONDD 

EKF 

FINNVERA 

COFACE 

HERMES 

ECIO 

SACE 

ODL 

ATRADIUS 

COSEC 

SESCE 

EKN 

ECGD 

SEC 

EGAP 

EXIMBANKA SR 

MEHIB 

KUKE 

KREDEX 

Πλήρης Επωνυμία του ΟΑΕΠ κάθε χώρας και διεύθυνση 
διαδικτύου 

Osterreichische Kontrollbank (www.oekb.at) 

Office National du Ducroire (www.ondd.be) 

Eksport Kredit Fonden (www.ekf.dk) 

Finnvera plc (www.finnvera.fi) 

Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce 
Exterieur (www.coface.com) 

Konsortium: (1) Hermes Kreditversicherungs-
Aktiengesellschaft (2) C & L Deutsche Revision 
Aktiengesellschaft-Wirtschaftsprufungsgesellschaft. 
(www.eulerhermes.de) 

Export Credit Insurance Organization (www.ecio.gr) 

Instituto per i Servizi Assicurativi del Commercio Estero 
(www.sace.it) 

Office du Ducroire Luxembourg (www.ducroire.lu) 

Atradius Dutch State Business NV (www.atradius.nl) 

Companhia de Seguro de Creditos, S.A. (www.cosec.pt) 

Compania Espanola de Seguros de Credito a la Exportacion, 
S.A. (www.cesce.es) 

Exportkreditnamnden (www.ekn.se) 

Export Credits Guarantee Department (www.ecgd.gov.uk) 

Slovene Export Corporation (www.sid.si) 

Export Guarantee and Insurance Corporation (www.egap.cz) 

Export-Import Bank of the Slovak Republic 
(www.eximbanka.sk) 

Hungarian Export Credit Insurance Ltd. (www.mehib.hu) 

Export Credit Insurance Corporation (www.kuke.com.pl) 

Credit and Export Guarantee Fund KredEx (www.kredex.ee) 

Πηγή: Export Credit Financing Systems in OECD Member Countries and Non-Member Economies, 2005 
Update (www.oecdbookshop.org). 

Σημείωση: Από τις 25 χώρες-μέλη της Ε.Ε., ο πίνακας παραθέτει πληροφορίες μόνο για τους ΟΑΕΠ 20 
χωρών-μελών, δεδομένου ότι: (1) Οι ΟΑΕΠ Ιρλανδίας, Κύπρου και Μάλτας έχουν πάψει να 
λειτουργούν, και (2) Η Λεττονία και Λιθουανία δεν διαθέτουν ΟΑΕΠ αλλά βρίσκονται σε 
στάδιο προετοιμασίας του απαραίτητου νομικού πλαισίου προκειμένου να ιδρύσουν ΟΑΕΠ 
μέσα στο 2007. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 16 

ΟΑΕΠ χωρών - μελών της Ε.Ε. 

(Νομική μορφή, διοικητική οργάνωση & εποπτεία) 

α/α 

•1 

2 

3 

4 

5 

6 

Χώρα 

ΑΥΣΤΡΙΑ 

ΒΕΛΓΙΟ 

ΔΑΝΙΑ 

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 

ΓΑΛΛΙΑ 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

ΟΑΕΠ 

ΟΚΒ 

ONDD 

EKF 

FINNVERA 

COFACE 

HERMES 

Νομική μορφή 

Ιδιωτική Εταιρεία 
(Μέτοχοι Εμπορικές 

Τράπεζες) 

100% Κρατικός 
Φορέας 

100% Κρατικός 
Φορέας 

100% Κρατικός 
Φορέας 

Ιδιωτικοποίηση: 
Κύριοι μέτοχοι είναι 

η Εταιρεία SCOR 
(35,61%), το Κοινό 

(35,12%) και η 
Τράπεζα NATEXIS 

(19,33%). 

Ιδιωτική Εταιρεία 
που ηγείται του 

Consortium 
Ασφαλίσεων 

(βλ. Πίνακα 15) 

Διοικητική οργάνωση & τρόπος εποπτείας 

Εγκρίσεις ασφάλισης από: (1) Υπ. 
Οικονομικών (μέχρι 100.000 ευρώ), 
(2) Συμβούλιο Υπ. Οικον. (μέχρι 1 εκατ. 
ευρώ), (3) Διευρυμ. Συμβούλιο Υπ. 
Οικονομικών (άνω του 1 εκατ. ευρώ). -
Εποπτεία από Υπουργείο Οικονομικών. 

Board of Directors με Πρόεδρο, 
Αντιπρόεδρο και 18 Μέλη, 6 από 
Υπουργεία, 6 από 3 Περιφέρειες, 6 από 
Συλλογικούς Φορείς ΣΕΒ, ΓΣΕΕ, κλπ. -
Εποπτεία από Υπουργείο Οικονομίας. 

Board of Directors με Πρόεδρο και 8 
Μέλη, διοριζόμενα από τον Υπουργό 
Εμπορίου & Βιομηχανίας. Τα 3 Μέλη 
εκπροσωπούν την Κυβέρνηση και τα 5 το 
Εμπόριο & Βιομηχανία. - Εποπτεία από Υπ. 
Εμπορίου & Βιομηχανίας. 

Supervisory Board για θέματα Πολιτικής 
με Μέλη Βουλευτές - Board of Directors 
με Μέλη από Υπ. Εμπορίου Βιομηχανίας, 
Εξωτερικών, Οικονομικών, Εργασίας, και 
από εκπροσώπους Εμπόρων, Βιομηχάνων -
Managing Director. 

Εποπτεύεται από το Υπ. Οικονομίας & 
Οικονομικών (Δ/ση DREE, σαν τη δική μας 
Γεν. Δ/ση ΕΟΕΣ) - Ο Δ/ντής DREE 
καθοδηγείται από τη Διυπουργική 
Επιτροπή CGCE (Υπ. Οικονομίας & 
Οικονομικών, Εξωτερικών, Τεχν. Υπουργεία, 
COFACE, Τράπεζα Γαλλίας, BFCE). 

Αιτήσεις για ποσά μέχρι 2,5 εκατ. ευρώ 
εγκρίνονται από τον Hermes, με βάση 
Οδηγίες-Κανόνες της Διυπουργικής 
Επιτροπής (Υπ. Οικονομίας & Οικονομικών, 
Εξωτερικών, Ανάπτυξης, Τράπεζα kfw) -
Για ποσά άνω των 5 εκατ. ευρώ έγκριση 
μόνο από Υπ. Οικονομίας & Οικονομικών. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 16 (συνέχεια) 

α/α 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Χώρα 

ΕΛΛΑΔΑ 

ΙΤΑΛΙΑ 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

ΙΣΠΑΝΙΑ 

ΣΟΥΗΔΙΑ 

ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

ΟΑΕΠ 

ECIO 

SACE 

ODL 

ATRADIUS 

COSEC 

SESCE 

ΕΚΝ 

ECGD 

Νομική μορφή 

100% Κρατικός 
Φορέας 

100% Κρατικός 
Φορέας 

100% Κρατικός 
Φορέας 

100% Ιδιωτική 
Εταιρεία 

Το 1992 έγινε 
πλήρης 

ιδιωτικοποίηση 

Δημόσιος Τομέας 
50,2%, 

Ιδιωτικός Τομέας 
49,75%. 

100% Κρατικός 
Φορέας. 

Department 
Υπουργείου 
Εμπορίου & 
Βιομηχανίας. 

Διοικητική οργάνωση & τρόπος εποπτείας 

Ν.Π.Ι.Δ. (Ν. 1796/1988) με 9μελές Δ.Σ. 
διοριζόμενο από Υπουργό Οικονομίας & 
Οικονομικών με «αυτοτέλεια» αποφάσεων-
Εποπτεία από το παραπάνω Υπουργείο, 
αλλά μόνο για Ετήσιο Πρόγραμμα 
Δράσης, Προϋπολογισμό, Ισολογισμό. 
Εγγυοδοτικό Κεφάλαιο 1.467,4 εκατ. 
ευρώ (500 δις δρχ.). 

Η Διοίκηση απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, 
το Διυπουργικό Board of Directors, την 
Executive Committee, την Audit Committee, 
την Advisory Committee, και τον Executive 
Officer - Εποπτεία από το Treasury. 

Διοικείται από 7μελή Επιτροπή που ορίζει 
η Κυβέρνηση, με εκπροσώπους από τα Υπ. 
Οικονομίας, Οικονομικών, Εξωτ. Εμπορίου, 
Εξωτερικών, και 3 εκπρ. εξαγωγέων. 

Εποπτεία από το Υπ. Οικονομικών (Δ/ση 
Ασφ. Πιστώσεων & Επενδύσεων), με 
συνεργασία και της Κεντρικής Τράπεζας, 
αλλά και σχετικής Διυπουργικής Επιτροπής. 

Για ασφάλιση «μη εμπορεύσιμων 
κινδύνων» ο COSEC εγκρίνει μέχρι 
750.000 ευρώ, ενώ για μεγαλύτερα ποσά 
το Διυπουργικό Συμβούλιο CGF. 

Μέχρις ενός ορίου, οι εγκρίσεις 
ασφαλίσεων γίνονται από 2 Executive 
Committees του Board of Directors (μία 
για εμπορικούς κινδύνους και μία για 
πολιτικούς κινδύνους). 

Η Κυβέρνηση ορίζει Διυπουργικό Δ.Σ., στο 
οποίο συμμετέχουν και εκπρόσωποι του 
αντίστοιχου ΣΕΒ, ΟΠΕ, και Συνδέσμου 
Εργατών Μεταλλουργίας. 

Διοικείται από έναν Chief Executive που 
υποστηρίζεται από ένα Management Board 
με 5 Group Directors. Καθοδηγείται από 
Συμβουλευτικό Συμβούλιο (EGAC: Export 
Guarantees Advisory Council) που ορίζεται 
από τον Υπουργό Εμπορίου & Βιομηχανίας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 16 (συνέχεια) 

α/α 

15 

16 

17 

18 

Χώρα 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 

ΤΣΕΧΙΑ 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 

ΟΑΕΠ 

SEC 

EGAP 

ΕΧΙΜΒΑΝΚ SR 

ΜΕΗΙΒ 

Νομική μορφή 

Joint-stock Company 
με μετόχους το 

Δημόσιο κατά 90% 
και τον Ιδιωτικό 

Τομέα κατά 10%. 

Joint-stock 
Company με μέτοχο 

το Δημόσιο κατά 
100%. 

Τα δικαιώματα των 
μετόχων ασκούνται 
από τα Υπουργεία 

Οικονομικών, 
Βιομηχανίας & 

Εμπορίου, Γεωργίας 
και Εξωτερικών. 

Αυτόνομος 
Οργανισμός με 

μέτοχο το Δημόσιο 
κατά 100%. 

Αυτόνομος 
Οργανισμός με 

μέτοχο το Δημόσιο 
κατά 100%. 

Διοικητική οργάνωση & τρόπος εποπτείας 

Διοικείται από ένα 7μελές Supervisory 
Board το οποίο ορίζει ένα 3μελές Board 
of Directors. Για την κάλυψη «μη 
εμπορεύσιμων» κινδύνων για λογ/σμό του 
Κράτους, ο SEC εποπτεύεται και 
καθοδηγείται από την Commission for the 
Promotion of Exports (CPE) η οποία είναι 
Διυπουργικό Όργανο με Πρόεδρο τον 
Υπουργό Οικονομικών. 

Διοικείται από 7μελές Board of Directors 
με μέλη Υφυπουργούς και Ανώτατα 
Στελέχη των 4 Υπουργείων-Μετόχων, τον 
Γενικό Δ/ντή της Czech Export Bank 
(CEB), καθώς και τον Δ/νοντα Σύμβουλο 
και Αναπληρωτή Δ/νοντα Σύμβουλο του 
EGAP. Η CEB χρηματοδοτεί εξαγωγικές 
πιστώσεις και συνεργάζεται στενά με τον 
EGAP. Η CEB είναι joint-stock company με 
μετόχους το Δημόσιο (69,7%) και τον 
EGAP (30,3%). 

Εποπτεύεται από 11μελές Supervisory 
Board του οποίου τα μέλη ορίζονται από 
τον Υπουργό Οικονομικών, ενώ διοικείται 
από 7μελές Συμβούλιο, με Διοικητή, 
Υποδιοικητές, καθώς και άλλα μέλη, τα 
οποία επίσης ορίζονται από τον Υπουργό 
Οικονομικών. Η λειτουργία της ΕΧΙΜΒΑΝΚ 
είναι δομημένη σε 3 Τομείς: Banking 
Division, Insurance Division, Financial-
Economic Division. 

Δικαιώματα μετόχου ασκεί ο Φορέας 
«Hungarian Privatization and State Holding 
Company», ενώ ο MEHIB διοικείται από 
Supervisory Board, 11 μελές Board of 
Directors, του οποίου τα μέλη ορίζονται 
από τον Υπουργό Εξωτερικών, σε 
συνεργασία με το Γραφείο του 
Πρωθυπουργού και τους Υπουργούς 
Οικονομικών-Μεταφορών και Γεωργίας. 
Ο ΜΕΗΙΒ διοικείται άμεσα από ένα Chief 
Executive Officer. Η ΕΧΙΜΒΑΝΚ 
χρηματοδοτεί εξαγωγικές πιστώσεις και 
συνεργάζεται στενά με τον ΜΕΗΙΒ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 16 (συνέχεια) 

α/α 

19 

20 

Χώρα 

ΠΟΛΩΝΙΑ 

ΕΣΘΟΝΙΑ 

ΟΑΕΠ 

KUKE S.A. 

KREDEX 

Νομική μορφή 

Joint-stock Company 
με μετόχους το 

Δημόσιο (87,85%), 
την National 

Economy Bank 
(9,23%) και Ιδιώτες 

(2,92%). 

Self-sustaining fund 
που ιδρύθηκε από 

το Υπουργείο 
Οικονομικών που 

είναι μέτοχος 
κατά 100%. 

Διοικητική οργάνωση & τρόπος εποπτείας 

Οι ασφαλιστικές καλύψεις για «μη 
εμπορεύσιμους» κινδύνους αποφασίζονται 
από την «Committee for Export Insurance 
Policy» της οποίας τα μέλη προέρχονται 
από τα Υπουργεία Οικονομίας, 
Οικονομικών, Εργασίας & Κοινωνικής 
Πολιτικής, Γεωργίας & Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, Εξωτερικών, καθώς και από 
την Κεντρική Τράπεζα της Πολωνίας. 
0 KUKE διοικείται από Συμβούλιο με 
Πρόεδρο και 2 Αντιπροέδρους. 

Η διοίκηση ασκείται από το Management 
Board που έχει 1 μέλος, ενώ η εποπτεία 
και καθοδήγηση γίνεται από το 
Supervisory Board που έχει τα εξής 5 
μέλη: Γενικός Γραμματέας Υπουργ. 
Οικονομίας, εκπρόσωπος Υπουργ. 
Οικονομικών, Γενικός Δ/ντής EBE, 
Αντιδήμαρχος του Ταλίν, εκπρόσωπος 
ΕΟΜΜΕΧ Εσθονίας. 

Πηγή: Export Credit Financing Systems in OECD Member Countries and Non-Member Economies, 2005 
Update (www.oecdbookshop.org). 

Σημείωση: Από τις 25 χώρες-μέλη της Ε.Ε., ο πίνακας παραθέτει πληροφορίες μόνο για τους ΟΑΕΠ 20 
χωρών-μελών, δεδομένου ότι: (1) Οι ΟΑΕΠ Ιρλανδίας, Κύπρου και Μάλτας έχουν πάψει να 
λειτουργούν, και (2) Η Λεττονία και Λιθουανία δεν διαθέτουν ΟΑΕΠ αλλά βρίσκονται σε στά
διο προετοιμασίας του απαραίτητου νομικού πλαισίου προκειμένου να ιδρύσουν ΟΑΕΠ μέσα 
στο 2007. 

Οι παραπάνω μερικώς ιδιωτικοποιημένοι ΟΑΕΠ, που έχουν τη μορφή 
Α.Ε., λειτουργούν ως εξής: (1) ασφαλίζουν τους «εμπορεύσιμους κινδύνους» 
που συνδέονται με βραχυπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις (δηλαδή κάλυψη 
εμπορικών και πολιτικών κινδύνων που αφορούν σε εξαγωγές προς χώρες-μέ-
λη του ΟΟΣΑ) για δικό τους λογαριασμό, καταρτίζοντας δικό τους ισολογι
σμό" (2) ασφαλίζουν τους «μη εμπορεύσιμους κινδύνους» που συνδέονται με 
βραχυπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις (δηλ. κάλυψη εμπορικών και πολιτι
κών κινδύνων για χώρες εκτός ΟΟΣΑ), αλλά με αντασφαλιστή κατά 100% το 
Κράτος* και (3) ασφαλίζουν τους «μη εμπορεύσιμους κινδύνους» που συνδέο
νται με μεσο-μακροπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις (για εμπορικούς και πο
λιτικούς κινδύνους προς όλες τις χώρες), καθώς και επενδύσεις εξωτερικού 
έναντι πολιτικών κινδύνων, αλλά πάντα για λογαριασμό του Κράτους, αποδί-
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δοντας στο Κράτος τα σχετικά εισπραττόμενα ασφάλιστρα και εισπράττοντας 
από το Κράτος τις προς καταβολή αποζημιώσεις. Για το σκοπό αυτό, συνερ
γάζονται με θεσμοθετημένο Ειδικό Όργανο (Διυπουργικό Συμβούλιο Ασφαλί
σεων & Εγγυήσεων), το οποίο εγκρίνει τις ασφαλίσεις και εγγυήσεις με αξία 
πάνω από ένα καθορισμένο όριο, ενώ εισπράττουν από το Κράτος ετήσια προ
μήθεια για την κάλυψη των σχετικών λειτουργικών τους εξόδων και, φυσικά, 
καταρτίζουν ξεχωριστό ισολογισμό για λογαριασμό του Κράτους. 

Όπως θα δούμε στη συνέχεια, τα υφιστάμενα και λειτουργούντα σήμε
ρα διαφορετικά συστήματα θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας 
των ΟΑΕΠ στις χώρες-μέλη της Ε.Ε. είναι τρία (3). Όπως φαίνεται στον παρα
πάνω Πίνακα 16, από το σύνολο των 20 ΟΑΕΠ οι 12 υπάγονται στο δημόσιο 
τομέα κατά 100% (σε αυτούς συμπεριλαμβάνουμε φυσικά και τον ECGD Αγ
γλίας που αποτελεί Department του Υπουργείου Εμπορίου & Βιομηχανίας), ένας 
κατά 50,2%, ένας κατά 87,85% και ένας κατά 90%. Δηλαδή, οι 15 από τους 
20 ΟΑΕΠ ελέγχονται άμεσα από το Δημόσιο, ενώ οι υπόλοιποι 5 αποτελούν 
ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες ασφαλίζουν «εμπορεύσιμους» κινδύνους για δικό 
τους λογαριασμό και «μη εμπορεύσιμους» κινδύνους για λογαριασμό του Κρά
τους (ΟΚΒ Αυστρίας, COFACE Γαλλίας, HERMES Γερμανίας, ATRADIUS Ολ
λανδίας και COSEC Πορτογαλίας). 

Από τους παραπάνω 5 ιδιωτικούς ΟΑΕΠ, μόνο ο ATRADIUS Ολλανδίας 
ήταν ανέκαθεν ιδιωτική εταιρεία, ενώ οι υπόλοιποι 4 ήταν κρατικοί φορείς που 
ιδιωτικοποιήθηκαν μέσα στη δεκαετία του '90. Το πιθανότερο είναι ότι, μέσα στην 
επόμενη δεκαετία θα έχουν ιδιωτικοποιηθεί σχεδόν όλοι, ή οι περισσότεροι 
από τους κρατικούς ΟΑΕΠ. Την υπόθεση αυτή τη βασίζουμε στο γεγονός ότι, 
από τα μέσα της δεκαετίας του '90 και μέχρι σήμερα, υπάρχει μία τάση που 
φαίνεται ότι θα συνεχιστεί και στην επόμενη δεκαετία, με βάση την οποία οι 
ιδιωτικοί ΟΑΕΠ προσφέρουν όλο και περισσότερα ασφαλιστικά προϊόντα για 
τα οποία, μέχρι πρότινος, οι κρατικοί ΟΑΕΠ θεωρούνταν «μονοπώλια». Επομέ
νως, μέσα στην επόμενη δεκαετία, όσο η «γκάμα» των ασφαλιστικών προϊό
ντων που μέχρι και σήμερα θεωρούνται ως «μη εμπορεύσιμοι» κίνδυνοι μειώ
νεται σταδιακά, τόσο το αντικείμενο δραστηριότητας των κρατικών ΟΑΕΠ θα 
μειώνεται, οπότε θα συμφέρει τις Κυβερνήσεις των χωρών-μελών της Ε.Ε. να 
καταργούν τους κρατικούς ΟΑΕΠ μέσω ιδιωτικοποίησης τους, συνάπτοντας ταυ
τοχρόνως σύμβαση συνεργασίας με τους ιδιωτικοποιημένους ΟΑΕΠ, οι οποίοι 
θα αναλάβουν, έναντι αμοιβής, να ασφαλίζουν για λογαριασμό του Κράτους 
τη μικρή πλέον «γκάμα» των «μη εμπορεύσιμων» κινδύνων. Εννοούμε ότι, με δε
δομένη τη σημαντική μείωση της «γκάμας» των «μη εμπορεύσιμων» κινδύνων, 
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η παραπάνω συνεργασία των Κυβερνήσεων με τους ιδιωτικοποιημένους ΟΑΕΠ 
θα συνεπάγεται μικρότερο κόστος λειτουργίας, σε σύγκριση με το κόστος που 
θα υπήρχε σε περίπτωση που συνέχιζε να λειτουργεί ο κρατικός ΟΑΕΠ, με όλα 
τα πάγια έξοδα του, τα έξοδα μισθοδοσίας, κλπ., ενώ θα είχε πολύ μειωμένη 
δραστηριότητα. 

Στη συνέχεια θα περιγράψουμε συνοπτικά τα υφιστάμενα 3 συστήματα 
νομικής μορφής και λειτουργίας των ΟΑΕΠ χωρών-μελών της Ε.Ε., αναφέ
ροντας τους συγκεκριμένους ΟΑΕΠ που υπάγονται σε κάθε σύστημα. 

1. Σύστημα ΟΑΕΠ με τη μορφή »Department» Υπουργείου 

Με το σύστημα αυτό λειτουργεί σήμερα μόνο ο ΟΑΕΠ Αγγλίας (ECGD), 
ενώ με το ίδιο σύστημα λειτουργούσαν και οι ΟΑΕΠ Ιρλανδίας (ECS) και Κύ
πρου (ΥΑΕ) μέχρι την κατάργηση τους. Με βάση το σύστημα αυτό, οι ΟΑΕΠ 
λειτουργούν ως Υπηρεσίες (Departments), συνήθως στα Υπουργεία Εμπορίου 
& Βιομηχανίας. 

Ο ΟΑΕΠ Αγγλίας (ECGD: Export Credit Guarantee Department) από 
την ίδρυση του ήταν Υπηρεσία (Department) του Υπουργείου Εμπορίου & Βιο
μηχανίας, εποπτευόμενη από τον εκάστοτε Υπουργό Εμπορίου & Βιομηχανίας, 
ενώ μέχρι και το 1990 κάλυπτε «εμπορεύσιμους» και «μη εμπορεύσιμους» κιν
δύνους. Όμως, με το Νόμο περί «Εγγυήσεων Εξαγωγών & Επενδύσεων» του 
1991, επήλθε σημαντική αλλαγή στην οργάνωση και λειτουργία του ECGD. 

Από την 1.12.1991 ο ECGD ιδιωτικοποίησε πλήρως την κάλυψη «εμπο
ρεύσιμων κινδύνων», μέσω πώλησης της δραστηριότητας αυτής στην ιδιωτική 
ολλανδική εταιρεία NCM (που σήμερα ονομάζεται ATRADIUS), η οποία έκτοτε 
ίδρυσε στην Αγγλία τη θυγατρική της εταιρείας «NCM - U.K.» για την ασφα
λιστική κάλυψη «εμπορεύσιμων κινδύνων». Άλλη ιδιωτική εταιρεία που λειτουρ
γεί στην Αγγλία για την ασφάλιση «εμπορεύσιμων κινδύνων» είναι η «Trade 
Indemnity», η οποία παλαιότερα ήταν κρατική εταιρεία. 

Μετά τις παραπάνω μεταβολές, από το 1991 και μέχρι σήμερα, ο ECGD 
καλύπτει τις εξής δύο δραστηριότητες: (1) ασφαλίζει μόνο «μη εμπορεύσιμους 
κινδύνους», και μάλιστα μόνο αυτούς που συνδέονται με μεσο-μακροπρό-
θεσμες εξαγωγικές πιστώσεις συναλλαγών της μορφής «Supplier's Credit» και 
«Buyer's Credit», καλύπτοντας εμπορικούς και πολιτικούς κινδύνους μη πλη
ρωμής για εξαγωγές κεφαλαιουχικών αγαθών, ή «turn-key projects», καθώς 
και πολιτικούς κινδύνους που συνδέονται με άμεσες επενδύσεις στο εξωτερι
κό1 και (2) αντασφαλίζει τους «μη εμπορεύσιμους κινδύνους» που συνδέονται 
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με βραχυπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις προς χώρες εκτός ΟΟΣΑ, τους 
οποίους καλύπτουν πρωτασφαλιστικά οι ιδιωτικές εταιρείες ασφάλισης πιστώ
σεων που λειτουργούν στην Αγγλία. 

Η διάρθρωση των Υπηρεσιών του ECGD (Οργανόγραμμα Υπηρεσιών), 
όπως και όλων των άλλων ΟΑΕΠ, είναι λίγο-πολύ όμοια με εκείνη του ελλη
νικού ΟΑΕΠ (βλέπε Παράρτημα 6), με τη μόνη διαφορά ότι τα Τμήματα Εμπο
ρικών Πληροφοριών & Ανάληψης Κινδύνων (Underwriting Departments) υπο
διαιρούνται σε ενότητες κατά γεωγραφικές ομάδες χωρών, ενώ και σε κάθε 
τέτοια ενότητα, οι αντίστοιχοι υπάλληλοι (underwriters) ασχολούνται με την 
ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων συγκεκριμένων κατηγοριών προϊόντων. 

Οι καταστατικές αρμοδιότητες του ECGD προσδιορίζονται από το Νό
μο του 1991 περί «Εγγυήσεων Εξαγωγών και Επενδύσεων» (EIGA: Export and 
Investment Guarantees Act). Με βάση τις διατάξεις του παραπάνω νόμου, ο 
ECGD παρέχει εγγυήσεις στους Άγγλους εξαγωγείς κεφαλαιουχικών αγαθών, 
στους κατασκευαστές τεχνικών έργων και μεγάλων σχεδίων (projects) στο εξω
τερικό, ενώ παρέχει και ασφαλίσεις άμεσων επενδύσεων εξωτερικού έναντι 
πολιτικών κινδύνων. 

Με βάση τον παραπάνω νόμο του 1991, ο ECGD καθοδηγείται και 
συμβουλεύεται στο έργο του από ένα «Καθοδηγητικό Συμβούλιο Εξαγωγικών 
Εγγυήσεων» (Export Guarantees Advisory Council» (EGAC), το οποίο απαρτί
ζεται από ανώτατα στελέχη του τραπεζικού, βιομηχανικού και εμπορικού τομέα 
που διορίζονται από τον Υπουργό Εμπορίου & Βιομηχανίας. Ο ECGD παρέχει, 
με δικά του έξοδα, τη Γραμματειακή Υποστήριξη του παραπάνω Συμβουλίου. 

2. Σύστημα ΟΑΕΠ με τη μορφή κρατικού φορέα που ασφαλίζει μόνο «μη 
εμπορεύσιμους» κινδύνους, ή «εμπορεύσιμους» και «μη εμπορεύσιμους» 
τηρώντας ξεχωριστούς λογαριασμούς 

Με βάση το παραπάνω σύστημα, σήμερα λειτουργούν 14 ΟΑΕΠ, δηλ. 
οι ΟΑΕΠ του Βελγίου (ONDD), της Δανίας (EKF), της Φινλανδίας (FINNVERA), 
της Ελλάδας (ECIO), της Ιταλίας (SACE), του Λουξεμβούργου (ODL), της Ισπα
νίας (SESCE), της Σουηδίας (ΕΚΝ), της Σλοβενίας (SEC), της Τσεχίας (EGAP), 
της Σλοβακίας (ΕΧΙΜΒΑΝΚ SR), της Ουγγαρίας (ΜΕΗΙΒ), της Πολωνίας (KUKE 
S.A.) και της Εσθονίας (KREDEX). 

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα βασικότερα κοινά χαρακτηριστικά 
όλων των παραπάνω ΟΑΕΠ είναι τα εξής: 

i. Όλοι οι παραπάνω ΟΑΕΠ, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι των χωρών-
μελών της Ε.Ε., έχουν λίγο-πολύ την ίδια διάρθρωση και οργάνωση των Υπη-
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ρεσιών τους όσον αφορά στις διαδικασίες ασφάλισης και αποζημίωσης των 

εξαγωγικών πιστώσεων, επενδύσεων, κλπ. 

ii. Όλοι οι παραπάνω ΟΑΕΠ αποτελούν κρατικούς φορείς, οι οποίοι όμως 

από την 1.1.1998, και ορισμένοι νωρίτερα, έπαψαν να ασφαλίζουν «εμπορεύ

σιμους κινδύνους» που συνδέονται με βραχυπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώ

σεις, σε εφαρμογή και συμμόρφωση προς την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής υπ' αριθμ. 1997/C 281/03 (J.O. C 281/4/17.9.1997), της οποίας η 

ισχύς άρχισε την 1.1.1998. Με άλλα λόγια, έπαψαν να ασφαλίζουν βραχυπρό

θεσμες εξαγωγικές πιστώσεις έναντι εμπορικών και πολιτικών κινδύνων για 

εξαγωγές προς χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ, δεδομένου ότι η ασφαλιστική κάλυψη 

των παραπάνω «εμπορεύσιμων κινδύνων» γίνεται από τις ιδιωτικές εταιρείες 

ασφάλισης πιστώσεων. 

Ο ελληνικός ΟΑΕΠ έχει συμμορφωθεί προς την παραπάνω Ανακοίνω

ση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με βάση πρόσφατες τροπολογίες στον ιδρυ

τικό του νόμο 1796/1988, όπως θα δούμε παρακάτω. Θα πρέπει να σημειώ

σουμε ότι η παραπάνω Ανακοίνωση προβλέπει ότι ένας κρατικός ΟΑΕΠ μπο

ρεί να ασφαλίζει «εμπορεύσιμους κινδύνους», υπό την προϋπόθεση: (1) να τη

ρεί χωριστούς λογαριασμούς για τη συγκεκριμένη αυτή δραστηριότητα (δηλ. 

ξεχωριστή εκμετάλλευση και ξεχωριστό ισολογισμό), ώστε να μπορεί να 

ελεγχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν «επιδοτεί» έμμεσα τη δραστηριό

τητα αυτή, (2) να μην έχει ατέλειες χαρτοσήμου για τα ασφάλιστρα και τις 

αποζημιώσεις, και (3) να μην έχει πρόσβαση σε κρατικό εγγυοδοτικό κεφά

λαιο για τις αποζημιώσεις που συνδέονται με «εμπορεύσιμους κινδύνους», 

όπως εκάστοτε ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Ni. Πολλοί από τους ΟΑΕΠ που υπάγονται στο «σύστημα 2», έπαψαν 

να ασφαλίζουν και τις βραχυπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις που συνδέο

νται με «μη εμπορεύσιμους κινδύνους», δηλ. δεν ασφαλίζουν βραχυπρόθεσμες 

εξαγωγικές πιστώσεις έναντι εμπορικών και πολιτικών κινδύνων για εξαγωγές 

προς χώρες εκτός ΟΟΣΑ. Θα πρέπει να τονίσουμε όμως ότι, στις περιπτώσεις 

χωρών-μελών της Ε.Ε. που συμβαίνει αυτό, οι αντίστοιχοι κρατικοί ΟΑΕΠ αντα-

σφαλίζουν κατά 100% τις ιδιωτικές εταιρείες ασφάλισης πιστώσεων, οι οποίες 

ασφαλίζουν τους παραπάνω «μη εμπορεύσιμους κινδύνους». 

iv. Από τα αναφερόμενα στις παραπάνω παραγράφους (ii) και (iii), προ

κύπτει ότι ορισμένοι κρατικοί ΟΑΕΠ του «συστήματος 2» ασφαλίζουν μόνο «μη 

εμπορεύσιμους κινδύνους» που συνδέονται με μεσο-μακροπρόθεσμες εξαγω

γικές πιστώσεις (πωλήσεις ενδιάμεσων και κεφαλαιουχικών αγαθών, κατασκευή 

τεχνικών έργων και «turn-key projects» στο εξωτερικό, κλπ.), καθώς και με άμε

σες επενδύσεις εξωτερικού. 
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ν. Οι κρατικοί ΟΑΕΠ του «συστήματος 2» έχουν Δ.Σ. με διυπουργική 
σύνθεση, το οποίο ορίζεται μεν από τον εποπτεύοντα Υπουργό Εμπορίου & Βιο
μηχανίας, ή συνήθως τον Υπουργό Οικονομικών, αλλά τα μέλη υποδεικνύονται 
από τους αντίστοιχους Υπουργούς και αποτελούνται από ανώτερα εν ενερ
γεία στελέχη (Διευθυντές) των Υπουργείων Οικονομίας, Οικονομικών, Εξωτερι
κών, Εμπορίου & Βιομηχανίας (δηλ. αντίστοιχα με το δικό μας Ανάπτυξης), κα
θώς και ανώτερα στελέχη της Κεντρικής Τράπεζας, του αντίστοιχου ΟΠΕ, ΣΕΒ, 
κλπ. Η μόνη εξαίρεση είναι ο ελληνικός ΟΑΕΠ, αφού ο Καταστατικός Νόμος 
1796/1988 δεν προβλέπει διυπουργική σύνθεση για το Δ.Σ. Θα πρέπει να το
νίσουμε, όμως, ότι ο Ν. 501/1968, με τον οποίο ιδρύθηκε το ΚΑΠ (Κεφάλαιο 
Ασφάλισης Πιστώσεων) που αποτέλεσε την πρώτη μορφή του ελληνικού ΟΑΕΠ, 
προέβλεπε ρητά τη συγκρότηση Δ.Σ. με διυπουργική σύνθεση. 

vi. Σε όλες τις περιπτώσεις των κρατικών ΟΑΕΠ που υπάγονται στο «σύ
στημα 2», εκτός από το διυπουργικό Δ.Σ. των Οργανισμών αυτών, υπάρχει και 
λειτουργεί καθοδηγητικά προς τις Διοικήσεις των ΟΑΕΠ, μία Διυπουργική 
Επιτροπή (ή Διυπουργικό Συμβούλιο) «Εξαγωγικών Πιστώσεων & Εγγυήσεων», 
της οποίας τα μέλη προέρχονται από τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών, 
Εξωτερικών, Ανάπτυξης, κλπ., από την Κεντρική Τράπεζα, τον Τραπεζικό Τομέα, 
τον Τομέα Εμπορίου & Βιομηχανίας, καθώς και από τους αντίστοιχους ΟΠΕ, 
ΣΕΒ, ΠΣΕ, ΣΕΒΕ, κλπ. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι το παραπάνω Διυπουργικό 
Όργανο αφενός μεν υπαγορεύει σε ετήσια βάση στον κρατικό ΟΑΕΠ την «πο
λιτική ασφαλιστικής κάλυψης» (πλαφόν κατά χώρα και κατά ασφαλιστική πράξη, 
όρους και προϋποθέσεις ασφάλισης, κλπ.), αφετέρου δε, εγκρίνει ασφαλίσεις 
των οποίων τα ποσά υπερβαίνουν κάποιο συγκεκριμένο όριο, που συνήθως 
κυμαίνεται γύρω στα 5,0 - 6,0 εκατ. ευρώ. Δηλαδή, οι ΟΑΕΠ έχουν εξουσιοδό
τηση για εγκρίσεις ασφαλίσεων μέχρι το παραπάνω όριο, ενώ για τις ασφαλί
σεις μεγαλύτερων ποσών αποφασίζει το παραπάνω θεσμοθετημένο Όργανο 
(Επιτροπή ή Συμβούλιο), με υποβολή γραπτής εισήγησης του κρατικού ΟΑΕΠ. 

vii. Όλοι οι κρατικοί ΟΑΕΠ έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν, στα πλαί
σια των εργασιών τους, όλες τις Οδηγίες της Ε.Ε., τις σχετικές Συμφωνίες 
του ΟΟΣΑ, καθώς και τις Πολυμερείς Συμφωνίες στα πλαίσια του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ). 

Στην περίπτωση της Ελλάδας, όσον αφορά στα αναφερθέντα στις πα
ραπάνω παραγράφους (ν) και (vi), η υφιστάμενη κατάσταση είναι διαφορετική, 
αφού με βάση τον Καταστατικό Νόμο του ΟΑΕΠ (Ν. 1796/1988), το εποπτεύον 
Υπουργείο ασκεί μόνο «τυπική» εποπτεία στον Οργανισμό (διορισμός Δ.Σ., έγ
κριση Προϋπολογισμού, Ισολογισμού, κλπ.), αντί να συμμετέχει ενεργά και να 
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καθοδηγεί τον ΟΑΕΠ στην ασφαλιστική πολιτική του, όπως συμβαίνει σε όλες 
τις άλλες χώρες-μέλη της Ε.Ε., παρ' όλο που είναι προφανές ότι, και στην πε
ρίπτωση της χώρας μας, ο τομέας «Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων και 
Επενδύσεων Εξωτερικού» διαδραματίζει πλέον καθοριστικό ρόλο στην αύξηση 
της «εξωστρέφειας» της ελληνικής οικονομίας. 

Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τα εξής: (1) Εκτός από 
τις εξαγωγές καταναλωτικών προϊόντων, πρώτων υλών, κλπ., που πωλούνται 
με βραχυπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις μέχρι 6 μηνών (Κανόνας της Berne 
Union), η Ελλάδα εδώ και 10 περίπου χρόνια εξάγει προϊόντα που δικαιολο
γούν πιστώσεις άνω της διετίας, των οποίων την ασφάλιση δεν αναλαμβάνουν 
ιδιωτικές εταιρείες γι' αυτό και ασφαλίζονται από τον κρατικό ΟΑΕΠ- (2) Στα 
πλαίσια υλοποίησης των «Διμερών Συμφωνιών Συνεργασίας» μεταξύ Ελλάδος 
και αναπτυσσόμενων χωρών (κυρίως χωρών Κεντρικής & Ανατολικής Ευρώ
πης), το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών μέχρι πρότινος, και τώρα το 
Υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονο
μικών, παρέχει «Ανακυκλούμενες Πιστωτικές Διευκολύνσεις» (Revolving Credit 
Facilities) για την αποπληρωμή των οποίων ο ΟΑΕΠ παρέχει εγγύηση στις 
δανείστριες ελληνικές τράπεζες- (3) Κατά την τελευταία δεκαετία πολλοί Έλ
ληνες επιχειρηματίες προβαίνουν σε άμεσες επενδύσεις, κυρίως σε χώρες των 
Βαλκανίων, τις οποίες ασφαλίζει ο ΟΑΕΠ έναντι πολιτικών κινδύνων. 

Οι παραπάνω περιπτώσεις αποτελούν για την Ελλάδα σχετικά νέους 
τρόπους για δυναμική αύξηση της «εξωστρέφειας» της, γι' αυτό και ο ΟΑΕΠ 
από το 1996 ενεργοποίησε σχετικές διατάξεις του Καταστατικού του Νόμου, 
προσφέροντας τα παραπάνω «νέα» για τη χώρα μας ασφαλιστικά προϊόντα, 
παρ' όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει όσον αφορά στη σοβαρότατη 
έλλειψη προσωπικού, και μάλιστα ειδικευμένου. 

3. Σύστημα ΟΑΕΠ με τη μορφή ιδιωτικής εταιρείας που ασφαλίζει «εμπο
ρεύσιμους» κινδύνους για δικό της λογαριασμό και «μη εμπορεύσιμους» 
κινδύνους για λογαριασμό του Κράτους, έναντι προμήθειας για τις 
προσφερόμενες υπηρεσίες 

Με βάση το παραπάνω σύστημα, σήμερα λειτουργούν 5 ΟΑΕΠ, δηλ. 
οι ΟΑΕΠ Αυστρίας (ΟΚΒ), Γαλλίας (COFACE), Γερμανίας (EULER-HERMES), 
Ολλανδίας (ATRADIUS) και Πορτογαλίας (COSEC). 

θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα βασικότερα κοινά χαρακτηριστικά 
όλων των παραπάνω ΟΑΕΠ είναι τα εξής: 
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i. Όλοι οι παραπάνω ΟΑΕΠ που υπάγονται στο «σύστημα 3», μέχρι και 

τις αρχές της δεκαετίας του '90 ήταν 100% κρατικοί φορείς και λειτουργού

σαν όπως ακριβώς περιγράψαμε παραπάνω στο «σύστημα 2». Στη συνέχεια 

όμως, άλλοι νωρίτερα και άλλοι αργότερα μέσα στη δεκαετία του '90, ιδιω

τικοποιήθηκαν απευθείας ή βαθμιαία, μέσω μεταβολής της σύνθεσης του με

τοχικού τους κεφαλαίου. Η μόνη εξαίρεση είναι ο ΟΑΕΠ Ολλανδίας (ATRA-

DIUS), ο οποίος ήταν πάντα ιδιωτική εταιρεία με μετόχους τράπεζες και, ασφα

λιστικές εταιρείες. 

Μ. Μετά την παραπάνω ιδιωτικοποίηση τους και τη μετατροπή τους σε 

Α.Ε., οι παραπάνω ΟΑΕΠ ασφαλίζουν για δικό τους λογαριασμό μόνο «εμπο

ρεύσιμους κινδύνους». Επίσης, ασφαλίζουν και «μη εμπορεύσιμους κινδύνους» 

που συνδέονται με βραχυπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις (δηλ. εμπορικό και 

πολιτικό κίνδυνο για χώρες εκτός ΟΟΣΑ), αλλά για τη δραστηριότητα αυτή 

αντασφαλίζονται κατά 100% από την Κυβέρνηση, μέσω του εγγυοδοτικού 

κεφαλαίου του Υπουργείου Οικονομικών (όταν λέμε 100%, εννοούμε φυσικά 

το 100% του παρεχόμενου προς τον ασφαλιζόμενο εξαγωγέα ποσοστού κά

λυψης, το ανώτατο όριο του οποίου μπορεί να φτάνει μέχρι 95%). Υπό αυτή 

την έννοια πάντα υπάρχουν περιπτώσεις όπου η παραπάνω αντασφάλιση πα

ρέχεται κατά 100% μόνο για τον πολιτικό κίνδυνο, αλλά λιγότερο από 100% 

για τον εμπορικό, ώστε η ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία να φέρει και εκείνη 

μέρος του κινδύνου, που σημαίνει ότι θα πρέπει να εξετάζει πολύ προσεκτικά 

τη φερεγγυότητα των ξένων αγοραστών-εισαγωγέων. 

iii. Όλοι οι παραπάνω ΟΑΕΠ του «συστήματος 3», μέσω «ειδικής σύμ

βασης» ασφαλίζουν για λογαριασμό της Κυβέρνησης τους «μη εμπορεύσιμους 

κινδύνους» που συνδέονται με μεσο-μακροπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις 

και επενδύσεις εξωτερικού, δεδομένου ότι η δραστηριότητα αυτή, τουλάχι

στον μέχρι και σήμερα, θεωρείται από τις ιδιωτικές εταιρείες ασφάλισης πι

στώσεων ως μη βιώσιμη εμπορικά. Εννοείται ότι, μέσω της παραπάνω «ειδικής 

σύμβασης», οι συμβαλλόμενες ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες αποδίδουν τα 

εισπραττόμενα ασφάλιστρα στο Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο καταβάλλει 

τις σχετικές αποζημιώσεις, ενώ αμείβονται για την εργασία που προσφέρουν 

στην Κυβέρνηση, και φυσικά καταρτίζουν ξεχωριστό Ισολογισμό για τη δρα

στηριότητα που διεκπεραιώνουν για λογαριασμό της Κυβέρνησης. 

iv. Για την ασφάλιση των παραπάνω «μη εμπορεύσιμων κινδύνων», οι 

ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες καθοδηγούνται και συνεργάζονται στενά με 

την Κυβέρνηση, μέσω των θεσμοθετημένων Διυπουργικών «Επιτροπών ή Συμ

βουλίων Ασφαλίσεων & Εγγυήσεων», ενώ εφαρμόζουν τις παρεχόμενες σε ετή-
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σια βάση οδηγίες και όρους ασφαλιστικής πολιτικής που υπαγορεύονται από 

την Κυβέρνηση. Συνήθως, η Κυβέρνηση τους επιτρέπει να ασφαλίζουν συναλλα

γές μέχρις ενός ανώτατου ορίου, που κυμαίνεται γύρω στα 5,00-6,00 εκατ. €, 
ενώ, για ασφαλίσεις πέραν του ορίου αυτού, τις εγκρίσεις δίνει η Κυβέρνηση 

μέσω του σχετικού θεσμοθετημένου Οργάνου ή του Υπουργείου Οικονομικών. 

5.3. Υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα 

Στην ανάλυση της υποδιαίρεσης 5.2. που προηγήθηκε, εξετάσαμε την 

υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά στους ΟΑΕΠ που λειτουργούν σήμερα 

στις χώρες-μέλη της Ε.Ε., με ειδικότερη μνεία στη νομική μορφή τους, καθώς 

και στον τρόπο διοίκησης και εποπτείας τους. 

Αμέσως στη συνέχεια, θα αναφερθούμε στην υφιστάμενη κατάσταση 

που επικρατεί στην Ελλάδα, αναλύοντας συνοπτικά τους κυριότερους παρά

γοντες που διαμορφώνουν σήμερα τη ζήτηση και προσφορά των υπηρεσιών 

ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων στη χώρα μας, τη θέση του ΟΑΕΠ στην 

αντίστοιχη ελληνική αγορά, την εξέλιξη του κατά την περίοδο 1994-2005, ενώ 

θα κλείσουμε την ανάλυση μας με μία συνοπτική παρουσίαση και σχολιασμό 

συγκεντρωτικών στοιχείων της οικονομικής δραστηριότητας του ΟΑΕΠ κατά την 

περίοδο 1996-2005, καθώς και με τις βασικότερες αδυναμίες και τα προβλή

ματα του σε σύγκριση με τους ΟΑΕΠ των άλλων χωρών-μελών της Ε.Ε. 

5.3.1. Ζήτηση και προσφορά υπηρεσιών ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων 

Όσον αφορά στους βασικούς παράγοντες που διαμορφώνουν τη ζήτη

ση των υπηρεσιών ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων στην Ελλάδα, θα μπο

ρούσαμε να αναφέρουμε τα ακόλουθα. Καταρχήν, όσον αφορά στην ασφάλι

ση των βραχυπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων έναντι εμπορικών και πολι

τικών κινδύνων, η ζήτηση διαμορφώνεται από αυτό που αποκαλούμε «target 

group» για τον ΟΑΕΠ, αλλά και για τους ανταγωνιστές του που θα δούμε πα

ρακάτω. To «target group» θα μπορούσε κάλλιστα να οριστεί από τις περίπου 

3.000 εξαγωγικές εταιρείες Α.Ε. και Ε.Π.Ε., οι οποίες με βάση στοιχεία της 

ICAP εξάγουν σε μόνιμη βάση. θ α πρέπει να σημειώσουμε ότι οι εξαγωγικές 

εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες σε όλα τα EBE της χώρας αριθμούν πε

ρίπου τις 10.000, αλλά οι περισσότερες από αυτές εξάγουν «ευκαιριακά» και 

σχετικά μικρές ποσότητες και αξίες προϊόντων. Αρκεί να σημειωθεί ότι, από τις 

παραπάνω 3.000 εξαγωγικές Α.Ε. και Ε.Π.Ε., οι 500 πρώτες εξάγουν το 50% 
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και πλέον του συνόλου των βιομηχανικών εξαγωγών της Ελλάδος, συμπεριλαμ

βανομένων των μεταποιημένων αγροτικών προϊόντων (τρόφιμα, ποτά, κλπ.). 

Η μέχρι σήμερα εμπειρία του ΟΑΕΠ, αλλά και οι ενδείξεις και πληρο

φορίες που υπάρχουν για τους ανταγωνιστές του, δείχνουν ότι οι περισσότε

ρες από τις παραπάνω 3.000 εξαγωγικές εταιρείες γνωρίζουν την ύπαρξη των 

υπηρεσιών ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων, αλλά δεν κάνουν χρήση όλες, 

κυρίως για διάφορους λόγους που θα αναφέρουμε παρακάτω. Από τις 10.000 

εξαγωγικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες σε όλα τα EBE της χώρας, 

εκτιμάται ότι περίπου 1.000-1.500 ασφαλίζονται σε μόνιμη βάση, δηλ. σήμερα 

ασφαλίζεται περίπου το 10%-15% των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων 

και, επομένως, υπάρχουν ακόμα μεγάλα περιθώρια για περαιτέρω ανάπτυξη 

του κλάδου στην Ελλάδα. 

Κάτι άλλο που θα πρέπει να τονίσουμε όσον αφορά στους παράγοντες 

που διαμορφώνουν τη ζήτηση υπηρεσιών ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων 

στην Ελλάδα είναι ότι ο κλάδος ασφάλισης πιστώσεων είναι σχετικά «νεο

σύστατος», ενώ, ταυτόχρονα, είναι ελλιπής η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων 

επιχειρηματιών. Όμως, θα πρέπει να σημειώσουμε, από την άλλη πλευρά, ότι 

υπάρχουν αρκετοί λόγοι που κάνουν πολλούς Έλληνες εξαγωγείς να μην ανα

ζητούν την ασφάλιση των εξαγωγικών πιστώσεων που παρέχουν σε πελάτες 

του εξωτερικού, παρ' όλο που γνωρίζουν την ύπαρξη των υπηρεσιών αυτών. 

Οι βασικότεροι από τους λόγους αυτούς είναι οι εξής: 

• Η ασφάλιση των εξαγωγικών πιστώσεων δεν είναι υποχρεωτική. 

• Πολλοί εξαγωγείς πωλούν με διασφαλισμένους τρόπους διακανονι

σμού, δηλ. με προέμβασμα, ή CAD (Cash Against Documents), ή με 

βεβαιωμένα ILCs (Irrevocable Letters of Credit), οπότε δεν έχουν 

ανάγκη ασφάλισης. 

• Πολλοί εξαγωγείς εκτιμούν ότι οι τυχόν ζημιές τους από «επισφαλείς» 

απαιτήσεις θα έχουν ετήσιο ύψος το οποίο θα είναι μικρότερο, ή το 

πολύ ίσο, με τα ετήσια ασφάλιστρα που θα έπρεπε να πληρώσουν αν 

ασφάλιζαν τις φορτώσεις τους, δηλ. κάνουν «αυτασφάλιση». 

• Αρκετοί εξαγωγείς, κυρίως μεγάλοι, συναλλάσσονται με μεγάλους και 

αξιόπιστους ξένους πελάτες, οπότε θεωρούν ότι δεν διατρέχουν κίν

δυνο να χάσουν τα λεφτά τους πωλώντας «επί πιστώσει». Βέβαια, γνω

ρίζουν ότι δεν είναι απόλυτα ασφαλείς, αλλά προτιμούν να «ρισκά

ρουν» παρά να πληρώσουν κάποια ασφάλιστρα. 

• Αρκετοί εξαγωγείς, κυρίως μεγάλοι, διαθέτουν στο εξωτερικό δικές τους 

θυγατρικές εταιρείες διανομής ή πώλησης των προϊόντων που εξά

γουν, ή διαθέτουν αξιόπιστους εμπορικούς αντιπροσώπους. 
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• Πολλές εξαγωγικές εταιρείες, κυρίως MME, αγνοούν παντελώς την ύ
παρξη των υπηρεσιών ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων. 

• Τέλος, και κυριότερο, θα πρέπει να αναφέρουμε τη σημαντική έλλειψη 
«ασφαλιστικής συνείδησης» που χαρακτηρίζει γενικά τους Έλληνες, 
όχι μόνο για την ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων, αλλά για όλους 
τους ασφαλιστικούς κλάδους. 
Όσον αφορά στον τομέα προσφοράς υπηρεσιών ασφάλισης πιστώ

σεων στην Ελλάδα, έχουμε συνοπτικά την εξής εικόνα. Καταρχήν, θα πρέπει 
να διακρίνουμε τους δύο βασικούς υπο-κλάδους ασφάλισης πιστώσεων. Δηλ. 
έχουμε: (1) την ασφάλιση εγχώριων πιστώσεων και (2) την ασφάλιση εξαγω
γικών πιστώσεων. Τονίζουμε εν προκειμένω ότι ο ΟΑΕΠ δεν παρέχει ασφάλιση 
εγχώριων πιστώσεων, αφού ο Καταστατικός Νόμος που τον διέπει (Ν. 1796/ 
1988) δεν προβλέπει τέτοια δραστηριότητα. 

Η προσφορά ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων στην Ελλάδα, με δε
δομένο το μικρό μέγεθος του εξαγωγικού τομέα της χώρας μας, θα μπορού
σε να κριθεί ως ικανοποιητική, αφού υπηρεσίες ασφάλισης βραχυπρόθεσμων 
εξαγωγικών πιστώσεων (μέχρις ενός έτους) προσφέρουν σήμερα ο «ΟΑΕΠ», 
η «Εθνική Ασφαλιστική» (θυγατρική του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας), η 
εταιρεία «Euler Hermes Emporiki» (η οποία προέκυψε από την πρώην Φοίνιξ-
Metrolife Εμπορική, όταν η Euler Hermes, θυγατρική του Διεθνούς Ομίλου Euler 
Hermes, αύξησε τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο σε 60%) και η 
«Atradius» (Υποκατάστημα της γερμανικής εταιρείας Atradius, πρώην Gerling-
NCM) καθώς και 10 εταιρείες factoring. Επίσης, έμμεση παρουσία στην εγχώ
ρια αγορά έχει και η COFACE (ΟΑΕΠ Γαλλίας) μέσω της συνεργασίας της με 
την «Εθνική Ασφαλιστική». Για τις παραπάνω 3 εταιρείες, οι οποίες όπως τονί
σαμε ασφαλίζουν βραχυπρόθεσμες εγχώριες και εξαγωγικές πιστώσεις, τα 
μερίδια αγοράς για το 2005 ήταν 44,4% για την «Εθνική Ασφαλιστική», 36,5% 
για την «Euler Hermes Emporiki» και 18,9% για την «Atradius». 

Ειδικά για την ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων, θα πρέπει να τονί
σουμε ότι οι εταιρείες factoring δεν καλύπτουν μόνο τους εμπορικούς κινδύ
νους (πτώχευση, υπερημερία, κλπ. των ξένων αγοραστών), αλλά παρέχουν και 
άλλες υπηρεσίες προς τους εξαγωγείς, όπως π.χ. την είσπραξη των εκχωρου
μένων τιμολογίων, την προεξόφληση των τιμολογίων μέχρι ποσοστού 80%, 
κ.λπ. Η διαφορά είναι ότι το κόστος των υπηρεσιών factoring είναι μεγαλύτερο 
από εκείνο των άλλων ασφαλιστών, αφού και οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι 
περισσότερες. Όμως, εάν ένας εξαγωγέας θέλει να ασφαλίσει μόνο τις εξα
γωγικές πιστώσεις του και δεν έχει ανάγκη για προεξόφληση τιμολογίων, τότε 
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τον συμφέρει να ασφαλιστεί στον ΟΑΕΠ ή στους άλλους ασφαλιστές εξα
γωγικών πιστώσεων, δεδομένου ότι το κόστος είναι χαμηλότερο. Αυτό που θα 
πρέπει να τονίσουμε σε αυτό το σημείο είναι ότι ένας εξαγωγέας δεν μπορεί 
να ζητήσει από μία εταιρεία factoring μόνο ασφάλιση των εξαγωγικών του 
πιστώσεων, αλλά τουλάχιστον άλλη μία υπηρεσία από τις 4 συνολικά που 
προσφέρει το factoring. Με άλλα λόγια, για τη σύναψη Σύμβασης factoring, 
απαιτείται η προσφορά δύο τουλάχιστον από τις 4 υπηρεσίες που προσφέρει 
ο θεσμός του factoring (παρακολούθηση καθολικού πελατών, έλεγχος φερεγ
γυότητας, είσπραξη απαιτήσεων, προεξόφληση τιμολογίων). 

Όσον αφορά στα προϊόντα ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων που 
προσφέρονται σήμερα στην Ελλάδα, έχουμε τα εξής. Καταρχήν, όπως είδαμε 
και στην ανάλυση της υποδιαίρεσης 2.4., με βάση συγκεκριμένους ορισμούς 
που έθεσε σε Ανακοίνωση της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 1997 (Communication 
1997/C 281/03, J.O. C 281/4/17.9.1997), οι ασφαλίσιμοι πιστωτικοί κίνδυνοι δια
κρίνονται σε «εμπορεύσιμους» και σε «μη εμπορεύσιμους». 

Ειδικότερα, οι «εμπορεύσιμοι κίνδυνοι» συμπεριλαμβάνουν τα εξής 3 
στοιχεία: (1) αφορούν μόνο τις βραχυπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις, (2) αφο
ρούν τους εμπορικούς και πολιτικούς κινδύνους, και (3) αφορούν μόνο τις χώ
ρες ΟΟΣΑ, ως χώρες προορισμού. 

Με δεδομένο τον παραπάνω ορισμό, είναι προφανής ο ορισμός των «μη 
εμπορεύσιμων κινδύνων», αφού σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται όλα τα στοι
χεία που δεν υπάρχουν στους «εμπορεύσιμους κινδύνους». Έτσι, οι «μη εμπο
ρεύσιμοι κίνδυνοι» συμπεριλαμβάνουν και αυτοί τις βραχυπρόθεσμες εξαγω
γικές πιστώσεις για εμπορικούς και πολιτικούς κινδύνους αλλά μόνον για τις 
εκτός ΟΟΣΑ χώρες, ενώ επιπλέον συμπεριλαμβάνουν και τις μεσο-μακροπρό-
θεσμες εξαγωγικές πιστώσεις (άνω των 2 ετών) για εμπορικούς και πολιτικούς 
κινδύνους για όλες τις χώρες. Στην ίδια αυτή κατηγορία υπάγονται και οι 
ασφαλίσεις πιστώσεων που συνδέονται με την κατασκευή τεχνικών έργων στο 
εξωτερικό, καθώς και οι ασφαλίσεις επενδύσεων εξωτερικού έναντι πολιτικών 
κινδύνων. 

Η βασική διαφορά μεταξύ του ΟΑΕΠ και των άλλων ιδιωτικών ασφαλι
στικών εταιρειών που αναφέραμε παραπάνω, έγκειται στο ότι ο ΟΑΕΠ ασφα
λίζει εξαγωγικές πιστώσεις έναντι «εμπορεύσιμων» και «μη εμπορεύσιμων» κιν
δύνων, ενώ οι άλλοι ασφαλιστές (συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών fa
ctoring) καλύπτουν μόνο τους «εμπορεύσιμους» κινδύνους. 

Μιλώντας παραπάνω για το πιο βασικό προϊόν που είναι η ασφάλιση των 
βραχυπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων, τονίσαμε ότι οι άλλοι ασφαλιστές, 
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καθώς και οι εταιρείες factoring, ασφαλίζουν μόνο τους «εμπορεύσιμους» κιν
δύνους. Είναι λοιπόν προφανές ότι, όσον αφορά στην ασφάλιση των «μη εμπο
ρεύσιμων» κινδύνων, ο ΟΑΕΠ είναι «μονοπωλητής», τουλάχιστον μέχρι σήμε
ρα. Τους «μη εμπορεύσιμους» κινδύνους που συνδέονται με μεσο-μακρο-
πρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις, ο ΟΑΕΠ άρχισε να τους ασφαλίζει από το 
1996, ενώ για το σκοπό αυτό δημιούργησε δύο «νέα» Τμήματα, δηλ. το «Τμή
μα Ασφάλισης Μεσο-μακροπρόθεσμων Πιστώσεων & Ειδικών Συμβολαίων» και 
το «Τμήμα Διεθνών Σχέσεων & Ανάλυσης Κινδύνου Χώρας». 

Από τα παραπάνω προκύπτουν ενδεικτικά και οι επικρατούσες συνθή
κες ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων, 
όπου ο ΟΑΕΠ έχει 13 ανταγωνιστές όσον αφορά στην ασφάλιση των «εμπο
ρεύσιμων κινδύνων» (Εθνική Ασφαλιστική, Atradius, Euler Hermes Emporiki και 
10 εταιρείες factoring), ενώ για την ασφάλιση των «μη εμπορεύσιμων κινδύ
νων», ο ΟΑΕΠ λειτουργεί «συμπληρωματικά» στην ελληνική αγορά, τουλάχι
στον μέχρι σήμερα, αφού τα «νέα» αυτά προϊόντα δεν προσφέρονται από τις 
άλλες ασφαλιστικές εταιρείες και τις εταιρείες factoring. 

Κάτι άλλο που θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ είναι το γεγονός ότι, όσον 
αφορά στην ασφάλιση «εμπορεύσιμων» κινδύνων, ο ΟΑΕΠ δεν ανταγωνίζεται 
«αθέμιτα» τις ιδιωτικές εταιρείες ασφάλισης πιστώσεων, δεδομένου ότι σύμ
φωνα με την παρ. 54 του άρθρου 4 του Ν. 2459/1997 (Φ.Ε.Κ. 17 Α718.2.1997), 
από 1.4.1997 καταργήθηκε η ατέλεια τελών χαρτοσήμου που προβλέπονταν 
από το άρθρο 16 του ιδρυτικού νόμου του ΟΑΕΠ (Ν. 1796/1988). Έτσι, από 
1.4.1997 ο ΟΑΕΠ εισπράττει και αποδίδει στο Δημόσιο χαρτόσημο 2,4% επί 
των ασφαλίστρων, ενώ παρακρατεί χαρτόσημο 3,6% επί των αποζημιώσεων. 
Θα πρέπει να σημειώσουμε όμως ότι η παρακράτηση χαρτοσήμου 3,6% επί 
των αποζημιώσεων ίσχυσε μέχρι και την 31.12.2002, δεδομένου ότι με βάση 
το άρθρο 20 του Ν.3091/2002 το χαρτόσημο 3,6% επί των αποζημιώσεων 
καταργήθηκε από 1.1.2003 για όλους τους κλάδους ασφάλισης, και φυσικά 
για τις αποζημιώσεις που καταβάλλει ο ΟΑΕΠ. 

Γενικότερα όμως, στα πλαίσια συμμόρφωσης του προς Ανακοίνωση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Σεπτέμβριος 1997) για την εφαρμογή των άρ
θρων 92 και 93 της Συνθήκης της Ρώμης, ο ΟΑΕΠ λειτουργεί πλέον ακριβώς 
όπως και οι άλλοι ασφαλιστές, όσον αφορά στην ασφάλιση των «εμπορεύσι
μων κινδύνων», με βασικότερα σημεία την μη ύπαρξη ατέλειας χαρτοσήμου, 
και κυρίως, το γεγονός ότι δεν έχει τη δυνατότητα να ανατρέχει στο κρατικό 
εγγυοδοτικό κεφάλαιο για καταβολή αποζημιώσεων που αφορούν σε «εμπο
ρεύσιμους κινδύνους». 
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5.3.2. Θέση του ΟΑΕΠ στην ελληνική αγορά 

Όσον αφορά στην ασφάλιση των βραχυπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώ

σεων έναντι «εμπορεύσιμων» και «μη εμπορεύσιμων» πιστωτικών κινδύνων, οι 

εξαγωγικές εταιρείες-πελάτες του ΟΑΕΠ ξεπερνούν τις 150, με ασφαλιζόμενες 

αξίες φορτώσεων που σε μέση ετήσια βάση φτάνουν περίπου τα 200 εκατ. 

ευρώ. 

Όπως αναφέραμε παραπάνω, από τις 3.000 επιχειρήσεις (Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) 

που εξάγουν σε μόνιμη βάση και απαρτίζουν το «target group» όσον αφορά 

στην ασφάλιση βραχυπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων, εκτιμάται ότι το 

πολύ 1.500 κάνουν χρήση των προσφερόμενων στην αγορά υπηρεσιών ασφά

λισης εξαγωγικών πιστώσεων και, επομένως, ο ΟΑΕΠ κατέχει περίπου το 10% 

και πλέον της υπάρχουσας ζήτησης. 

Τέλος, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο ΟΑΕΠ συμβάλλει δυναμικά 

στην αύξηση της «εξωστρέφειας» της ελληνικής οικονομίας, αφού μόνο αυτός 

προσφέρει όλη τη «γκάμα» ασφαλιστικών προϊόντων για εξαγωγές, τεχνικά 

έργα, επενδύσεις, κ.λπ. 

5.3.3. Εξέλιξη του ΟΑΕΠ στην περίοδο 1994-2005 

Παρ' όλο που ο ΟΑΕΠ, υπό διάφορες νομικές μορφές, λειτουργεί από 

το 1968, στον τίτλο της παρούσας υποδιαίρεσης προτιμήσαμε να θέσουμε 

την πιο πρόσφατη περίοδο 1994-2005, αφού όπως θα δούμε παρακάτω, η πε

ρίοδος αυτή μπορεί να θεωρηθεί ως η σημαντικότερη περίοδος στην εξέλιξη 

του ΟΑΕΠ. Γενικότερα όμως, όσον αφορά στη διαχρονική εξέλιξη του ΟΑΕΠ 

από το 1968 μέχρι και σήμερα, θα μπορούσαμε να τη διακρίνουμε στις παρα

κάτω 4 περιόδους: 

Η πρώτη περίοδος 1968-1975 ξεκίνησε με την ψήφιση του Ν. 501/1968 

με τον οποίο ιδρύθηκε το «Κεφάλαιο Ασφάλισης Πιστώσεων» (ΚΑΠ). Ο πα

ραπάνω φορέας λειτουργούσε μέσα στην Τράπεζα της Ελλάδος και ασφάλιζε 

μόνο τις βραχυπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις και μόνο έναντι πολιτικών 

κινδύνων μη πληρωμής. Προφανώς, οι προσφερόμενες υπηρεσίες δεν ήταν 

αυτό που πραγματικά χρειάζονταν οι Έλληνες εξαγωγείς, αφού η μη κάλυψη 

των εμπορικών κινδύνων (πτώχευση, υπερημερία, κλπ. των ξένων αγοραστών) 

τους άφηνε ακάλυπτους έναντι σοβαρών κινδύνων μη πληρωμής. Για το λόγο 

αυτό, τα υπογραφόμενα ασφαλιστήρια συμβόλαια ήταν ελάχιστα σε ετήσια 

βάση, ενώ αφορούσαν μόνο χώρες εκτός ΟΟΣΑ (κυρίως χώρες Κεντρικής & 

Ανατολικής Ευρώπης), όπου υπήρχε πολιτικός κίνδυνος μη πληρωμής. 
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Η δεύτερη περίοδος 1975-1988 συνδέεται με την ψήφιση του Ν. 225/ 
1975 (Φ.Ε.Κ. 268 Α728.11.1975) με τον οποίο ιδρύθηκε νέος φορέας, καθολι
κός διάδοχος του ΚΑΠ, με την ονομασία «Κεφάλαιο Ασφάλισης Πιστώσεων 
Εξαγωγών» (ΚΑΠΕ). Παρ' όλο που ο νέος φορέας αποτελούσε αναβάθμιση 
του προηγούμενου (ΚΑΠ), όμως και αυτός προσέφερε ασφάλιση μόνο των 
βραχυπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων και μόνο έναντι πολιτικών κινδύνων, 
ενώ παράλληλα, προσέφερε και αντασφάλιση στην «ΑΕΕΓΑ Εθνική» για την κά
λυψη των βραχυπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων έναντι εμπορικών κινδύ
νων που πρωτασφάλιζε η παραπάνω εταιρεία. Η διαφορά είναι ότι τώρα ο 
νέος φορέας βρίσκεται εκτός της Τράπεζας της Ελλάδος, δηλ. έχει δική του 
στέγη, αλλά και κάποια αυτονομία. 

Η τρίτη περίοδος 1988-1994 που αποτέλεσε «ορόσημο» στην εξέλιξη 
του ΟΑΕΠ, συνδέεται με την ψήφιση του Ν. 1796/1988 (Φ.Ε.Κ. 152 Α'/11.7.1988) 
με τον οποίο ιδρύθηκε ο υφιστάμενος και σήμερα «Οργανισμός Ασφάλισης 
Εξαγωγικών Πιστώσεων» (ΟΑΕΠ), ο οποίος φυσικά υπήρξε ο καθολικός διά
δοχος του ΚΑΠΕ. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο νέος αυτός φορέας ασφάλιζε 
(και ασφαλίζει) τις βραχυπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις, όχι μόνο έναντι 
πολιτικών κινδύνων, όπως οι προκάτοχοι του φορείς, αλλά και έναντι εμπορι
κών κινδύνων. Δεν κρίνουμε απαραίτητο να απαριθμήσουμε εδώ τους συγκε
κριμένους εμπορικούς και πολιτικούς κινδύνους17 που καλύπτει ασφαλιστικά 
ο ΟΑΕΠ, δεδομένου ότι τους παραθέσαμε ήδη στην υποδιαίρεση 2.3. 

Η τέταρτη περίοδος 1994-2005 μπορούμε να πούμε ότι υπήρξε η ση
μαντικότερη απ' όλες τις προηγούμενες, κυρίως όσον αφορά στην αναβάθμι
ση των υπηρεσιών που προσφέρει ο ΟΑΕΠ, η οποία βασικά επιτεύχθηκε με 
το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός «Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business 
Plan), 1995-1999», καθώς και με πολύ σημαντικές τροπολογίες του ιδρυτικού 
νόμου του ΟΑΕΠ (Ν. 1796/1988) οι οποίες ψηφίστηκαν από την Ολομέλεια της 
Βουλής την 8.12.2005. Με βάση την αναβάθμιση του ΟΑΕΠ που επιτεύχθηκε 
στην περίοδο 1994-2005, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Οργανισμός σήμερα 
αποτελεί «μικρογραφία» των αντίστοιχων «μεγαθηρίων» των άλλων χωρών της 
Ε.Ε., όπως η COFACE Γαλλίας, η ATRADIUS Ολλανδίας, ο SACE Ιταλίας, ο 
HERMES Γερμανίας, ο ECGD Αγγλίας, κλπ. Κάτι άλλο που θα πρέπει επίσης 

17. Για να λάβει γνώση των εμπορικών και πολιτικών κινδύνων που ασφαλίζει 
ο ΟΑΕΠ, ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει στο άρθρο 3 του κω
δικοποιημένου ιδρυτικού νόμου του Οργανισμού (Ν. 1796/1988), τον οποίο παρα
θέτουμε στο Παράρτημα 5. 
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να τονίσουμε, λαμβάνοντας υπόψη τα ελληνικά δεδομένα, είναι το γεγονός ότι 
στην Ελλάδα ο τομέας ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων, υπό τη μορφή που 
λειτουργεί στις άλλες χώρες-μέλη της Ε.Ε., έχει στην ουσία ζωή μόλις 18 ετών, 
ενώ οι αντίστοιχοι μεγάλοι Οργανισμοί που αναφέραμε παραπάνω ιδρύθηκαν 
στην 10ετία 1930-1940. 

Αμέσως στη συνέχεια, θα αναφερθούμε πιο αναλυτικά στα δύο γεγο
νότα «σταθμούς» που συνετέλεσαν στην ουσιαστική αναβάθμιση του ΟΑΕΠ 
κατά την περίοδο 1994-2005, δηλ. στην υλοποίηση του «Επιχειρηματικού Σχε
δίου, 1995-1999», καθώς και στις σχετικά πρόσφατες και πολύ σοβαρές τρο
πολογίες του ιδρυτικού νόμου του ΟΑΕΠ (Ν. 1796/1988). 

Κατ' αρχήν, όσον αφορά στην ανάγκη σχεδιασμού και υλοποίησης του 
Επιχειρηματικού Σχεδίου, θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο σημερινός ΟΑΕΠ δεν 
έχει καμία σχέση με εκείνον του 1994. Η κατάσταση στον Οργανισμό το 1994 
ήταν «πρωτόγονη», αφού ο τότε ΟΑΕΠ δεν είχε επαρκές προσωπικό, δεν είχε 
γίνει ποτέ μετεκπαίδευση του προσωπικού στο εσωτερικό και εξωτερικό, δεν 
υπήρχε Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας, αλλά ούτε Κανονισμός Υπη
ρεσιακής Κατάστασης Προσωπικού, ο Οργανισμός δεν προσέφερε παρά μόνο 
το «παραδοσιακό» προϊόν ασφάλισης βραχυπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώ
σεων για εμπορικούς και πολιτικούς κινδύνους, δεν γίνονταν έντονη και συ
στηματική ενημέρωση των Ελλήνων εξαγωγέων με διοργάνωση «Ημερίδων 
ΟΑΕΠ» σε EBE της χώρας, δεν υπήρχε μηχανογράφηση των Υπηρεσιών του, 
δεν αντασφαλίζονταν σε εταιρείες του εξωτερικού, δεν είχε κανενός είδους 
συνεργασία με άλλους ΟΑΕΠ χωρών-μελών της Ε.Ε., αλλά ούτε με ελληνικές 
και ξένες τράπεζες για χρηματοδότηση των εξαγωγών, δεν είχε οργανωμένο 
Τμήμα Εμπορικών Πληροφοριών για την έρευνα και αξιολόγηση της φερεγ
γυότητας των ξένων αγοραστών, δεν είχε Τμήμα Ασφάλισης Μεσο-μακρο-
πρόθεσμων Πιστώσεων για κάλυψη εξαγωγών με πίστωση άνω των 2 ετών, 
αλλά και για κάλυψη τεχνικών έργων, επενδύσεων εξωτερικού, κ.λπ. (παρ' όλο 
που ο ιδρυτικός νόμος 1796/1988 προέβλεπε την προσφορά τέτοιων ασφα
λιστικών προϊόντων), δεν είχε ούτε Τμήμα Ανάλυσης Κινδύνου Χώρας, ούτε 
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, δεν υπήρχε «αξιοπρεπής παρουσία» της Ελλάδας 
στις Συνεδριάσεις των «Ομάδων Εξαγωγικών Πιστώσεων» που λειτουργούν 
στα πλαίσια της Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ, δεν είχε καμία συνεργασία με τη MIGA 
(Multilateral Investment Guarantee Agency) που είναι θυγατρική της Διεθνούς 
Τραπέζης και αποτελεί το μοναδικό Διεθνή Φορέα Ασφάλισης Επενδύσεων 
Εξωτερικού, καθώς και πολλές άλλες ελλείψεις και προβλήματα οργάνωσης 
και λειτουργίας. 
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Μόλις ανέλαβε καθήκοντα η Διοίκηση του ΟΑΕΠ το 1994, αφού κατέ

γραψε όλες τις παραπάνω ελλείψεις και προβλήματα, υπέβαλε για έγκριση 

στα πλαίσια του Β' ΚΠΣ ένα «Επιχειρηματικό Σχέδιο, 1995-99» με Κοινοτική 

χρηματοδότηση κατά 64% και με πόρους του ΟΑΕΠ κατά 36%, το οποίο και 

εγκρίθηκε κατά το ήμισυ, δηλ. για 1.760.000 € (600.000.000 δρχ.). Στο τέλος 

του 1999 ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου, ενώ έγινε 

και ο οριστικός οικονομικός έλεγχος από το Υπουργείο Ανάπτυξης. 

Το παραπάνω Επιχειρηματικό Σχέδιο περιελάμβανε τα εξής 3 επιμέ

ρους υπο-έργα: (1) αναβάθμιση της λειτουργικότητας του Οργανισμού, (2) 

εισαγωγή «νέων» ασφαλιστικών προϊόντων και (3) «on line» σύνδεση του Κεν

τρικού Καταστήματος Αθηνών με το Υποκατάστημα ΟΑΕΠ θεσσαλονίκης. 

Στα πλαίσια των παραπάνω τριών (3) επιμέρους υπο-έργων, η Διοίκηση 

του ΟΑΕΠ υλοποίησε συγκεκριμένους στόχους, οι κυριότεροι των οποίων ήταν 

οι εξής: 

• Πλήρης αναβάθμιση των Υπηρεσιών του ΟΑΕΠ και δημιουργία 3 νέων 

Τμημάτων και 2 νέων Γραφείων (Τμήμα Μεσο-μακροπρόθεσμων Πιστώ

σεων & Ειδικών Συμβολαίων, Τμήμα Διεθνών Σχέσεων & Ανάλυσης 

Κινδύνου Χώρας, Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας & Στρατηγικής Πω

λήσεων, Γραφείο Στατιστικής & Πληροφορικής, Γραφείο Νομικής Υπη

ρεσίας). 

• θέσπιση Κανονισμών Οργάνωσης & Λειτουργίας των Υπηρεσιών, καθώς 

και Υπηρεσιακής Κατάστασης Προσωπικού του ΟΑΕΠ. 

• Πρόσληψη νέων υπαλλήλων και μετεκπαίδευση τους στον ΟΑΕΠ Ολ

λανδίας (NCM), με τον οποίο είχε υπογραφεί «Σύμβαση Παροχής Τε

χνογνωσίας», καθώς επίσης και στην εταιρεία ασφάλισης πιστώσεων 

«NAMUR » με έδρα στο Βέλγιο. 

• Πλήρης μηχανογράφηση όλων των Τμημάτων του Οργανισμού, με 

κατάλληλο λογισμικό κατά Τμήμα, με λειτουργία εσωτερικού δικτύου, 

με ειδικό «Computer Room», κλπ. 

• Δημιουργία σύνδεσης «on line» του Κεντρικού Καταστήματος Αθηνών 

με το Υποκατάστημα ΟΑΕΠ θεσσαλονίκης, για την καλύτερη και τα

χύτερη εξυπηρέτηση των εξαγωγέων ολόκληρης της Β. Ελλάδας. 

• Εισαγωγή «νέων» Προγραμμάτων Ασφάλισης (εξαγωγές με πίστωση άνω 

των 2 ετών, τεχνικά έργα, επενδύσεις εξωτερικού, κλπ.), θ α πρέπει να 

τονιστεί σε αυτό το σημείο ότι η ασφάλιση των μεσο-μακροπρόθεσμων 

εξαγωγικών πιστώσεων, που αποτελεί ένα από τα «νέα» ασφαλιστικά 

προϊόντα του ΟΑΕΠ, συνέβαλε στη σημαντική αύξηση του ποσοστού 
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των συνολικών ελληνικών εξαγωγών που καλύπτονται από τον ΟΑΕΠ 
Πράγματι, ενώ το 1994 το ποσοστό αυτό ήταν μόλις 1,5%, το 2005 αυ
ξήθηκε σε 4,5%. 

• Αντασφάλιση του ΟΑΕΠ σε 4 εταιρείες του εξωτερικού για το 50% των 
πρωτασφαλιζόμενων από αυτόν εμπορικών κινδύνων για τις βραχυ
πρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις. 

• Συμφωνία Συνεργασίας (Memorandum of Understanding) μεταξύ ΟΑΕΠ 
και MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency), που είναι Διεθνής 
Οργανισμός Ασφάλισης Επενδύσεων Εξωτερικού (θυγατρική της World 
Bank), για θέματα συνασφάλισης και αντασφάλισης ελληνικών επενδύ
σεων εξωτερικού. 

• Ουσιαστική αναβάθμιση της ελληνικής παρουσίας και συμμετοχής στις 
συνεδριάσεις των «Ομάδων Εξαγωγικών Πιστώσεων» που λειτουργούν 
στα πλαίσια του Συμβουλίου της Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ με τη συμμετοχή του 
υποφαινομένου ως Αρχηγού της Ελληνικής Αντιπροσωπείας, ο οποίος 
και προήδρευσε στις παραπάνω «Ομάδες Εξαγωγικών Πιστώσεων» κατά 
τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας (Ιανουάριος-Ιούνιος 2003). 

• Τέλος, από το 1995 ξεκίνησε μία σοβαρή προσπάθεια της Διοίκησης 
του ΟΑΕΠ, η οποία συνεχίζεται και μέχρι σήμερα, για μία δυναμική και 
αποτελεσματική παρουσία και προβολή των χρήσιμων υπηρεσιών του 
Οργανισμού για τους Έλληνες εξαγωγείς και επιχειρηματίες γενικότε
ρα. Στα πλαίσια αυτά, από το 1995 και μέχρι σήμερα, ο ΟΑΕΠ έχει ορ
γανώσει πάνω από 40 «Ενημερωτικές Ημερίδες» σε Κεντρικά Ξενοδο
χεία των Αθηνών και θεσσαλονίκης, αλλά κυρίως σε πολλά Επιμελητή
ρια της χώρας με συμμετοχή εξαγωγέων οι οποίοι ενημερώνονται 
λεπτομερώς για τα ασφαλιστικά προϊόντα του ΟΑΕΠ, τις διαδικασίες 
ασφάλισης, αποζημίωσης, κλπ., με άρτιες και κατατοπιστικές παρου
σιάσεις με χρήση λογισμικού power-point. Επίσης, γίνονται πολλές 
διαφημιστικές καταχωρήσεις του ΟΑΕΠ στον οικονομικό Τύπο, σε πε
ριοδικά Συλλογικών Εξαγωγικών Φορέων (ΠΣΕ, ΣΕΒΕ, κλπ.), ενώ εδώ 
και αρκετά χρόνια δημιουργήθηκαν (και πρόσφατα αναβαθμίστηκαν) 
ενημερωτικές ιστοσελίδες του ΟΑΕΠ σε δύο εναλλακτικές διευθύν
σεις: www.oaep.gr., ή www.ecio.gr. Εννοείται ότι η δεύτερη εναλλακτι
κή διεύθυνση εξυπηρετεί κυρίως ενδιαφερόμενους για τον ΟΑΕΠ που 
βρίσκονται εκτός Ελλάδος, δεδομένου ότι στις χώρες-μέλη της Ε.Ε. 
και του ΟΟΣΑ ο ελληνικός ΟΑΕΠ είναι γνωστός ως ECIO (Export Credit 
Insurance Organization). 
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Με βάση όλα τα παραπάνω, ο σημερινός ΟΑΕΠ έχει τη δομή και λει

τουργία των αντίστοιχων πολύ μεγαλύτερων Οργανισμών της Γαλλίας (CO-

FACE), Γερμανίας (HERMES), κλπ., με την ίδια διάρθρωση Υπηρεσιών, με τα 

ίδια ασφαλιστικά προϊόντα, κλπ., πλην όμως, αποτελεί «μικρογραφία» των πα

ραπάνω μεγάλων Οργανισμών, και φυσικά έχει πολύ λιγότερο προσωπικό, αφού 

ο ΟΑΕΠ απασχολεί σήμερα 26 υπαλλήλους (από τις 76 οργανικές θέσεις που 

προβλέπει ο Κανονισμός Προσωπικού), ενώ η COFACE, ο HERMES, κλπ., έχουν 

προσωπικό πάνω από 1.000 άτομα. Βέβαια, ακόμα και αν λάβουμε υπόψη το 

γεγονός ότι η Γερμανία, η Γαλλία, κλπ. αποτελούν πολύ πιο μεγάλες και πιο 

ανεπτυγμένες οικονομίες από την ελληνική, και άρα έχουν πολύ πιο μεγάλο 

όγκο εξαγωγών, όμως και πάλι το προσωπικό του ελληνικού ΟΑΕΠ είναι σχε

τικά ολιγάριθμο, αν συγκριθεί με εκείνο του ΟΑΕΠ της Τσεχίας (EGAP) και του 

ΟΑΕΠ της Πορτογαλίας (COSEC), που είναι 140 και 150 άτομα αντίστοιχα. 

Τα Τμήματα18 που διαθέτει σήμερα ο ΟΑΕΠ είναι τα εξής: (1) Τμήμα 

Κατάρτισης Συμβολαίων & Εξυπηρέτησης Πελατών, (2) Τμήμα Εμπορικών 

Πληροφοριών και Ανάληψης Κινδύνων, (3) Τμήμα Ασφάλισης Μεσο-μακροπρό-

θεσμων Εξαγωγικών Πιστώσεων & Ειδικών Συμβολαίων, (4) Τμήμα Αποζημιώ

σεων & Είσπραξης Απαιτήσεων, (5) Τμήμα Διεθνών Σχέσεων & Ανάλυσης Κιν

δύνου Χώρας, (6) Τμήμα Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing), (7) Τμήμα Οικο

νομικών Υπηρεσιών, (8) Γραφείο Γραμματείας & Δημοσίων Σχέσεων, (9) Γρα

φείο Στατιστικής & Πληροφορικής, (10) Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας. 

Στο σημείο αυτό, δεν θα περιγράψουμε τα Προγράμματα Ασφάλισης 

που προσφέρει σήμερα ο ΟΑΕΠ, ούτε τις σχετικές διαδικασίες ασφάλισης, 

αποζημίωσης, κλπ., δεδομένου ότι αυτά τα αναφέραμε ήδη στην ανάλυση της 

υποδιαίρεσης 2.3. Όμως, θα υπενθυμίσουμε συνοπτικά ότι τα Προγράμματα 

Ασφάλισης που προσφέρει σήμερα ο ΟΑΕΠ στους Έλληνες εξαγωγείς, και 

επιχειρηματίες γενικότερα, είναι τα εξής: 

• Πρόγραμμα Ασφάλισης Βραχυπρόθεσμων Εξαγωγικών Πιστώσεων. 

• Πρόγραμμα Ασφάλισης Μεσο-μακροπρόθεσμων Εξαγωγικών Πιστώ

σεων για Εξαγωγές και Τεχνικά Έργα Εξωτερικού, το οποίο υποδιαι

ρείται σε δύο επιμέρους Προγράμματα: 

(i) Πρόγραμμα «Πίστωσης Προμηθευτή» (Supplier's Credit ). 

(ϋ) Πρόγραμμα «Πίστωσης στον Αγοραστή» (Buyer's Credit). 

• Πρόγραμμα Ασφάλισης Επενδύσεων Εξωτερικού. 

18. Το Οργανόγραμμα λειτουργίας των Υπηρεσιών του ΟΑΕΠ παρατίθεται στο 
Παράρτημα 6. 
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Αφού περιγράψαμε το «Business Plan, 1995-1999» που υλοποίησε ήδη 
ο ΟΑΕΠ, και το οποίο συνέβαλε αποτελεσματικά στην αναβάθμιση των υπη
ρεσιών του Οργανισμού, τώρα θα αναφερθούμε συνοπτικά στις πρόσφατες και 
πολύ σημαντικές τροπολογίες του ιδρυτικού νόμου του ΟΑΕΠ (Ν. 1796/1988), 
τονίζοντας την ανάγκη που υπαγόρευσε την ψήφιση τους, καθώς και τις 
θετικές επιπτώσεις που θα έχουν στο άμεσο μέλλον, κυρίως όσον αφορά στη 
δυνατότητα του ΟΑΕΠ να ασφαλίζει μεσο-μακροπρόθεσμες εξαγωγικές πι
στώσεις της μορφής «Buyer's Credit» και να συνάπτει Συμφωνίες Συνασφά-
λισης και Αντασφάλισης με άλλους ΟΑΕΠ χωρών-μελών της Ε.Ε. 

Οι πρόσφατες τροπολογίες του Ιδρυτικού Νόμου του ΟΑΕΠ (Ν. 1796/ 
1988), οι οποίες αποτελούν το περιεχόμενο του άρθρου 42 του Ν. 3427/2005 
(Φ.Ε.Κ. 312 Α727.12.2005), εντάσσονται στα πλαίσια της προσπάθειας της 
Διοίκησης του ΟΑΕΠ για τον εκσυγχρονισμό και την αποτελεσματικότερη λει
τουργία του Οργανισμού, αλλά και για την εναρμόνιση του προς συγκεκρι
μένες Οδηγίες και Αποφάσεις του Συμβουλίου της Ε.Ε. Κάτι άλλο πολύ ση
μαντικό που επιδιώχτηκε με τις συγκεκριμένες τροπολογίες, είναι να παρα
σχεθούν στις ελληνικές εταιρείες εξαγωγών, στις τεχνικές εταιρείες που ανα
λαμβάνουν την εκτέλεση τεχνικών έργων στο εξωτερικό, αλλά και στους Έλ
ληνες επενδυτές εξωτερικού, σύγχρονα προγράμματα και όροι ασφάλισης, 
αντίστοιχα με αυτά που προσφέρονται από τους άλλους ΟΑΕΠ χωρών-μελών 
της Ε.Ε., ούτως ώστε οι Έλληνες εξαγωγείς και επιχειρηματίες να μη βρί
σκονται σε υποδεέστερη μοίρα από πλευράς ανταγωνισμού, σε σχέση με τους 
αντίστοιχους Γάλλους, Γερμανούς, Ιταλούς, κλπ. 

Στη συνέχεια παραθέτουμε τις 5 τροπολογίες του Ν. 1796/1988, ανα
φέροντας συνοπτικά τους λόγους και τις επιδιώξεις που υπαγόρευσαν την 
ανάγκη ψήφισης τους. Στο Παράρτημα 5, όπου παραθέτουμε την κωδικο
ποίηση του ιδρυτικού νόμου του ΟΑΕΠ (Ν. 1796/1988), τα άρθρα 2, 3, 4, και 
5 αντικατέστησαν πλήρως τα αντίστοιχα παλαιά άρθρα του Ν. 1796/1988, με 
βάση τις τροπολογίες του άρθρου 42 του Ν.3427/2005. 

• Με την 1Π τροπολογία (αντικατάσταση του άρθρου 2: Δραστηριότητες), 
αφενός έγινε εναρμόνιση προς την υπ' αριθμ. 1998/29/Ε.Κ. Οδηγία του 
Συμβουλίου της Ε.Ε., και αφετέρου, ο ΟΑΕΠ έχει τη δυνατότητα να προ
σφέρει στους Έλληνες εξαγωγείς και κατασκευαστές τεχνικών έργων 
εξωτερικού ένα «νέο» Πρόγραμμα Ασφάλισης Μεσο-μακροπρόθεσμων 
Εξαγωγικών Πιστώσεων για τις συναλλαγές της μορφής «Πίστωσης 
στον Αγοραστή» (Buyer's Credit), το οποίο ζητείται από Έλληνες επι
χειρηματίες και ήδη προσφέρεται από πολύ καιρό από τους άλλους 
ΟΑΕΠ των χωρών-μελών της Ε.Ε. 
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• Με την 2^ τροπολογία (αντικατάσταση του άρθρου 3: Καλυπτόμενοι 
Κίνδυνοι), αφενός έγινε εναρμόνιση προς την υπ' αριθμ. 1998/29/Ε.Κ. 
Οδηγία του Συμβουλίου της Ε.Ε. με επαναπροσδιορισμό της «γκάμας» 
των ασφαλιζόμενων εμπορικών και πολιτικών κινδύνων μη πληρωμής 
και, αφετέρου, οι Έλληνες εξαγωγείς, και επιχειρηματίες γενικότερα, 
έχουν τη δυνατότητα να ασφαλίζονται ακριβώς για τους ίδιους κινδύ
νους που ασφαλίζονται και οι αντίστοιχοι επιχειρηματίες στις άλλες 
χώρες-μέλη της Ε.Ε. από τους εκεί λειτουργούντες ΟΑΕΠ. 

• Με την 3η τροπολογία (αντικατάσταση του άρθρου 4: Αντασφάλιση), 
δόθηκε η δυνατότητα στον ελληνικό ΟΑΕΠ να συνάπτει Συμφωνίες Συ
νεργασίας με άλλους ΟΑΕΠ χωρών-μελών της Ε.Ε., σε θέματα συνα-
σφάλισης και αντασφάλισης, όταν πρόκειται για συμπαραγωγές μεταξύ 
Ελλάδος και άλλων χωρών-μελών της Ε.Ε., είτε για εξαγωγές προϊόντων, 
είτε για συνεργασία σε κατασκευή τεχνικών έργων σε τρίτες χώρες. 

• Με την 4ri τροπολογία (αντικατάσταση του άρθρου 5: Ποσοστό Κάλυ
ψης), αφενός έγινε εναρμόνιση προς την υπ' αριθμ. 98/29/Ε.Κ. Οδηγία 
του Συμβουλίου της Ε.Ε., και αφετέρου, δόθηκε η δυνατότητα στους 
Έλληνες εξαγωγείς και επιχειρηματίες να ασφαλίζονται μέχρι και για 
το 95% (αντί του 90% που ίσχυε με το παλαιό άρθρο 5) της αξίας των 
εξαγόμενων προϊόντων ή της κατασκευής τεχνικών έργων στο εξωτε
ρικό, πράγμα που ήδη ισχύει από καιρό για τους άλλους ΟΑΕΠ των 
χωρών-μελών της Ε.Ε. 

• Με την 51"! τροπολογία (τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 
12: Εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου), έγινε εναρμόνιση προς την υπ' 
αριθμ. 1997/C 281/03 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
ασφάλιση των βραχυπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων, στα πλαίσια 
εφαρμογής των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης της Ρώμης. Με βάση 
την παραπάνω Ανακοίνωση, οι ΟΑΕΠ των χωρών-μελών της Ε.Ε. μπο
ρούν να κάνουν χρήση του εγγυοδοτικού κρατικού κεφαλαίου τους για 
καταβολές αποζημιώσεων, μόνο όσον αφορά στην ασφάλιση των «μη 
εμπορεύσιμων κινδύνων» (non-marketable risks), όπως ορίζονται στην 
παραπάνω Ανακοίνωση και τις εκάστοτε τροποποιήσεις της. 

Τέλος, θα κλείσουμε την παρούσα υποδιαίρεση με συνοπτική αναφορά 
στη νομική μορφή του ΟΑΕΠ, στον τρόπο διοίκησης του, στον τρόπο επο
πτείας του από το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών, καθώς και στη διαδι
κασία υλοποίησης της Κρατικής Εγγυοδοσίας, μέσω συνεργασίας του ΟΑΕΠ 
με την αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (25η Διεύ-
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θυνση Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων & Αξιών). Η αναφορά μας 
στα παραπάνω θέματα κρίνεται απαραίτητη, δεδομένου ότι έτσι θα αναδειχ
θούν οι διαφορές μεταξύ του ελληνικού και των άλλων ΟΑΕΠ των χωρών-με-
λών της Ε.Ε., των οποίων τα αντίστοιχα θέματα παρουσιάστηκαν συνοπτικά 
με τον Πίνακα 16 που παραθέσαμε κατά την ανάλυση της υποδιαίρεσης 5.2. 

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) ιδρύθηκε 
με το Ν.1796/1988 (Φ.Ε.Κ. 152 Α'/11.7.1988) και αποτελεί καθολικό διάδοχο 
του Κεφαλαίου Ασφάλισης Πιστώσεων Εξαγωγών (ΚΑΠΕ) που ιδρύθηκε με το 
Ν.225/1975. Σύμφωνα με τον παραπάνω ιδρυτικό του νόμο, ο ΟΑΕΠ είναι 
ΝΠΙΔ, διοικείται από 9μελές Δ.Σ. που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οι
κονομίας & Οικονομικών, ενώ το εγγυοδοτικό κεφάλαιο του Οργανισμού ανέρ
χεται σε 1.467,35 εκατ. € (500 δισεκ. δρχ.). 

Με την ευκαιρία αυτή, θα πρέπει να τονίσουμε ότι το παραπάνω εγ
γυοδοτικό κεφάλαιο του ΟΑΕΠ δεν είναι ούτε κατατεθέν μετοχικό κεφάλαιο, 
ούτε κάποιου είδους αποθεματικό. Απλά, αποτελεί ένα «μέγιστο όριο» μέχρι 
του οποίου ο ΟΑΕΠ μπορεί να αναλαμβάνει ασφαλιστικές δεσμεύσεις για «μη 
εμπορεύσιμους» κινδύνους. Σε περίπτωση που οι ασφαλιστικές καλύψεις «μη 
εμπορεύσιμων» κινδύνων που έχει αναλάβει ο ΟΑΕΠ έχουν φτάσει συνολικά 
σε ποσοστό 80% ή 90% του εγγυοδοτικού κεφαλαίου, τότε με βάση την πα
ράγραφο 1 του άρθρου 12 του Ν. 1796/1988, με πρόταση του εποπτεύοντος 
Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών εκδίδεται Προεδρικό Διάταγμα που κα
θορίζει το νέο αυξημένο όριο του εγγυοδοτικού κεφαλαίου. Εννοείται φυσικά 
ότι θα πρέπει να έχει προηγηθεί σχετική γραπτή εισήγηση του Δ.Σ. του ΟΑΕΠ 
προς τον εποπτεύοντα Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών. 

Ο εποπτεύων Υπουργός Οικονομίας & Οικονομικών εγκρίνει τον Προϋ
πολογισμό και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του ΟΑΕΠ, τον Ισολογισμό, τον 
Κανονισμό Οργάνωσης & Λειτουργίας των Υπηρεσιών του Οργανισμού, τον 
Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης Προσωπικού, καθώς και τους Κανονι
σμούς που αφορούν σε Διαδικασίες Εσωτερικής Λειτουργίας, Όρους Ασφά
λισης, κλπ. 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η εποπτεία του ΟΑΕΠ από τον 
Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών έχει μάλλον «τυπικό» χαρακτήρα, δηλ. ο 
Υπουργός δεν έχει δικαίωμα να παρεμβαίνει στις αποφάσεις του Δ.Σ. του 
ΟΑΕΠ για ασφαλίσεις και αποζημιώσεις, αλλά ούτε να υπαγορεύει τη γενικό
τερη πολιτική του Οργανισμού. Με άλλα λόγια, με βάση το Ν. 1796/1988 ο 
Υπουργός ορίζει το Δ.Σ. του ΟΑΕΠ, αλλά από εκεί και πέρα ο Οργανισμός 
λειτουργεί αυτόνομα και το Δ.Σ. αποφασίζει για όλα τα θέματα, δηλ. για 
ασφαλίσεις, αποζημιώσεις, δαπάνες, αμοιβές προσωπικού, κλπ. 
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Όσον αφορά στα οικονομικά του Οργανισμού, θα πρέπει να τονίσουμε 
ότι με βάση το άρθρο 11 του Ν. 1796/1988 δεν προβλέπεται καμία επιχορή
γηση του ΟΑΕΠ για κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών, ούτε από τον 
Κρατικό Προϋπολογισμό, ούτε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Τα 
μοναδικά έσοδα του Οργανισμού προέρχονται από εισπράξεις ασφαλίστρων 
και από τόκους επενδύσεων χαρτοφυλακίου του αποθεματικού του κεφαλαίου 
το οποίο σήμερα ανέρχεται περίπου σε 120 εκατ. ευρώ. 

Με τα ετήσια έσοδα που εξασφαλίζει ο ΟΑΕΠ από εισπράξεις ασφαλί
στρων και τόκους του αποθεματικού του κεφαλαίου, καλύπτει πλήρως όλες τις 
λειτουργικές του δαπάνες καθώς και τις καταβαλλόμενες αποζημιώσεις που 
συνδέονται με ασφαλίσεις βραχυπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων προς 
αγοραστές σε χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ, αλλά και σε χώρες εκτός ΟΟΣΑ. Μά
λιστα, στον ισολογισμό κάθε έτους υπάρχει και σημαντικό πλεόνασμα προς 
διάθεση, το οποίο με βάση το άρθρο 11 του Ν. 1796/1988 διατίθεται υπέρ του 
αποθεματικού του ΟΑΕΠ, καθώς και για επενδύσεις του Οργανισμού με στόχο 
τη βελτίωση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του, όπως συνέβη 
π.χ. με τη συμμετοχή του ΟΑΕΠ στη χρηματοδότηση του «Επιχειρηματικού 
Σχεδίου, 1995-1999» κατά 36%, δηλ. περίπου κατά 634 χιλ. € (216 εκατ. δρχ.). 

Με βάση την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του Ν. 1796/1988, ο ΟΑΕΠ 
έχει δικαίωμα πρόσβασης στο εγγυοδοτικό κεφάλαιο μόνο σε περιπτώσεις 
καταβολής αποζημιώσεων που συνδέονται με ασφαλίσεις «μη εμπορεύσιμων» 
κινδύνων. Συγκεκριμένα, ο ΟΑΕΠ μπορεί να έχει πρόσβαση στο εγγυοδοτικό 
κεφάλαιο μόνο όταν καταβάλλει αποζημιώσεις για εμπορικούς ή πολιτικούς 
κινδύνους που συνδέονται με ασφαλιστικές καλύψεις βραχυπρόθεσμων εξα
γωγικών πιστώσεων για χώρες εκτός ΟΟΣΑ, με ασφαλιστικές καλύψεις μεσο-
μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων για όλες τις χώρες, καθώς και με 
ασφαλίσεις ελληνικών επενδύσεων στο εξωτερικό έναντι πολιτικών κινδύνων. 

Σε περιπτώσεις καταβολής αποζημιώσεων για τις παραπάνω καλύψεις, 
ο ΟΑΕΠ πληρώνει από το διαθέσιμο αποθεματικό του, ενώ με βάση τη δια
δικασία που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 12 του Ν. 1796/ 
1988, η αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΠ υποβάλλει αντίγραφα των ασφαλιστη
ρίων συμβολαίων, αποφάσεων του Δ.Σ. για την καταβολή των αποζημιώσεων, 
κλπ., στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, και συγκεκριμένα στην 25η Διεύθυν
ση Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων & Αξιών, η οποία, αφού ελέγξει 
τα έγγραφα του ΟΑΕΠ, εκδίδει εντολή του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομι
κών με βάση την οποία γίνεται εκταμίευση από το λογαριασμό «Δημοσίων 
Διαχειριστών» της Τραπέζης της Ελλάδος και αντίστοιχη κατάθεση σε λογα-
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ριασμό που τηρεί ο ΟΑΕΠ στην ίδια Τράπεζα. Εννοείται ότι με κάθε τέτοια 
εκταμίευση μειώνεται αντίστοιχα το εγγυοδοτικό κεφάλαιο του ΟΑΕΠ, ενώ σε 
περίπτωση που ο Οργανισμός επιτύχει ολική ή μερική είσπραξη του χρέους 
εκ των υστέρων, δηλ. μετά την καταβολή αποζημίωσης, τότε επιστρέφει το 
σχετικό ποσό στην 25η Διεύθυνση του ΓΛΚ, οπότε το εγγυοδοτικό κεφάλαιο 
αυξάνεται κατά το αντίστοιχο ποσό. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, από το 1994 μέχρι και σήμερα, ο ΟΑΕΠ 
δεν έκανε ποτέ χρήση του εγγυοδοτικού κεφαλαίου για αποζημιώσεις που 
κατέβαλε και αφορούσαν επέλευση εμπορικών κινδύνων για βραχυπρόθεσμες 
εξαγωγικές πιστώσεις σε αγοραστές χωρών εκτός ΟΟΣΑ, δηλ. «μη εμπορεύ
σιμους» κινδύνους, ενώ είχε το δικαίωμα να κάνει χρήση του εγγυοδοτικού 
κεφαλαίου με βάση την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 1997. 

Με την ευκαιρία αυτή, είναι σκόπιμο να τονίσουμε ότι, παρ' όλο που 
στις περιπτώσεις ασφάλισης «μη εμπορεύσιμων» κινδύνων που συνδέονται με 
βραχυπρόθεσμες ή μεσο-μακροπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις αντασφαλι-
στής του ΟΑΕΠ είναι το Κράτος, μέσω της διαδικασίας πρόσβασης του ΟΑΕΠ 
στο εγγυοδοτικό κεφάλαιο που περιγράψαμε συνοπτικά παραπάνω, ρ ΟΑΕΠ 
σε κάθε περίπτωση αναζητά μεγάλη αντασφαλιστική εταιρεία στο εξωτερικό 
για αντασφάλιση της συγκεκριμένης συναλλαγής, οπότε σε περίπτωση αποζη
μίωσης προστατεύεται το Ελληνικό Δημόσιο, δηλ. ο Κρατικός Προϋπολογισμός. 

5.3.4. Προβλήματα και αδυναμίες του ΟΑΕΠ και του εποπτεύοντος Υπουργείου 

Παρ' όλο που ο ΟΑΕΠ κατά την περίοδο 1994-2005 εκσυγχρονίστηκε 
και αναβαθμίστηκε σε σημαντικό βαθμό, όμως, σε σύγκριση με άλλους ΟΑΕΠ 
χωρών-μελών της Ε.Ε., παρουσιάζει ακόμα και σήμερα συγκεκριμένα προβλή
ματα και αδυναμίες. Γενικότερα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα κυριότερα 
προβλήματα και αδυναμίες που αντιμετωπίζει σήμερα ο ΟΑΕΠ, καθώς και οι 
αρμόδιες Υπηρεσίες του εποπτεύοντος Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομι
κών, και τα οποία επιδρούν αρνητικά στην ανταγωνιστικότητα των Ελλήνων 
εξαγωγέων και επιχειρηματιών, είναι τα εξής: 

1. Ανεπάρκεια προσωπικού. Ένα από τα βασικότερα προβλήματα 
που δυσχεραίνει σε μεγάλο βαθμό την αποτελεσματική λειτουργία του ΟΑΕΠ, 
είναι το ανεπαρκές προσωπικό, αφού ο συνολικός αριθμός των υπαλλήλων 
που υπηρετούν στο Κεντρικό Κατάστημα Αθηνών και στο Υποκατάστημα Θεσ
σαλονίκης είναι 26 άτομα, έναντι των 76 οργανικών θέσεων που προβλέπει ο 
Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης Προσωπικού του ΟΑΕΠ. 
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2. Έλλειψη ειδικευμένου και έμπειρου προσωπικού. Η υποχρεωτική 
υπαγωγή του ΟΑΕΠ στη διαδικασία προσλήψεων του Ν.2190/1994 (ΑΣΕΠ) 
έχει στερήσει από τον Οργανισμό τη δυνατότητα να αναζητήσει και να προ
σλάβει στελέχη υψηλών προδιαγραφών, με ανάλογες αμοιβές. Εκτός αυτού 
όμως, ακόμα και σε περιπτώσεις που ο Οργανισμός προκηρύσσει 6 ή 10 θέ
σεις για προσλήψεις προσωπικού, οι πολύ χρονοβόρες και άκρως γραφειο
κρατικές διαδικασίες του ΑΣΕΠ έχουν ως αποτέλεσμα να προσλαμβάνονται οι 
υπάλληλοι μετά από δύο χρόνια από την προκήρυξη των θέσεων. 

3. Ελλείψεις και κενά στον ιδρυτικό νόμο του Οργανισμού. Παρά τις 
πρόσφατες τροπολογίες του ιδρυτικού νόμου του ΟΑΕΠ (Ν. 1796/1988), τις 
οποίες αναφέραμε παραπάνω, ο υφιστάμενος ιδρυτικός νόμος του Οργανι
σμού παρουσιάζει ελλείψεις που παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία 
του Οργανισμού, ειδικά όσον αφορά στην ουσιαστική εποπτεία του και δια
μόρφωση της ασφαλιστικής του πολιτικής σε στενή συνεργασία με το επο-
πτεύον Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών (ΥΠΟΙΟ), πράγμα που συμβαίνει 
με όλους τους άλλους ΟΑΕΠ των χωρών-μελών της Ε.Ε., όπως αναφέραμε 
στην ανάλυση της υποδιαίρεσης 5.2. 

4. Η σύνθεση του υφιστάμενου Δ.Σ. του ΟΑΕΠ δεν είναι «διυπουργική». 
Πράγματι, δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο από τον ιδρυτικό νόμο του Οργανι
σμού, ενώ σε όλους τους άλλους κρατικούς ΟΑΕΠ χωρών-μελών της Ε.Ε. η 
σύνθεση των Δ.Σ. είναι πάντα «διυπουργική», με εκπροσώπους από Υπουργεία 
Οικονομίας & Οικονομικών, Εξωτερικών, Ανάπτυξης, αλλά και από Κεντρική 
Τράπεζα, Παραγωγικούς Φορείς, Εξαγωγικούς Φορείς, κλπ. Η «διυπουργική» 
σύνθεση έχει την έννοια ότι με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η υπεύθυνη ά
σκηση ασφαλιστικής πολιτικής, με αντίστοιχη δέσμευση των συναρμόδιων Υ
πουργείων Οικονομίας, Οικονομικών, Εξωτερικών, κλπ., αφού συμμετέχουν στο 
Δ.Σ. ανώτερα εν ενεργεία στελέχη των παραπάνω συναρμόδιων Υπουργείων. 

5. Μη εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων και πρακτικών όσον αφορά 
στην ασφάλιση των βραχυπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων, με αρνητι
κές επιπτώσεις στις οικονομικές επιδόσεις του Οργανισμού. Όσον αφορά 
σε θέματα εσωτερικής λειτουργίας και διαδικασιών ασφάλισης των βραχυπρό
θεσμων εξαγωγικών πιστώσεων, θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχουν οι εξής 
αδυναμίες που θα πρέπει να αντιμετωπισθούν το ταχύτερο δυνατό: 

(i) Μη εφαρμογή της υποχρεωτικής ασφάλισης «GLOBAL». Όλες οι 
ιδιωτικές εταιρείες ασφάλισης πιστώσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα και στις 
άλλες χώρες-μέλη της Ε.Ε., καθώς και όλοι οι ΟΑΕΠ των χωρών-μελών της 
Ε.Ε., εφαρμόζουν την πολιτική της υποχρεωτικής ασφάλισης με συμβόλαια 
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«GLOBAL». Αντίθετα, ο ελληνικός ΟΑΕΠ, εκτός από τα Προγράμματα Ασφάλι
σης «GLOBAL» όπου οι εξαγωγείς-πελάτες υποχρεούνται να ασφαλίζουν όλες 
τις φορτώσεις τους προς όλους τους πελάτες του εξωτερικού, προσφέρει και 
«Προγράμματα Ασφάλισης Μεμονωμένων Φορτώσεων», όπου οι ασφαλιζόμενοι 
εξαγωγείς επιλέγουν τους ξένους πελάτες έναντι των οποίων θέλουν να ασφα
λιστούν. Δεν θα υπήρχε σοβαρό πρόβλημα, αν οι περιπτώσεις Ασφαλιστηρίων 
Συμβολαίων «Μεμονωμένων Φορτώσεων» ήταν ελάχιστες. Όμως αυτό δεν συμ
βαίνει, αφού τα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια «Μεμονωμένων Φορτώσεων» είναι 
πολύ περισσότερα από τα Ασφαλιστήρια «GLOBAL», ενώ τα συνολικά ασφά
λιστρα κατανέμονται περίπου κατά 50% για καθεμία από τις δύο κατηγορίες 
Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων. 

Είναι προφανές ότι με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια «Μεμονωμένων Φορ
τώσεων» ο ΟΑΕΠ δεν μπορεί να κάνει διασπορά του κινδύνου μεταξύ καλών 
και κακών ξένων αγοραστών, όπως συμβαίνει με τα ασφαλιστήρια «GLOBAL», 
όπου ο εξαγωγέας είναι υποχρεωμένος να ασφαλίζεται έναντι όλων των ξέ
νων πελατών του. Με την παραπάνω κατάσταση, η δραστηριότητα του ΟΑΕΠ 
για την ασφάλιση των βραχυπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων είναι ζημιο
γόνος, αφού οι καταβαλλόμενες αποζημιώσεις υπερτερούν των εισπραττό
μενων ασφαλίστρων (loss ratio > 100%). Όσον αφορά στην ασφάλιση βραχυπρό
θεσμων εξαγωγικών πιστώσεων, ο ΟΑΕΠ είναι «μη κερδοσκοπικός» Οργανισμός, 
αλλά όχι «επιδοτικός» όπως εσφαλμένα πιστεύουν πολλοί Έλληνες εξαγωγείς. 
Άλλωστε, ο ΟΑΕΠ δεν έχει το δικαίωμα να είναι «επιδοτικός» με βάση την Ανα
κοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 1997 που αναφέραμε στην υποδιαί
ρεση 6.1., αλλά ούτε προβλέπεται κάτι τέτοιο στον ιδρυτικό του νόμο. 

(Ν) Μη εφαρμογή υποχρεωτικού ετήσιου «ελάχιστου ασφαλίστρου». 
Όλες οι ιδιωτικές εταιρείες ασφάλισης πιστώσεων που λειτουργούν στην Ελ
λάδα και στις άλλες χώρες-μέλη της Ε.Ε., καθώς και όλοι οι ΟΑΕΠ των χω-
ρών-μελών της Ε.Ε., εφαρμόζουν υποχρεωτικό «ελάχιστο ασφάλιστρο» σε 
ετήσια βάση, πράγμα που θεωρείται σωστό και ορθολογικό για την ασφάλιση 
πιστώσεων, αλλά παρ' όλα αυτά δεν εφαρμόζεται από τον ελληνικό ΟΑΕΠ 
Αυτό έχει ως συνέπεια τη στέρηση εσόδων για τον ελληνικό ΟΑΕΠ. 

(iii) Μη εφαρμογή ετήσιου »μέγιστου ορίου» καταβαλλόμενων απο
ζημιώσεων. Όλες οι ιδιωτικές εταιρείες ασφάλισης πιστώσεων που λειτουρ
γούν στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες-μέλη της Ε.Ε., καθώς και όλοι οι ΟΑΕΠ 
των χωρών-μελών της Ε.Ε., εφαρμόζουν υποχρεωτικό ετήσιο «μέγιστο όριο» 
καταβαλλόμενων αποζημιώσεων. Συγκεκριμένα, με βάση το εφαρμοζόμενο 
μέτρο, κάθε ασφαλιζόμενος εξαγωγέας δικαιούται, σε ετήσια βάση, να εισπρά-
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ξει μία ή περισσότερες αποζημιώσεις, το άθροισμα των οποίων όμως δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το 20πλάσιο των καταβληθέντων ετήσιων ασφαλίστρων. 
Ο ελληνικός ΟΑΕΠ δεν εφαρμόζει αντίστοιχο μέτρο, ούτε για τα ασφαλιστή
ρια «GLOBAL», ούτε για τα ασφαλιστήρια «Μεμονωμένων Φορτώσεων». Είναι 
σαφές ότι η μη εφαρμογή αντίστοιχου μέτρου από τον ΟΑΕΠ επιδρά αρνητι
κά στα οικονομικά του αποτελέσματα όσον αφορά στην ασφάλιση των βραχυ
πρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων. Άλλωστε, είναι σαφές ότι η εφαρμογή τέ
τοιου μέτρου θα αποτελούσε «κίνητρο» για τους εξαγωγείς να ασφαλίζουν όσο 
το δυνατόν περισσότερες φορτώσεις τους. 

(iv) Μη εφαρμογή του συστήματος «Monthly Declarations» για τη 
διαχείριση και παρακολούθηση των ασφαλιζόμενων βραχυπρόθεσμων εξα
γωγικών πιστώσεων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι όλες οι ιδιωτικές εταιρείες 
ασφάλισης πιστώσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες-
μέλη της Ε.Ε., καθώς και όλοι οι ΟΑΕΠ των χωρών-μελών της Ε.Ε., εφαρμό
ζουν το παραπάνω σύστημα γιατί είναι απλό και δίνει τη δυνατότητα εξυπη
ρέτησης πολύ μεγάλου αριθμού ασφαλιζόμενων εξαγωγέων από λίγους μόνο 
υπαλλήλους. Δυστυχώς, το λογισμικό του ελληνικού ΟΑΕΠ δεν είναι βασισμέ
νο στο παραπάνω σύστημα, με αποτέλεσμα να γίνονται σε ετήσια βάση πολ
λές χιλιάδες καταχωρήσεις τιμολογίων, να υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα 
λαθών κατά τις καταχωρήσεις στο σύστημα, να μην υπάρχει ανά πάσα στιγμή 
ακριβής εικόνα των εισπραχθέντων ασφαλίστρων, κλπ. Το σύστημα «Monthly 
Declarations» είναι λιγότερο γραφειοκρατικό, και σίγουρα βολικότερο για τους 
ασφαλιζόμενους εξαγωγείς, αλλά και για τους υπαλλήλους του ΟΑΕΠ που 
παρακολουθούν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια των βραχυπρόθεσμων εξαγω
γικών πιστώσεων. Τα πλεονεκτήματα αυτά φαίνονται καθαρά από τη συνο
πτική περιγραφή του συστήματος που έχει ως εξής: 

• Μέσα στο πρώτο δθήμερο κάθε μηνός, ο ασφαλισμένος εξαγωγέας θα 
υποβάλλει στον ΟΑΕΠ μία λίστα (δηλ. έναν πίνακα) με όλες τις φορ
τώσεις του προηγούμενου μήνα, προς όλους τους ξένους πελάτες του, 
χωρίς να υποβάλει συνημμένα τιμολόγια. Για κάθε ξένο πελάτη του, ο 
ασφαλισμένος θα γνωστοποιεί απλώς τη συνολική αξία των φορτώσεων 
του προηγούμενου μήνα, ενώ θα αναφέρει σε ειδική στήλη και το οφει
λόμενο ασφάλιστρο. Το άθροισμα όλων των επιμέρους ασφαλίστρων 
στην τελευταία στήλη του πίνακα μάς δείχνει και τα οφειλόμενα ασφά
λιστρα για όλο τον προηγούμενο μήνα, οπότε ο ασφαλισμένος, με βά
ση την υποβληθείσα λίστα, θα διαβιβάζει στον ΟΑΕΠ και το απο
δεικτικό τραπέζης για την καταβολή των ασφαλίστρων. 
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• Από την παραπάνω περιγραφή, φαίνεται ξεκάθαρα ότι με την εφαρμο

γή του συστήματος «Monthly Declarations«, δεν θα παρακολουθεί πλέον 

ο ΟΑΕΠ την κίνηση των «πιστωτικών ορίων» των ξένων πελατών των 

ασφαλισμένων εξαγωγέων, αλλά την παρακολούθηση αυτή θα την κά

νουν οι ίδιοι οι ασφαλισμένοι. Με άλλα λόγια, το λογισμικό σύστημα 

θα μας επιτρέπει να καταχωρούμε τιμολόγια φορτώσεων, ακόμα και 

για τις περιπτώσεις ξένων πελατών των οποίων τα «πιστωτικά όρια» 

έχουν ήδη καλυφθεί (over-trading). Αυτό κανονικά δεν θα πρέπει να 

συμβαίνει, εφόσον οι ασφαλισμένοι εξαγωγείς παρακολουθούν σωστά 

την κίνηση των «πιστωτικών ορίων» για κάθε ξένο πελάτη τους. Αλλά 

ακόμα και αν συμβεί κάτι τέτοιο στη διάρκεια του ασφαλιστικού έτους, 

τότε δεν πρόκειται να τεθεί θέμα «αδικαιολόγητου πλουτισμού», αφού 

στο τέλος του έτους θα γίνεται η σχετική εκκαθάριση και ο ΟΑΕΠ θα 

επιστρέφει τα καταβληθέντα ασφάλιστρα που αφορούσαν σε μη ασφα

λισμένες φορτώσεις λόγω καλυμμένων «πιστωτικών ορίων». 

• Σε περίπτωση μη πληρωμής κάποιου ή κάποιων τιμολογίων λόγω επέ

λευσης ασφαλισμένου κινδύνου, δηλ. σε «αναγγελία ζημίας», τότε και 

μόνο ο ασφαλισμένος θα πρέπει να υποβάλει όλα τα σχετικά δικαιολο

γητικά, δηλ. τιμολόγιο, φορτωτική, σχετική αλληλογραφία και, φυσικά, 

ο ασφαλισμένος θα πρέπει να αποδείξει ότι έχει συμπεριλάβει τη σχε

τική φόρτωση σε συγκεκριμένη λίστα «Monthly Declarations» που είχε 

υποβάλει κανονικά και εμπρόθεσμα στον ΟΑΕΠ. Κατά τα λοιπά, η δια

δικασία καταβολής αποζημίωσης δεν θα διαφέρει από την ήδη εφαρ

μοζόμενη. 

6. Ανεπάρκεια προσωπικού και έλλειψη γνώσεων και εμπειρίας στις 

Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών που εποπτεύουν τον 

ΟΑΕΠ. Με βάση το σχετικά πρόσφατο Π.Δ. 18/2006 (Φ.Ε.Κ. 15 Α77.2.2006), 

οι Υπηρεσίες του ΥΠΟΙΟ που εποπτεύουν τον ΟΑΕΠ και συνεργάζονται μαζί 

του είναι βασικά δύο. Η μία είναι η Διεύθυνση Συντονισμού Εξαγωγικής Πολι

τικής η οποία είναι ενταγμένη στη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πο

λιτικής. Με βάση το άρθρο 5 του Π.Δ. 18/2006, στη Διεύθυνση Συντονισμού 

Εξαγωγικής Πολιτικής υπάγονται 3 Τμήματα, εκ των οποίων το Τμήμα Γ λέ

γεται «Τμήμα Εξαγωγικών Πιστώσεων» και είναι αρμόδιο για την ουσιαστική 

εποπτεία και καθοδήγηση του ΟΑΕΠ, καθώς και τη στενή συνεργασία με τον 

Οργανισμό για τη διαμόρφωση «ελληνικών θέσεων» στις «Ομάδες Εξαγωγικών 

Πιστώσεων» που λειτουργούν στα πλαίσια της Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ. Παρά το πα

ραπάνω θετικό βήμα, θα πρέπει να τονίσουμε ότι το «Τμήμα Εξαγωγικών Πι

στώσεων» είναι στελεχωμένο με 2 μόνο υπαλλήλους, εκ των οποίων ο ένας 
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είναι Προϊστάμενος, πράγμα που σημαίνει ότι ακόμα απέχουμε πολύ από τα 
Υπουργεία Οικονομίας & Οικονομικών που εποπτεύουν τους άλλους ΟΑΕΠ χω-
ρών-μελών της Ε.Ε., στα οποία λειτουργούν εδώ και πολλά χρόνια αρμόδιες 
«Διευθύνσεις Εξαγωγικών Πιστώσεων», στελεχωμένες με αρκετά και πολύ έμπει
ρα στελέχη που μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ουσιαστική 
εποπτεία και καθοδήγηση των εποπτευόμενων ΟΑΕΠ. 

Η άλλη Διεύθυνση του ΥΠΟΙΟ με την οποία συνεργάζεται ο ΟΑΕΠ, και 
η οποία, μεταξύ άλλων, ασχολείται και με τη διαχείριση του εγγυοδοτικού κε
φαλαίου του Οργανισμού, ανήκει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) 
και ονομάζεται 25η Διεύθυνση Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και 
Αξιών. Όσον αφορά στη διαδικασία της εγγυοδοσίας του ΟΑΕΠ, οι αρμόδιοι 
υπάλληλοι της παραπάνω Διεύθυνσης όχι μόνο δεν γνωρίζουν τη σχετική δια
δικασία, αλλά αγνοούν πλήρως και το αντικείμενο του ΟΑΕΠ, με αποτέλεσμα 
να μην μπορεί να υπάρξει ουσιαστική συνεργασία μεταξύ του ΟΑΕΠ και του 
προσωπικού της 25ης Διεύθυνσης του ΓΛΚ. Μία από τις αρνητικές επιπτώσεις 
που δημιουργούνται, είναι και το πρόβλημα που περιγράφουμε στην αμέσως 
επόμενη παράγραφο 7. 

7. Αδικαιολόγητη και παρατεταμένη καθυστέρηση των εκταμιεύσεων 
υπέρ του ΟΑΕΠ από την 25η Διεύθυνση του ΓΛΚ. Η Υπηρεσία του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους (25^ Διεύθυνση Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, 
Δανείων & Αξιών), η οποία είναι αρμόδια για τη διαχείριση του εγγυοδοτικού 
κεφαλαίου του ΟΑΕΠ, καθυστερεί σε μεγάλο βαθμό τις εκταμιεύσεις υπέρ 
του Οργανισμού (μετά τις καταβολές αποζημιώσεων που αφορούν σε ασφα
λίσεις «μη εμπορεύσιμων» κινδύνων). Αυτό βασικά οφείλεται σε έλλειψη γνώ
σεων και εμπειρίας του εκεί υπηρετούντος προσωπικού, ενώ, αν η κατάσταση 
των καθυστερήσεων συνεχιστεί επί μακρόν, είναι πολύ πιθανό να δημιουρ
γηθεί σοβαρότατο πρόβλημα για την απρόσκοπτη λειτουργία του ΟΑΕΠ και, 
κυρίως, για την «αξιοπιστία» του Οργανισμού. 

8. Ανυπαρξία θεσμοθετημένου Διυπουργικού Οργάνου (Συμβουλίου 
ή Επιτροπής Εξαγωγικών Πιστώσεων & Εγγυήσεων) με εκπροσώπους από 
Παραγωγικά Υπουργεία και Εξαγωγικούς Φορείς. Τέτοια Όργανα υπάρχουν 
και λειτουργούν σε όλες τις άλλες χώρες-μέλη της Ε.Ε. τα οποία εγκρίνουν, 
μετά από γραπτή εισήγηση των αντίστοιχων ΟΑΕΠ, τις ασφαλίσεις, ή εγ
γυήσεις, ή αντασφαλίσεις «μη εμπορεύσιμων» κινδύνων που αφορούν σε με
γάλα ποσά και που συνδέονται με εξαγωγές ή κατασκευή τεχνικών έργων σε 
αναπτυσσόμενες χώρες με σχετικά υψηλό πολιτικό κίνδυνο, όπου στις περισ
σότερες περιπτώσεις υπάρχει και κρατικό ενδιαφέρον (national interest bu
siness) από πλευράς της χώρας εξαγωγής. 
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Η έλλειψη του παραπάνω Οργάνου, και συνεπώς η ανάγκη για θεσμο

θέτηση του, προκύπτει και από τα εξής γεγονότα. Σε περιπτώσεις αιτημάτων 

ασφάλισης μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων που συνδέονται με 

εξαγωγές προϊόντων ή εκτέλεση τεχνικών έργων στο εξωτερικό, και κυρίως 

για περιπτώσεις μεγάλων αξιών προς ασφάλιση (δηλ. πάνω από 20 εκατ. €) 
και για χώρες με αρκετά υψηλό πολιτικό κίνδυνο, το Δ.Σ. του ΟΑΕΠ διστάζει 

να λάβει απόφαση, ενώ ορισμένα μέλη του προτείνουν να γίνει γραπτό ερώ

τημα προς τον εποπτεύοντα Υπουργό. Όμως, κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από 

τον Καταστατικό Νόμο του ΟΑΕΠ (βλέπε Παράρτημα 5), αφού το Δ.Σ. ορίζεται 

μεν από τον εποπτεύοντα Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών, αλλά λειτουρ

γεί «αυτόνομα» όσον αφορά σε θέματα ασφαλίσεων, αποζημιώσεων, κλπ. Από 

την άλλη πλευρά, οι αρμόδιοι υπάλληλοι της 25 η ς Διεύθυνσης του Γ.Λ.Κ. ερω

τούν τη Διοίκηση του ΟΑΕΠ γιατί δεν ζητήθηκε η έγκριση της 25 η ς Διεύθυν

σης πριν από την ασφάλιση συγκεκριμένων μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγω

γικών πιστώσεων, αγνοώντας πλήρως το γεγονός ότι ο Καταστατικός Νόμος 

του ΟΑΕΠ δεν προβλέπει πουθενά τέτοια διαδικασία. 

5.3.5. Συγκεντρωτικά στοιχεία της δραστηριότητας του ΟΑΕΠ κατά την 

περίοδο 1996-2006 - Σχολιασμός και παρατηρήσεις 

Πριν παραθέσουμε και σχολιάσουμε τα βασικά συγκεντρωτικά στοιχεία 

της δραστηριότητας του ΟΑΕΠ για την περίοδο 1996-2006, θεωρούμε σκό

πιμο και χρήσιμο να αναφέρουμε συνοπτικά συγκεκριμένες πληροφορίες σχε

τικές με τους πόρους του ΟΑΕΠ, την οικονομική του αυτονομία, την κατάρτι

ση του ετήσιου προϋπολογισμού και ισολογισμού του, τον τακτικό έλεγχο της 

οικονομικής του διαχείρισης και του ισολογισμού του, καθώς και το μηχανι

σμό και τη διαδικασία της εγγυοδοσίας του ελληνικού Δημοσίου. 

Όπως αναφέραμε ήδη στα πλαίσια της ανάλυσης της υποδιαίρεσης 

5.3.3., ο ΟΑΕΠ ιδρύθηκε με το Ν. 1796/1988, είναι ΝΠΙΔ, διοικείται από 9μελές 

Δ.Σ., εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών, ενώ το εγγυο-

δοτικό του κεφάλαιο ανέρχεται σε 1.467,35 εκατ. € (500 δισεκ. δρχ.). Τονί

ζεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του Ν. 1796/1988, το 

παραπάνω εγγυοδοτικό κεφάλαιο καθορίζεται με Προεδρικό Διάταγμα που 

εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών και 

αποτελεί το «όριο» μέχρι του οποίου ο ΟΑΕΠ μπορεί να αναλαμβάνει ασφαλι

στικές δεσμεύσεις «μη εμπορεύσιμων» κινδύνων. Με άλλα λόγια, το εγγυοδο

τικό κεφάλαιο δεν αποτελεί ούτε μετοχικό, ούτε αποθεματικό κεφάλαιο του 

Οργανισμού. 
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Με βάση τα στοιχεία του Ισολογισμού19 του ΟΑΕΠ για το έτος 2005, το 

«Σύνολο Ενεργητικού» του Οργανισμού ανέρχονταν σε 1.499.805.204,93 €, το α

ποθεματικό του κεφάλαιο, το οποίο κατά 98% είναι τοποθετημένο σε κρατικά ο

μόλογα και άλλους τίτλους σταθερής απόδοσης, ανέρχονταν σε 118.488.670,45 €, 
ενώ το διαχειριστικό πλεόνασμα (κέρδη χρήσεως) ανέρχονταν σε 763.152,86 €. 
Εδώ θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι το παραπάνω αποθεματικό κεφάλαιο σχη

ματίστηκε από τη συσσώρευση των διαχειριστικών πλεονασμάτων του Οργανι

σμού τα οποία, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του Ν. 1796/ 

1988, διατίθενται για τους ακόλουθους σκοπούς: δημιουργία αποθεματικού, ε

πενδύσεις, βελτίωση των όρων παροχής των προσφερόμενων υπηρεσιών, από

δοση στο Δημόσιο. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι το ύψος του παραπάνω απο

θεματικού κεφαλαίου του ΟΑΕΠ είναι πολλαπλάσιο των αντίστοιχων κεφα

λαίων που διαθέτουν ιδιωτικές εταιρείες ασφάλισης πιστώσεων που λειτουρ

γούν στην Ελλάδα. 

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του Ν. 1796/1988, ο Ορ

γανισμός έχει οικονομική αυτονομία, δηλ. δεν επιχορηγείται ούτε από τον Κρα

τικό Προϋπολογισμό, ούτε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Με τους 

πόρους που εξασφαλίζει από τις εισπράξεις ασφαλίστρων και τους τόκους από 

επενδύσεις χαρτοφυλακίου του αποθεματικού του, μπορεί και καλύπτει πλήρως 

τις λειτουργικές του δαπάνες καθώς και τις καταβαλλόμενες αποζημιώσεις για 

ασφαλίσεις «εμπορεύσιμων» κινδύνων, για τις οποίες μάλιστα ο ΟΑΕΠ αντασφα-

λίζεται σε μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού. 

Σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 9 του Ν. 1796/1988, το Δ.Σ. του ΟΑΕΠ κα

ταρτίζει κάθε χρόνο τον ετήσιο Προϋπολογισμό και Ισολογισμό του Οργανι

σμού και τους υποβάλλει για έγκριση στον Υπουργό Οικονομίας & Οικονομι

κών ο οποίος και υπογράφει τις σχετικές εγκριτικές Υπουργικές Αποφάσεις. 

Επίσης, με βάση το άρθρο 8 του παραπάνω νόμου, ο τακτικός έλεγχος της 

οικονομικής διαχείρισης του Οργανισμού και του Ισολογισμού του γίνεται από 

δύο ορκωτούς λογιστές. 

Μία συνοπτική περιγραφή του μηχανισμού και των διαδικασιών της 

εγγυοδοσίας του Ελληνικού Δημοσίου δίδεται από τις παραγράφους 1, 2 και 

3 του άρθρου 12 του Ν. 1796/1988. Σύμφωνα με την παράγραφο 1, οι υπο

χρεώσεις του ΟΑΕΠ από εγγυήσεις, ασφαλίσεις και αντασφαλίσεις «μη εμπο

ρεύσιμων» κινδύνων (βλέπε υποδιαίρεση 2.4.), όπως εκάστοτε αυτοί ορίζονται 

19. Ο Ισολογισμός του ΟΑΕΠ για το έτος 2005 δημοσιεύτηκε στη «ΝΑΥΤΕ-
ΜΠΟΡΙΚΗ» της 7.7.2006. 
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από αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχουν αυτοδικαίως την εγ
γύηση του Ελληνικού Δημοσίου μέχρι το όριο που καθορίζεται κάθε φορά με 
προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οι
κονομίας & Οικονομικών. Σύμφωνα με την παράγραφο 2, κάθε καταβολή από 
το Ελληνικό Δημόσιο στον ΟΑΕΠ, λόγω της εγγύησης του, μειώνει ισόποσα το 
όριο ευθύνης του της προηγούμενης παραγράφου 1 (δηλ. το εγγυοδοτικό κε
φάλαιο του ΟΑΕΠ). Με βάση την παράγραφο 2, μπορούμε να πούμε ότι τον 
Ιανουάριο του 2007 το «εγγυοδοτικό κεφάλαιο» του ΟΑΕΠ ήταν περίπου 1.454,55 
εκατ. €, δηλ. μειωμένο περίπου κατά 12.800.000 €, λόγω συγκεκριμένων εκτα
μιεύσεων από το Ελληνικό Δημόσιο (25^ Διεύθυνση του ΓΛΚ) προς τον ΟΑΕΠ, 
καθώς και επιστροφής κονδυλίων από τον ΟΑΕΠ στο Ελληνικό Δημόσιο μετά 
από επανεισπράξεις αποζημιώσεων που είχαν καταβληθεί για «μη εμπορεύσι
μους» κινδύνους. Σύμφωνα με την παράγραφο 3, με εντολή του Υπουργού Οι
κονομίας & Οικονομικών προς τράπεζα στην οποία τηρούνται λογαριασμοί 
του Δημοσίου (Τράπεζα Ελλάδος), που δίνεται μετά από αιτιολογημένη πρό
ταση του Δ.Σ. του ΟΑΕΠ, η τράπεζα αυτή μεταφέρει το ποσό της εντολής από 
το λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου σε τραπεζικό λογαριασμό του ΟΑΕΠ 
και αναγγέλλει αμέσως τη μεταφορά στις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λο
γιστηρίου του Κράτους (25^ Διεύθυνση). Τα μεταφερόμενα ποσά δεν μπορούν 
να υπερβούν το όριο που ορίζεται από τα διατάγματα της παραγράφου 1. 

Κάτι άλλο που θα πρέπει να σημειώσουμε σχετικά με τους ισολογισμούς 
του ΟΑΕΠ, είναι το γεγονός ότι οι καταβληθείσες και εκκρεμούσες αποζη
μιώσεις που συνδέονται με «μη εμπορεύσιμους» κινδύνους καταγράφονται 
μεν στα έξοδα, αλλά με ταυτόχρονη εγγραφή απαίτησης από το Ελληνικό 
Δημόσιο στα πλαίσια της εγγυοδοσίας που περιγράψαμε παραπάνω. Επίσης, 
όσον αφορά στις καλύψεις «εμπορεύσιμων» κινδύνων για τις οποίες δεν 
υπάρχει εγγυοδοσία του Ελληνικού Δημοσίου, η θετική ή αρνητική διαφορά 
μεταξύ των προβλέψεων ζημιών μεταξύ της τρέχουσας και της προηγούμενης 
περιόδου καταγράφεται στα αποτελέσματα χρήσεως. 

Στη συνέχεια παραθέτουμε και σχολιάζουμε βασικά στοιχεία της δρα
στηριότητας του ΟΑΕΠ για την περίοδο 1996-2006. Στον Πίνακα 17 που ακο
λουθεί, παρουσιάζουμε συγκεντρωτικά για ολόκληρη την εξεταζόμενη περίο
δο τα βασικά στοιχεία της δραστηριότητας του ΟΑΕΠ, με κατανομή τους στις 
δύο επιμέρους δραστηριότητες, δηλ. στις ασφαλίσεις των βραχυπρόθεσμων 
εξαγωγικών πιστώσεων (που στην πράξη είναι μέχρι 180 ημέρες) και στις ασφα
λίσεις των μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων (άνω των 2 ετών). 
Υπενθυμίζουμε ότι στην κατηγορία των μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών 
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πιστώσεων υπάγονται οι ασφαλίσεις που αφορούν σε εξαγωγές προϊόντων, 
τεχνικών έργων εξωτερικού και επενδύσεων εξωτερικού. 

Όπως μας δείχνει ο Πίνακας 17, για τη δραστηριότητα της ασφάλισης 
των βραχυπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων στην περίοδο 1996-2006 υπε
γράφησαν 2.000 ασφαλιστήρια συμβόλαια, οι ασφαλισθείσες αξίες εξαγωγών 
ανήλθαν συνολικά σε 1.904.632.500,00 €, τα εισπραχθέντα ασφάλιστρα σε 
10.454.343,00 € και οι καταβληθείσες αποζημιώσεις σε 10.762.945,38 €. Με 
βάση τα παραπάνω στοιχεία, μπορούμε να πούμε ότι κατά την εξεταζόμενη 
περίοδο η μέση ασφαλισθείσα αξία κατά συμβόλαιο ήταν 952.316,25 € και το 
μέσο ασφάλιστρο 0,55%. Όσον αφορά στη σχέση μεταξύ των καταβληθεισών 
αποζημιώσεων και των εισπραχθέντων ασφαλίστρων, αυτή παρουσιάζεται με 
ένα δείκτη που χρησιμοποιείται ευρέως στη διεθνή πρακτική. Ο δείκτης αυ
τός, ο οποίος εκφράζεται ως ποσοστό (%), ονομάζεται «loss ratio» και δίδεται 
από τη σχέση [(καταβληθείσες αποζημιώσεις/εισπραχθέντα ασφάλιστρα) χ 100]. 
Έτσι, για τις ασφαλισθείσες από τον ΟΑΕΠ βραχυπρόθεσμες εξαγωγικές 
πιστώσεις κατά την περίοδο 1996-2006, ο δείκτης «loss ratio» ήταν 102,9%, 
τιμή που θεωρείται υψηλή σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, βάσει της οποίας 
μία «κανονική τιμή» μπορεί να φτάνει γύρω στο 60% - 70%, δεδομένου ότι τα 
ασφάλιστρα θα πρέπει θεωρητικά να καλύπτουν όχι μόνο τις καταβληθείσες 
αποζημιώσεις, αλλά και το λειτουργικό κόστος της ασφαλιστικής εταιρείας 
και, φυσικά, να αφήνουν και κάποιο περιθώριο κέρδους. 

Σύμφωνα με μία απλή φόρμουλα που χρησιμοποιείται στη διεθνή πρα
κτική, το ετήσιο «λειτουργικό αποτέλεσμα» (operating result) ενός ιδιωτικού ή 
κρατικού ΟΑΕΠ δίδεται από τη σχέση: (εισπραχθέντα ασφάλιστρα + επα-
νεισπράξεις + εισόδημα από επενδύσεις αποθεματικού κεφαλαίου) - (κα
ταβληθείσες αποζημιώσεις + λειτουργικό κόστος). Αν η παραπάνω σχέση 
δίνει θετικό αποτέλεσμα έχουμε «λειτουργικό πλεόνασμα» (operating surplus), 
ενώ αν δίνει αρνητικό αποτέλεσμα έχουμε «λειτουργικό έλλειμμα» (operating 
deficit). Θα πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι τα στοιχεία που χρησιμοποιούμε για 
να βρούμε την τιμή του δείκτη «loss ratio», ή για να βρούμε αν έχουμε «λει
τουργικό πλεόνασμα» ή «λειτουργικό έλλειμμα», θα πρέπει να αναφέρονται σε 
«ασφαλιστικό έτος» (underwriting year) και όχι σε «λογιστικό έτος» (account
ing year), σύμφωνα με όσα αναφέραμε σχετικά στην υποδιαίρεση 2.5. Αυτό 
σημαίνει ότι ο δείκτης «loss ratio» 102,9% που υπολογίσαμε για τον ΟΑΕΠ για 
ολόκληρη την περίοδο 1996-2006 είναι υποεκτιμημένος, δεδομένου ότι στον 
αριθμητή του λόγου που αναφέραμε θα πρέπει να υπάρχουν όχι μόνο οι κα
ταβληθείσες αποζημιώσεις, αλλά και αυτές που είναι εκκρεμείς (pending 
claims), για τις οποίες εννοείται ότι έχουν εισπραχθεί τα σχετικά ασφάλιστρα 

154 



τα οποία συμπεριλαμβάνονται στον παρονομαστή του λόγου που μας δίνει το 
δείκτη «loss ratio». Οι εκκρεμείς ζημίες την 31.12.2006 ήταν περίπου 1.400.000 €, 
οπότε ο πραγματικός δείκτης «loss ratio» είναι 116,3%. Βέβαια, από τις εκκρεμείς 
ζημίες που αναφέρονται σε φορτώσεις εξαγωγών μέχρι και την 31.12.2006, 
κάποιες είναι πιθανό να απορριφθούν, κάποιες άλλες να παραγραφούν λόγω 
μη υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών, κλπ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 17 

Συγκεντρωτικά στοιχεία της δραστηριότητας του ΟΑΕΠ 
κατά την περίοδο 1996-2006 

(Σε ευρώ) 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

Ασφαλιστήρια 

συμβόλαια 

2.000 

Ασφαλισθείσες 

αξίες 

1.904.632.500,00 

Εισπραχθέντα 

ασφάλιστρα 

10.454.343,00 

Καταβληθείσες 

αποζημιώσεις 

10.762.945,38 

ΜΕΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

17 332.894.024,00 16.943.650,06 8.045.969,00 

ΣΥΝΟΛΑ 

2.017 2.237.526.524,00 27.397.993,06 18.808.914,38 

Πηγή: Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ). 

Με βάση τα παραπάνω, ο ελληνικός ΟΑΕΠ σε ετήσια βάση, και για ολό
κληρη την περίοδο 1996-2006, είχε πάντα «λειτουργικό πλεόνασμα» και αυτό 
φαίνεται από τα αποτελέσματα χρήσεως των ισολογισμών του για ολόκληρη 
την εξεταζόμενη περίοδο. Το γεγονός ότι ο ΟΑΕΠ είχε πάντα «λειτουργικά 
πλεονάσματα» κατά την εξεταζόμενη περίοδο, παρ' όλο που οι δείκτες «loss 
ratio» ήταν αρκετά υψηλοί, οφείλεται στα ετήσια έσοδα του Οργανισμού από 
τις τοποθετήσεις του αποθεματικού του κεφαλαίου σε τίτλους σταθερής από
δοσης. Είναι γεγονός βέβαια ότι τα ετήσια αυτά έσοδα έχουν μειωθεί σημα
ντικά από τότε που άρχισαν να μειώνονται και τα σχετικά επιτόκια. 

Όσον αφορά τώρα στα συγκεντρωτικά στοιχεία του Πίνακα 17 που 
αναφέρονται στις ασφαλίσεις των μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώ
σεων κατά την εξεταζόμενη περίοδο, είχαμε 17 ασφαλιστήρια συμβόλαια για 
εξαγωγές, τεχνικά έργα και επενδύσεις εξωτερικού. Οι ασφαλισθείσες αξίες 
ήταν συνολικά 332.894.024,00 €, τα εισπραχθέντα ασφάλιστρα 16.943.650,06 € 
και οι καταβληθείσες αποζημιώσεις 8.045.969,00 €. Με βάση τα παραπάνω 
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συγκεντρωτικά στοιχεία, η μέση ασφαλισθείσα αξία κατά συμβόλαιο ήταν 
19.582.001,41 € και το μέσο ασφάλιστρο 5,1%. Σε σύγκριση με τα αντίστοιχα 
στοιχεία που παραθέσαμε παραπάνω για τις ασφαλισθείσες βραχυπρόθεσμες 
εξαγωγικές πιστώσεις, παρατηρούμε ότι η μέση ασφαλισθείσα αξία κατά συμ
βόλαιο για τις μεσο-μακροπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις (19.582.001,41 €) 
ήταν πολύ μεγαλύτερη από την αντίστοιχη αξία για τις βραχυπρόθεσμες εξα
γωγικές πιστώσεις (952.316,25 €), γεγονός απόλυτα φυσικό. Με βάση τα στοι
χεία ασφαλίστρων και αποζημιώσεων, ο δείκτης «loss ratio» για ολόκληρη την 
εξεταζόμενη περίοδο ήταν 47,5%, δηλ. σχετικά χαμηλός. Όμως, αν στις απο
ζημιώσεις προσθέσουμε και μία μεγάλη εκκρεμή ζημία η οποία είναι επίδικη και 
αναμένεται σχετική απόφαση του Αρείου Πάγου, τότε ο δείκτης «loss ratio» 
θα διαμορφωθεί στο 195,0%. 

Αυτό που θα πρέπει να τονίσουμε εδώ, και που ισχύει για όλους τους 
ΟΑΕΠ των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ, είναι το γεγονός ότι η ασφάλιση των με-
σο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων αποτελεί «μη εμπορεύσιμο» κίν
δυνο και δεν καλύπτεται από ιδιωτικές εταιρείες ασφάλισης πιστώσεων, επει
δή ακριβώς είναι εξ ορισμού ζημιογόνος κλάδος και γι' αυτό οι ΟΑΕΠ καλύ
πτονται με «εγγυοδοτικά κεφάλαια», δηλ. οι αποζημιώσεις καταβάλλονται από 
τους Κρατικούς Προϋπολογισμούς των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ. Στην περί
πτωση μάλιστα του ελληνικού ΟΑΕΠ, ο οποίος είναι πολύ μικρός και το σχε
τικό «target group» πελατών του για ασφαλίσεις μεσο-μακροπρόθεσμων εξα
γωγικών πιστώσεων είναι πολύ μικρό, δηλ. η σχετική ζήτηση είναι πολύ «ισχνή» 
(thin), τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα απ' ό,τι στους μεγάλους ΟΑΕΠ χω
ρών όπως η Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, κλπ. 

Τέλος, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στη Συμφωνία του ΟΟΣΑ που 
έχει τίτλο «Arrangement on Officially Supported Export Credits», καθώς και στη 
Συμφωνία του ΠΟΕ με τίτλο «Agreement on Subsidies and Countervailing Mea
sures» (ASCM), υπάρχουν έμμεσες αναφορές ότι, μακροχρόνια, θα πρέπει οι 
ΟΑΕΠ να επιτυγχάνουν «break-even» όσον αφορά στην ασφάλιση των μεσο-
μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων, δηλ. μακροχρόνια τα έσοδα από τα 
ασφάλιστρα θα πρέπει να καλύπτουν τις καταβαλλόμενες αποζημιώσεις κα
θώς και το σχετικό λειτουργικό κόστος. Επειδή όμως ακόμα δεν έχουν τεθεί 
σχετικοί ορισμοί, με εισήγηση της Αγγλικής Αντιπροσωπείας στην «Ομάδα Εξα
γωγικών Πιστώσεων» του Συμβουλίου της Ε.Ε. εδώ και αρκετούς μήνες γί
νονται συζητήσεις για προτάσεις ορισμών που θα υποβληθούν για έγκριση 
στην «Ομάδα Εξαγωγικών Πιστώσεων & Εγγυήσεων» του ΟΟΣΑ (ECG Group). 
Οι ορισμοί θα αφορούν στη χρονική διάρκεια του όρου «μακροχρόνια» (long-
term), καθώς και στη λογιστική φόρμουλα του όρου «break-even». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε., 

ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΕ 

6.1. Συμφωνίες και Κανόνες για τη χρηματοδότηση και ασφάλιση των 

εξαγωγικών πιστώσεων που ισχύουν στα πλαίσια της Ε.Ε. 

Στην παρούσα υποδιαίρεση θα αναφερθούμε συνοπτικά στις Συμφω

νίες και τους Κανόνες για τη χρηματοδότηση και ασφάλιση των εξαγωγικών 

πιστώσεων που ισχύουν στα πλαίσια της Ε.Ε. Συγκεκριμένα, θα επικεντρώ

σουμε την ανάλυση μας σε δύο νομικά κείμενα, τα οποία θεωρούμε ως τα βα

σικότερα στον τομέα χρηματοδότησης και ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων 

στις χώρες-μέλη της Ε.Ε. 

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε συνοπτικά στα δύο παραπάνω κείμενα, 

τονίζοντας τους λόγους που υπαγόρευσαν την κατάρτιση και εφαρμογή των 

συγκεκριμένων δεσμευτικών κανόνων που αναφέρονται σε καθένα από τα 

κείμενα αυτά. Απλά επισημαίνουμε από τώρα ότι, από τα δύο κείμενα στα οποία 

θα αναφερθούμε στη συνέχεια, το πρώτο, δηλ. η Ανακοίνωση της Ευρω

παϊκής Επιτροπής μαζί με τις δύο τροπολογίες της, αφορά στην ασφάλιση 

των βραχυπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων, ενώ το δεύτερο, δηλ. η Οδηγία 

του Συμβουλίου αφορά στην ασφάλιση των μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγι

κών πιστώσεων, δεδομένου ότι μόνο οι μεσο-μακροπρόθεσμες εξαγωγικές 

πιστώσεις (διάρκειας άνω των 2 ετών) τυγχάνουν «δημόσιας στήριξης», ενώ η 

ασφαλιστική αγορά για την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώ

σεων κυριαρχείται από ιδιωτικές εταιρείες ασφάλισης. 

1. Ανακοίνωση (Communication) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπ' αριθμ. 

1997/C 281/03 (O.J. EC C 281/4/17.9.1997), όπως τροποποιήθηκε με τις 

Ανακοινώσεις υπ' αριθμ. 2001/C 217/02 (O.J. EC C217/02/2.8.2001) και υπ' 

αριθμ. 2005/C 325/11 (O.J. EC C325/11/22.12.2005), για την ασφάλιση των 

βραχυπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων (βλέπε ιστοσελίδα: eur-lex. 

europa.eu). 

Όπως αναφέραμε στην υποδιαίρεση 2.4., αναλύοντας τους ορισμούς 

των «εμπορεύσιμων» και «μη εμπορεύσιμων» κινδύνων, και στα πλαίσια εφαρ

μογής των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης της Ρώμης, η παραπάνω Ανακοί

νωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μαζί με τις δύο τροποποιήσεις της που ακο-
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λούθησαν, έχει ως στόχο να αποτρέψει την άσκηση αθέμιτου ανταγωνισμού 
από πλευράς των κρατικών ΟΑΕΠ έναντι των ιδιωτικών εταιρειών Ασφάλισης 
Εξαγωγικών Πιστώσεων, όσον αφορά στους όρους και προϋποθέσεις ασφάλι
σης των «εμπορεύσιμων» κινδύνων. Υπενθυμίζουμε ότι ως «εμπορεύσιμοι» 
κίνδυνοι (marketable risks) ορίζονται οι κίνδυνοι που αφορούν σε βραχυπρό
θεσμες εξαγωγικές πιστώσεις, με αγοραστές-οφειλέτες σε χώρες ΟΟΣΑ, ενώ 
περιλαμβάνουν εμπορικούς και πολιτικούς κινδύνους. 

Με βάση την παραπάνω Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και 
με στόχο να μην ασκείται ο αθέμιτος ανταγωνισμός που αναφέραμε παραπά
νω, προβλέπονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις με βάση τις οποίες οι κρατι
κοί ΟΑΕΠ μπορούν να ασφαλίζουν «εμπορεύσιμους» κινδύνους. Οι βασικότε
ρες από τις προϋποθέσεις αυτές αποτελούν συγκεκριμένους κανόνες που 
οφείλουν να εφαρμόζουν οι κρατικοί ΟΑΕΠ, που είναι οι εξής: (1) Οι κρατικοί 
ΟΑΕΠ δεν πρέπει να κάνουν χρήση του κρατικού εγγυοδοτικού κεφαλαίου 
όταν καταβάλλουν αποζημιώσεις για επέλευση «εμπορεύσιμων» κινδύνων (2) 
Οι κρατικοί ΟΑΕΠ δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τις Πρεσβείες της χώρας 
τους στο εξωτερικό για λήψη, χωρίς κόστος, εμπορικών πληροφοριών όσον 
αφορά στη φερεγγυότητα των ξένων αγοραστών-εισαγωγέων (3) Εφόσον οι 
κρατικοί ΟΑΕΠ επιθυμούν να ασφαλίζουν «εμπορεύσιμους» κινδύνους, θα 
πρέπει να τηρούν χωριστό Ειδικό Λογαριασμό (χωριστό λογιστήριο) ειδικά για 
τη δραστηριότητα ασφάλισης «εμπορεύσιμων» κινδύνων, ώστε αν γίνει έλεγ
χος από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γ.Δ. Ανταγωνι
σμού), να προκύπτει ότι ο ελεγχόμενος κρατικός φορέας δεν επιδοτεί τη δρα
στηριότητα ασφάλισης «εμπορεύσιμων» κινδύνων, θα πρέπει να υπενθυμί
σουμε ότι οι παραπάνω βασικοί κανόνες εισήχθησαν με την πρώτη από τις 
παραπάνω Ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλ. εκείνη του 1997. 
Επίσης, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι τροποποιητικές Ανακοινώσεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανά 4 χρόνια γίνονται μετά από έρευνες των συνθη
κών στην παγκόσμια αγορά ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων, οι οποίες 
διεξάγονται για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από ειδική Εταιρεία 
Συμβούλων στην οποία γίνεται ανάθεση μετά από σχετικό διαγωνισμό. 

Με τη δεύτερη Ανακοίνωση του 2001 τροποποιήθηκε η πρώτη μόνο ως 
προς τον ορισμό των «εμπορεύσιμων» κινδύνων. Με άλλα λόγια, ο ορισμός 
μεταβλήθηκε μόνο ως προς τους καλυπτόμενους κινδύνους. Δηλ., ενώ στην 
πρώτη Ανακοίνωση ως «εμπορεύσιμοι» ορίστηκαν οι εμπορικοί κίνδυνοι που 
αφορούν σε βραχυπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις με χώρες προορισμού 
τις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ, με τη δεύτερη Ανακοίνωση ο ορισμός των «εμπο
ρεύσιμων» κινδύνων περιελάμβανε όχι μόνο εμπορικούς, αλλά και πολιτικούς 
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κινδύνους. Είναι γνωστό όμως ότι οι πολιτικοί κίνδυνοι σε χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ 

είναι στην ουσία ανύπαρκτοι, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, όπως π.χ. στο 

Μεξικό και κυρίως στην Τουρκία. 

Με την τρίτη Ανακοίνωση του 2005 υπήρξε μία δεύτερη τροπολογία που 

αυτή τη φορά είχε σκοπό όχι την αποφυγή άσκησης αθέμιτου ανταγωνισμού 

από τους κρατικούς ΟΑΕΠ, αλλά την προστασία και τη στήριξη των MME εξα

γωγικών επιχειρήσεων. Με βάση την Ανακοίνωση του 2005, οι βραχυπρό

θεσμες εξαγωγικές πιστώσεις που παρέχονται από MME εξαγωγικές επιχει

ρήσεις προς αγοραστές σε χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ μπορούν να ασφαλίζονται 

από κρατικούς ΟΑΕΠ και να θεωρούνται ως «μη εμπορεύσιμος» κίνδυνος. Με 

βάση την εν λόγω Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η παραπάνω τρο

πολογία ισχύει μόνο για τις MME εξαγωγικές επιχειρήσεις των οποίων ο ετή

σιος εξαγωγικός τζίρος είναι κάτω από 2.000.000 €. Και αυτό γιατί, όπως απο

δείχτηκε από την έρευνα που διεξήχθη στην παγκόσμια σχετική αγορά πριν 

την έκδοση της Ανακοίνωσης του 2005, οι ιδιωτικές εταιρείες ασφάλισης εξα

γωγικών πιστώσεων δεν αναλαμβάνουν την ασφάλιση MME εξαγωγικών επι

χειρήσεων των οποίων ο ετήσιος εξαγωγικός τζίρος είναι κάτω από 2.000.000 €. 

Τέλος, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο ΟΑΕΠ έχει ήδη συμμορφωθεί 

προς τις διατάξεις της Ανακοίνωσης του 1997 και των δύο τροποποιητικών 

της, ενώ η παραπάνω δεύτερη τροποποιητική Ανακοίνωση είναι θετική για τον 

ΟΑΕΠ, δεδομένου ότι η πλειοψηφία των εξαγωγικών επιχειρήσεων-πελατών 

του αποτελείται από MME με ετήσιο εξαγωγικό τζίρο κάτω των 2.000.000 €. 
Υπενθυμίζουμε ότι, με την τελευταία παράγραφο 5 του άρθρου 42 του Ν. 3427/ 

2005 (Φ.Ε.Κ. 312 Α'/27.12.2005), αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1 του 

άρθρου 12 του Ν. 1796/1988 (ιδρυτικός νόμος του ΟΑΕΠ) στα πλαίσια εναρ

μόνισης μας προς την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 1997. Με 

την τροπολογία αυτή, διευκρινίζεται στον ιδρυτικό νόμο του ΟΑΕΠ ότι ο Ορ

γανισμός μπορεί να έχει πρόσβαση στο εγγυοδοτικό κεφάλαιο του Δημοσίου, 

μόνο όταν καταβάλλει αποζημιώσεις που συνδέονται με ασφάλιση «μη εμπο

ρεύσιμων» κινδύνων. 

2. Οδηγία του Συμβουλίου της Ε.Ε. υπ' αριθμ. 98/29/Ε.Κ./7.5.1998 (O.J. L 

148/22/19.5.1998), για την εναρμόνιση των κυριότερων διατάξεων που 

διέπουν την ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων για πράξεις μεσοπρόθεσμης 

και μακροπρόθεσμης κάλυψης (βλέπε ιστοσελίδα: eur-lex.europa.eu.) 

Το σχέδιο της παραπάνω Οδηγίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. καταρτί

στηκε από ειδική «Ομάδα Εργασίας» που συστάθηκε με πρωτοβουλία της 
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«Ομάδας Εξαγωγικών Πιστώσεων» του Συμβουλίου της Ε.Ε. (Export Credits 
Group, ή Council Working Group on Export Credits). Στη συνέχεια, και με 
βάση τη θεσμοθετημένη διαδικασία, η Επιτροπή υπέβαλε το σχέδιο της πα
ραπάνω Οδηγίας στην «Ομάδα Εξαγωγικών Πιστώσεων», ενώ μετά από πολ
λές συζητήσεις, σχόλια, προτάσεις, κλπ. που έγιναν από τις Αντιπροσωπείες 
των χωρών-μελών της Ε.Ε. που συμμετέχουν στην παραπάνω Ομάδα, ψηφί
στηκε το κείμενο από το Συμβούλιο υπό μορφή Οδηγίας. 

Όπως φαίνεται και από τον τίτλο της Οδηγίας του Συμβουλίου, σκο
πός της είναι η εναρμόνιση των κυριότερων διατάξεων που διέπουν την ασφά
λιση των μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων (διάρκειας άνω των 
2 ετών), ώστε όλοι οι κρατικοί ΟΑΕΠ των χωρών-μελών της Ε.Ε., ή οι ιδιω
τικές εταιρείες ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων, που ασφαλίζουν μεσο-μα-
κροπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις για λογαριασμό συγκεκριμένων Κυβερ
νήσεων χωρών-μελών της Ε.Ε., να λειτουργούν με τους ίδιους κανόνες παιχνι
διού» όσον αφορά στους όρους ασφάλισης, αποζημίωσης, κλπ., των μεσο-μα
κροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων. 

Η Οδηγία περιέχει 10 άρθρα τα κυριότερα των οποίων καθορίζουν το 
πεδίο εφαρμογής (άρθρο 1), τις υποχρεώσεις των κρατών-μελών (άρθρο 2), 
τις εκτελεστικές αποφάσεις που λαμβάνονται από ειδική επιτροπή (άρθρα 3, 
4), την κατάργηση δύο παλαιότερων Οδηγιών (άρθρο 7), την υποχρέωση των 
κρατών-μελών να θέσουν σε ισχύ τις νομοθετικές και διοικητικές διατάξεις που 
είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν προς την Οδηγία μέχρι την 1.4.1999 
(άρθρο 8), καθώς και την έναρξη ισχύος που είναι 20 ημέρες από τη δημο
σίευση της Οδηγίας στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(άρθρο 9). 

Μετά τα παραπάνω εισαγωγικά άρθρα, ακολουθεί το «Παράρτημα» το 
οποίο αποτελεί το βασικό κείμενο της Οδηγίας, και στο οποίο περιέχονται όλες 
οι διατάξεις που αναφέρονται στις «Κοινές Αρχές Ασφάλισης των Εξαγωγικών 
Πιστώσεων». Στα 49 άρθρα του κειμένου αυτού, δίδονται οι ορισμοί για τις 
ασφαλιστικά καλυπτόμενες μεσο-μακροπρόθεσμες συναλλαγές που μπορεί να 
έχουν τη μορφή της «Πίστωσης Προμηθευτή» (Supplier's Credit) ή «Πίστωσης 
στον Αγοραστή» (Buyer's Credit), για τα είδη των καλυπτόμενων εμπορικών και 
πολιτικών κινδύνων, για την έκταση των διαφόρων ασφαλιστικών καλύψεων, 
για τον τρόπο υπολογισμού των ζημιών, κλπ. Επίσης, υπάρχουν διατάξεις για 
το ανώτατο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης (95%), για τις περιπτώσεις που 
δεν καλύπτονται από τους ασφαλιστές, για τα ασφάλιστρα, για την πολιτική 
και τους όρους ασφαλιστικών καλύψεων κατά χώρα (cover policy), και γενικό
τερα, για τις διαδικασίες ασφάλισης, αποζημίωσης, κλπ. 
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Στο τέλος του Παραρτήματος της Οδηγίας υπάρχουν διατάξεις με βά
ση τις οποίες όλες οι χώρες-μέλη της Ε.Ε. υποχρεούνται να προβαίνουν σε 
συγκεκριμένες κοινοποιήσεις, «ex ante» και «ex post», σχετικά με τους όρους 
ασφάλισης που παρέχουν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οποίοι αποκλίνουν 
από τις διατάξεις της Οδηγίας, καθώς και κοινοποιήσεις σε τακτά διαστήματα 
που αφορούν σε παροχή στατιστικών στοιχείων σχετικών με τις δραστηριό
τητες ασφάλισης των μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων, όπως 
στοιχεία για εισπραττόμενα ασφάλιστρα, για καταβαλλόμενες αποζημιώσεις, 
για δεσμεύσεις ανά χώρα προορισμού των εξαγωγών, για την πολιτική ασφα
λιστικών καλύψεων ανά χώρα, κλπ. Όλες οι παραπάνω κοινοποιήσεις γίνονται 
ηλεκτρονικά, ενώ με τη συλλογή όλων των παραπάνω στατιστικών στοιχείων, 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γ.Δ. Εμπορίου/Εξαγωγικές Πιστώσεις) τηρεί μία πολύ 
χρήσιμη «βάση δεδομένων» με όλα τα συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία των 
ΟΑΕΠ των χωρών-μελών της Ε.Ε. Έτσι, ανά πάσα στιγμή, οι αρμόδιοι του κά
θε ΟΑΕΠ χώρας-μέλους της Ε.Ε. μπορούν μέσω του διαδικτύου να έχουν 
πρόσβαση στην παραπάνω «βάση δεδομένων» και να αντλούν πληροφορίες 
και στοιχεία για όλους τους άλλους ΟΑΕΠ. 

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι ο ΟΑΕΠ έχει ήδη συμμορφωθεί με τις δια
τάξεις της Οδηγίας, με βάση τις παραγράφους 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 42 
του Ν.3427/2005 (Φ.Ε.Κ 312 Α727.12.2005), με τις οποίες αντικαταστάθηκαν 
πλήρως τα άρθρα 2, 3, 4 και 5 του Ν. 1796/1988 (ιδρυτικός νόμος του ΟΑΕΠ). 

6.2. Συμφωνίες και Κανόνες για τη χρηματοδότηση και ασφάλιση των 

εξαγωγικών πιστώσεων που ισχύουν στα πλαίσια του ΟΟΣΑ 

Στην παρούσα υποδιαίρεση θα αναφερθούμε συνοπτικά στις Συμφω
νίες και Κανόνες για τη χρηματοδότηση και ασφάλιση των μεσο-μακροπρόθε
σμων εξαγωγικών πιστώσεων που ισχύουν στα πλαίσια του ΟΟΣΑ. Συγκεκρι
μένα, θα επικεντρώσουμε την ανάλυση μας σε τρία νομικά κείμενα, τα οποία 
θεωρούμε ως τα βασικότερα στον τομέα χρηματοδότησης και ασφάλισης εξα
γωγικών πιστώσεων στις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ. 

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε συνοπτικά στα τρία παραπάνω κείμενα, 
τονίζοντας τους λόγους που υπαγόρευσαν την κατάρτιση και εφαρμογή των 
συγκεκριμένων δεσμευτικών κανόνων που αναφέρονται σε καθένα από τα 
κείμενα αυτά. Απλά επισημαίνουμε ότι το πρώτο κείμενο αναφέρεται σε κανό
νες που αφορούν στη χρηματοδότηση και ασφάλιση των μεσο-μακροπρόθε
σμων εξαγωγικών πιστώσεων που συνδέονται με εξαγωγές προϊόντων και τε-
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χνικά έργα εξωτερικού, δεδομένου ότι μόνο αυτές τυγχάνουν «δημόσιας στή

ριξης» (officially supported), ενώ το δεύτερο και το τρίτο κείμενο αναφέρονται 

σε κανόνες σχετικούς με την προστασία του περιβάλλοντος και την πάταξη 

της δωροδοκίας αξιωματούχων ξένων Κυβερνήσεων, μέσω της διαδικασίας 

έγκρισης αιτήσεων για ασφάλιση μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώ

σεων που συνδέονται με τεχνικά έργα στο εξωτερικό. 

1. »Συμφωνία Κυρίων» του ΟΟΣΑ (Group of Participants) με αρχές και κα

νόνες που διέπουν τη χρηματοδότηση και ασφάλιση εξαγωγικών πιστώ

σεων που τυγχάνουν «Δημόσιας Στήριξης»: «Arrangement on Officially 

Supported Export Credits - 2005 Revision» (TD/PG(2005)38/FINAL/ 

1.12.2005) - (βλέπε ιστοσελίδα: www.oecd.org, με επιλογή topic = 

«TRADE» και μετά «Export Credits»). 

Η παραπάνω Συμφωνία του ΟΟΣΑ αποτελεί «Συμφωνία Κυρίων», αλλά 

η ίδια ακριβώς Συμφωνία ισχύει και ως Απόφαση του Συμβουλίου της Ε.Ε. 

και, επομένως, έχει απόλυτα δεσμευτικό χαρακτήρα για τις χώρες-μέλη της 

Ε.Ε. Χάριν συντομίας, στο γραπτό και προφορικό λόγο των Αντιπροσωπειών 

που συμμετέχουν στις «Ομάδες Εξαγωγικών Πιστώσεων» που λειτουργούν 

στα πλαίσια του ΟΟΣΑ και της Ε.Ε., η Συμφωνία συνήθως αποκαλείται «Arran

gement» και στα ελληνικά «Διακανονισμός». Το κείμενο αποτελείται από 83 

σελίδες και ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης μπορεί να το διαβάσει ή και να το 

τυπώσει με επίσκεψη στις ιστοσελίδες του ΟΟΣΑ που αναφέραμε παραπάνω. 

Υπενθυμίζουμε ότι στην υποδιαίρεση 2.4. μιλήσαμε περί «εμπορεύσι

μων» και «μη εμπορεύσιμων» κινδύνων, όπου διευκρινίσαμε ότι οι μεσο-μακρο-

πρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις (διάρκειας άνω των 2 ετών) εξ ορισμού 

εντάσσονται στους «μη εμπορεύσιμους» κινδύνους. Με άλλα λόγια, η κάλυψη 

εμπορικών και πολιτικών κινδύνων για μεσο-μακροπρόθεσμες εξαγωγικές πι

στώσεις που συνδέονται με εξαγωγές προϊόντων ή εκτέλεση τεχνικών έργων 

στο εξωτερικό, ανεξαρτήτως της χώρας προορισμού, θεωρείται εξ ορισμού 

ως «μη εμπορεύσιμος» κίνδυνος και γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν καλύπτεται 

από ιδιωτικές εταιρείες ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων αλλά μόνο από 

κρατικούς ΟΑΕΠ, ή από αντίστοιχες ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες καλύπτουν 

«εμπορεύσιμους» κινδύνους για ίδιο λογαριασμό, ενώ ταυτόχρονα, καλύπτουν 

και «μη εμπορεύσιμους» κινδύνους για λογαριασμό του Κράτους, αμειβόμενες 

γι' αυτό με σχετική προμήθεια. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι το γεγονός 

ότι οι ιδιωτικές εταιρείες ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων δεν ασφαλίζουν 
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μεσο-μακροπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις οι οποίες εξ ορισμού αποτελούν 
«μη εμπορεύσιμο» κίνδυνο, δεν σημαίνει ότι οι ιδιωτικές εταιρείες δεν έχουν δι
καίωμα να ασφαλίσουν τις παραπάνω πιστώσεις, εφόσον το επιθυμούν. Απλά, 
θεωρούν ότι η ασφάλιση των μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων 
δεν μπορεί να είναι κερδοφόρα δραστηριότητα. 

Όπως αναφέραμε στην εισαγωγή της παρούσας υποδιαίρεσης, μόνο 
οι μεσο-μακροπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις τυγχάνουν «δημόσιας στήρι
ξης» (official support). Με βάση το άρθρο 5 του «Διακανονισμού», η «Δημόσια 
Στήριξη» μπορεί να έχει τις εξής μορφές: 

(1) Ασφάλιση ή εγγύηση εξαγωγικών πιστώσεων (pure cover). 
(2) Χρηματοδότηση με δημόσια στήριξη, υπό τη μορφή άμεσης πίστω

σης (χρηματοδότησης/αναχρηματοδότησης, ή στήριξης επιτοκίου). 
(3) Χρηματοδότηση βοήθειας (πιστώσεις και δωρεές). 
(4) Συνδυασμός των παραπάνω. 
Θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι, για τη «στήριξη του επιτοκίου» που 

αναφέρεται στην περίπτωση (2) παραπάνω, θα μιλήσουμε στη συνέχεια, ανα
λύοντας τις βασικές διατάξεις του «Διακανονισμού», ενώ θα πρέπει να τονί
σουμε ότι η περίπτωση (1) είναι διεθνώς γνωστή ως «pure cover» (καθαρή κά
λυψη) και σημαίνει δημόσια στήριξη μόνο υπό τη μορφή ασφάλισης ή εγγύη
σης των μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων. Δηλαδή, η χρηματο
δότηση της μορφής «Πίστωσης Προμηθευτή» (Supplier's Credit) ή «Πίστωσης 
στον Αγοραστή» (Buyer's Credit) γίνεται μόνο μέσω των τραπεζών και η «δη
μόσια στήριξη» περιορίζεται μόνο στην ασφαλιστική κάλυψη ή εγγύηση των 
μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων από τους κρατικούς ΟΑΕΠ, ή 
από ιδιωτικές εταιρείες ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων που καλύπτουν 
«μη εμπορεύσιμους» κινδύνους για λογαριασμό του Κράτους. Τέλος, θα πρέ
πει να σημειώσουμε ότι στην Ελλάδα ισχύει μόνο η περίπτωση «pure cover», 
δηλ. δεν υπάρχει «δημόσια στήριξη» της μορφής (2) που αναφέραμε παρα
πάνω (άμεσες πιστώσεις, στήριξη επιτοκίου, κλπ.). 

Οι «μη εμπορεύσιμοι» κίνδυνοι που συνδέονται με μεσο-μακροπρόθε
σμες εξαγωγικές πιστώσεις και αφορούν εμπορικό και πολιτικό κίνδυνο καλύ
πτονται σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ με πρόσβαση σε κρατικό εγγυοδοτικό κε
φάλαιο (δηλαδή με χρήματα των Κρατικών Προϋπολογισμών). Με το σύστημα 
αυτό όμως, που αποτελεί μορφή «έμμεσης επιδότησης», υπήρξε στο παρελ
θόν (δεκαετίες '60 και 70) η τάση να υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των κρα-
τών-μελών του ΟΟΣΑ μέσω παροχής ολοένα και ευνοϊκότερων όρων μεσο-
μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων από τις πλουσιότερες χώρες που μπο-
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ρούσαν να διαθέτουν τεράστια ποσά από τους Κρατικούς Προϋπολογισμούς 
τους, σε βάρος άλλων λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών-μελών του ΟΟΣΑ, ενώ 
ο ανταγωνισμός αυτού του είδους είχε ως αποτέλεσμα την ολοένα και με
γαλύτερη επιβάρυνση των Κρατικών Προϋπολογισμών. 

Για να μετριασθεί ή και να διακοπεί η μεγάλη επιβάρυνση των Κρατι
κών Προϋπολογισμών των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ από τις παραπάνω «έμμε
σες επιδοτήσεις», αλλά και για να υπάρξει υγιής ανταγωνισμός με βάση την 
ποιότητα και τις τιμές των προϊόντων, τα κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ αποφάσισαν 
να θεσπίσουν συγκεκριμένους κανόνες που θα διέπουν τη χρηματοδότηση και 
ασφάλιση των μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων και τη δημιουρ
γία «ομοιόμορφων κανόνων παιχνιδιού». 

Ο «Διακανονισμός» ψηφίστηκε το 1978 και έκτοτε η «Ομάδα των Συμ
μετεχόντων στο Διακανονισμό» (βλέπε υποδιαίρεση 7.2.) έχει κάνει πολλές και 
σοβαρές τροποποιήσεις στο κείμενο της Συμφωνίας, οι οποίες κρίθηκαν απα
ραίτητες με βάση τις μεταβαλλόμενες συνθήκες στη διεθνή αγορά. Ιδιαίτερα 
τα δύο τελευταία χρόνια, το κείμενο του Διακανονισμού αναμορφώθηκε πλή
ρως από τους Συμμετέχοντες, με σκοπό να καταστεί πιο φιλικό στο χρήστη, 
πιο διαφανές και πιο συμβατό προς τις σχετικές διατάξεις της Συμφωνίας του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) με τίτλο «Συμφωνία για τις Επιδο
τήσεις και Αντισταθμιστικά Μέτρα» (ASCM: Agreement on Subsidies and Coun
tervailing Measures). To αναθεωρημένο κείμενο του Διακανονισμού ισχύει από 
1.12.2005, ενώ οι συζητήσεις για αναθεώρηση βασικών του διατάξεων συνεχί
ζεται ακόμα. 

Ο «Διακανονισμός» αναφέρεται στη χρηματοδότηση και ασφάλιση μό
νο των μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων (άνω των 2 ετών) και 
ισχύει για τις εξαγωγές όλων των προϊόντων (εκτός αγροτικών και στρατιωτι
κού υλικού), καθώς και για τεχνικά έργα ή «turn-key projects», ενώ δεν ισχύει 
για τις άμεσες επενδύσεις εξωτερικού. Επίσης, εκτός από τις γενικές διατά
ξεις του Διακανονισμού, το κείμενο συμπεριλαμβάνει και 4 «Ειδικές Τομεακές 
Συμφωνίες» οι οποίες περιλαμβάνουν κανόνες χρηματοδότησης και ασφάλι
σης των μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων που αφορούν σε πλοία, 
αεροσκάφη, πυρηνικούς σταθμούς ενέργειας και ανανεώσιμες πηγές ενέρ
γειας. Εκτός αυτών, υπάρχει και ειδικό κεφάλαιο για τα Αυτοχρηματοδοτού-
μενα Projects (Project Finance), με ειδικούς όρους αποπληρωμής οι οποίοι 
είναι πιο «ευέλικτοι» από τους όρους των γενικών διατάξεων. 

Παρ' όλο που πρόκειται περί «Συμφωνίας Κυρίων», οι κανόνες του Δια
κανονισμού εφαρμόζονται πιστά από τους Συμμετέχοντες. Σύμφωνα με το 
άρθρο 3 του Διακανονισμού, οι Συμμετέχοντες μπορούν να καλέσουν οποιο-
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δήποτε άλλο κράτος-μέλος του ΟΟΣΑ, αλλά και κράτος μη-μέλος του ΟΟΣΑ, 
να ενταχθεί στην «Ομάδα των Συμμετεχόντων» εφόσον πληροί συγκεκριμένα 
κριτήρια, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 8 ένας Συμμετέχων μπορεί να αποσυρθεί 
από την «Ομάδα των Συμμετεχόντων» και να πάψει να εφαρμόζει τους κανό
νες του Διακανονισμού, αρκεί να κοινοποιήσει γραπτώς την πρόθεση του αυ
τή προς τη Γραμματεία της «Ομάδας των Συμμετεχόντων» του ΟΟΣΑ. Η δια
γραφή του συγκεκριμένου Συμμετέχοντα ισχύει μετά από 180 ημέρες από τη 
λήψη της σχετικής κοινοποίησης από τη Γραμματεία της «Ομάδας των Συμμε
τεχόντων». 

Σύμφωνα με το άρθρο 3, οι Συμμετέχοντες στο Διακανονισμό είναι: 
Αυστραλία, Καναδάς, Ιαπωνία, Κορέα, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Ελβετία, ΗΠΑ 
και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η οποία φυσικά συμμετέχει στην Ομάδα ως ένας 
Συμμετέχων. Με άλλα λόγια, οι Συμμετέχοντες είναι 9, αλλά οι χώρες είναι 
συνολικά 35, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει 27 χώρες-μέλη. 

Όσον αφορά στις διατάξεις που περιέχει ο Διακανονισμός, θα μπορού
σαμε να πούμε συνοπτικά ότι αναφέρονται στους παρακάτω 6 βασικούς όρους 
για τη χρηματοδότηση και ασφάλιση των μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών 
πιστώσεων που παρέχονται από τα κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ προς αναπτυσσό
μενες χώρες: 

(1) Πριν την παράδοση των προϊόντων, ή υπηρεσιών, ή ακόμη και ενός 
»turn-key» project πρέπει να καταβάλλεται προκαταβολή τουλάχι
στον 15% της αξίας της εξαγωγικής σύμβασης. - Άρθρο 10. 

(2) Η περίοδος αποπληρωμής της πίστωσης μπορεί να είναι μέχρι 5 
χρόνια για χώρες της κατηγορίας Ι και μέχρι 10 χρόνια για χώρες 
της κατηγορίας II. Οι κατηγορίες Ι και II καθορίζονται με κριτήριο 
το ετήσιο κατά κεφαλήν εισόδημα των χωρών, με βάση στοιχεία της 
Διεθνούς Τράπεζας που δημοσιεύονται κάθε χρόνο. - Άρθρο 12. 

(3) Η αποπληρωμή του κεφαλαίου και των τόκων πρέπει να γίνεται με 
τμηματικές θμηνιαίες δόσεις οι οποίες αρχίζουν 6 μήνες μετά την 
παράδοση των προϊόντων ή του έργου, δηλ. με περίοδο χάριτος 6 
μηνών. - Άρθρο 14. 

(4) Τα ελάχιστα επιτόκια των μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πι
στώσεων που παρέχονται υπό τη μορφή άμεσων πιστώσεων είναι 
σταθερά (fixed), ενώ καθορίζονται με ενιαίο τρόπο για κάθε νόμι
σμα χώρας-μέλους του ΟΟΣΑ που συμμετέχει στην «Ομάδα Συμμε
τεχόντων στο Διακανονισμό» (Group of the Participants to the 
Arrangement). - Άρθρα 19-22. 
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Τα ελάχιστα αυτά επιτόκια ονομάζονται «Εμπορικά Επιτόκια Αναφο
ράς» (CIRRs: Commercial Interest Reference Rates) και καθορίζονται, για κάθε 
νόμισμα χώρας-μέλους του ΟΟΣΑ, από μία «τιμή βάσης» (base rate) στην οποία 
προστίθενται 100 μονάδες βάσης (μ.β.)· Μετά την υιοθέτηση του ευρώ, όλες 
οι χώρες-μέλη της «Ευρωζώνης» που εφαρμόζουν CIRRs στα πλαίσια «Συ
στήματος Στήριξης Επιτοκίου» (Interest Make-Up Scheme) που θα δούμε 
παρακάτω, χρησιμοποιούν το ενιαίο EURO-CIRR. 

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του «Διακανονισμού», όποιος Συμμετέχων 
επιθυμεί να εφαρμόσει «Σύστημα Στήριξης Επιτοκίου» με χρήση ελάχιστου στα
θερού «εμπορικού επιτοκίου αναφοράς» (CIRR) θα πρέπει να επιλέξει μεταξύ 
δύο εναλλακτικών «τιμών βάσης», ως εξής: 

(1) Για περίοδο αποπληρωμής δανείου μέχρι και 5 έτη ως «τιμή βάσης» 
λαμβάνεται η απόδοση κρατικών Ομολόγων τριετούς διάρκειας, για 
περίοδο αποπληρωμής πάνω από 5 και μέχρι 8,5 έτη ως «τιμή βάσης» 
λαμβάνεται η απόδοση κρατικών Ομολόγων πενταετούς διάρκειας, ενώ 
για περίοδο αποπληρωμής πάνω από 8,5 έτη ως «τιμή βάσης» λαμβά
νεται η απόδοση κρατικών Ομολόγων επταετούς διάρκειας. 

(2) Για οποιαδήποτε περίοδο αποπληρωμής δανείου, ως «τιμή βάσης» μπο
ρεί να ληφθεί η απόδοση κρατικών Ομολόγων πενταετούς διάρκειας. 
Τα σταθερά ελάχιστα επιτόκια CIRRs, που ισχύουν κάθε μήνα, δημο

σιεύονται στις ιστοσελίδες του ΟΟΣΑ (www.oecd.org) για κάθε νόμισμα των 
χωρών-μελών του ΟΟΣΑ που κάνουν χρήση αυτών των επιτοκίων στα πλαίσια 
του Συστήματος Στήριξης Επιτοκίου. Για κάθε νόμισμα, και φυσικά για το 
ευρώ, δημοσιεύονται τρία επιτόκια CIRR, με βάση την παραπάνω παράγραφο 
(1). Δηλ. ένα επιτόκιο CIRR για δάνεια διάρκειας μέχρι 5 έτη, άλλο επιτόκιο 
CIRR για δάνεια πάνω από 5 και μέχρι 8,5 έτη, και τέλος, άλλο επιτόκιο CIRR 
για δάνεια με περίοδο αποπληρωμής άνω των 8,5 ετών. 

Σε περίπτωση «δημόσιας στήριξης» υπό τη μορφή παροχής άμεσης 
πίστωσης (χρηματοδότησης ή αναχρηματοδότησης) με στήριξη επιτοκίου, 
χρησιμοποιείται το σταθερό επιτόκιο CIRR που προκύπτει με τον τρόπο που 
αναφέραμε παραπάνω. Αντίθετα, σε περίπτωση «δημόσιας στήριξης» υπό τη 
μορφή μόνο ασφάλισης ή εγγύησης (pure cover), δεν εφαρμόζονται τα ελά
χιστα σταθερά επιτόκια CIRRs. 

Όσον αφορά στο μηχανισμό στήριξης επιτοκίου, ο οποίος συνήθως 
ονομάζεται «IMU» (Interest Make-Up Scheme), θα πρέπει να πούμε ότι γίνεται 
μέσω συνεργασίας τραπεζών και του αντίστοιχου ΟΑΕΠ, ενώ μοιάζει με «swap» 
που γίνεται με δημόσια στήριξη. Οι τράπεζες δανείζονται από την αγορά κε-
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φάλαια σε ευρώ ή άλλα ξένα νομίσματα και στη συνέχεια λαμβάνουν από, ή 
επιστρέφουν προς το Δημόσιο τη διαφορά κόστους μεταξύ του σταθερού CIRR 
και του δανεισμού που έκαναν στην αγορά. Θα πρέπει να σημειώσουμε, τέλος, 
ότι ο παραπάνω μηχανισμός στήριξης επιτοκίου (Interest Make-Up Scheme) 
εφαρμόζεται από πολλές χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ, εκτός από την Ελλάδα, 
Ολλανδία και Ιρλανδία. 

(5) Τα ελάχιστα επίπεδα ασφαλίστρων (MPRs: Minimum Premium Rates), 
τα οποία αφορούν στην κάλυψη πακέτου πολιτικών κινδύνων (Sovereign 
and Country Risk), είναι υποχρεωτικά για όλους τους ΟΑΕΠ των χωρών-
μελών του ΟΟΣΑ και ισχύουν από την 1.1.1998. - Άρθρο 24. 

Τα ελάχιστα επίπεδα ασφαλίστρων δίδονται σε πίνακα διπλής εισόδου 
και καθορίζονται με βάση τη διάρκεια της πιστωτικής περιόδου (1-20 χρόνια) 
και την κατηγορία πολιτικού κινδύνου στην οποία υπάγεται η χώρα προορι
σμού των εξαγωγών ή υποδοχής του σχεδίου (project). Τα ασφάλιστρα που 
παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα δίδονται ως ποσοστά που εκφράζουν 
το συνολικά οφειλόμενο ποσό ασφαλίστρων για την ασφάλιση μιας μεσο-
μακροπρόθεσμης εξαγωγικής πίστωσης με συγκεκριμένη διάρκεια και χώρα 
προορισμού, ως ποσοστό επί της συνολικής ασφαλιζόμενης αξίας. Η ταξινό
μηση των 204 περίπου χωρών από άποψη πολιτικού κινδύνου γίνεται σε 8 
κατηγορίες (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), όπου για την κατηγορία (0) ο πολιτικός 
κίνδυνος είναι σχεδόν ανύπαρκτος και σε αυτήν υπάγονται οι χώρες-μέλη του 
ΟΟΣΑ, ενώ για την κατηγορία (7) ο πολιτικός κίνδυνος είναι πολύ υψηλός. 

Η παραπάνω κατηγοριοποίηση χωρών από απόψεως πολιτικού κινδύ
νου γίνεται με τη χρήση ενός στατιστικού μοντέλου που ονομάζεται «CRAM» 
(Country Risk Assessment Model), το οποίο κατασκευάστηκε από την «Ομάδα 
Ασφαλίστρων» του ΟΟΣΑ (Premia Group), η οποία και συνέταξε τη Συμφωνία 
για τα Ελάχιστα Επίπεδα Ασφαλίστρων, γνωστή και ως «Knaepen Package», 
από το όνομα του Προέδρου της «Ομάδας Ασφαλίστρων» (Pierre Knaepen, 
Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή του βελγικού ΟΑΕΠ). 

Το παραπάνω μοντέλο τροφοδοτείται με συγκεκριμένες μεταβλητές 
και δείκτες που ανήκουν σε 3 ενότητες: (1) εμπειρία πληρωμών των χωρών-
μελών του ΟΟΣΑ από τις συναλλαγές τους με τις υπό εξέταση χώρες, (2) 
δημοσιονομική κατάσταση χώρας, και (3) οικονομική κατάσταση χώρας, θα 
πρέπει να τονίσουμε ότι τα παραπάνω ελάχιστα επίπεδα ασφαλίστρων εφαρ
μόζονται μόνο στις περιπτώσεις των μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πι
στώσεων που συνδέονται με εξαγωγές, κυρίως κεφαλαιουχικών αγαθών, κα-

167 



θώς και με την κατασκευή τεχνικών έργων στο εξωτερικό. Δηλαδή, τα παρα
πάνω ελάχιστα επίπεδα ασφαλίστρων δεν αφορούν στην ασφάλιση των επεν
δύσεων εξωτερικού έναντι πολιτικού κινδύνου. 

(6) Σε περίπτωση «συνδεδεμένης» ή «μερικώς συνδεδεμένης» πιστωτικής 
βοήθειας (tied or partially tied aid credits), το ελάχιστο επίπεδο χα-
ριοτικότητας (minimum concessionality level) θα πρέπει να είναι 35%, 
ενώ για αντίστοιχη πιστωτική βοήθεια προς τις χαρακτηριζόμενες ως 
«Ελάχιστα Ανεπτυγμένες Χώρες» (Least Developed Countries), το ελά
χιστο επίπεδο χαριστικότητας θα πρέπει να είναι 50%. - Άρθρα 35-37. 

Θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι το «επίπεδο χαριστικότητας» (con
cessionality level) προκύπτει, αν από την Ονομαστική Αξία της Πιστωτικής Βοή
θειας (ΟΑΠΒ) αφαιρέσουμε την Παρούσα Αξία των Τοκοχρέολυσίων Αποπλη
ρωμής της Πίστωσης (ΠΑΤΑΠ) και η προκύπτουσα διαφορά ληφθεί ως ποσο
στό (%) της Ονομαστικής Αξίας της Πιστωτικής Βοήθειας. Δηλαδή, το «επίπεδο 
χαριστικότητας» θα προκύπτει από τη σχέση: [(ΟΑΠΒ) - (ΠΑΤΑΠ) / (ΟΑΠΒ)] 
χ 100 = Χ %. Αυτό σημαίνει ότι, αν η βοήθεια έχει τη μορφή δωρεάς, τότε 
το «επίπεδο χαριστικότητας» είναι 100%, αφού η παραπάνω σχέση γίνεται: 
[(ΟΑΠΒ) - 0 / (ΟΑΠΒ)] χ 100 = 100%. Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η 
επικρατούσα τάση είναι η βοήθεια να γίνεται όλο και λιγότερο συνδεδεμένη 
με στόχο την παροχή μη συνδεδεμένης βοήθειας (untied aid), ενώ οι σχετικοί 
«κανόνες» παροχής αναπτυξιακής βοήθειας ορίζονται από την «Επιτροπή Ανα
πτυξιακής Βοήθειας» του ΟΟΣΑ (DAC: Development Assistance Committee), η 
οποία ελέγχει αν οι θεσπισμένοι κανόνες εφαρμόζονται σωστά. 

Με βάση τους κανόνες της DAC, «το επίπεδο χαριστικότητας» προκύ
πτει με χρήση του παραπάνω τύπου, ενώ το χρησιμοποιούμενο προεξοφλητικό 
επιτόκιο είναι 10% σταθερό. Όμως, με βάση το άρθρο 37 του «Διακανονισμού» 
(Arrangement), το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιείται για τον καθο
ρισμό του «επιπέδου χαριστικότητας» στα πλαίσια «συνδεδεμένης» βοήθειας, 
το οποίο ονομάζεται «Διαφοροποιημένο Προεξοφλητικό Επιτόκιο» (DDR: Diffe
rentiated Discount Rate) και αναθεωρείται τη 15η Ιανουαρίου κάθε έτους, 
ορίζεται ως ακολούθως: 

DDR = Μέσος Όρος CIRR + Περιθώριο (Margin) 

Για την κατανόηση του παραπάνω τύπου, θα πρέπει να εξηγήσουμε 
πώς προκύπτουν οι δύο μεταβλητές, δηλ. ο «Μέσος Όρος CI RR» και το «Πε
ριθώριο» (Margin). 
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Ο «Μέσος Όρος CIRR» για όλα τα νομίσματα των χωρών-μελών του 

ΟΟΣΑ που χρησιμοποιούν επιτόκια CIRR υπολογίζεται παίρνοντας ένα μέσο 

όρο των μηνιαίων τιμών CIRR που ίσχυαν κατά την εξαμηνιαία περίοδο μεταξύ 

της 15ης Αυγούστου του προηγούμενου έτους και της 14ης Φεβρουαρίου του 

τρέχοντος έτους. Το υπολογιζόμενο DDR, συμπεριλαμβανομένου δηλ. του «πε

ριθωρίου» (margin), στρογγυλοποιείται στις πλησιέστερες 10 μονάδες βάσης. 

Εφόσον για ένα συγκεκριμένο νόμισμα χρησιμοποιούνται περισσότερα του 

ενός CIRR, τότε το CIRR που θα χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του «επι

πέδου χαριστικότητας» θα είναι το CIRR με τη μέγιστη περίοδο αποπληρωμής, 

όπως είδαμε παραπάνω (δηλ. για περίοδο αποπληρωμής άνω των 8,5 ετών). 

Το «περιθώριο» (margin) εξαρτάται από την περίοδο αποπληρωμής 

του δανείου (repayment period) όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

Περίοδος αποπληρωμής (repayment period) 

Κάτω των 15 ετών 

Από 15 μέχρι και 19 έτη 

Από 20 μέχρι και 29 έτη 

Από 30 έτη και άνω 

Περιθώριο (margin) 

0,75 

1,00 

1,15 

1,25 

Άλλες σημαντικές διατάξεις του «Διακανονισμού» είναι εκείνες που 

αφορούν στη δυνατότητα κράτους-μέλους του ΟΟΣΑ να παράσχει «συνδε

δεμένη βοήθεια» (tied aid) σε συγκεκριμένη αναπτυσσόμενη χώρα που δεν 

είναι μέλος του ΟΟΣΑ, υπό τη μορφή ενός αναγκαίου «project» για τη λήπτρια 

χώρα, αλλά με πολύ ευνοϊκούς πιστωτικούς όρους (δηλ. με επίπεδο χαριστι-

κότητας τουλάχιστον 35%, ή 50% αν πρόκειται για ελάχιστα ανεπτυγμένες 

χώρες). Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε τη διαφορά μεταξύ «μη συνδεδεμένης 

βοήθειας» (untied aid) και «συνδεδεμένης βοήθειας» (tied aid). Στην περίπτω

ση της «μη συνδεδεμένης βοήθειας», η βοήθεια παρέχεται χωρίς κανένα 

αντάλλαγμα, δηλ. δεν αποτελεί πίστωση με ευνοϊκούς όρους, αλλά καθαρή 

δωρεά (grant). Αντίθετα, στην περίπτωση της «συνδεδεμένης βοήθειας», σε 

αντάλλαγμα της παρεχόμενης με πολύ ευνοϊκούς όρους πίστωσης, υπάρχει 

ειδική συμφωνία μεταξύ δότριας και λήπτριας χώρας, όπου η δότρια χώρα 

έχει συγκεκριμένα οφέλη. Π.χ., η δότρια χώρα προτιμάται στις κρατικές 

προμήθειες της λήπτριας χώρας, ως προμηθευτής συγκεκριμένων κεφαλαιου

χικών αγαθών, ή πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων που συνήθως είναι 

απαραίτητα για τη λειτουργία του συγκεκριμένου σχεδίου (project). Υπό την 
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έννοια αυτή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το «Ελληνικό Σχέδιο Οικονομικής 

Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων» αποτελεί «συνδεδεμένη βοήθεια» που παρέ

χει η Ελλάδα προς συγκεκριμένες βαλκανικές χώρες. 

Με βάση λοιπόν τις συγκεκριμένες διατάξεις του Διακανονισμού, τα 

κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ μπορούν να παράσχουν σε μια αναπτυσσόμενη χώρα 

«συνδεδεμένη βοήθεια» μέσω της κατασκευής ενός συγκεκριμένου σχεδίου 

με πολύ ευνοϊκούς όρους πίστωσης, μόνο υπό ορισμένες προϋποθέσεις οι 

οποίες, στα πλαίσια του Διακανονισμού, είναι γνωστές ως «two key tests» (Άρ

θρο 34). Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι παραπάνω δύο προϋποθέσεις (two 

key tests) ισχύουν εναλλακτικά και όχι σωρευτικά. 

Με βάση την πρώτη προϋπόθεση (first key test), για να μπορεί το 

συγκεκριμένο σχέδιο να αποτελέσει αντικείμενο «συνδεδεμένης βοήθειας», θα 

πρέπει να είναι «οικονομικά μη βιώσιμο» (financially non-viable), δηλ. οι προ

βλεπόμενες στη μελέτη βιωσιμότητας ταμειακές εισροές (cash flow) του σχε

δίου να μην επαρκούν για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του και την 

αποπληρωμή των τοκοχρεολυτικών δόσεων της συγκεκριμένης παρασχεθείσας 

πίστωσης. 

Με βάση τη δεύτερη προϋπόθεση (second key test), για να εγκριθεί το 

συγκεκριμένο σχέδιο ως αντικείμενο «συνδεδεμένης βοήθειας», θα πρέπει να 

αποδειχθεί ότι, μετά από σχετικές διαβουλεύσεις μεταξύ των Συμμετεχόντων, 

δεν υπάρχει ούτε μία χώρα-μέλος του ΟΟΣΑ που να δέχεται να χρηματοδο

τήσει το σχέδιο με όρους ελεύθερης αγοράς ή του Διακανονισμού. 

Η παραπάνω διαδικασία εξέτασης των σχεδίων με βάση τα δύο «key 

tests» είναι το βασικό αντικείμενο των Συνεδριάσεων «Ειδικών Διαβουλεύσεων» 

των Συμμετεχόντων του ΟΟΣΑ. Επίσης, στις Συνεδριάσεις «Ειδικών Διαβουλεύ

σεων» συζητούνται και θέματα που αφορούν στις ενιαίες μεθόδους σύνταξης 

των μελετών βιωσιμότητας των σχεδίων, στη διαδικασία αξιολόγησης των 

σχεδίων από τους Συμμετέχοντες, κλπ. Με βάση διατάξεις του Διακανονισμού, 

οι χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ που ενδιαφέρονται να υποβάλουν συγκεκριμένα σχέ

δια για εξέταση και έγκριση από τους Συμμετέχοντες, υποβάλλουν σε όλους 

τους άλλους Συμμετέχοντες για εξέταση και αξιολόγηση τη σχετική μελέτη 

βιωσιμότητας (feasibility study), τουλάχιστον 20 ημέρες πριν από τη Συνεδρία

ση «Ειδικών Διαβουλεύσεων. Στη συνέχεια, σε Συνεδρίαση «Ειδικών Διαβου

λεύσεων» των Συμμετεχόντων, υποβάλλονται ερωτήσεις και ζητούνται διευκρι

νίσεις από τους εκπροσώπους της χώρας που υπέβαλε προς έγκριση τη συ

γκεκριμένη μελέτη βιωσιμότητας του σχεδίου, ενώ μετά τη διαδικασία αυτή, 

γίνεται ψηφοφορία για το αν το συγκεκριμένο σχέδιο κρίνεται «οικονομικά 
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βιώσιμο» ή όχι. Αν το σχέδιο κριθεί «οικονομικά βιώσιμο» (first key test), τότε 
θεωρείται ότι μπορεί να χρηματοδοτηθεί από την ελεύθερη αγορά, οπότε απορ
ρίπτεται το αίτημα της χώρας για υλοποίηση του υπό τη μορφή «συνδεδε
μένης βοήθειας». Αν, αντίθετα, το σχέδιο κριθεί «οικονομικά μη βιώσιμο», τότε 
εγκρίνεται το αίτημα της χώρας για υλοποίηση του υπό τη μορφή «συνδε
δεμένης βοήθειας». 

2. Συμφωνία του ΟΟΣΑ (ECG: Working Party on Export Credits & Credit 
Guarantees) για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της ασφάλισης 
μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων: «Export Credits and 
the Environment: Proposal for a Revised OECD Recommendation on 
Common Approaches on the Environment and Officially Supported Export 
Credits (TD/ECG(2006)22/13.10.2006). (βλέπε ιστοσελίδα: www.oecd.org, 
με επιλογή topic = «TRADE» και μετά «Export Credits»). 

To 2003 τα κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ που συμμετέχουν στην «Ομάδα Εξα
γωγικών Πιστώσεων & Εγγυήσεων», μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, κατάρ
τισαν Συμφωνία (Recommendation) για μια ενισχυμένη κοινή πολιτική όσον 
αφορά στην αξιολόγηση και εκτίμηση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης των 
έργων υποδομής, για την εκτέλεση των οποίων παρέχονται πιστώσεις προς τις 
χώρες υποδοχής των έργων, τις οποίες καλούνται να ασφαλίσουν οι ΟΑΕΠ των 
χωρών-μελών του ΟΟΣΑ που συμμετέχουν στην παραπάνω «Ομάδα Εξαγω
γικών Πιστώσεων & Εγγυήσεων». Στόχος της Συμφωνίας ήταν η εναρμόνιση 
των κανόνων και κριτηρίων αξιολόγησης της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης των 
έργων υποδομής με βάση συγκεκριμένα και καθιερωμένα διεθνή πρότυπα. 

Στα πλαίσια εφαρμογής της Συμφωνίας του 2003 για προστασία του 
περιβάλλοντος μέσω της διαδικασίας ασφάλισης των σχετικών πιστώσεων, 
όλοι οι ΟΑΕΠ των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ εφαρμόζουν ήδη συγκεκριμένες 
διαδικασίες με βάση τις οποίες η εξέταση και αξιολόγηση της περιβαλλοντικής 
επίδρασης του συγκεκριμένου έργου γίνεται ταυτόχρονα με την εξέταση της 
δυνατότητας για ασφάλιση της πίστωσης που συνδέεται με την εκτέλεση του 
έργου υποδομής. Αυτό σημαίνει ότι, πριν να υπάρξει οριστική δέσμευση (com
mitment) για την παροχή «δημόσιας στήριξης» προς το συγκεκριμένο έργο, 
υπό τη μορφή άμεσης χρηματοδότησης της πίστωσης με επιδότηση επιτο
κίου, ή υπό τη μορφή ασφάλισης της πίστωσης (pure cover), θα πρέπει προη
γουμένως να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της εξέτασης και αξιολόγησης 
της περιβαλλοντικής ή μη επίδρασης του συγκεκριμένου έργου υποδομής. 
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Με βάση την αποκτηθείσα εμπειρία από την εφαρμογή της Συμφωνίας 
κατά την περίοδο 2003-2006, και μετά από απαντήσεις σε σχετικά ερωτηματο
λόγια του ΟΟΣΑ, όπου οι χώρες-μέλη του Οργανισμού επεσήμαναν και κά
ποια προβλήματα κατά την εφαρμογή, αλλά κυρίως για την εφαρμογή ακόμα 
πιο αυστηρών και αποτελεσματικών κριτηρίων αξιολόγησης των σχεδίων 
(projects) από πλευράς μελλοντικής τους επίδρασης στο περιβάλλον, οι Συμ
μετέχοντες στην «Ομάδα Εξαγωγικών Πιστώσεων & Εγγυήσεων» του ΟΟΣΑ 
αποφάσισαν να βελτιώσουν και να αναβαθμίσουν τη Συμφωνία του 2003. 

Στα πλαίσια αυτά, καταρτίστηκε από τη Γραμματεία της «Ομάδας Εξα
γωγικών Πιστώσεων & Εγγυήσεων» ένα νέο σχέδιο Συμφωνίας που είναι το 
έγγραφο με στοιχεία: TD/ECG(2006)22/13.10.2006 και φέρει τον τίτλο «Export 
Credits and the Environment: Proposal for a Revised OECD Recommendation 
on Common Approaches on the Environment and Officially Supported Export 
Credits». Επί του παραπάνω σχεδίου της αναθεωρημένης Συμφωνίας, τα κράτη-
μέλη του ΟΟΣΑ που συμμετέχουν στην «Ομάδα Εξαγωγικών Πιστώσεων & Εγ
γυήσεων» υποβάλλουν σχόλια και προτάσεις, με στόχο να εγκριθεί η νέα 
Συμφωνία από την Ομάδα στη Συνεδρίαση Ολομέλειας του Απριλίου 2007. 

Το σχέδιο της αναθεωρημένης Συμφωνίας περιλαμβάνει τα παρακάτω 
5 στάδια: 
(i) Εξέταση και Ταξινόμηση των Έργων (Screening and Classification 

of Projects), 
(ii) Περιβαλλοντική Ανάλυση (Environmental Review), 
(iii) Αξιολόγηση, Απόφαση και Παρακολούθηση (Evaluation, Decision 

and Monitoring), 
(iv) Ανταλλαγή και Δημοσιοποίηση Πληροφοριών (Exchange and Disclo

sure of Information), 
(ν) Κοινοποιήσεις και Παρακολούθηση της Συμφωνίας (Reporting and 

Monitoring of the Recommendation). 
Στη συνέχεια θα αναφέρουμε συνοπτικά τα βασικότερα σημεία για 

κάθε ένα από τα παραπάνω 5 στάδια. 

(i) Εξέταση και Ταξινόμηση των Έργων (Screening and Classification of 
Projects) 

Όλοι οι ΟΑΕΠ των κρατών-μελών του ΟΟΣΑ που συμμετέχουν στην 
«Ομάδα Εξαγωγικών Πιστώσεων & Εγγυήσεων» υποχρεούνται να εξετάζουν 
όλες τις αιτήσεις για ασφάλιση μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώ-
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σεων που τυγχάνουν «δημόσιας στήριξης» και που αφορούν σε κατασκευές 
τεχνικών έργων στο εξωτερικό τα οποία υπάγονται στη Συμφωνία, με σκοπό 
την ταξινόμηση τους σε μία από τις τρεις κατηγορίες (Α, Β, C) που αναφέ
ρουμε παρακάτω, ανάλογα με την περιβαλλοντική τους επίδραση. Η περιβαλ
λοντική εξέταση και ταξινόμηση του έργου θα γίνεται ταυτόχρονα με τη δια
δικασία εκτίμησης των πιστωτικών κινδύνων που προηγείται της ασφάλισης 
των πιστώσεων. 

Όλοι οι φορείς που εμπλέκονται στο έργο, δηλ. ο αιτών την ασφάλιση 
κατασκευαστής, οι χρηματοδοτούσες τράπεζες, οι σπόνσορες, κλπ. υπο
χρεούνται να παρέχουν όλα τα στοιχεία και πληροφορίες που ζητούν οι υπη
ρεσίες του ΟΑΕΠ που προτίθεται να ασφαλίσει τις σχετικές πιστώσεις. 

Η υποχρεωτική διαδικασία για την εξέταση και αξιολόγηση της περι
βαλλοντικής επίδρασης ενός έργου ισχύει μόνο όταν η αξία του έργου είναι 
άνω των 10 εκατ. ΕΤΔ (Ειδικών Τραβηχτικών Δικαιωμάτων = Special Drawing 
Rights), δηλ. της λογιστικής νομισματικής μονάδας που χρησιμοποιεί το ΔΝΤ 
(IMF), για την οποία ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η ισοτιμία της με το δολάριο 
ΗΠΑ ήταν 1 SDR = 1,4971 USD την 23.1.2007. 

Το εξεταζόμενο έργο ταξινομείται σε μία από τις τρεις κατηγορίες (Α, 
Β, C) επιβάρυνσης του περιβάλλοντος. Στην κατηγορία Α ανήκουν τα έργα 
εκείνα που πιθανολογείται να έχουν σημαντικά αρνητική επίδραση στο περι
βάλλον. Τα έργα αυτά μπορεί να κατασκευάζονται σε, ή κοντά σε ευαίσθητες 
περιοχές και να επιδρούν όχι μόνο στα όρια του έργου, αλλά και στην ευρύ
τερη περιοχή κατασκευής. Στην κατηγορία Β ανήκουν τα έργα των οποίων η 
περιβαλλοντική επίδραση είναι ηπιότερη της κατηγορίας Α, περιορίζεται στην 
περιοχή κατασκευής και η περιβαλλοντική τους επίδραση είναι αναστρέψιμη. 
Στην κατηγορία C ανήκουν τα έργα με ελάχιστη ή καθόλου επίδραση στο πε
ριβάλλον. Στο κείμενο της Συμφωνίας επισυνάπτεται Παράρτημα με Ενδει
κτικό Κατάλογο των έργων, ταξινομημένων ανά κατηγορία. 

(ϋ) Περιβαλλοντική Ανάλυση (Environmental Review) 

Σε περίπτωση που οι αρμόδιες Υπηρεσίες των ΟΑΕΠ, μετά την εξέτα
ση των υποβληθέντων στοιχείων και πληροφοριών, αποφανθούν ότι το έργο 
πρέπει να ταξινομηθεί στην κατηγορία Α, τότε ζητείται πάντα από τον αι
τούντα την ασφάλιση της πίστωσης να υποβάλει σχετική περιβαλλοντική με
λέτη για το συγκεκριμένο υπό κατασκευή έργο (EIA: Environmental Impact 
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Assessment). Η περιβαλλοντική μελέτη θα πρέπει να περιέχει: (1) πιθανές επι
πτώσεις του έργου επί του περιβάλλοντος (π.χ. εκπομπές αερίων, δημιουργία 
αποβλήτων, θόρυβος, υπερβολική χρήση φυσικών πόρων, κλπ.), (2) τα διεθνή 
περιβαλλοντικά πρότυπα (environmental standards) που πρόκειται να εφαρμο
στούν, και (3) τα αποτελέσματα από τυχόν διαβουλεύσεις με ενδιαφερόμενα 
μέρη, όπως κατοίκους της περιοχής του έργου, Μη Κυβερνητικές Οργανώ
σεις (ΜΗΚΥΟ), κλπ. 

Σε περίπτωση που η εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων υπαγορεύει 
ταξινόμηση του έργου στην κατηγορία Β, τότε, κατά περίπτωση, ζητείται ή όχι 
η υποβολή περιβαλλοντικής μελέτης. Για έργα που ταξινομούνται στην κατη
γορία C, εκτός από τον έλεγχο και την ταξινόμηση τους δεν απαιτείται άλλη 
ενέργεια. 

(iii) Αξιολόγηση, Απόφαση και Παρακολούθηση (Evaluation, Decision and 

Monitoring) 

Σε περίπτωση που το έργο ταξινομείται στην κατηγορία Α, από την 
εξέταση και αξιολόγηση της υποβληθείσας περιβαλλοντικής μελέτης μπορεί 
να προκύψουν τα εξής πιθανά αποτελέσματα: (1) Ότι το έργο θα είναι αβλα
βές προς το περιβάλλον, αφού έχουν τηρηθεί όλα τα προβλεπόμενα διεθνή 
περιβαλλοντικά πρότυπα (environmental standards), οπότε εγκρίνεται και η 
ασφάλιση της σχετικής πίστωσης, εφόσον φυσικά είναι θετικοί και οι σχετικοί 
παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για την ασφάλιση της πίστωσης· (2) Ότι 
δεν έχουν τηρηθεί τα περιβαλλοντικά πρότυπα που ισχύουν στη χώρα υπο
δοχής, ούτε τα προβλεπόμενα από τη Συμφωνία διεθνή περιβαλλοντικά πρό
τυπα (δηλ. της World Bank, ή της EBRD, ή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ή 
των Περιφερειακών Τραπεζών Ανάπτυξης, όπως π.χ. της Asian Development 
Bank, της African Development Bank, ή της Inter-American Development Bank), 
οπότε γίνεται σύσταση στους κατασκευαστές να εφαρμόσουν τα πρότυπα και 
να υποβάλουν αναθεωρημένη μελέτη, ενώ, αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, τότε 
δεν εγκρίνεται η ασφάλιση της πίστωσης. 

Σε περίπτωση που το έργο ταξινομείται στην κατηγορία Β, τότε η δια
δικασία ελέγχου γίνεται κατά περίπτωση, δηλ. δεν απαιτείται υποχρεωτικά η 
υποβολή περιβαλλοντικής μελέτης, αλλά εξετάζονται οι πιθανές αρνητικές ή 
θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου και συνιστώνται στους κατα
σκευαστές τρόποι και μέτρα για ελαχιστοποίηση των πιθανών αρνητικών πε
ριβαλλοντικών επιπτώσεων. 
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(iv) Ανταλλαγή και Δημοσιοποίηση Πληροφοριών (Exchange and Disclo

sure of Information) 

Στη Συμφωνία καθορίζονται συγκεκριμένες υποχρεώσεις των ΟΑΕΠ 

για ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις των περιβαλλοντικών μελετών προς τον 

Τύπο, το Κοινό, καθώς και προς τη Γραμματεία της «Ομάδας Εξαγωγικών Πι

στώσεων & Εγγυήσεων» του ΟΟΣΑ. Επίσης, η παραπάνω Ομάδα του ΟΟΣΑ 

ανταλλάσσει απόψεις με ενδιαφερόμενα μέρη (Κοινωνικές Οργανώσεις, Μη 

Κυβερνητικές Οργανώσεις, Κράτη μη-μέλη του ΟΟΣΑ, κλπ.) για την εφαρμογή 

της Συμφωνίας, ενώ προβαίνει και σε σχετικές δημοσιεύσεις. 

(ν) Κοινοποιήσεις και Παρακολούθηση της Συμφωνίας (Reporting and 

Monitoring of the Recommendation) 

Τα κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ υποχρεούνται να εφαρμόζουν τη Συμφωνία 

και να υποβάλλουν ετησίως στη Γραμματεία της Ομάδας του ΟΟΣΑ συγκεκρι

μένους πίνακες με λεπτομερή στοιχεία για τα έργα που ασφαλίστηκαν από 

τους αντίστοιχους ΟΑΕΠ, ενώ η Ομάδα έχει αναλάβει την παρακολούθηση 

της εφαρμογής της Συμφωνίας και την αναθεώρηση της, η οποία αναμενόταν 

να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Απριλίου 2007. 

3. Συμφωνία του ΟΟΣΑ (ECG: Working Party on Export Credits & Credit 

Guarantees) για την πάταξη της δωροδοκίας ξένων αξιωματούχων μέσω 

της ασφάλισης μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων: OECD 

Council Recommendation on Bribery and Officially Supported Export 

Credits (TD/ECG(2006)24/18.12.2006) - (βλέπε ιοτοσελίδα: www.oecd.org, 

με επιλογή topic = «TRADE» και μετά «Export Credits». 

To Δεκέμβριο του 1997 υπεγράφη στον ΟΟΣΑ η Σύμβαση «Convention 

Combating on Bribery» για την καταπολέμηση της δωροδοκίας αλλοδαπών 

δημόσιων λειτουργών που εμπλέκονται σε διεθνείς επιχειρηματικές συναλλα

γές, ενώ η Ελλάδα επικύρωσε την παραπάνω Σύμβαση με το Νόμο 2656/1998 

(Φ.Ε.Κ. 265 Α71.12.1998). 

Στη συνέχεια, στα πλαίσια της «Ομάδας Εξαγωγικών Πιστώσεων & Εγ

γυήσεων» του ΟΟΣΑ (ECG Group), το 2003 εγκρίθηκε η Συμφωνία «Action 

Statement on Bribery and Officially Supported Export Credits». Η παραπάνω 

Συμφωνία αφορά στα μέτρα που θα πρέπει να λάβουν οι ΟΑΕΠ των κρατών-

175 

http://www.oecd.org


μελών του ΟΟΣΑ στα πλαίσια των δραστηριοτήτων τους για την καταπολέ

μηση της δωροδοκίας. Τελικά, μετά την αποκτηθείσα εμπειρία από την εφαρ

μογή της παραπάνω Συμφωνίας κατά την περίοδο 2003-2006, η «Ομάδα Εξα

γωγικών Πιστώσεων & Εγγυήσεων» προέβη σε βελτίωση του κειμένου της Συμ

φωνίας, αναβαθμίζοντας μάλιστα τη νομική της μορφή από «Action State

ment» σε «Recommendation», πράγμα που σημαίνει ότι η νέα Συμφωνία είναι 

πιο ισχυρή από πλευράς νομικής δέσμευσης για εφαρμογή της από τα κράτη-

μέλη. 

Η αναβαθμισμένη20 Συμφωνία έχει ήδη εγκριθεί και επικυρωθεί από το 

Συμβούλιο Υπουργών του ΟΟΣΑ Τα στοιχεία του εγγράφου είναι: TD/ECG 

(2006)24/18.12.2006 και ο τίτλος της Συμφωνίας «OECD Council Recommenda

tion on Bribery and Officially Supported Export Credits». 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η διαφθορά και η δωροδοκία αποτελούν ανα

σταλτικό παράγοντα και στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό στο διεθνές εμπόριο. 

Για το λόγο αυτό, όλοι οι αιτούντες την ασφαλιστική κάλυψη των μεσο-

μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων από τους ΟΑΕΠ των κρατών-μελών 

του ΟΟΣΑ πρέπει να δηλώνουν στην αίτηση τους (με συγκεκριμένη φρασεο

λογία που προβλέπεται στη Συμφωνία), ότι στο παρελθόν δεν είχαν εμπλακεί, 

ούτε θα εμπλακούν στο μέλλον, σε υποθέσεις δωροδοκίας. Επίσης, υπάρχει 

και σχετική μνεία με ειδικά άρθρα στους Γενικούς Όρους των Ασφαλιστηρίων 

20. Για τον ενδιαφερόμενο αναγνώστη, θεωρούμε χρήσιμο να διευκρινίσουμε 
ότι ανάλογα με τη βούληση των συμμετεχόντων κρατών-μελών στην «Ομάδα Εξαγω
γικών Πιστώσεων & Εγγυήσεων», όσον αφορά στο βαθμό δέσμευσης των υιοθετού
μενων Συμφωνιών, υπάρχουν οι εξής 3 επιλογές, με βάση έγγραφο της Νομικής Υπη
ρεσίας του ΟΟΣΑ: 

(1) OECD Action Statement: Δεν αποτελεί Πράξη του ΟΟΣΑ (OECD Act), αφού 
η απόφαση λαμβάνεται και εφαρμόζεται από τα κράτη-μέλη της παραπάνω Ομάδας 
και όχι από το Συμβούλιο Υπουργών του ΟΟΣΑ, ενώ το σχετικό κείμενο δεν είναι 
νομικά δεσμευτικό (legally non-binding). 

(2) OECD Recommendation: Αποτελεί Πράξη του ΟΟΣΑ (OECD Act) δεδομέ
νου ότι υιοθετείται από το Συμβούλιο Υπουργών, σύμφωνα με το άρθρο 5b. της Συν
θήκης ΟΟΣΑ (OECD Convention), απευθύνεται στις Κυβερνήσεις των κρατών-μελών 
του ΟΟΣΑ, αλλά το κείμενο δεν είναι νομικά δεσμευτικό (legally non-binding). 

(3) OECD Decision: Αποτελεί Πράξη του ΟΟΣΑ (OECD Act) δεδομένου ότι 
υιοθετείται από το Συμβούλιο Υπουργών, σύμφωνα με το άρθρο 5a. της Συνθήκης 
ΟΟΣΑ (OECD Convention), ενώ το κείμενο είναι νομικά δεσμευτικό (legally binding) και 
απευθύνεται στις Κυβερνήσεις των κρατών-μελών του ΟΟΣΑ. 
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Συμβολαίων, με βάση τα οποία, εφόσον υπάρξουν «αξιόπιστες ενδείξεις» ότι 

στην ασφαλισμένη συναλλαγή έχει υπάρξει δωροδοκία ξένων δημόσιων λει

τουργών, τότε διακόπτεται η ασφάλιση, ή δεν καταβάλλεται αποζημίωση σε πε

ρίπτωση που υπάρχει αντίστοιχη αξίωση, ή ακόμα, αν έχει ήδη καταβληθεί απο

ζημίωση, ο ασφαλιστής ΟΑΕΠ ζητά την επιστροφή της από τον ασφαλισμένο. 

Εννοείται ότι ο ελληνικός ΟΑΕΠ έχει συμμορφωθεί με τις παραπάνω 

διατάξεις της Συμφωνίας, όπως ενημέρωσε γραπτώς τη Γραμματεία της «Ομά

δας Εξαγωγικών Πιστώσεων & Εγγυήσεων», απαντώντας σε σχετικά ερωτημα

τολόγια, καθώς και το κλιμάκιο του ΟΟΣΑ που επισκέφθηκε τη χώρα μας, σε 

ειδική σύσκεψη που έγινε την 17.5.2006 στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. 

Τέλος, θα κλείσουμε την παρούσα υποδιαίρεση 6.2., αναφέροντας συ

νοπτικά και μία άλλη αξιόλογη δραστηριότητα της «Ομάδας Εξαγωγικών Πι

στώσεων & Εγγυήσεων» του ΟΟΣΑ, η οποία δεν έλαβε μορφή Συμφωνίας, αλ

λά με πρωτοβουλία και αντίστοιχη πρόταση της Αγγλικής Αντιπροσωπείας υ

πήρξε αποδοχή όλων των κρατών-μελών του ΟΟΣΑ για εφαρμογή μιας Πρω

τοβουλίας γνωστής ως «Debt Initiative for Heavily Indebted Poor Countries» 

(HIPCs), σκοπός της οποίας είναι να διατηρηθούν τα εξωτερικά χρέη των φτω

χών χωρών σε διατηρήσιμα επίπεδα (sustainable levels), ώστε να μην επιδρούν 

αρνητικά στην αναπτυξιακή προσπάθεια των HIPCs. Στα πλαίσια της παραπά

νω Πρωτοβουλίας, τα κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ υποβάλλουν κάθε χρόνο στη Γραμ

ματεία της «Ομάδας Εξαγωγικών Πιστώσεων & Εγγυήσεων» πίνακες με πλήρη 

στοιχεία των πιστώσεων που παρείχαν στις HIPCs, με τα οποία αποδεικνύεται 

ότι οι συγκεκριμένες πιστώσεις δεν διοχετεύθηκαν σε «μη παραγωγικούς» τομείς. 

6.3. Συμφωνίες και Κανόνες για τη χρηματοδότηση και ασφάλιση των 

εξαγωγικών πιστώσεων που ισχύουν στα πλαίσια του ΠΟΕ 

Στην παρούσα υποδιαίρεση θα αναφερθούμε συνοπτικά στη σχέση που 

υπάρχει μεταξύ της Συμφωνίας του ΠΟΕ που είναι γνωστή ως «Συμφωνία Επι

δοτήσεων και Αντισταθμιστικών Μέτρων» (ASCM = Agreement on Subsidies 

and Countervailing Measures) και των μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώ

σεων που τυγχάνουν «δημόσιας στήριξης» (Officially Supported Export Credits). 

Όπως είναι γνωστό, με το άρθρο 1 της Συμφωνίας ASCM του ΠΟΕ δί

δεται ο ορισμός της επιδότησης, ενώ με το άρθρο 3 οριοθετείται η απαγόρευση 

των επιδοτήσεων, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγικών. Ειδικότερα, στο Πα

ράρτημα I (ANNEX Ι) της Συμφωνίας, παρατίθεται Ενδεικτικός Κατάλογος των 

Απαγορευμένων Εξαγωγικών Επιδοτήσεων (Illustrative List of Export Subsidies). 
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Όσον αφορά στις μεσο-μακροπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις, με 
αφορμή μία διένεξη μεταξύ Βραζιλίας και Καναδά στα πλαίσια των Disputes 
Panel του ΠΟΕ, όσον αφορά σε προγράμματα χρηματοδότησης και ασφά
λισης εξαγωγικών πιστώσεων στον τομέα κατασκευής αεροσκαφών μεσαίου 
μεγέθους, στην περίοδο 2001-2004, γίνονταν συζητήσεις στα πλαίσια της Ε.Ε. 
και του ΟΟΣΑ για το αν συγκεκριμένες διατάξεις της Συμφωνίας «Arrange
ment on Officially Supported Export Credits» αποτελούν εξαγωγικές επιδοτή
σεις ή όχι, με βάση τη Συμφωνία του ΠΟΕ «Agreement on Subsidies and Count
ervailing Measures» (ASCM), και κυρίως με βάση τα άρθρα 1 και 3 της Συμ
φωνίας ASCM, καθώς και τα εδάφια (j) και (κ) του ANNEX I (Illustrative List of 
Export Subsidies). 

Ο Καναδάς κατηγορούσε τη Βραζιλία ότι με συγκεκριμένο ειδικό πρό
γραμμα της επιδοτούσε τον τομέα αεροσκαφών, πράγμα που απαγορεύεται 
με βάση τη Συμφωνία ASCM του ΠΟΕ, και από την άλλη πλευρά, η Βραζιλία 
κατηγορούσε τον Καναδά ότι αυτός επιδοτούσε τον τομέα αεροσκαφών μέσω 
των ειδικών διατάξεων (interest rate provisions - επιτόκια CIRRs) που προβλέ
πονται από το Διακανονισμό (Arrangement on Officially Supported Export 
Credits). Έτσι, άρχισαν τα αρμόδια Dispute Panels του ΠΟΕ να ερμηνεύουν 
νομικά τις διατάξεις του Διακανονισμού, με βάση τα εδάφια (j) και (κ), όπως 
αναφέραμε παραπάνω. 

Με αφορμή την παραπάνω διένεξη Καναδά-Βραζιλίας, στη συνέχεια, στα 
πλαίσια πάντοτε του ΠΟΕ, οι επιδοτήσεις εξαγωγικών πιστώσεων μέσω των 
σταθερών επιτοκίων CIRRs άρχισαν να «δέχονται επίθεση» και από άλλες χώ-
ρες-μη μέλη ΟΟΣΑ, όπως π.χ. η Ινδία, η Αίγυπτος, η Αργεντινή, κλπ. οι οποίες, 
με διάφορα μάλλον ατεκμηρίωτα επιχειρήματα, ισχυρίζονταν ότι το κείμενο 
του Διακανονισμού είναι γραμμένο επίτηδες πολύ «τεχνοκρατικά», ώστε οι 
χώρες μη-μέλη του ΟΟΣΑ να μη μπορούν να διαπιστώσουν αν οι σχετικές δια
τάξεις που αφορούν στην παροχή μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώ
σεων μέσω επιδοτούμενων επιτοκίων (interest rate provisions) αποτελούν ή όχι 
εξαγωγικές επιδοτήσεις που απαγορεύονται από τη Συμφωνία ASCM του ΠΟΕ. 

Με δεδομένα τα παραπάνω, οι «Συμμετέχοντες στο Διακανονισμό» του 
ΟΟΣΑ, άρχισαν να ετοιμάζουν κάποιου είδους «άμυνα», με τα εξής 2 κύρια 
μέσα/πολιτικές: 

(1) Από το 2002 μέχρι και το 2004 αποφάσισαν να ξαναγράψουν το κεί
μενο του Διακανονισμού (Arrangement), ώστε αυτό να καταστεί πιο «διαφα
νές», πιο «φιλικό στο χρήστη» και πιο «συμβατό με τις διατάξεις του ΠΟΕ». 
Έτσι, τα επιμέρους κεφάλαια, υποκεφάλαια, κλπ. του Διακανονισμού, για τα 
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οποία υπήρχε ανάγκη μόνο καλύτερης, απλούστερης και διαφανέστερης δια

τύπωσης, ονομάστηκαν «Track 1 Issues», ενώ τα κεφάλαια που απαιτούσαν πε

ρισσότερη συζήτηση, ήταν πιο σοβαρά και απαιτούσαν σοβαρές μεταβολές, 

ονομάστηκαν «Track 2 Issues». Τα «Track 1 Issues» ξεκίνησαν και ολοκληρώ

θηκαν επί Ελληνικής Προεδρίας (Ιανουάριος-Ιούνιος 2003), όταν ο υποφαινό

μενος προήδρευε στην «Ομάδα Εξαγωγικών Πιστώσεων» του Συμβουλίου της 

Ε.Ε., όπου ετοιμάζαμε τη θέση της Ε.Κ. για υποβολή της στην «Ομάδα των 

Συμμετεχόντων» του ΟΟΣΑ. Από τις αρχές του 2005 γίνεται προσπάθεια να ολο

κληρωθούν τα «Track 2 Issues», τα οποία μάλλον θα ολοκληρωθούν μέχρι το 

τέλος του 2007. Το αναθεωρημένο κείμενο του Διακανονισμού, όπως ισχύει 

από 1.12.2005, έχει στοιχεία TD/PG(2005)38/Final (βλέπε: www.oecd.org). 

(2) Εδώ και 3-4 χρόνια, οι Συμμετέχοντες έχουν υιοθετήσει μία συγκε

κριμένη πολιτική, την οποία ονομάζουν «Outreach Strategy». Μέσω της πολιτι

κής αυτής, καλούν σε βάση «ad hoc» μεγάλες χώρες-μη μέλη του ΟΟΣΑ (Βρα

ζιλία, Κίνα, Ινδία, Αργεντινή, κλπ.) να συμμετέχουν σε Συνεδριάσεις των Συμ

μετεχόντων, να παρουσιάζουν τα δικά τους Προγράμματα Χρηματοδότησης & 

Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων, να θέτουν ερωτήματα για τα επιδοτούμε

να επιτόκια CIRRs, να απαντούν σε ερωτήματα γύρω από τα δικά τους αντί

στοιχα Προγράμματα Χρηματοδότησης, κλπ. Επίσης, οι εκπρόσωποι χωρών-

μη μελών του ΟΟΣΑ, καθώς και οι εκπρόσωποι πολλών Μη-Κυβερνητικών 

Οργανώσεων, καλούνται να συμμετέχουν στις συζητήσεις του ECG (Export 

Credits & Credit Guarantees Group) που λειτουργεί στα πλαίσια του ΟΟΣΑ. 

Και τώρα ερχόμαστε στο επίμαχο θέμα όσον αφορά στη χρηματοδό

τηση και ασφάλιση των μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων, σε 

σχέση με τη Συμφωνία ASCM (Agreement on Subsidies & Countervailing Mea

sures) του ΠΟΕ. Δηλαδή, για το αν συγκεκριμένες διατάξεις της Συμφωνίας 

«Arrangement on Officially Supported Export Credits», και κυρίως αυτές που 

αναφέρονται στη χρήση των σταθερών επιτοκίων CIRRs, αποτελούν εξαγω

γικές επιδοτήσεις ή όχι, με βάση τη Συμφωνία του ΠΟΕ «Agreement on Subsi

dies and Countervailing Measures» (ASCM), και κυρίως με βάση τα άρθρα 1 

και 3 της Συμφωνίας ASCM, καθώς και τα εδάφια (j) και (κ) του Annex Ι 

(Illustrative List of Export Subsidies). 

Τα επίμαχα εδάφια του Annex Ι είναι το (j) και το (κ), ενώ συνηθίζεται 

το εδάφιο (κ), που απαρτίζεται από δύο παραγράφους (μη αριθμημένες), να 

αποκαλείται (k1) και (κ2), ανάλογα με την εκάστοτε αναφορά των νομικών 

στην πρώτη ή τη δεύτερη παράγραφο του εδαφίου (k). 

Έχουμε λοιπόν τα εδάφια (j), (k1), (k2) τα οποία, με βάση ελεύθερη 

μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, έχουν ως εξής: 
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Εδάφιο (j): Σύμφωνα με το εδάφιο αυτό, αν Κυβερνήσεις (ή ειδικοί 

Φορείς που ελέγχονται από Κυβερνήσεις) παρέχουν προγράμματα ασφάλισης 

ή εγγύησης εξαγωγικών πιστώσεων, ή προγράμματα ασφάλισης ή εγγύησης 

έναντι του κόστους εξαγώγιμων προϊόντων, ή προγράμματα ασφάλισης έναντι 

συναλλαγματικών κινδύνων, με ασφάλιστρα που είναι ανεπαρκή για να κα

λύψουν, μακροχρόνια, τα λειτουργικά κόστη και τις αποζημιώσεις των παρα

πάνω προγραμμάτων ασφάλισης, τότε τα παραπάνω προγράμματα ασφάλισης 

θεωρείται ότι αποτελούν εξαγωγικές επιδοτήσεις. 

Εδάφιο (k1): Σύμφωνα με το εδάφιο αυτό, αν Κυβερνήσεις (ή ειδικοί 

Φορείς που ελέγχονται ή λειτουργούν υπό την εποπτεία Κυβερνήσεων) παρέ

χουν εξαγωγικές πιστώσεις με επιτόκια χαμηλότερα από εκείνα που θα έπρε

πε πράγματι να καταβάλουν για τη χρήση αντίστοιχων κεφαλαίων (ή που θα 

έπρεπε να πληρώσουν εάν δανείζονταν κεφάλαια σε διεθνείς κεφαλαιαγορές 

με την ίδια διάρκεια, τους ίδιους όρους αποπληρωμής και το ίδιο νόμισμα, όπως 

αυτό της αντίστοιχης εξαγωγικής πίστωσης), ή καταβάλλουν πληρωμές για 

ολική ή μερική κάλυψη δαπανών κόστους που βαρύνουν τους εξαγωγείς ή 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προκειμένου να χρηματοδοτηθούν με πιστώσεις, 

στο βαθμό που οι πληρωμές αυτές συνιστούν όφελος για τον τομέα εξαγω

γικών πιστώσεων, θεωρείται ότι αποτελούν εξαγωγικές επιδοτήσεις. 

Εδάφιο (k2): Σε περίπτωση όμως που μία χώρα-μέλος του ΠΟΕ συμ

μετέχει σε μία «Διεθνή Συμφωνία Εξαγωγικών Πιστώσεων που τυγχάνουν Δη

μόσιας Στήριξης», στην οποία Συμφωνία συμμετέχουν τουλάχιστον 12 αρχικές 

χώρες-μέλη του ΠΟΕ από 1.1.1979 (ή μία διάδοχη Συμφωνία η οποία έχει υιο

θετηθεί από τα παραπάνω αρχικά μέλη του ΠΟΕ), ή εάν στην πράξη μία χώ

ρα-μέλος του ΠΟΕ εφαρμόζει τις διατάξεις επιτοκίων της σχετικής Συμφω

νίας, τότε μία πρακτική εξαγωγικών πιστώσεων που είναι σύμφωνη με τις πα

ραπάνω διατάξεις επιτοκίων δεν αποτελεί εξαγωγική επιδότηση που απαγο

ρεύεται από την παρούσα Συμφωνία (δηλ. τη Συμφωνία ASCM). 

Κατά τις συζητήσεις στην «Ομάδα Εξαγωγικών Πιστώσεων» του Συμ

βουλίου της Ε.Ε., καθώς και στην «Ομάδα των Συμμετεχόντων στο Διακανο

νισμό» του ΟΟΣΑ, το εδάφιο (j) αποκαλείται συνοπτικά «break-even clause», ενώ 

το εδάφιο (κ2) αποκαλείται «safe-heaven clause». 

Ο όρος «break-even» αποδίδει την απαραίτητη προϋπόθεση που ανα

φέρεται ρητά και στο κεφάλαιο περί «Ελάχιστων Επιπέδων Ασφαλίστρων» 

(Minimum Premium Rates) στο κείμενο του Διακανονισμού (Arrangement), ότι 

δηλ. ο στόχος των «Ελάχιστων Επιπέδων Ασφαλίστρων», που καθορίστηκαν για 

τις μεσο-μακροπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις, είναι να επιτυγχάνεται μα

κροχρόνια «break-even» για κάθε ΟΑΕΠ όσον αφορά στα προγράμματα ασφά-
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λισης μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων, δηλ. μακροχρόνια, χω
ρίς να ορίζεται κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, να επιτυγχάνεται η εξί
σωση: (ασφάλιστρα + επανεισπράξεις) = (αποζημιώσεις + λειτουργικό 
κόστος), ή εναλλακτικά, (ασφάλιστρα + επανεισπράξεις) - (αποζημιώσεις 
+ λειτουργικό κόστος) = 0. 

Σύμφωνα με την ορολογία και πρακτική της ασφάλισης εξαγωγικών πι
στώσεων, το αποτέλεσμα της παραπάνω διαφοράς των δύο αθροισμάτων ονο
μάζεται «operating result» και μπορεί φυσικά να είναι 0, ή θετικό, ή αρνητικό. 
Το γεγονός και μόνο ότι στο Διακανονισμό, και συγκεκριμένα στην εισαγωγή 
του κεφαλαίου για τα υποχρεωτικά «Ελάχιστα Επίπεδα Ασφαλίστρων» (MPRs: 
Minimum Premium Rates), ως μακροχρόνιος στόχος καθορίζεται η επίτευξη του 
«break-even», δείχνει ότι ο τομέας της κάλυψης των «μη εμπορεύσιμων» κιν
δύνων που συνδέονται με την ασφάλιση των μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγω
γικών πιστώσεων είναι εξ ορισμού ζημιογόνος. Αυτός είναι άλλωστε και ο βα
σικότερος λόγος για τον οποίο οι ιδιωτικές εταιρείες ασφάλισης εξαγωγικών 
πιστώσεων, εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων του εξωτερικού, δεν προσφέρουν 
ασφάλιση για «μη εμπορεύσιμους» κινδύνους που συνδέονται με τις μεσο-μα-
κροπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις, αλλά μόνο για «εμπορεύσιμους» κινδύ
νους που συνδέονται με τις βραχυπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις που πα
ρέχονται σε αγοραστές-εισαγωγείς χωρών-μελών του ΟΟΣΑ. 

Ο όρος «safe-heaven» αποδίδει το γεγονός ότι η πρακτική των επιδο
τούμενων επιτοκίων CIRRs που εφαρμόζουν οι περισσότερες από τις χώρες-
μέλη του ΟΟΣΑ (εκτός Ελλάδος, Ολλανδίας, Ιρλανδίας), όπως «φωτογραφί
ζεται» παραπάνω στο εδάφιο (κ2), δεν θεωρείται εξαγωγική επιδότηση από τη 
Συμφωνία ASCM του ΠΟΕ. 

Όπως αναφέραμε ήδη παραπάνω, ορισμένες χώρες-μη μέλη του ΟΟΣΑ 
που ήδη θεωρούνται «μεγάλοι παίκτες» στον τομέα εξαγωγικών πιστώσεων 
για συγκεκριμένα κεφαλαιουχικά αγαθά (π.χ. Βραζιλία, Κίνα, Ινδία, κλπ.), από 
καιρό αμφισβητούν τη σημασία και νομική ερμηνεία των παραπάνω εδαφίων 
(j) και (κ2). Ειδικότερα, η Βραζιλία έχει ήδη υποβάλει στον ΠΟΕ (Negotiating 
Group on Rules) το έγγραφο TN/RL/W/177/31.3.2005, στο οποίο, αφού πα
ραθέτει τις απόψεις της για τα εδάφια (j) και (κ), στη συνέχεια παραθέτει πρό
ταση της για αλλαγή του κειμένου των παραπάνω δύο εδαφίων. 

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, τουλάχιστον μέχρι και σήμερα, για την πα
ροχή μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων σε ξένους δημόσιους ή 
ιδιωτικούς αγοραστές, η Ελλάδα δεν διαθέτει Μηχανισμό Επιδότησης Επιτο
κίων (IMlUnterest Make-Up Scheme) με χρήση σταθερών επιτοκίων (EURO-
CIRRs), όπως περιγράψαμε στην υποδιαίρεση 6.2., στα πλαίσια της συνοπτι-
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κής παρουσίασης της «Συμφωνίας Κυρίων» του ΟΟΣΑ με τίτλο «Arrangement 
on Officially Supported Export Credits». Η Ελλάδα εφαρμόζει μόνο Προγράμ
ματα Ασφάλισης Μεσο-μακροπρόθεσμων Εξαγωγικών Πιστώσεων, δηλ. εφαρ
μόζει την πρακτική «καθαρής κάλυψης» (pure cover), που και αυτή συνιστά μέ
θοδο «δημόσιας στήριξης». Επομένως, δεν την επηρεάζει η όποια τύχη του 
εδαφίου (κ). 

Όμως, συγκεκριμένες χώρες-μη μέλη ΟΟΣΑ αμφισβητούν ακόμα και 
την εγκυρότητα και σκοπιμότητα του εδαφίου (j), το οποίο αφορά σε όλους 
τους ΟΑΕΠ που λειτουργούν με βάση την ασφαλιστική πολιτική «pure cover» 
που αναφέραμε ήδη παραπάνω (όπως είναι και ο ελληνικός ΟΑΕΠ). Δηλαδή, 
υπάρχει αμφισβήτηση και για το αν οι ΟΑΕΠ που προσφέρουν μόνο προγράμ
ματα ασφάλισης «pure cover» (και όχι προγράμματα με επιδοτούμενα επιτό
κια) θα μπορέσουν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους στο μέλλον, εφόσον απο
δειχθεί ότι δεν μπορούν να επιτύχουν την εξίσωση «break-even», όπως την 
εξηγήσαμε παραπάνω. 

Όμως, δεν φαίνεται να υπάρχει καμία εξήγηση για το γεγονός ότι με
γάλες χώρες-μη μέλη του ΟΟΣΑ (Βραζιλία, Κίνα, Ινδία, κλπ.), που εννοείται ότι 
έχουν δικό τους ΟΑΕΠ, «πολεμούν» το καθεστώς «pure cover», δεδομένου ότι 
«pure cover» εφαρμόζουν και αυτές μέσω των δικών τους ΟΑΕΠ. Πάντως, η 
εμπειρία δείχνει ότι είνσμ πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, για έναν ΟΑΕΠ να 
επιτύχει «break-even» μακροχρόνια, όσον αφορά στην ασφάλιση των μεσο-
μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων έναντι εμπορικών και πολιτικών 
κινδύνων. Και η κατάσταση είναι ίσως χειρότερη για «μικρούς» ΟΑΕΠ όπως ο 
ελληνικός, γιατί το «target group» για ζήτηση ασφάλισης μεσο-μακροπρόθε
σμων εξαγωγικών πιστώσεων (εξαγωγές προϊόντων, τεχνικά έργα εξωτερικού) 
είναι πολύ μικρό. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, η κάλυψη των μεσο-μακροπρόθε
σμων εξαγωγικών πιστώσεων θεωρείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως «μη 
εμπορεύσιμος» κίνδυνος και ασφαλίζεται από όλους τους ΟΑΕΠ χωρών-μελών 
της Ε.Ε., αλλά και του ΟΟΣΑ, με «δημόσια στήριξη» σύμφωνα με τις αρχές 
και τους κανόνες του Διακανονισμού (Arrangement). 

6.4. Επιπτώσεις των Συμφωνιών και Κανόνων της Ε.Ε., του ΟΟΣΑ και του 

ΠΟΕ επί της χρηματοδότησης και ασφάλισης των εξαγωγικών πιστώσεων 

στην Ελλάδα 

Στην παρούσα και τελευταία υποδιαίρεση του Κεφαλαίου 6, θα αναφέ
ρουμε συνοπτικά ποιες είναι οι τυχόν επιπτώσεις στον τομέα χρηματοδότησης 
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και ασφάλισης των βραχυπρόθεσμων και μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών 
πιστώσεων στην Ελλάδα, ως αποτέλεσμα των βασικών Συμφωνιών και Κα
νόνων της Ε.Ε., του ΟΟΣΑ και του ΠΟΕ που αναπτύξαμε συνοπτικά στις υπο
διαιρέσεις 6.1., 6.2. και 6.3. αντίστοιχα. 

Όσον αφορά στην Ε.Ε., στην υποδιαίρεση 6.1. περιγράψαμε συνοπτικά 
τα δύο βασικότερα κείμενα, εκ των οποίων η Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής του 1997 αναφέρεται στις βραχυπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις, 
ενώ η Οδηγία του Συμβουλίου της Ε.Ε. του 1998 αναφέρεται στις μεσο-
μακροπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις. Η εναρμόνιση μας προς τα παραπά
νω δύο κείμενα έγινε ήδη με βάση τις σχετικά πρόσφατες τροπολογίες του 
ιδρυτικού νόμου του ΟΑΕΠ (Ν. 1796/1988). 

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η δεύτερη τροποποιητική Ανακοίνωση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα έχει θετικές επιδράσεις στον τομέα ασφάλισης 
των βραχυπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων στην Ελλάδα, και κατ' επέκταση 
στην αύξηση των ελληνικών εξαγωγών, δεδομένου ότι επιτρέπει στον ΟΑΕΠ 
να θεωρεί ως «μη εμπορεύσιμο» κίνδυνο και να ασφαλίζει τις βραχυπρόθεσμες 
εξαγωγικές πιστώσεις με προορισμό χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ, εφόσον αυτές 
παρέχονται από MME εξαγωγικές επιχειρήσεις με ετήσιο εξαγωγικό τζίρο 
κάτω των 2.000.000 €, ενώ με βάση την αρχική Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής οι παραπάνω εξαγωγικές πιστώσεις θεωρούνταν «εμπορεύσιμος» 
κίνδυνος. Οι θετικές επιδράσεις είναι δύο: (1) εφόσον οι βραχυπρόθεσμες 
εξαγωγικές πιστώσεις που παρέχονται από MME εξαγωγικές επιχειρήσεις με 
ετήσιο τζίρο κάτω των 2.000.000 € προς αγοραστές σε χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ 
θεωρούνται ως «μη εμπορεύσιμος» κίνδυνος με βάση τη δεύτερη τροποποιη
τική Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτό σημαίνει ότι ο ΟΑΕΠ μπο
ρεί να τις ασφαλίζει και σε περίπτωση αποζημιώσεων να έχει πρόσβαση στο 
κρατικό Εγγυοδοτικό Κεφάλαιο, και (2) οι MME εξαγωγικές επιχειρήσεις που λει
τουργούν στην Ελλάδα και έχουν ετήσιο εξαγωγικό τζίρο κάτω του 1.000.000 € 
δεν γίνονται δεκτές για ασφάλιση από τις ιδιωτικές εταιρείες ασφάλισης πι
στώσεων, οπότε οι MME αυτές εξαγωγικές επιχειρήσεις θα μπορούν να κατα
φεύγουν στον ΟΑΕΠ. 

Όσον αφορά τώρα στο δεύτερο κείμενο της Ε.Ε., δηλ. την Οδηγία του 
Συμβουλίου για τις Μεσο-μακροπρόθεσμες Εξαγωγικές Πιστώσεις, οι βασικό
τερες διατάξεις της οποίας ενσωματώθηκαν στον ιδρυτικό νόμο του ΟΑΕΠ με 
τις πρόσφατες τροπολογίες που αναφέραμε παραπάνω, μπορούμε να πούμε 
ότι οι επιδράσεις θα είναι θετικές για τον τομέα χρηματοδότησης και ασφά
λισης των μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων στην Ελλάδα που 
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συνδέονται με εξαγωγές προϊόντων και τεχνικά έργα εξωτερικού, για δύο κυ
ρίως λόγους: (1) με τις τροπολογίες υιοθετήθηκαν βασικές διατάξεις της Οδη
γίας που αφορούν σε αρχές, κανόνες και πρακτικές της χρηματοδότησης και 
ασφάλισης των μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων, όπως ήδη 
ισχύουν σε πολλές άλλες χώρες-μέλη της Ε.Ε., οπότε οι Έλληνες εξαγωγείς 
και επιχειρηματίες δεν θα είναι σε υποδεέστερη μοίρα έναντι των ανταγωνι
στών τους στις άλλες χώρες-μέλη της Ε.Ε., και (2) με τις τροπολογίες δόθηκε 
η δυνατότητα στον ΟΑΕΠ να προσφέρει ένα «νέο» και πολύ σημαντικό ασφα
λιστικό προϊόν, το οποίο μάλιστα ζητείται έντονα στην Ελλάδα τα τελευταία 
χρόνια, δηλ. το Πρόγραμμα Ασφάλισης Μεσο-μακροπρόθεσμων Εξαγωγικών 
Πιστώσεων της μορφής «Πίστωσης στον Αγοραστή» (Buyer's Credit), το οποίο 
προσφέρεται ήδη από τους άλλους ΟΑΕΠ των χωρών-μελών της Ε.Ε., δεδο
μένου ότι η μορφή συναλλαγών με τη μορφή «Πίστωσης στον Αγοραστή» έχει 
επικρατήσει διεθνώς εδώ και αρκετά χρόνια. 

Όσον αφορά τώρα τις βασικές Συμφωνίες και Κανόνες που ισχύουν 
στα πλαίσια του ΟΟΣΑ, και που περιγράψαμε συνοπτικά στην υποδιαίρεση 
6.2., έχουμε τα εξής: 

Η βασική «Συμφωνία Κυρίων» με τίτλο «Arrangement on Officially Sup
ported Export Credits», η οποία ισχύει από το 1978, έχει τροποποιηθεί αρκετές 
φορές και περιέχει βασικούς κανόνες και αρχές για τη χρηματοδότηση και 
ασφάλιση των μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων και η οποία, 
όπως τονίσαμε ήδη, έχει ενταχθεί στο Κοινοτικό Δίκαιο με τη μορφή Από
φασης Συμβουλίου της Ε.Ε., εφαρμόζεται από τον ΟΑΕΠ από το 1996, δηλ. 
από τότε που ο ΟΑΕΠ άρχισε να προσφέρει Προγράμματα Ασφάλισης Μεσο-
μακροπρόθεσμων Εξαγωγικών Πιστώσεων. Η εφαρμογή της Συμφωνίας αυτής 
δεν έχει καμία αρνητική επίπτωση στον τομέα χρηματοδότησης και ασφάλι
σης των μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων στην Ελλάδα, θα 
λέγαμε μάλιστα ότι λειτουργεί υπέρ των μικρών ΟΑΕΠ των χωρών-μελών του 
ΟΟΣΑ, αφού θέτει «ίσους όρους παιχνιδιού» για τους εξαγωγείς και κατα
σκευαστές τεχνικών έργων στις μεγάλες και μικρές χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ. 
Δηλ., σε διεθνείς διαγωνισμούς επικρατούν οι επιχειρηματίες των χωρών-μελών 
του ΟΟΣΑ που προσφέρουν καλές τιμές και καλή ποιότητα προϊόντων και υπη
ρεσιών, εφόσον υπάρχουν αυστηροί κανόνες που πρέπει να τηρούνται όσον 
αφορά στους όρους χρηματοδότησης και ασφάλισης των μεσο-μακροπρό
θεσμων εξαγωγικών πιστώσεων (ελάχιστη προκαταβολή, μέγιστη περίοδος απο
πληρωμής, ελάχιστα επίπεδα ασφαλίστρων, επιδότηση επιτοκίου μέσω των 
σταθερών επιτοκίων CIRRs, κλπ.). Υπενθυμίζουμε ότι, με βάση την παραπάνω 
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«Συμφωνία Κυρίων» του ΟΟΣΑ, ο ελληνικός ΟΑΕΠ έχει δικαίωμα να εφαρ
μόσει σύστημα επιδότησης επιτοκίου (IMU: Interest Make-Up Scheme) για 
μεσο-μακροπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις, με χρήση σταθερού επιτοκίου 
EURO-CIRR, αλλά δεν το έχει κάνει, τουλάχιστον μέχρι σήμερα. 

Η Συμφωνία για την προστασία του περιβάλλοντος, μέσω της διαδικα
σίας ασφάλισης μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων που συνδέ
ονται με τεχνικά έργα στο εξωτερικό, δημιουργεί για τους ΟΑΕΠ των χωρών-
μελών του ΟΟΣΑ κάποιο πρόσθετο λειτουργικό κόστος λόγω της έρευνας και 
ταξινόμησης των τεχνικών έργων, της εξέτασης της μελέτης περιβαλλοντικών 
επιδράσεων του έργου στη χώρα υποδοχής, κλπ. Για τον ελληνικό ΟΑΕΠ δεν 
υπάρχει πρόβλημα, τουλάχιστον μέχρι τώρα, δεδομένου ότι τα σχετικά Ασφα
λιστήρια Συμβόλαια που έχει εκδώσει υπέρ ελληνικών εταιρειών αφορούν σε 
έργα που ταξινομούνται στον «Πίνακα C», δηλ. δεν επιδρούν αρνητικά στο 
περιβάλλον (έργα τηλεπικοινωνιών). 

Η Συμφωνία για την πάταξη της δωροδοκίας ξένων αξιωματούχων, μέ
σω της διαδικασίας ασφάλισης μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώ
σεων, επίσης δεν δημιουργεί πρόβλημα στον ΟΑΕΠ. Απλά, έχουν γίνει οι απα
ραίτητες προσθήκες στα έντυπα αιτήσεων και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, 
όπου οι αιτούντες την ασφάλιση Έλληνες επιχειρηματίες δηλώνουν υπεύθυνα 
ότι δεν έχουν δωροδοκήσει ξένους αξιωματούχους προκειμένου να αναλά
βουν την εξαγωγή προϊόντων ή την κατασκευή τεχνικού έργου. 

Όσον αφορά στη Συμφωνία του ΠΟΕ με τίτλο «Agreement on Subsi
dies and Countervailing Measures» (ASCM), σε σχέση με την υποχρέωση των 
ΟΑΕΠ να επιτυγχάνουν μακροχρόνια «break-even» στη λειτουργία ασφάλισης 
των μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων [Annex Ι, εδάφιο (j)], κα
θώς και το δικαίωμα τους να παρέχουν στήριξη επιτοκίου μέσω χρήσης των 
σταθερών επιτοκίων CIRRs και μηχανισμού IMU (Interest Make-Up Scheme), 
που με βάση το Annex Ι, εδάφιο (κ2) δεν συνιστά εξαγωγική επιδότηση, θα 
λέγαμε ότι ο ΟΑΕΠ δεν προβλέπεται να αντιμετωπίσει πρόβλημα, τουλάχιστον 
στο άμεσο μέλλον. Αν υπάρξει πρόβλημα στα πλαίσια των νέου γύρου δια
πραγματεύσεων του ΠΟΕ (Doha Round), λόγω τυχόν μεταβολής των παραπά
νω εδαφίων (j) και (k), τότε το πρόβλημα θα είναι γενικότερο και θα επηρεά
σει όλους τους ΟΑΕΠ των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ και όχι μόνο τον ελληνικό 
ΟΑΕΠ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΟΣΑ 

Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε τα θεσμοθετημένα Όργανα 
(Ομάδες Εργασίας) που λειτουργούν στα πλαίσια της Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ. Πιο 
συγκεκριμένα, θα περιγράψουμε συνοπτικά τις αρμοδιότητες και τα αντικεί
μενα με τα οποία ασχολούνται οι παραπάνω «Ομάδες Εργασίας», τα οποία αφο
ρούν στη διαμόρφωση Συμφωνιών και Κανόνων που εφαρμόζονται υποχρεω
τικά από όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ και αναφέρονται στη 
χρηματοδότηση και ασφάλιση των μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώ
σεων, δεδομένου ότι μόνο γι' αυτές τις πιστώσεις υπάρχει η «Δημόσια Στήρι
ξη» (Official Support) υπό την έννοια που εξηγήσαμε ήδη στην υποδιαίρεση 6.2. 

7.1. «Ομάδα Εξαγωγικών Πιστώσεων» του Συμβουλίου της Ε.Ε. 

Η Ομάδα αυτή ονομάζεται «CWG: Council Working Group on Export Cre
dits», ή εναλλακτικά, «ECG: Export Credits Group». Η Ομάδα συγκροτήθηκε 
τον Οκτώβριο του 1960 με σχετική Απόφαση του Συμβουλίου της τότε ΕΟΚ 
(O.J. 66/27.10.1960) και αποτελεί μία από τις πολλές «τεχνοκρατικές» Ομάδες 
του Συμβουλίου με κύριο έργο την αξιολόγηση και τελική διαμόρφωση προ
τάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου αυτές να καταλήξουν σε 
Αποφάσεις, Οδηγίες, κλπ. του Συμβουλίου, σχετικά με θέματα χρηματοδό
τησης και ασφάλισης των μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων. 

Στην Ομάδα συμμετέχουν Αντιπροσωπείες από τα 27 κράτη-μέλη της 
Ε.Ε., ενώ σε κάθε Αντιπροσωπεία υπάρχει ένας Αρχηγός (Head of Delegation) 
και τα υπόλοιπα 2 ή 3 μέλη είναι ανώτατα στελέχη διαφόρων Υπουργείων 
όπως Οικονομίας, Οικονομικών, Εξωτερικών, κλπ., καθώς και των αντίστοιχων 
ΟΑΕΠ. 

Στην Ομάδα προεδρεύει ο Αρχηγός της Αντιπροσωπείας της οποίας η 
χώρα έχει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε. για το συγκεκριμένο 6μηνο 
(η πιο πρόσφατη Προεδρία της Ελλάδος ήταν το 1° 6μηνο 2003). Στην Ομά
δα συμμετέχουν επίσης, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ανώτατο 
στέλεχος της Γ.Δ. Εμπορίου, η οποία ασχολείται και με θέματα εξαγωγικών 
πιστώσεων), καθώς και εκπρόσωπος της Γραμματείας του Συμβουλίου, ο οποίος 
κρατά τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Ομάδας. 
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Οι Συνεδριάσεις της Ομάδας21 γίνονται μία φορά το μήνα (εκτός Αυγού

στου) και κάθε φορά διαρκούν επί 2 ημέρες (από 10 π.μ. μέχρι 6 μ.μ.). Εν

νοείται ότι οι Ημερήσιες Διατάξεις (Η.Δ.) αποστέλλονται στους Αρχηγούς των 

27 Αντιπροσωπειών τουλάχιστον 4-5 ημέρες πριν, ενώ για αρκετά θέματα της 

Η.Δ. οι Αρχηγοί των Αντιπροσωπειών της Ομάδας μπορούν και κοινοποιούν 

σε όλες τις υπόλοιπες Αντιπροσωπείες, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο 

Συμβούλιο, τις γραπτές «θέσεις» των χωρών τους μέσω του ηλεκτρονικού τα

χυδρομείου OLIS (On Line Information System) που λειτουργεί στα πλαίσια 

του ΟΟΣΑ, μέσω του οποίου κοινοποιούνται και διάφορα σχετικά έγγραφα 

(references) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του ΟΟΣΑ (Γεν. Διεύθυνση Εμπο

ρίου) για τα θέματα της Η.Δ. 

Κατά τις συνεδριάσεις της Ομάδας αυτής συζητούνται και αποφασί

ζονται θέματα που αφορούν κυρίως: (1) σε εναρμόνιση των πολιτικών χρημα

τοδότησης και ασφάλισης των μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων 

που εφαρμόζονται από τις χώρες-μέλη της Ε.Ε., (2) σε ανταλλαγή πληρο

φοριών μεταξύ των ΟΑΕΠ των χωρών-μελών της Ε.Ε., για τους όρους ασφά

λισης εξαγωγικών πιστώσεων που παρέχονται σε αγοραστές χωρών μη-μελών 

ΟΟΣΑ, και (3) σε συζήτηση και ψηφοφορία με σκοπό τη διαμόρφωση «Κοινο

τικής Θέσης» για τα θέματα που συζητούνται στην «Ομάδα Συμμετεχόντων 

στο Διακανονισμό» του ΟΟΣΑ. 

7.2. «Ομάδα Συμμετεχόντων στο Διακανονισμό» του ΟΟΣΑ 

Η Ομάδα των «Συμμετεχόντων στο Διακανονισμό» (Participants to the 

Arrangement) συνέρχεται 2 φορές το χρόνο (Απρίλιο και Νοέμβριο) στην έδρα 

του ΟΟΣΑ στο Παρίσι, σε Συνεδριάσεις Ολομέλειας που διαρκούν επί 2 ημέ

ρες η καθεμία. 

Οι Συμμετέχοντες στην παραπάνω Ομάδα είναι τα κράτη-μέλη του 

ΟΟΣΑ, μέσω των Αντιπροσωπειών τους. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε εδώ ότι 

οι «Συμμετέχοντες» είναι εννέα (9), δηλ.: ΗΠΑ, Καναδάς, Ιαπωνία, Αυστραλία, 

Ν. Ζηλανδία, Ελβετία, Νορβηγία, Κορέα και Ε.Κ. Σημειώνεται ότι η Ε.Κ. συμ

μετέχει ως ένας Συμμετέχων (παρ' όλο που αποτελείται από 27 κράτη-μέλη), 

ενώ εκπροσωπείται στις Συνεδριάσεις από τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής ο οποίος συμμετέχει πάντα στις Συνεδριάσεις της «Ομάδας Εξα

γωγικών Πιστώσεων» της Ε.Ε. που συνεδριάζει κάθε μήνα στις Βρυξέλλες. 

21. Από τη συγκρότηση της «Ομάδας Εξαγωγικών Πιστώσεων» μέχρι και το 
τέλος Ιανουαρίου 2007 έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 480 Συνεδριάσεις. 
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Σημειώνεται ότι κατά τις Συνεδριάσεις των Συμμετεχόντων, έχει δικαίω
μα να παίρνει το λόγο και να εκφράζει τις «θέσεις» της Ε.Κ. μόνο ο εκπρόσω
πος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρ' όλο που παρίστανται και οι Αντιπροσω
πείες των 27 χωρών-μελών της Ε.Ε. Όπως αναφέραμε παραπάνω, οι εκάστοτε 
και επί συγκεκριμένων θεμάτων «θέσεις» της Ε.Κ. αποφασίζονται στις Συνε
δριάσεις της «Ομάδας Εξαγωγικών Πιστώσεων» στις Βρυξέλλες. Εάν όμως 
κατά τη Συνεδρίαση των Συμμετεχόντων προκύψει θέμα που δεν μπορούσε 
να προβλεφθεί και αποφασιστεί στις Βρυξέλλες, τότε ο εκπρόσωπος της Ευ
ρωπαϊκής Επιτροπής έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Πρόεδρο της Ομά
δας των Συμμετεχόντων να αποχωρήσουν από την αίθουσα οι Αντιπροσωπείες 
των κρατών-μελών του ΟΟΣΑ που δεν ανήκουν στην Ε.Ε., προκειμένου να γί
νει μία σύντομη «Συνεδρίαση Συντονισμού» (Coordination Meeting) των Αντι
προσωπειών των κρατών-μελών της Ε.Ε. μεταξύ τους, φυσικά με τη συμμετοχή 
του Προέδρου της Ομάδας Εξαγωγικών Πιστώσεων των Βρυξελλών και του 
εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε να ληφθεί επιτόπου απόφαση 
για το θέμα που προέκυψε ξαφνικά. Αμέσως μετά τη Συνεδρίαση Συντονισμού, 
επανέρχονται στην αίθουσα οι Αντιπροσωπείες των μη Κοινοτικών κρατών-
μελών του ΟΟΣΑ και συνεχίζεται κανονικά η Συνεδρίαση των Συμμετεχόντων. 

Θα πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι η συμμετοχή στην «Ομάδα των 
Συμμετεχόντων» Αντιπροσωπείας κράτους-μέλους του ΟΟΣΑ που δεν ανήκει 
στην Ε.Ε. δεν είναι εξ ορισμού δεδομένη22 αφού υπάρχουν συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στην Ομάδα, δηλ. η συμμετοχή πρέπει να ζη
τηθεί επίσημα από το κράτος-μέλος του ΟΟΣΑ και να πληρούνται συγκε
κριμένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια συμμετοχής, όσον αφορά κυρίως στην 
εμπειρία και τις επιδόσεις σε θέματα σχετικά με τη χρηματοδότηση και α
σφάλιση μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων. Για τα δύο πρώτα 
χρόνια, το κράτος-μέλος συμμετέχει στις Συνεδριάσεις των Συμμετεχόντων 
ως «παρατηρητής» (observer). Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να συμμετέχει στις 
συζητήσεις, να διατυπώνει απόψεις, κλπ., αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

Όσον αφορά στη θεματολογία των «Συνεδριάσεων Ολομέλειας» της Ομά
δας των «Συμμετεχόντων στο Διακανονισμό», αυτή σχετίζεται με τη σωστή 

22. Παρ' όλο που η Τουρκία είναι κράτος-μέλος του ΟΟΣΑ από πολλά χρόνια, 
δεν συμμετέχει στην «Ομάδα των Συμμετεχόντων στο Διακανονισμό». Το Μάρτιο του 
2006 η Τουρκία υπέβαλε αίτημα για συμμετοχή της ως «παρατηρητής» στις Συνεδριά
σεις των Συμμετεχόντων και η ομόφωνη απόφαση των Συμμετεχόντων για αποδοχή 
του αιτήματος λήφθηκε στη Συνεδρίαση του Νοεμβρίου 2006. 
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εφαρμογή των διατάξεων της Συμφωνίας του «Διακανονισμού« (Arrangement on 

Officially Supported Export Credits), την οποία περιγράψαμε συνοπτικά στην 

υποδιαίρεση 6.2., καθώς και με τροποποιήσεις της Συμφωνίας, ανάλογα με 

τις ανάγκες που δημιουργούνται στα πλαίσια προσαρμογής της στις μεταβαλ

λόμενες συνθήκες και πρακτικές του διεθνούς εμπορίου. 

Όπως αναφέραμε στην υποδιαίρεση 6.2., περιγράφοντας συνοπτικά τα 

κύρια σημεία της Συμφωνίας του Διακανονισμού, από το 2003 μέχρι σήμερα 

(Ιανουάριος 2007), η «Ομάδα των Συμμετεχόντων στο Διακανονισμό» έχει προ

χωρήσει σε πλήρη αναμόρφωση του κειμένου της Συμφωνίας, με τριπλό στό

χο: (1) να γίνει το κείμενο πιο φιλικό στο χρήστη, (2) να υπάρχει μεγαλύτερη 

διαφάνεια στις διατάξεις, και (3) να είναι πιο συμβατό με τους κανόνες του 

ΠΟΕ. Η παραπάνω προσπάθεια της πλήρους αναμόρφωσης του κειμένου του 

«Διακανονισμού» έχει ήδη προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό, ενώ η υλοποίηση της 

αναμόρφωσης του κειμένου έγινε σε δύο φάσεις. Η 1Π φάση ολοκληρώθηκε 

επί Ελληνικής Προεδρίας (1° 6μηνο 2003, με Πρόεδρο της Ομάδας Εξαγωγι

κών Πιστώσεων του Συμβουλίου της Ε.Ε. τον υποφαινόμενο) και ήταν γνωστή 

ως «track I issues», ενώ η 2^ φάση άρχισε το 2004, προβλέπεται να ολοκλη

ρωθεί μέχρι το τέλος του 2007, και είναι γνωστή ως «track II issues». Τα «track 

I issues» ήταν θέματα «στρωτά» και αφορούσαν διατάξεις που δεν άλλαξαν 

στην ουσία παρά μόνο στο «λεκτικό» τους, ενώ τα «track II issues» είναι συγκε

κριμένα θέματα πολύ πιο ουσιώδη των οποίων οι μεταβολές χρειάζονταν συ

ζήτηση σε βάθος. 

7.3. »Ομάδα Εξαγωγικών Πιστώσεων & Εγγυήσεων» του ΟΟΣΑ 

Εισαγωγικά θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η «Ομάδα Εξαγωγικών Πι

στώσεων & Εγγυήσεων» (Working Party on Export Credits & Credit Guarantees) 

συνεδριάζει και αυτή στον ΟΟΣΑ τον Απρίλιο και Νοέμβριο κάθε έτους, με τη 

διαφορά ότι στις Συνεδριάσεις της Ομάδας αυτής μπορούν να έχουν το λόγο 

όλες οι Αντιπροσωπείες των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ, σε αντίθεση με ό,τι 

συμβαίνει στις Συνεδριάσεις της «Ομάδας των Συμμετεχόντων», όπου η Ε.Κ. 

είναι ένας «Συμμετέχων», και επομένως, η «θέση» της εκφράζεται μόνο από 

τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο οποίος συμμετέχει σε όλες τις 

Συνεδριάσεις της «Ομάδας Εξαγωγικών Πιστώσεων» του Συμβουλίου της Ε.Ε. 

στις Βρυξέλλες. 

Οι παραπάνω εισαγωγικές παρατηρήσεις ισχύουν απλά γιατί, μέσω 

των Αντιπροσωπειών των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ που συμμετέχουν στις Συ-
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νεδριάσεις της «Ομάδας Εξαγωγικών Πιστώσεων & Εγγυήσεων», εκπροσω

πούνται κυρίως οι ΟΑΕΠ των χωρών-μελών ΟΟΣΑ. Αυτό συμβαίνει, γιατί βα

σική αρμοδιότητα της «Ομάδας Εξαγωγικών Πιστώσεων & Εγγυήσεων» είναι 

η κατάρτιση Συμφωνιών για την εφαρμογή συγκεκριμένων πρακτικών και πο

λιτικών από όλους τους ΟΑΕΠ των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ σχετικών με διά

φορα θέματα, όπως π.χ. η προστασία του περιβάλλοντος, ή η πάταξη της δω

ροδοκίας ξένων αξιωματούχων του δημόσιου τομέα, κυρίως σε αναπτυσσό

μενες χώρες, από εξαγωγείς ή κατασκευαστές τεχνικών έργων ανεπτυγμένων 

χωρών, προκειμένου να ανατεθεί στους τελευταίους συγκεκριμένη παραγ

γελία χωρίς τη διεξαγωγή διεθνούς διαγωνισμού. 

Τα κυριότερα θέματα που συζητούνται τα τελευταία 2-3 χρόνια, και για 

τα οποία έχουν καταρτιστεί σχετικές Συμφωνίες που εφαρμόζονται ήδη, είναι 

τα εξής: (1) Εξαγωγικές Πιστώσεις και Περιβάλλον (Export Credits and the 

Environment), (2) Εξαγωγικές Πιστώσεις και Δωροδοκία (Export Credits and Bri

bery), (3) Εξαγωγικές Πιστώσεις και Μη Παραγωγικές Δαπάνες (Export Credits 

and Unproductive Expenditure). Δεν θα περιγράψουμε συνοπτικά τα παραπά

νω θέματα, γιατί αυτό το κάναμε ήδη στην υποδιαίρεση 6.2. 

7.4. «Ομάδα Ειδικών Διαβουλεύσεων» του ΟΟΣΑ 

Στις συνεδριάσεις της «Ομάδας Ειδικών Διαβουλεύσεων» (Consultations 

Group) συμμετέχουν Αντιπροσωπείες των Συμμετεχόντων στο Διακανονισμό 

του ΟΟΣΑ που αναφέραμε παραπάνω. Οι Συνεδριάσεις αυτές γίνονται 2 φο

ρές το χρόνο, ή και περισσότερες αν χρειαστεί, ανάλογα με την ποσότητα των 

θεμάτων που συγκεντρώνονται στην ημερήσια διάταξη. 

Οι Συνεδριάσεις «Ειδικών Διαβουλεύσεων» συνδέονται με συγκεκριμέ

νες διατάξεις του «Διακανονισμού», και ειδικότερα, με εκείνες που αφορούν 

στη δυνατότητα κράτους-μέλους του ΟΟΣΑ να παράσχει «συνδεδεμένη βοή

θεια» (tied aid) σε συγκεκριμένη αναπτυσσόμενη χώρα που δεν είναι μέλος 

του ΟΟΣΑ, υπό τη μορφή ενός αναγκαίου για τη λήπτρια χώρα «project», αλ

λά με πολύ ευνοϊκούς πιστωτικούς όρους (δηλ. με επίπεδο χαριστικότητας του

λάχιστον 35%, ή 50% αν πρόκειται για ελάχιστα ανεπτυγμένες χώρες). Εδώ 

θα πρέπει να αναφέρουμε τη διαφορά μεταξύ «μη συνδεδεμένης βοήθειας» 

(untied aid) και «συνδεδεμένης βοήθειας» (tied aid). Στην περίπτωση της «μη 

συνδεδεμένης βοήθειας», η βοήθεια παρέχεται χωρίς κανένα αντάλλαγμα, 

δηλ. δεν αποτελεί πίστωση με ευνοϊκούς όρους, αλλά καθαρή δωρεά (grant). 

Αντίθετα, στην περίπτωση της «συνδεδεμένης βοήθειας», σε αντάλλαγμα της 
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παρεχόμενης με πολύ ευνοϊκούς όρους πίστωσης, υπάρχει ειδική συμφωνία 

μεταξύ δότριας και λήπτριας χώρας, όπου η δότρια χώρα έχει συγκεκριμένα 

οφέλη. Π.χ., η δότρια χώρα προτιμάται στις κρατικές προμήθειες της λήπτριας 

χώρας, ως προμηθευτής συγκεκριμένων κεφαλαιουχικών αγαθών, ή πρώτων 

υλών και ενδιάμεσων προϊόντων που συνήθως είναι απαραίτητα για τη λειτουρ

γία του συγκεκριμένου σχεδίου (project). Υπό την έννοια αυτή, θα μπορούσα

με να πούμε ότι το «Ελληνικό Σχέδιο Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Βαλ

κανίων» (ΕΣΟΑΒ) αποτελεί «συνδεδεμένη βοήθεια» που θα παράσχει η Ελ

λάδα προς τις συγκεκριμένες βαλκανικές χώρες. 

Με βάση τις συγκεκριμένες διατάξεις του Διακανονισμού, τα κράτη-

μέλη του ΟΟΣΑ μπορούν να παράσχουν σε μια αναπτυσσόμενη χώρα «συνδε

δεμένη βοήθεια» μέσω της κατασκευής ενός συγκεκριμένου σχεδίου με πολύ 

ευνοϊκούς όρους πίστωσης, μόνο υπό ορισμένες προϋποθέσεις οι οποίες, με 

βάση το άρθρο 34 του Διακανονισμού, είναι γνωστές ως «two key tests», ενώ 

τη σχετική διαδικασία περιγράψαμε συνοπτικά στην υποδιαίρεση 6.2., όταν 

αναφερθήκαμε στις βασικές διατάξεις της Συμφωνίας του «Διακανονισμού». 

Η διαδικασία εξέτασης των σχεδίων με βάση τα «two key tests» είναι 

το βασικό αντικείμενο των Συνεδριάσεων «Ειδικών Διαβουλεύσεων των Συμμε

τεχόντων του ΟΟΣΑ. Επίσης, στις Συνεδριάσεις «Ειδικών Διαβουλεύσεων» συ

ζητούνται και θέματα «μεθοδολογίας» όσον αφορά στην κατάρτιση των μελε

τών βιωσιμότητας των σχεδίων, στη διαδικασία αξιολόγησης των σχεδίων από 

τους Συμμετέχοντες, κλπ. Με βάση διατάξεις του Διακανονισμού, οι χώρες-

μέλη του ΟΟΣΑ που ενδιαφέρονται να υποβάλουν συγκεκριμένα σχέδια για 

εξέταση και έγκριση από τους Συμμετέχοντες, υποβάλλουν σε όλους τους άλ

λους Participants για μελέτη, τουλάχιστον 20 ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση 

«Ειδικών Διαβουλεύσεων, αντίτυπα της μελέτης βιωσιμότητας του σχεδίου. 

7.5. «Ομάδα Ασφαλίστρων» του ΟΟΣΑ 

Όπως αναφέραμε παραπάνω, ο σκοπός σύνταξης και εφαρμογής του 

«Διακανονισμού» των Συμμετεχόντων είναι η θέσπιση ενιαίων και διαφανών 

κανόνων παροχής χρηματοδότησης και ασφάλισης των μεσο-μακροπρόθεσμων 

εξαγωγικών πιστώσεων, ούτως ώστε ο ανταγωνισμός μεταξύ των χωρών-μελών 

του ΟΟΣΑ να γίνεται με βάση τις τιμές και την ποιότητα των πωλουμένων «επί 

πιστώσει» προϊόντων και υπηρεσιών, και όχι με παροχή ολοένα και πιο ευ

νοϊκών όρων χρηματοδότησης και ασφάλισης των πιστώσεων, εις βάρος των 

Κρατικών Προϋπολογισμών. 
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Στα πλαίσια του παραπάνω στόχου, και δεδομένου ότι ο «Διακανονι
σμός» αφορά κυρίως σε θέματα χρηματοδότησης των εξαγωγικών πιστώ
σεων, οι Συμμετέχοντες ορθά αποφάσισαν να θεσπίσουν κανόνες γύρω από 
τους όρους παροχής ασφάλισης των μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πι
στώσεων, δηλ. να θεσπίσουν μία ενιαία και αντικειμενική μέθοδο προσδιορισμού 
των σχετικών ασφαλίστρων, καθορίζοντας συγκεκριμένα «Ελάχιστα Επίπεδα 
Ασφαλίστρων» (MPRs: Minimum Premium Rates), τα οποία θα αντικατοπτρίζουν 
πιο «ρεαλιστικά» το κόστος ασφάλισης για τους ΟΑΕΠ των χωρών ΟΟΣΑ. 

Ο στόχος στην περίπτωση αυτή είναι τα εισπραττόμενα ασφάλιστρα 
για την κάλυψη των κινδύνων μη πληρωμής των μεσο-μακροπρόθεσμων εξα
γωγικών πιστώσεων να είναι επαρκή, μακροχρονίως, για την κάλυψη των κα
ταβαλλόμενων αποζημιώσεων και του σχετικού λειτουργικού κόστους. Δηλ., 
τα ασφάλιστρα θα πρέπει να κυμαίνονται σε τέτοια επίπεδα, ώστε σε μακρο
χρόνια βάση να επιτυγχάνεται «ισοσκελισμός» (break-even) μεταξύ των εισπρατ
τόμενων ασφαλίστρων και επανεισπράξεων (recoveries) από τη μια πλευρά, 
και των καταβαλλόμενων αποζημιώσεων και των εξόδων λειτουργίας (operat
ing cost) από την άλλη. 

Με ένα απλό τύπο, ο παραπάνω ισοσκελισμός μπορεί να παρουσιαστεί 
ως η μηδενική διαφορά μεταξύ των επιμέρους δύο αθροισμάτων ως εξής: 
(ασφάλιστρα + επανεισπράξεις) - (αποζημιώσεις + λειτουργικό κόστος) = 0. 
Αυτός ο τύπος μάς δίνει αυτό που διεθνώς είναι γνωστό ως «λειτουργικό αποτέλεσμα» 
(operating result) για κάθε ΟΑΕΠ, δηλ. μας δίνει την εικόνα απόδοσης του 
αντίστοιχου ΟΑΕΠ, είτε πρόκειται για τη δραστηριότητα του στις βραχυ
πρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις, είτε στις μεσο-μακροπρόθεσμες εξαγω
γικές πιστώσεις. Όταν το «λειτουργικό αποτέλεσμα» (operating result) < 0, τό
τε έχουμε «λειτουργικό έλλειμμα» (operating deficit), ενώ όταν το «λειτουργικό 
αποτέλεσμα» (operating result) > 0, τότε έχουμε «λειτουργικό πλεόνασμα» 
(operating surplus). 

Εννοείται ότι μέχρι και σήμερα, σε όλους τους ΟΑΕΠ των χωρών-
μελών του ΟΟΣΑ, η δραστηριότητα ασφάλισης μεσο-μακροπρόθεσμων εξα
γωγικών πιστώσεων, τεχνικών έργων, κλπ. παρουσιάζει «operating deficit», γι' 
αυτό και ο μακροχρόνιος στόχος είναι να έχουν οι ΟΑΕΠ «break-even», δηλα
δή «operating balance». Είναι προφανές ότι η επίτευξη αυτού του στόχου θα 
σημαίνει λιγότερη επιβάρυνση για τους Κρατικούς Προϋπολογισμούς των χω-
ρών-μελών του ΟΟΣΑ, αφού οι αποζημιώσεις για τις παραπάνω ασφαλιζόμενες 
δραστηριότητες καταβάλλονται από τα αντίστοιχα Εγγυοδοτικά Κεφάλαια των 
ΟΑΕΠ. 
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Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, όπως είπαμε παραπάνω, έχουν 

ήδη καθοριστεί «Ελάχιστα Επίπεδα Ασφαλίστρων» (MPRs: Minimum Premium 

Rates) με βάση το άρθρο 24 της Συμφωνίας του Διακανονισμού, το οποίο πε

ριγράψαμε συνοπτικά στην υποδιαίρεση 6.2. Θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ 

ότι οι ΟΑΕΠ των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ υποχρεούνται να εφαρμόζουν τα 

καθορισθέντα «ελάχιστα επίπεδα ασφαλίστρων», δηλ. μπορούν να επιβάλλουν 

υψηλότερα, αλλά ποτέ χαμηλότερα από τα συγκεκριμένα ελάχιστα επίπεδα 

ασφαλίστρων. 

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η «Ομάδα Ασφαλίστρων» έχει μόνιμο 

χαρακτήρα, όπως και η «Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για τον Κίνδυνο Χώρας». 

Με σχετικά έγγραφα-εκθέσεις που υποβάλλει δύο φορές το χρόνο, ο Πρόε

δρος της «Ομάδας Ασφαλίστρων» ενημερώνει την «Ομάδα των Συμμετεχόντων 

στο Διακανονισμό» για την πορεία εφαρμογής της Συμφωνίας των Ασφα

λίστρων, ώστε αν υπάρξει ανάγκη να προταθούν τυχόν τροποποιήσεις της. 

Επίσης, η «Ομάδα Ασφαλίστρων» έχει λάβει εντολή και ήδη εργάζεται πάνω 

σε ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα, δηλ. τη διαμόρφωση «ελάχιστων επιπέδων 

ασφαλίστρων» για τον εμπορικό κίνδυνο, δηλ. την αφερεγγυότητα ή υπερημε

ρία του ξένου αγοραστή- οφειλέτη, φυσικού ή νομικού προσώπου. 

7.6. «Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για τον Κίνδυνο Χώρας» του ΟΟΣΑ 

Στα πλαίσια των διατάξεων της Συμφωνίας του «Διακανονισμού» για τα 

«Ελάχιστα Επίπεδα Ασφαλίστρων», έχει συγκροτηθεί επίσης, και λειτουργεί σε 

μόνιμη βάση, μία άλλη Ομάδα Εργασίας που ονομάζεται «Ομάδα Εργασίας 

Εμπειρογνωμόνων Κινδύνου Χώρας» (Group of Country Risk Experts). Στην 

Ομάδα αυτή συμμετέχουν εμπειρογνώμονες από τους ΟΑΕΠ όλων των χω

ρών-μελών του ΟΟΣΑ, ενώ έργο της Ομάδας είναι η επαναξιολόγηση του 

πολιτικού κινδύνου των χωρών του μοντέλου, με βάση την οποία άλλες χώρες 

αναβαθμίζονται (δηλ. μικραίνει ο αριθμός που δείχνει την κατηγορία πολιτικού 

κινδύνου στην οποία εντάσσονται), και άλλες χώρες υποβαθμίζονται (δηλ. με

γαλώνει ο αριθμός που δείχνει την κατηγορία πολιτικού κινδύνου στην οποία 

εντάσσονται). 

Η παραπάνω Ομάδα συνέρχεται 4 φορές το χρόνο (Ιανουάριο, Απρί

λιο, Ιούνιο, Οκτώβριο) και επαναξιολογεί τον πολιτικό κίνδυνο για συγκεκρι

μένες χώρες μη-μέλη ΟΟΣΑ, τροφοδοτώντας το παραπάνω μοντέλο με στοι

χεία της οικονομικής, δημοσιονομικής και πολιτικής κατάστασης των χωρών. 

Πιο συγκεκριμένα, στη συνεδρίαση του Ιανουαρίου η Ομάδα επαναξιολογεί 
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τον πολιτικό κίνδυνο στις χώρες της Ευρώπης και τις χώρες CIS (Ανεξάρ
τητες Χώρες της πρώην ΕΣΣΔ), στη συνεδρίαση του Απριλίου τις χώρες της 
Ασίας και Νοτίου Αφρικής, στη συνεδρίαση του Ιουνίου τις χώρες της Αμε
ρικής και της Κεντρικής & Ανατολικής Αφρικής και στη συνεδρίαση του Οκτω
βρίου τις χώρες της Μέσης Ανατολής, Βόρειας & Δυτικής Αφρικής. 

Μετά από κάθε συνεδρίαση της παραπάνω Ομάδας, ο σχετικός πίνακας 
με τις 204 περίπου χώρες, ταξινομημένες στις 8 κατηγορίες πολιτικού κινδύνου, 
δημοσιεύεται και παρουσιάζεται στις ιστοσελίδες του ΟΟΣΑ (www.oecd.org), 
δεδομένου ότι μετά από κάθε συνεδρίαση κάποιες χώρες του πίνακα έχουν 
αναβαθμιστεί και κάποιες άλλες έχουν υποβαθμιστεί όσον αφορά στην κα
τηγορία πολιτικού κινδύνου στην οποία υπάγονται. 

Με δεδομένα τα παραπάνω, και όσα αναφέραμε ήδη στην υποδιαίρεση 
6.2., γίνεται φανερό γιατί κάποιες χώρες μη-μέλη του ΟΟΣΑ κατά καιρούς 
ασκούν «πολιτικές πιέσεις» προς τις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ για αναβάθμιση 
της χώρας τους στο σχετικό πίνακα, ή μη υποβάθμιση της. Είναι προφανή τα 
οφέλη της χώρας που αναβαθμίζεται, αφού η ταξινόμηση της σε χαμηλότερη 
κατηγορία πολιτικού κινδύνου συνεπάγεται και χαμηλότερα επίπεδα ελάχι
στων ασφαλίστρων, ενώ ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει όταν μία χώρα υπο
βαθμίζεται με ταξινόμηση της σε υψηλότερη κατηγορία πολιτικού κινδύνου. 
Εννοείται ότι οι εξαγωγείς ή κατασκευαστές τεχνικών έργων που παρέχουν πι
στώσεις σε ιδιωτικούς ή δημόσιους αγοραστές σε χώρες μη-μέλη του ΟΟΣΑ, 
ασφαλίζουν τις παρεχόμενες πιστώσεις στους ΟΑΕΠ των χωρών τους, μετα-
κυλίοντας το κόστος ασφάλισης στους αγοραστές, μέσω αντίστοιχης αύξη
σης της αξίας των προϊόντων που εξάγουν ή των τεχνικών έργων που κατα
σκευάζουν. 

Οι παραπάνω «πολιτικές πιέσεις» ασκούνται συνήθως μέσω επιστολών 
που απευθύνονται από τους Πρέσβεις των χωρών μη-μελών του ΟΟΣΑ προς 
τα Υπουργεία Οικονομικών και τους αντίστοιχους ΟΑΕΠ των χωρών-μελών 
του ΟΟΣΑ, επειδή οι Πρέσβεις έχουν τη λανθασμένη εντύπωση ότι το θέμα 
αναβάθμισης ή υποβάθμισης είναι «πολιτικό», πράγμα που δεν ισχύει. Οι εμπει
ρογνώμονες των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ που συμμετέχουν στην «Ομάδα 
Εμπειρογνωμόνων Κινδύνου Χώρας» λειτουργούν με αυστηρά «τεχνοκρατικά» 
κριτήρια, αναβαθμίζοντας ή υποβαθμίζοντας μία χώρα μη-μέλος του ΟΟΣΑ με 
βάση τα πρόσφατα στοιχεία που δείχνουν την οικονομική, δημοσιονομική και 
πολιτική κατάσταση της αξιολογούμενης χώρας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

8.1. Γενικά συμπεράσματα 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η χρηματοδότηση και ασφάλιση των βραχυ

πρόθεσμων και μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων συμβάλλουν 

σε σημαντικό βαθμό στην απρόσκοπτη λειτουργία και ανάπτυξη του διεθνούς 

εμπορίου. Χωρίς αυτές, το εμπόριο μεταξύ των βιομηχανικά ανεπτυγμένων χω-

ρών-μελών του ΟΟΣΑ και των αναπτυσσόμενων χωρών μη-μελών του ΟΟΣΑ 

θα ήταν πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο. Βέβαια, χρήση των εξαγωγικών πι

στώσεων γίνεται και στα πλαίσια του εμπορίου μεταξύ των ανεπτυγμένων χω-

ρών-μελών του ΟΟΣΑ, αλλά στην περίπτωση αυτή υπάγονται κυρίως οι βρα

χυπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις (με μέγιστη διάρκεια μέχρι 2 έτη). Για το 

λόγο αυτό, σήμερα λειτουργούν πάνω από 100 ιδιωτικοί και κρατικοί ΟΑΕΠ 

σε όλο τον κόσμο, ενώ σχεδόν καθημερινά δημιουργούνται νέοι τέτοιοι Ορ

γανισμοί σε αναπτυσσόμενες χώρες εκτός ΟΟΣΑ. 

Με βάση την ανάλυση της παρούσας εργασίας, θα μπορούσαμε να 

πούμε ότι, όσον αφορά στη χρηματοδότηση των βραχυπρόθεσμων εξαγωγι

κών πιστώσεων στη χώρα μας, η υπάρχουσα προσφορά από το τραπεζικό σύ

στημα, η οποία κατά την τελευταία δεκαετία συμπληρώνεται και από τις 10 

εταιρείες factoring που λειτουργούν στην Ελλάδα, είναι επαρκής για την κά

λυψη των υφιστάμενων αναγκών των Ελλήνων εξαγωγέων. 

Ειδικότερα, όσον αφορά στο θεσμό του factoring ο οποίος παίζει ση

μαντικό ρόλο στα πλαίσια της χρηματοδότησης των βραχυπρόθεσμων εξα

γωγικών πιστώσεων, και παρ' όλο που αυτός λειτουργεί στην Ε.Ε. αλλά και γε

νικότερα στις αναπτυγμένες χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ για πάνω από 50 χρόνια, 

για την Ελλάδα αποτελεί ένα «νέο» σχετικά χρηματοδοτικό προϊόν, αφού το 

θεσμικό πλαίσιο και οι πρώτες εταιρείες factoring λειτουργούν από το 1994, 

δηλ. μόνο για 12 χρόνια. 

Όμως, η πολύ σημαντική εξέλιξη του factoring στην Ελλάδα την τελευ

ταία δεκαετία μάς δείχνει ότι ο θεσμός έχει ακόμα τεράστια περιθώρια ανά

πτυξης, δεδομένου ότι για πολλές χιλιάδες Έλληνες εξαγωγείς ο θεσμός είναι 

ακόμη «άγνωστη έννοια». Αρκεί να σημειώσουμε εδώ ότι ο συνολικός κύκλος 

εργασιών των 10 εταιρειών factoring που λειτουργούν στη χώρα μας αυξή

θηκε από 317 εκατ. € το 1996 σε 4.510 εκατ. € το 2005, δηλ. με μέσο ετήσιο 
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ρυθμό αύξησης 34,3% στη δεκαετία 1996-2005. Η σημαντική αυτή εξέλιξη 
δείχνει ότι ο θεσμός εξυπηρετεί σημαντικά τους Έλληνες εξαγωγείς, οι οποίοι 
όλο και περισσότερο εξοικειώνονται με το θεσμό και αναζητούν τις σχετικές 
προσφερόμενες υπηρεσίες. 

Όσον αφορά στη χρηματοδότηση των μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγω
γικών πιστώσεων (δηλ. άνω των δύο ετών), υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο που 
επιτρέπει στις τράπεζες να παρέχουν τέτοιες πιστώσεις, αλλά φαίνεται ότι, 
όταν πρόκειται για πιστώσεις προς δημόσιους ή ιδιωτικούς αγοραστές σε χώ
ρες εκτός ΟΟΣΑ, οι τράπεζες διστάζουν να παρέχουν χρηματοδότηση, εκτός 
εάν η σχετική συναλλαγή είναι ασφαλισμένη από τον ΟΑΕΠ. Αντίθετα απ' ό,τι 
συμβαίνει σε άλλες αναπτυγμένες χώρες της Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ, στην Ελλά
δα δεν υπάρχουν ούτε κρατικές Τράπεζες Εξωτερικού Εμπορίου, αλλά ούτε 
άλλοι ειδικοί φορείς για παροχή χρηματοδότησης των μεσο-μακροπρόθεσμων 
εξαγωγικών πιστώσεων. Αυτό το γεγονός δεν πρέπει να μας προξενεί εντύ
πωση, αν λάβουμε υπόψη ότι η Ελλάδα εδώ και περίπου 10 χρόνια άρχισε να 
εξάγει προϊόντα που δικαιολογούν εξαγωγικές πιστώσεις άνω των δύο ετών, 
και γι' αυτό βασικά το λόγο, η σχετική ζήτηση για χρηματοδότηση μεσο-μα
κροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων είναι ακόμα «ασθενική» και όχι συ
νεχής. Άλλωστε, κρατικές Τράπεζες Εξωτερικού Εμπορίου ή άλλοι κρατικοί 
ειδικοί φορείς δεν υπάρχουν ούτε στην Ιρλανδία ή Ολλανδία που είναι πολύ 
πιο ανεπτυγμένες εξαγωγικά από την Ελλάδα. 

Στον τομέα της χρηματοδότησης βραχυπρόθεσμων και κυρίως μεσο
πρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων που συνδέονται με εμπόριο και επενδύ
σεις στις 11 συγκεκριμένες χώρες του Ευξείνου Πόντου, θεωρούμε ότι η Πα-
ραευξείνια Τράπεζα παίζει σημαντικό ρόλο. Όμως, πιστεύουμε ότι η Τράπεζα 
δεν έχει καταβάλει μέχρι σήμερα σοβαρές προσπάθειες για προβολή του έρ
γου της και για ενημέρωση των ενδιαφερόμενων επιχειρηματιών στην Ελλάδα 
και στις άλλες 10 χώρες. 

Όσον αφορά τώρα στον τομέα ασφάλισης των βραχυπρόθεσμων εξα
γωγικών πιστώσεων, στην ανάλυση της υποδιαίρεσης 5.3. αναφέραμε ότι η προ
σφορά των σχετικών υπηρεσιών ασφάλισης είναι υπερεπαρκής στην Ελλάδα, 
αν λάβουμε υπόψη τη σχετικά χαμηλή ζήτηση, αφού υπολογίζεται ότι από τις 
10.000 εξαγωγικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες σε όλα τα Επιμελη
τήρια της Ελλάδος, μόνο το 15% περίπου χρησιμοποιεί υπηρεσίες ασφάλισης 
των εξαγωγικών πιστώσεων. Επομένως, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η χαμη
λή ζήτηση μπορεί να αποδοθεί κυρίως σε δύο παράγοντες. Πρώτον, στην ελ
λιπή ή ανύπαρκτη ενημέρωση των εξαγωγικών επιχειρήσεων, και κυρίως των 
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MME και, δεύτερον, στην έλλειψη «ασφαλιστικής συνείδησης» των εξαγω
γέων, γεγονός που άλλωστε ισχύει γενικότερα για τους Έλληνες. 

Από τα παραπάνω, μπορούμε να πούμε ότι ο κλάδος ασφάλισης των 
βραχυπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων, μέσω του κρατικού ΟΑΕΠ, των τριών 
ιδιωτικών εταιρειών ασφάλισης πιστώσεων, αλλά και των 10 εταιρειών factor
ing, έχει ακόμη μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης στην Ελλάδα, τουλάχιστον για 
την περίοδο 2007-2015. 

Για τον τομέα ασφάλισης των μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πι
στώσεων θα μπορούσαμε επίσης να πούμε ότι η προσφορά στην Ελλάδα εί
ναι επαρκής, παρ' όλο που οι σχετικές υπηρεσίες προσφέρονται μόνο από τον 
ΟΑΕΠ ο οποίος είναι «μονοπώλιο» στην προκειμένη περίπτωση. Φυσικά, αυτό 
δεν σημαίνει ότι οι ιδιωτικές εταιρείες ασφάλισης δεν καλύπτουν μεσο-μακρο-
πρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις επειδή δεν τους παρέχεται σχετική άδεια 
από το Κράτος. Απλά, οι ιδιωτικές εταιρείες θεωρούν ότι η ασφάλιση μεσο-
μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων έναντι εμπορικών και πολιτικών κιν
δύνων, που εξ ορισμού αποτελούν «μη εμπορεύσιμους» κινδύνους, δεν μπορεί 
να είναι επικερδής δραστηριότητα. 

Το πρόβλημα εν προκειμένω είναι η πολύ χαμηλή ζήτηση για ασφάλι
ση μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων που συνδέονται με εξαγω
γές ή τεχνικά έργα εξωτερικού, καθώς και για ασφάλιση άμεσων ελληνικών 
επενδύσεων στο εξωτερικό. Το αντίστοιχο «target group» για τον ΟΑΕΠ είναι 
πολύ μικρό, αφού οι εταιρείες που εξάγουν προϊόντα που δικαιολογούν μεσο-
μακροπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις, καθώς και οι τεχνικές εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, είναι σχετικά μεγάλες εταιρείες αλλά 
ολιγάριθμες. 

Ο ΟΑΕΠ άρχισε να προσφέρει Προγράμματα Ασφάλισης Μεσο-μακρο
πρόθεσμων Εξαγωγικών Πιστώσεων το 1996, ενώ στην περίοδο 1996-2003 
υπήρξε μία πολύ σημαντική και αυξανόμενη ζήτηση για ασφάλιση μεσο-μα
κροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων για εξαγωγές και τεχνικά έργα εξωτε
ρικού, κυρίως προς χώρες της Κεντρικής & Ανατολικής Ευρώπης. Όμως, τα 
τελευταία 3 χρόνια η ζήτηση έχει μειωθεί σημαντικά, γεγονός που μπορεί να 
οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, στη μείωση των εμπορικών και κυρίως των πολι
τικών κινδύνων στις χώρες της Κεντρικής & Ανατολικής Ευρώπης, δηλ. στις χώ
ρες που κατά κύριο λόγο κατευθύνεται σημαντικό ποσοστό των ελληνικών 
εξαγωγών, και κυρίως αυτών που διακανονίζονται με πιστώσεις άνω των 2 ετών. 

Επίσης, την τελευταία τριετία σημειώθηκε σημαντική μείωση και όσον 
αφορά στην ασφάλιση επενδύσεων εξωτερικού έναντι πολιτικών κινδύνων, 
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δεδομένου ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ελληνικών άμεσων επενδύσεων 
στο εξωτερικό κατευθύνεται, ως γνωστόν, στις χώρες Κεντρικής & Ανατολικής 
Ευρώπης, όπου ο πολιτικός κίνδυνος έχει μειωθεί σημαντικά, όπως δείχνουν 
δελτία πληροφοριών για τον «κίνδυνο χώρας» (country risk) που δημοσιεύονται 
σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου, φυσικά με καταβολή ετήσιας 
συνδρομής, σε εταιρείες όπως η «Economist Intelligence Unit», η «World 
Market Research», κλπ. 

Κάτι άλλο που αξίζει να σημειωθεί, όσον αφορά στον τομέα χρηματο
δότησης και ασφάλισης των μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων 
στην Ελλάδα, είναι το γεγονός ότι οι σχετικές δεσμευτικές Συμφωνίες και 
Κανόνες που ισχύουν στα πλαίσια της Ε. Ε. και του Ο ΟΣΑ δεν επηρέασαν 
αρνητικά τον τομέα στην Ελλάδα. Θα λέγαμε μάλιστα ότι συνέβη το αντίθετο, 
δηλ. ο ΟΑΕΠ σχετικά εύκολα προσάρμοσε τις πολιτικές και πρακτικές του, 
άρχισε να προσφέρει «νέα» ασφαλιστικά προϊόντα, κλπ., εναρμονιζόμενος 
προς Οδηγίες του Συμβουλίου της Ε.Ε. και Συμφωνίες του ΟΟΣΑ, ενώ, ταυ
τόχρονα, οι Έλληνες με την παραπάνω εναρμόνιση του ΟΑΕΠ έπαψαν να βρί
σκονται σε υποδεέστερη μοίρα έναντι των ανταγωνιστών τους στις άλλες 
χώρες-μέλη της Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ. 

Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι, κατά τη διάρκεια κυρίως της τελευταίας 
δεκαετίας, υπήρξε στις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ, και κυρίως στην Ε.Ε., μία τάση 
ιδιωτικοποίησης των κρατικών ΟΑΕΠ όσον αφορά στον τομέα ασφάλισης των 
«εμπορεύσιμων» κινδύνων, δηλ. των εμπορικών και πολιτικών κινδύνων μη 
πληρωμής που συνδέονται με βραχυπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις προς 
χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ. Οι κρατικοί ΟΑΕΠ που ιδιωτικοποιήθηκαν λειτουργούν 
ως Α. Ε, για δικό τους λογαριασμό όσον αφορά στην κάλυψη των «εμπορεύ
σιμων» κινδύνων, φυσικά με σκοπό το κέρδος, με δικούς τους ισολογισμούς, 
κλπ. Όσον αφορά στην κάλυψη των «μη εμπορεύσιμων» κινδύνων, δηλ. των 
εμπορικών και πολιτικών κινδύνων μη πληρωμής που συνδέονται με βραχυ
πρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις προς χώρες μη-μέλη ΟΟΣΑ, καθώς και των 
εμπορικών και πολιτικών κινδύνων μη πληρωμής που συνδέονται με μεσο-
μακροπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις ανεξαρτήτως χώρας προορισμού, οι 
ιδιωτικοί ή οι ιδιωτικοποιημένοι πρώην κρατικοί ΟΑΕΠ έχουν υπογράψει ει
δικές συμβάσεις με τις Κυβερνήσεις {Υπουργεία Οικονομικών) των χωρών όπου 
λειτουργούν, με βάση τις οποίες οι ΟΑΕΠ καλύπτουν και τους «μη εμπο
ρεύσιμους» κινδύνους για λογαριασμό του Κράτους. Εννοείται ότι, με βάση 
τις παραπάνω συμβάσεις, οι ΟΑΕΠ αποδίδουν στο Κράτος τα ασφάλιστρα που 
αφορούν στους καλυπτόμενους «μη εμπορεύσιμους» κινδύνους, ενώ λαμβά
νουν από το Κράτος τα ποσά που αφορούν σε αντίστοιχες αποζημιώσεις. Με 
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βάση τις ίδιες αυτές συμβάσεις, οι ιδιωτικοποιημένοι ΟΑΕΠ εισπράττουν 
συγκεκριμένη «προμήθεια», η οποία καλύπτει ουσιαστικά το εργατικό κόστος 
και κάποιο περιθώριο κέρδους. 

Επίσης, μία άλλη τάση που επικράτησε κυρίως στην Ε.Ε. κατά την τε
λευταία δεκαετία, και αξίζει να σημειωθεί εδώ, είναι ότι οι ιδιωτικοί και ιδιω
τικοποιημένοι ΟΑΕΠ έχουν δραστηριοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό σε ασφαλιστι
κά προϊόντα που μέχρι πρότινος θεωρούνταν αποκλειστικότητα των κρατικών 
ΟΑΕΠ και μόνο. Δηλ. ασφαλίζουν «μη εμπορεύσιμους» κινδύνους που συνδέονται 
με βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις (2-5 ετών), 
κατά ένα μέρος με δική τους ευθύνη, ενώ για ένα άλλο μέρος που αφορά π.χ. 
τις θεωρούμενες ως πιο επικίνδυνες χώρες προορισμού, με αντασφάλιση από 
το Κράτος. Εννοείται ότι για τους «εμπορεύσιμους» και «μη εμπορεύσιμους» 
κινδύνους που καλύπτουν με δική τους ευθύνη, αντασφαλίζονται σε μεγάλες 
αντασφαλιστικές εταιρείες, όπως Lloyds, Munich Re, Swiss Re, κλπ. 

Θα πρέπει να σημειώσουμε επίσης ότι η παραπάνω τάση προβλέπεται 
να συνεχιστεί τουλάχιστον και για τα επόμενα 5 χρόνια, οπότε θα συνεχιστεί 
και η συνεχώς μειούμενη δραστηριότητα των κρατικών ΟΑΕΠ, όσον αφορά 
στην κάλυψη «μη εμπορεύσιμων» κινδύνων που συνδέονται με μεσοπρόθεσμες 
εξαγωγικές πιστώσεις, η οποία έχει αρχίσει τα τελευταία χρόνια. Στην περί
πτωση π.χ. του ECGD, ο οποίος αποτελεί κρατικό ΟΑΕΠ που λειτουργεί υπό τη 
μορφή «Department» στο Υπουργείο Εμπορίου & Βιομηχανίας, τα τελευταία 5 
χρόνια έχουν μειώσει το προσωπικό κατά 50 και πλέον άτομα. Για το λόγο 
αυτό, δεν πρέπει να μας εκπλήσσει η μειωμένη αντίστοιχη δραστηριότητα του 
ελληνικού ΟΑΕΠ κατά την τελευταία τριετία. 

Τέλος, θεωρούμε σκόπιμο να κλείσουμε τα γενικά συμπεράσματα της 
εργασίας μας με συνοπτική αναφορά στα συμπεράσματα της μελέτης «ECAs: 
Seeing the Forest, the Trees and the Future» της οποίας συγγραφέας είναι η 
Diana Smallridge23, Πρόεδρος και Γενική Διευθύντρια της «International Finan
cial Consulting, Ltd.». Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της παραπάνω μελέτης, 
στην επόμενη πενταετία είναι πιθανό να επικρατήσει ένα από τα ακόλουθα 3 
«εναλλακτικά σενάρια»: 

Σενάριο 1: Απόσυρση των ECAs (Export Credit Agencies). Στη 
διεθνή αγορά ο ανταγωνισμός των χωρών ΟΟΣΑ με τις χώρες μη-μέλη ΟΟΣΑ, 
και κυρίως με τις χώρες Βραζιλία, Ινδία και Κίνα, που έχουν εξελιχθεί σε «με-

23. Η μελέτη παρουσιάστηκε από τη συγγραφέα στα πλαίσια της Άτυπης Συνε
δρίασης της «Ομάδας Εξαγωγικών Πιστώσεων» του Συμβουλίου της Ε.Ε., η οποία διορ
γανώθηκε από τη φινλανδική Προεδρία στο Ελσίνκι την 6.10.2006. 
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γάλους παίκτες» στο διεθνές εμπόριο, μεγαλώνει και σκληραίνει συνεχώς, δε

δομένου ότι οι τρεις παραπάνω χώρες δεν υπόκεινται στους κανόνες της Συμ

φωνίας του ΟΟΣΑ «Arrangement on Officially Supported Export Credits» (Δια

κανονισμός). Οι αντιπαραθέσεις στον ανταγωνισμό μέσω επιδοτούμενων εξα

γωγικών πιστώσεων μεταφέρονται στις διαδικασίες διαιτησίας του ΠΟΕ. Οι 

Κυβερνήσεις των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ, και φυσικά της Ε.Ε., αποφασίζουν 

να αποσυρθούν από τη στήριξη των εξαγωγών μέσω .της ασφάλισης των εξα

γωγικών πιστώσεων και να αφήσουν τους ιδιωτικούς ή ιδιωτικοποιημένους 

ΟΑΕΠ να εξυπηρετούν μόνο αυτοί την υπάρχουσα ζήτηση. Η συμβολή των 

Κυβερνήσεων περιορίζεται μόνο στην παροχή σχετικών πληροφοριών. 

Σενάριο 2: Πλήρης επικράτηση των ιδιωτικών ECAs. Οι ιδιωτικοί ΟΑΕΠ 

επικρατούν σχεδόν ολοκληρωτικά και οι κρατικοί ΟΑΕΠ παραχωρούν τις πε

ρισσότερες υπηρεσίες στους ιδιωτικούς (πλήρες outsourcing). Όμως, οι κρα

τικοί ΟΑΕΠ διατηρούνται, έστω και υποτυπωδώς, για προληπτικούς κυρίως 

λόγους. Δηλ., αν οι διεθνείς συνθήκες ξαφνικά αλλάξουν ριζικά, λόγω απρό

σμενων συμβάντων όπως π.χ. πόλεμοι, τρομοκρατικά χτυπήματα, ή μεγάλες 

φυσικές καταστροφές, τότε οι ιδιωτικοί ΟΑΕΠ ή θα αυξήσουν υπέρμετρα τα 

ασφάλιστρα ή θα μειώσουν δραστικά τις καλύψεις τους, οπότε οι κρατικοί 

ΟΑΕΠ θα πρέπει να είναι σε ετοιμότητα για να αναλάβουν και πάλι δράση. 

Σενάριο 3: Δημιουργία ενός ενιαίου Κοινοτικού ΟΑΕΠ. Είναι γεγονός 

ότι, στις αρχές της δεκαετίας του '80, μία παρόμοια πρόταση είχε τεθεί στο 

Συμβούλιο της Ε.Ε. (Ομάδα Εξαγωγικών Πιστώσεων) από ορισμένες μικρές 

χώρες-μέλη της Ε.Ε., μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Όμως, η πρόταση αυ

τή κατά τη γνώμη μας δεν έγινε αποδεκτή από αρκετές χώρες της Ε.Ε., και 

κυρίως από τη Γερμανία, Ολλανδία, Γαλλία, για τον εξής κυρίως λόγο. Οι ΟΑΕΠ 

των τριών παραπάνω χωρών (HERMES, ATRADIUS, COFACE) δραστηριοποιού

νται διεθνώς, έχοντας εξαγοράσει άλλους μικρούς ιδιωτικούς ΟΑΕΠ ή έχοντας 

δημιουργήσει υποκαταστήματα σε πολλές χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ, οπότε δεν 

έχουν συμφέρον για δημιουργία ενός Κοινοτικού ΟΑΕΠ. Στην ουσία, οι παρα

πάνω τρεις ΟΑΕΠ αποτελούν τις γνωστές «τρεις αδελφές» στην παγκόσμια αγο

ρά ασφαλειών πιστώσεων, με μερίδια αντίστοιχα: HERMES 36%, ATRADIUS 

24%, COFACE 18%. Για τους παραπάνω λόγους, θεωρούμε ότι το Σενάριο 3 

μάλλον είναι απίθανο να συμβεί. 

8.2. Προτάσεις πολιτικής για την Ελλάδα 

Στη συνέχεια θα αναφέρουμε συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής που 

αποσκοπούν στην παραπέρα αναβάθμιση του ΟΑΕΠ, ιδίως όσον αφορά στη 
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στελέχωση του με ειδικευμένο προσωπικό, στον τρόπο διοίκησης του, στην 

ασφαλιστική του πολιτική, στον τρόπο λειτουργίας του, στον τρόπο εποπτείας 

του από το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών, κλπ., με στόχο την αναβάθ

μιση της λειτουργικότητας και τη βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων του 

Οργανισμού, αλλά ταυτόχρονα, την εναρμόνιση του με τα ισχύοντα στις άλ

λες χώρες-μέλη της Ε.Ε. Επίσης, συγκεκριμένες προτάσεις μας αφορούν και 

στην αναγκαία αναβάθμιση της λειτουργίας των Υπηρεσιών του Υπουργείου 

Οικονομίας & Οικονομικών που εποπτεύουν και καθοδηγούν τον ΟΑΕΠ, όπου 

τα υφιστάμενα προβλήματα είναι πολύ σοβαρά. 

Οι επιμέρους προτάσεις μας για την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων 

πολιτικής στην ουσία προκύπτουν από τα προβλήματα του ΟΑΕΠ και του 

εποπτεύοντος Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών που παραθέσαμε στην 

υποδιαίρεση 5.3.4. Επειδή κατά την περιγραφή των προβλημάτων αναπτύξαμε 

και τους λόγους που δημιουργούν τα προβλήματα, η παράθεση των προτά

σεων μας θα είναι πολύ συνοπτική, ως ακολούθως: 

1. Στελέχωση του ΟΑΕΠ με μικρό αριθμό ειδικευμένων και έμπειρων 

στελεχών. Αυτό ενδείκνυται να γίνει μέσω τροπολογίας του Ν. 2190/1994 

(ΑΣΕΠ), ώστε να δοθεί η δυνατότητα στον Οργανισμό να προσλάβει τουλά

χιστον 5 ειδικευμένα στελέχη εκτός της διαδικασίας ΑΣΕΠ. 

2. Εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων και πρακτικών όσον αφορά 

στην ασφάλιση των βραχυπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων, με στόχο τη 

βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων του ΟΑΕΠ, μέσω βελτίωσης του δεί

κτη «loss ratio», όπως: 

(i) Εφαρμογή υποχρεωτικής ασφάλισης «GLOBAL». 

(ϋ) Εφαρμογή υποχρεωτικού ετήσιου «ελάχιστου ασφαλίστρου». 

(iii) Εφαρμογή ετήσιου «μέγιστου ορίου» καταβαλλόμενων αποζημιώσεων. 

(iv) Εφαρμογή του συστήματος «Monthly Declarations» για τη διαχείριση 

και παρακολούθηση των ασφαλιζόμενων βραχυπρόθεσμων εξαγωγικών 

πιστώσεων. 

3. Στελέχωση των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονο

μικών που εποπτεύουν τον ΟΑΕΠ με ειδικευμένα στελέχη, η τουλάχιστον 

επιμόρφωση των υπηρετούντων ολιγάριθμων στελεχών που ασχολούνται 

με θέματα του ΟΑΕΠ. Οι Υπηρεσίες του ΥΠΟΙΟ που ασχολούνται με θέματα 

του ΟΑΕΠ είναι δύο. Η μία ασχολείται με την εποπτεία και καθοδήγηση του 

Οργανισμού και είναι η Διεύθυνση Συντονισμού Εξαγωγικής Πολιτικής (Τμήμα 

Εξαγωγικών Πιστώσεων), η οποία είναι ενταγμένη στη Γενική Διεύθυνση Διε

θνούς Οικονομικής Πολιτικής. Η άλλη ασχολείται με τη διαχείριση του Εγγυο-
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δοτικού Κεφαλαίου του ΟΑΕΠ και είναι η 25η Διεύθυνση Κίνησης Κεφαλαίων, 

Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών που υπάγεται στο Γενικό Λογιστήριο του Κρά

τους (ΓΛΚ). 

4. Να επιταχυνθούν όσο γίνεται οι διαδικασίες εκταμιεύσεως ποσού 

4.439.934,30 € υπέρ του ΟΑΕΠ από την 25η Διεύθυνση του Γ.Λ.Κ., στα 

πλαίσια της «Εγγυοδοσίας του Ελληνικού Δημοσίου». Ο ΟΑΕΠ τα τελευταία 

3-4 χρόνια κατέβαλε από δικά του αποθεματικά αποζημιώσεις για «μη εμπο

ρεύσιμους» κινδύνους που αφορούσαν σε μεσο-μακροπρόθεσμες εξαγωγικές 

πιστώσεις, συνολικού ποσού 4.439.934,30 €. Όμως, εδώ και 2 χρόνια, η Υπη

ρεσία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (25η Διεύθυνση Κίνησης Κεφα

λαίων, Εγγυήσεων, Δανείων & Αξιών), η οποία είναι αρμόδια για τη διαχείριση 

του Εγγυοδοτικού Κεφαλαίου του ΟΑΕΠ, δεν έχει καταβάλει το παραπάνω 

ποσό σε λογαριασμό του ΟΑΕΠ στην Τράπεζα της Ελλάδος, όπως ρητά προ

βλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 12 του Ν. 1796/1988. Αν η κατά

σταση των καθυστερήσεων συνεχιστεί επί μακρόν, είναι πολύ πιθανό να δη

μιουργηθεί σοβαρότατο πρόβλημα για την απρόσκοπτη λειτουργία του ΟΑΕΠ 

και, κυρίως, για την «αξιοπιστία» του Οργανισμού. 

5. Να εξεταστεί η σκοπιμότητα εφαρμογής στην Ελλάδα «Συστήμα

τος Επιδότησης Επιτοκίου» (Interest Make-Up Scheme) για τις μεσο-μακρο

πρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις που ασφαλίζονται από τον ΟΑΕΠ, αντί

στοιχου με αυτό που περιγράψαμε συνοπτικά στην υποδιαίρεση 6.2. και που 

ήδη εφαρμόζεται από αρκετές χώρες-μέλη της Ε.Ε. 

6. Ψήφιση νέου Καταστατικού Νόμου για τον ΟΑΕΠ, με σκοπό την 

πλήρη εναρμόνιση και αναβάθμιση του Οργανισμού, σύμφωνα με τα ισχύ

οντα στην Ε.Ε. Στην περίοδο 1988-2005 έγιναν 3 τροπολογίες του Ν. 1796/ 

1988, όπως μπορεί να παρατηρήσει κανείς από τον Κωδικοποιημένο Νόμο του 

ΟΑΕΠ που παραθέτουμε στο Παράρτημα 5. Παρά τις παραπάνω τροπολογίες, 

ο υφιστάμενος Καταστατικός Νόμος του Οργανισμού παρουσιάζει ακόμα πολ

λά κενά και ελλείψεις που παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του, 

ειδικά όσον αφορά στην ουσιαστική εποπτεία του και διαμόρφωση της ασφα

λιστικής του πολιτικής σε στενή συνεργασία με το εποπτεύον Υπουργείο Οι

κονομίας & Οικονομικών (ΥΠΟΙΟ). 

7. Η σύνθεση του Δ.Σ. του ΟΑΕΠ θα πρέπει να γίνει «διυπουργική», με 

ανώτερα εν ενεργεία στελέχη Οικονομικών Υπουργείων, Εξαγωγικών Φο

ρέων, κλπ. Η διυπουργική σύνθεση έχει την έννοια ότι με τον τρόπο αυτό επι

τυγχάνεται υπεύθυνη άσκηση ασφαλιστικής πολιτικής, με αντίστοιχη δέ

σμευση των συναρμόδιων Υπουργείων Οικονομίας, Οικονομικών, Εξωτερικών, 
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κλπ., αφού θα συμμετέχουν στο Δ.Σ. ανώτερα εν ενεργεία στελέχη των παρα

πάνω συναρμόδιων Υπουργείων. Εννοείται ότι η υιοθέτηση της πρότασης αυ

τής μπορεί να ενταχθεί στα πλαίσια της ψήφισης νέου Καταστατικού Νόμου 

για τον ΟΑΕΠ, όπως προτείναμε στην παραπάνω παράγραφο 6. 

8. Θεσμοθέτηση Διυπουργικού Οργάνου (Συμβουλίου Εξαγωγικών 

Πιστώσεων & Εγγυήσεων) με εκπροσώπους από Παραγωγικά Υπουργεία 

και Εξαγωγικούς Φορείς. Τέτοια Όργανα υπάρχουν και λειτουργούν σε όλες 

τις άλλες χώρες-μέλη της Ε.Ε., τα οποία εγκρίνουν, μετά από γραπτή εισή

γηση των αντίστοιχων ΟΑΕΠ, τις ασφαλίσεις, ή εγγυήσεις, ή αντασφαλίσεις 

«μη εμπορεύσιμων» κινδύνων που αφορούν σε μεγάλα ποσά και που συνδέ

ονται με εξαγωγές ή κατασκευή τεχνικών έργων σε αναπτυσσόμενες χώρες 

με σχετικά υψηλό πολιτικό κίνδυνο, όπου στις περισσότερες περιπτώσεις 

υπάρχει και κρατικό ενδιαφέρον (national interest business) από πλευράς της 

χώρας εξαγωγής. Η έλλειψη του παραπάνω Οργάνου, και συνεπώς η ανάγκη 

για θεσμοθέτηση του, προκύπτει από τους λόγους που αναφέραμε στο αντί

στοιχο πρόβλημα που περιγράψαμε στην υποδιαίρεση 5.3.4. Εννοείται ότι η 

υιοθέτηση της πρόταση αυτής μπορεί να ενταχθεί στα πλαίσια της ψήφισης 

νέου Καταστατικού Νόμου για τον ΟΑΕΠ. 

9. Τέλος, στα πλαίσια ψήφισης νέου Καταστατικού Νόμου για τον 

ΟΑΕΠ, προτείνεται να εξεταστεί σοβαρά η σκοπιμότητα αλλαγής του «συ

στήματος» λειτουργίας του Οργανισμού, με βάση τα όσα αναπτύξαμε στην 

υποδιαίρεση 5.2. Με άλλα λόγια, προτείνουμε να εξεταστεί η σκοπιμότητα 

αλλαγής του συστήματος λειτουργίας του ΟΑΕΠ, με υιοθέτηση και υλοποίηση 

του 3ου συστήματος που περιγράψαμε στην υποδιαίρεση 5.2., και το οποίο 

έχουν ήδη υιοθετήσει οι ΟΑΕΠ Αυστρίας (ΟκΒ), Γαλλίας (COFACE), Γερ

μανίας (EULER-HERMES), Ολλανδίας (ATRADIUS) και Πορτογαλίας (COSEC). 

Με τον τρόπο αυτό, θεωρούμε ότι θα βελτιωθεί η ταχύτητα και ποιότητα των 

προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους Έλληνες επιχειρηματίες, ενώ θα υπάρ

ξει και εξοικονόμηση όσον αφορά στα λειτουργικά έξοδα. 

Η μόνη και σοβαρή επιφύλαξη που διατηρούμε, όσον αφορά στην 

υλοποίηση αυτού του μέτρου, είναι ότι προϋποθέτει την ύπαρξη «Διεύθυνσης 

Εξαγωγικών Πιστώσεων & Εγγυήσεων» στο Υπουργείο Οικονομίας & Οικονο

μικών, με ικανό αριθμό ειδικευμένων και έμπειρων στελεχών τα οποία θα 

συνεργάζονται στενά με την ιδιωτική εταιρεία Ασφάλισης Πιστώσεων με την 

οποία θα συνάψει σχετική Σύμβαση το Υπουργείο. Με άλλα λόγια, ο δημόσιος 

τομέας δεν είναι έτοιμος να υλοποιήσει τη συγκεκριμένη πρόταση μας. Όμως, 

μπορεί να υπάρξει η κατάλληλη προετοιμασία, ώστε αυτή να υλοποιηθεί στα 

επόμενα 5 χρόνια. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

Σχεδιάγραμμα χρηματοδότησης εξαγωγών στα πλαίσια 
«πίστωσης προμηθευτή» (Supplier's Credit) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

Σχεδιάγραμμα χρηματοδότησης εξαγωγών στα πλαίσια 
«πίστωσης στον αγοραστή» (Buyer's Credit) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

Σχεδιάγραμμα χρηματοδότησης εξαγωγών στα πλαίσια 
«εξαγωγικού factoring» (Two Factors System) 





ο: 
ο 
ί
ο 
ί 
ο 
ί
α 
ι_ 
< 
ΜΙ 
LU 

w 
< 
LU 
ί 
α 
< 
Usi 
LU 

à 

{= 

3 
σ >-
•ο 
·< ο 
g. 
1 -

> :θ 
Ό 
CL 

Π. 
r 

i 

•CT 
3 . 

CL 

-< 

I f ) 

w 

CT 

b 
-CT Q. 

. * -a 
r^ -< as 

,u a h- 2 i i 

l/sl 
< 
LU 
ί 
α 
l _ 
< 
I I I 
LU 

^ 

CT Ö 
H· C" 
io 9-

4 η* Ρ · ° 

3L Ο 
er a. 
O-LZ 

Χ 

fc-

9 - 3 * 
5 >• t 

* Ι * S 1 
F ο ο. Ι ? 8-

< 
LU 
ί 
α 
Ι— 
< 
Usi 
LU 

a: 
ο 
O 

i 

> 3 

> ο 
·< ο 
a. 
D 

9-
Ö 
Q . 

k>-1 -

<£ 
-* 

k 

< 
LU 
ί
α 
L-
< 
Ml 
LU 

Ûl 
Ο 
o 
ί 

ly» 
'CT 

a. 
3 
α 
c--< 
1= 

ο 
ο 
b 
ο 
1= 

3 . 

c· 
σ 

οα 
α. 
LU 

CD 

^ 
^ 

217 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

Πίνακας με επωνυμίες, διευθύνσεις, τηλέφωνα και ιστοσελίδες 
των 10 εταιρειών factoring που λειτουργούν στην Ελλάδα 





ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ FACTORING ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

α/α 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ABC Factors, S.A 

(Alpha Bank Group) 

EFG Factors, S.A. 

Agricultural Bank of 
Greece, S.A., 

Factoring Department 

Emporiki Factoring, S.A. 

154 51 Νέο Ψυχικό 

National Bank 
of Greece, 

S.A. - Ethno fact. 

HSBC Bank, Plc 

Laiki Factoring 

Piraeus Factoring, S.A. 

Kyprou Factors 

Nova Factoring 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Μιχαλακοπούλου 48 
115 28 ΑΘΗΝΑ 

Καποδιοτρίου 3 
& Μεσογείων 153 43 

Αγ. Παρασκευή 

Πανεπιστημίου 31 
105 64 ΑΘΗΝΑ 

Κηφισίας 340 

Πανεπιστημίου 10 
106 71 ΑΘΗΝΑ 

Μεσογείων 109-111 
115 26 ΑΘΗΝΑ 

Λ. Συγγρού 24 
117 42 ΑΘΗΝΑ 

Λ. Συγγρού 87 
117 45 ΑΘΗΝΑ 

Λ. Αλεξάνδρας 170 
115 21 ΑΘΗΝΑ 

Λ. Συγγρού 182 
176 71 ΑΘΗΝΑ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

210 - 7266800 

210 - 6082751 

210 - 3298835 

210 - 3614000 

210 - 3348320 

210 - 6960000 

210 - 9003460 

210 - 9008000 

210 - 6477574 

210 - 9599939 

WEBSITE 

www.alpha.gr 

www.eurobank.gr 

www.ate.gr 

www.emporiki.gr 

www.nbg.gr 

www.hsbc.gr 

www.laiki.gr 

www.piraeus-factoring.gr 

www.bankofcyprus.gr 

www.novabank.gr 

Πηγή: Προσωπική έρευνα στις ιστοσελίδες των 10 εταιρειών. 

Σημείωση: Από τις παραπάνω εταιρείες, οι υπ' αριθμ. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 και 10 είναι μέλη της FCI 
(Factors Chain International), η υπ' αριθμ. 4 είναι μέλος της IFG (International Factors Group), 
ενώ η υπ' αριθμ. 6 δεν είναι μέλος ούτε της FCI, ούτε της IFG. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 

Κωδικοποιημένος Ιδρυτικός Νόμος του ΟΑΕΠ 
(Ν.1796/1988, Φ.Ε.Κ. 152 Α711.7.1988), όπως τροποποιήθηκε το 1994, 

το 1997 και το 2005 





ΝΟΜΟΣ 1796/1988 (Φ.Ε.Κ. 152 Α/11.7.1988) 

(Κωδικοποιημένος) 

»Σύσταση Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων» (ΟΑΕΠ) 

Άρθρο 1: Σύσταση - Σκοπός - Εποπτεία 

1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία 

«Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων» (ΟΑΕΠ). Ο ΟΑΕΠ εδρεύει 

στην Αθήνα και έχει σκοπό την υποστήριξη της εξαγωγικής δραστηριότητας 

των ελληνικών επιχειρήσεων με την παροχή των υπηρεσιών που προβλέπεται 

στα επόμενα άρθρα. 

2. Ο ΟΑΕΠ τελεί υπό την εποπτεία του κράτους, που ασκείται από τον 

Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών. 

Αρθρο 2: Δραστηριότητες 

1. Ο ΟΑΕΠ παρέχει εγγυήσεις, ασφαλίσεις και αντασφαλίσεις που 

συνδέονται με την παροχή βραχυπρόθεσμων μέχρι 2 έτη, μεσοπρόθεσμων 

από 2 έως 5 έτη και μακροπρόθεσμων άνω των 5 ετών πιστώσεων προς φυ

σικά ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Η παρεχόμενη αυτή 

κάλυψη μπορεί να έχει την μορφή είτε κάλυψης της πιστώσεως που έχει 

χορηγηθεί στον αγοραστή από τον προμηθευτή (πίστωση προμηθευτή) είτε της 

κάλυψης της πιστώσεως χρηματοπιστωτικού οργανισμού προς τον αγοραστή, 

ο οποίος θα έχει εξοφλήσει με μετρητά τον προμηθευτή (πίστωση αγοραστή). 

Οφειλέτης μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο κάθε μορφής, ιδιωτικού 

ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένου και του αλλοδαπού Δημοσίου. 

Μπορούν να ασφαλίζονται από τον ΟΑΕΠ: 

α. εξαγωγές εμπορευμάτων ή παροχή υπηρεσιών, που απέκτησαν προ

στιθέμενη αξία ή έχουν παραχθεί ή παρασχεθεί στην Ελλάδα, 

β. παροχή υπηρεσιών, εκπόνηση μελετών και σχεδίων, επίβλεψη τεχνικών 

έργων, ανάληψη εκτέλεσης τεχνικών έργων σε χώρες εντός και εκτός 

της Ε.Ε. από ελληνικές επιχειρήσεις ή οργανισμούς, ή από κοινοπρα

ξίες ή εταιρείες στις οποίες μετέχουν ελληνικές επιχειρήσεις, 

γ. κατασκευή, μετασκευή ή επισκευή σε ελληνικές ναυπηγοκατασκευαστι-

κές επιχειρήσεις πλοίων, πλοιαρίων και πλωτών ναυπηγημάτων, ανε

ξάρτητα από την εθνικότητα του πλοιοκτήτη ή της σημαίας του πλοίου. 
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δ. απαιτήσεις που απορρέουν από την πραγματοποίηση των πράξεων που 

αναφέρονται στα εδάφια α έως γ. 

ε. εξαγωγή ελληνικών εμπορευμάτων με σκοπό την πώληση τους ή τη 

συμμετοχή σε εκθέσεις και επιδείξεις, 

στ. μίσθωση μηχανημάτων, εργαλείων και μεταφορικών μέσων για την 

εκτέλεση τεχνικών έργων σε χώρες εντός και εκτός της Ε.Ε. 

ζ. συμμετοχή σε διεθνείς διαγωνισμούς για τη σύναψη συμβάσεων προμή

θειας αγαθών ή υπηρεσιών, ή για την εκπόνηση μελετών, την ανάληψη 

επιβλέψεων ή εργολαβιών, ή για την ανάληψη κατασκευής τεχνικών 

έργων σε χώρες εντός και εκτός της Ε.Ε. 

η. εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται από χρηματοπιστωτικούς οργα

νισμούς ή ασφαλιστικές εταιρείες, που αφορούν πράξεις που αναφέ

ρονται στα εδάφια α έως γ. 

θ. άμεσες επενδύσεις που πραγματοποιούνται σε χώρες εντός και εκτός 

της Ε.Ε. από ελληνικές επιχειρήσεις, 

ι. πιστώσεις που παρέχονται από ελληνικές επιχειρήσεις σε επιχειρήσεις 

(ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου) εγκατεστημένες σε χώρες εντός και 

εκτός της Ε.Ε., ή από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που λει

τουργούν σε χώρες εντός και εκτός της Ε.Ε., σε χρηματοπιστωτικούς 

οργανισμούς ή επιχειρήσεις (ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου) που λει

τουργούν σε χώρες εντός και εκτός της Ε.Ε., με σκοπό την πραγμα

τοποίηση των πράξεων που αναφέρονται στα εδάφια α έως γ. 

2. Οι εγγυώμενες, ασφαλιζόμενες, ή αντασφαλιζόμενες από τον ΟΑΕΠ 

πράξεις των εδαφίων α, β, γ της παραγράφου 1, ανάλογα με τον τρόπο που 

χρηματοδοτούνται, μπορούν να έχουν τη μορφή είτε «πίστωσης προμηθευτή» 

(Supplier Credit), είτε «πίστωσης στον αγοραστή» (Buyer Credit). Οι ορισμοί 

και τα χαρακτηριστικά των δύο αυτών μορφών πράξεων ορίζονται στο Πα

ράρτημα της Οδηγίας 98/29/ΕΚ του Συμβουλίου της 7ης Μαΐου 1998 «για την 

εναρμόνιση των κυριότερων διατάξεων που διέπουν την Ασφάλιση Εξαγωγι

κών Πιστώσεων για πράξεις μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης κάλυψης» 

(E.E.L 148/19.5.98), ως εξής: 

α. Χαρακτηριστικά της «Πίστωσης Προμηθευτή»: 

i. Ο όρος «πίστωση προμηθευτή» εφαρμόζεται σε εμπορική σύμβαση που 

προβλέπει την εξαγωγή εμπορευμάτων ή/και υπηρεσιών καταγωγής ενός 

κράτους-μέλους, μεταξύ ενός ή περισσότερων προμηθευτών και ενός ή 

περισσότερων αγοραστών, με την οποία ο αγοραστής (ή οι αγοραστές) 

αναλαμβάνει να πληρώσει τον προμηθευτή με μετρητά ή πίστωση. 
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ii. Οι διατάξεις για την κάλυψη της «πίστωσης προμηθευτή« εφαρμόζονται 

όταν η κάλυψη παρέχεται σε επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε ένα κρά-

τος-μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 48 της Συνθήκης (πρώην άρθρο 58). 

Hi. Αν μια εμπορική σύμβαση χρηματοδοτείται με τη βοήθεια «πίστωσης στον 

αγοραστή», ή οποιασδήποτε άλλης χρηματοδοτικής ρύθμισης, η κάλυψη 

που παρέχεται στον εξαγωγέα για την εμπορική σύμβαση, καθ' αυτή, 

ακολουθεί τις διατάξεις για την κάλυψη των «πιστώσεων προμηθευτών». 

β. Χαρακτηριστικά της «Πίστωσης στον Αγοραστή»: 

i. Ο όρος «πίστωση στον αγοραστή» εφαρμόζεται σε δανειακές συμβάσεις 

μεταξύ ενός ή περισσότερων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ενός ή 

περισσότερων δανειζομένων για τη χρηματοδότηση εμπορικής σύμβασης 

που προβλέπει την εξαγωγή εμπορευμάτων ή υπηρεσιών καταγωγής 

κράτους-μέλους. Με τη δανειακή σύμβαση, ο δανειοδοτικός οργανισμός 

(ή οργανισμοί) αναλαμβάνει να εξοφλήσει τον προμηθευτή (ή τους προ

μηθευτές), σύμφωνα με τη βασική συναλλαγή, σε μετρητά για λογαρια

σμό του αγοραστή/δανειζόμενου (ή των αγοραστών/δανειζόμενων), ενώ 

ο τελευταίος θα εξοφλήσει τον δανειοδοτικό οργανισμό με πίστωση. 

ii. Οι διατάξεις για την κάλυψη «πίστωσης στον αγοραστή» εφαρμόζονται 

όταν παρέχεται κάλυψη σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ανεξαρτήτως 

του τόπου εγκατάστασης ή καταχώρησης τους, υπό τον όρο ότι η «πί

στωση στον αγοραστή» αποτελεί άνευ όρων υποχρέωση του δανειζό

μενου να επιστρέψει την οφειλή του, ανεξάρτητα από την αποδοτικό

τητα της εμπορικής σύμβασης που χρηματοδοτείται. 

iii. Οι διατάξεις για την κάλυψη «πίστωσης στον αγοραστή» εφαρμόζονται 

όσον αφορά την κάλυψη που παρέχεται σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα 

το οποίο κατέχει νομίμως διαπραγματεύσιμους τίτλους πληρωτέους 

από αγοραστή δυνάμει συμφωνίας για τη χρηματοδότηση εμπορικής 

σύμβασης. 

3. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, ο ΟΑΕΠ παρέχει συμβουλές, 

πληροφορίες, καθώς και συμπληρωματική τεχνική υποστήριξη για την είσπρα

ξη ληξιπρόθεσμων εξαγωγικών απαιτήσεων από τους δικαιούχους τους. 

(Το άρθρο 2 του Ν. 1796/1988 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παράγραφο 1 
του άρθρου 42 του Ν.3427/2005, Φ.Ε.Κ. 312 Α127.12.2005). 

Άρθρο 3: Καλυπτόμενοι Κίνδυνοι 

1. Ο ΟΑΕΠ μπορεί να εγγυάται, ασφαλίζει και αντασφαλίζει συγκεκρι

μένους κινδύνους, ενώ έχει ευθύνη για αποζημίωση μόνον αν η ζημιά οφείλε-
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ται άμεσα και αποκλειστικά στην επέλευση ενός ή περισσότερων από τους 

παρακάτω καλυπτόμενους κινδύνους, ανεξάρτητα αν ο χρεώστης (αγοραστής 

ή δανειζόμενος) είναι φυσικό πρόσωπο, ή νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού ή 

του δημόσιου τομέα. 

α. Αφερεγγυότητα 

Αφερεγγυότητα για την πληρωμή. Σε περίπτωση που ο χρεώστης ανή

κει στον ιδιωτικό τομέα, και εφ' όσον υπάρχει εγγυητής του, αφερεγγυότητα 

του εγγυητή, de jure ή de facto. 

β. Υπερημερία 

Υπερημερία για την πληρωμή, ή κίνδυνος του κυρίαρχου κράτους (so

vereign risk) εφ' όσον ο χρεώστης ανήκει στο δημόσιο τομέα και έχει την εγ

γύηση του Κράτους. 

γ. Αθέτηση 

Αθέτηση εκ μέρους του χρεώστη και, εφ' όσον υπάρχει, του εγγυητή του. 

δ. Αυθαίρετη καταγγελία ή άρνηση 

Απόφαση του αγοραστή, στα πλαίσια «πίστωσης του προμηθευτή» με 

βάση το εδάφιο α της παραγράφου 2 του άρθρου 2, να διακόψει ή να ακυ

ρώσει την εμπορική σύμβαση, ή να αρνηθεί να αποδεχθεί τα εμπορεύματα ή 

τις υπηρεσίες, χωρίς να έχει το δικαίωμα αυτό. 

ε. Απόφαση τρίτης χώρας 

Κάθε μέτρο ή απόφαση της κυβέρνησης μιας χώρας, εκτός Ελλάδος, 

συμπεριλαμβανομένων μέτρων και αποφάσεων των Δημόσιων Αρχών, που 

θεωρείται ότι αποτελούν κυβερνητική παρέμβαση, τα οποία εμποδίζουν την 

εκτέλεση της δανειακής ή της εμπορικής σύμβασης αντίστοιχα, ή την κανο

νική λειτουργία της επένδυσης, ή διαφοροποιούν το αρχικό καθεστώς της 

επένδυσης, όπως εθνικοποιήσεις και απαλλοτριώσεις. 
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στ. Χρεοστάσιο 

Γενικό χρεοστάσιο που θεσπίζεται από την κυβέρνηση, είτε της χώρας 

του χρεώστη είτε τρίτης χώρας, μέσω της οποίας θα πραγματοποιηθεί η πλη

ρωμή στα πλαίσια της δανειακής ή εμπορικής σύμβασης. 

ζ. Παρεμπόδιση ή καθυστέρηση μεταφοράς κεφαλαίων 

Πολιτικά γεγονότα και οικονομικές δυσκολίες που παρουσιάζονται, κα

θώς και νομοθετικά ή διοικητικά μέτρα που λαμβάνονται εκτός Ελλάδος, τα 

οποία παρεμποδίζουν ή καθυστερούν τη μεταφορά κεφαλαίων, που καταβάλ

λονται στα πλαίσια της δανειακής σύμβασης ή της εμπορικής σύμβασης. 

η. Νομικές διατάξεις στη χώρα του χρεώστη 

Νομικές διατάξεις που θεσπίζονται στη χώρα του χρεώστη, με τις οποίες 

οι πληρωμές στο τοπικό νόμισμα στις οποίες προβαίνει ο χρεώστης, λογίζο

νται ως νόμιμες, έστω και αν οι πληρωμές, όταν μετατρέπονται στο νόμισμα 

της εμπορικής ή δανειακής σύμβασης, δεν καλύπτουν πλέον το ποσό της οφει

λής κατά την ημερομηνία της μεταφοράς κεφαλαίων, λόγω των διακυμάνσεων 

της συναλλαγματικής ισοτιμίας. 

θ. Απόφαση της χώρας του ασφαλιστή ή του ασφαλισμένου 

Κάθε μέτρο ή απόφαση που λαμβάνει η κυβέρνηση της χώρας του ασφα

λιστή ή του ασφαλισμένου, συμπεριλαμβανομένων μέτρων και αποφάσεων 

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, που αφορά το εμπόριο μεταξύ ενός κράτους-

μέλους και τρίτων χωρών, όπως είναι η απαγόρευση των εξαγωγών, εφ' όσον 

οι συνέπειες του δεν καλύπτονται κατ' άλλον τρόπο από την ενδιαφερόμενη 

κυβέρνηση. 

ι. Ανωτέρα βία 

Περιπτώσεις ανωτέρας βίας που ανακύπτουν εκτός της χώρας του ασφα

λιστή, οι οποίες είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν πόλεμο, συμπεριλαμβανομέ

νου και του εμφυλίου, επανάσταση, ταραχές, πολιτική αναταραχή, κυκλώνα, 

πλημμύρα, σεισμό, έκρηξη ηφαιστείου, παλιρροϊκό κύμα και πυρηνικό ατύχημα, 

εφ' όσον οι συνέπειες τους δεν καλύπτονται ασφαλιστικά κατ' άλλον τρόπο. 
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2. Γενική εξαίρεση από την ευθύνη του ασφαλιστή 

Ο ΟΑΕΠ δεν υπέχει ευθύνη για κάθε ζημία η οποία αποδίδεται άμεσα 

ή έμμεσα: 

α. Σε ενέργεια ή παράλειψη του ασφαλισμένου ή προσώπου που ενεργεί 

για λογαριασμό του. 

β. Σε διάταξη περιορισμού των δικαιωμάτων του ασφαλισμένου, η οποία 

περιλαμβάνεται στη δανειακή σύμβαση, στην εμπορική σύμβαση, ή σε 

οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο, συμπεριλαμβανομένου και κάθε εγ

γράφου που αφορά τις αντίστοιχες ρυθμίσεις εγγύησης ή ασφάλειας, 

γ. Σε οποιαδήποτε περαιτέρω συμφωνία μεταξύ του ασφαλισμένου και 

του χρεώστη, μετά τη σύναψη της δανειακής σύμβασης ή της εμπορι

κής σύμβασης, η οποία εμποδίζει ή καθυστερεί την εξόφληση της 

οφειλής, 

δ. Προκειμένου για «πίστωση του προμηθευτή» με βάση το εδάφιο α της 

παραγράφου 2 του άρθρου 2, σε ενδεχόμενη αδυναμία των υπεργολά

βων, των συναναδόχων ή άλλων προμηθευτών να εκπληρώσουν τις 

υποχρεώσεις τους, υπό τον όρο ότι αυτή η αδυναμία δεν αποτελεί συ

νέπεια πολιτικών γεγονότων, όπως αναφέρονται στα εδάφια ε, στ, ζ, 

η, θ και ι της παραγράφου 1 του άρθρου 3. 

3. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του 

Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών, ο ΟΑΕΠ μπορεί να προβαίνει στην 

κάλυψη και άλλων κινδύνων που συνδέονται με το σκοπό του και δεν αναφέ

ρονται στην παράγραφο 1, σε συμμόρφωση προς Οδηγίες και Αποφάσεις του 

Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(Το άρθρο 3 του Ν.1796/1988 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παράγραφο 2 
του άρθρου 42 του Ν.3427/2005, Φ.Ε.Κ. 312 Α/27.12.2005). 

Άρθρο 4: Αντασφάλιση 

1. Τους κινδύνους που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος ο 

ΟΑΕΠ δύναται: 

- να τους καλύπτει ως πρωτασφαλιστής ή ως συνασφαλιστής ή ως 

αντασφαλιστής 

- να τους εκχωρεί ή να τους αντεκχωρεί ή να τους αντασφαλίζει σε άλ

λες ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις ή άλλους χρηματο

πιστωτικούς Οργανισμούς ή στο Δημόσιο. 
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2. Ο ΟΑΕΠ δύναται να συνάπτει συμφωνίες με αντίστοιχους Εθνικούς 

Οργανισμούς άλλων χωρών, σε θέματα αμοιβαίας συνασφάλισης και αντασφά-

λισης (reciprocal co-insurance, re-insurance) μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγω

γικών πιστώσεων με σκοπό την πραγματοποίηση των πράξεων που αναφέ

ρονται στα εδάφια α, β, γ της παραγράφου 1 του άρθρου 2. 

(Το άρθρο 4 του Ν.1796/1988 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παράγραφο 3 
του άρθρου 42 του Ν.3427/2005, Φ.Ε.Κ. 312 Α/27.12.2005). 

Άρθρο 5: Ποσοστό Κάλυψης 

Η εκ μέρους του ΟΑΕΠ εγγυητική, ασφαλιστική ή αντασφαλιστική 

κάλυψη δεν μπορεί να υπερβαίνει το 95% της υποχρέωσης για την οποία 

εγγυάται ή της ζημιάς. 

(Το άρθρο 5 του Ν.1796/1988 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παράγραφο 4 
του άρθρου 42 του Ν.3427/2005, Φ.Ε.Κ. 312 Α'/27.12.200β). 

Άρθρο 6: Διοίκηση 

1. Ο ΟΑΕΠ διοικείται από εννεαμελές διοικητικό συμβούλιο (Δ.Σ.). 

2. Τα μέλη του Δ.Σ., ο γενικός διευθυντής και ο αναπληρωτής του ορί

ζονται από πρόσωπα που διαθέτουν ειδικές γνώσεις ή εμπειρία σχετικές με 

τις δραστηριότητες του ΟΑΕΠ. 

3. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. και ο γενικός διευθυντής του ΟΑΕΠ 

ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών, που δημο

σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με όμοια απόφαση καθορίζεται 

η αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. και του γενικού διευθυντή, που καταβάλ

λεται από τον ΟΑΕΠ. 

4. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται. 

5. Το Δ.Σ. του ΟΑΕΠ ορίζει ένα από τα μέλη του ως αντιπρόεδρο, 

καθώς και τον αναπληρωτή του γενικού διευθυντή και το γραμματέα του και 

καθορίζει τις αμοιβές τους. 

6. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα πέντε τουλά

χιστον μέλη του. 

7. Το Δ.Σ. αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων με

λών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου ή του 

προεδρεύοντος. Η αδικαιολόγητη απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις 
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του Δ.Σ. για χρονική περίοδο μεγαλύτερη από τρεις μήνες λογίζεται ως πα

ραίτηση του. 

8. Σε περίπτωση παύσης, θανάτου, παραίτησης ή αποχώρησης για 

οποιοδήποτε λόγο μέλους του Δ.Σ. πριν από τη λήξη της θητείας του, ορί

ζεται με τη διαδικασία της παραγράφου 3 νέο μέλος για τον υπόλοιπο χρόνο 

της θητείας. Μέχρι τον ορισμό νέου μέλους το Δ.Σ. μπορεί να λειτουργεί με 

ελλιπή συγκρότηση, όχι όμως πέρα από ένα τρίμηνο. Στην περίπτωση αυτή 

τα λοιπά μέλη πρέπει να επαρκούν, ώστε να υπάρχει η απαρτία της παρ. 7. 

Άρθρο 7: Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου 

1. Το Δ.Σ. του ΟΑΕΠ είναι αρμόδιο για κάθε θέμα που αφορά τη δι

οίκηση και εκπροσώπηση του ΟΑΕΠ, τη διαχείριση της περιουσίας του και 

γενικά την επιδίωξη του σκοπού του. 

Ειδικότερα το διοικητικό συμβούλιο: 

α. Καταρτίζει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΠ, διαμορφώνει το ετήσιο 

πρόγραμμα δραστηριοτήτων και τα υποβάλλει μέχρι την 15η Οκτω

βρίου κάθε έτους για έγκριση στον Υπουργό Οικονομίας & Οικονομι

κών. Το ετήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων του ΟΑΕΠ περιλαμβάνει 

τους κινδύνους, που αναλαμβάνονται κατά κατηγορία κινδύνων, κατά 

κατηγορία εξαγομένων προϊόντων, κατά χώρα προορισμού, κατά νό

μισμα ανάληψης των υποχρεώσεων και εξόφλησης τους, τα ποσοστά 

κάλυψης κατά κατηγορία κινδύνων, το χρόνο καταβολής των απο

ζημιώσεων, τα επενδυτικά προγράμματα του ΟΑΕΠ, τα προγράμματα 

επέκτασης του δικτύου του και τα προγράμματα βελτίωσης της υλι

κοτεχνικής υποδομής του και βελτίωσης των όρων παροχής των 

υπηρεσιών που προσφέρονται. 

β. Καθορίζει με κανονισμούς που εγκρίνονται από τον εποπτεύοντα Υπουρ

γό, τις διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις με τους οποίους 

ο ΟΑΕΠ: 

βα. Προσφέρει, γενικώς ή και κατά κατηγορία κινδύνων και περιπτώ

σεων, τις ασφαλιστικές, εγγυοδοτικές και λοιπές υπηρεσίες του. 

ββ. Διαπιστώνει, γενικώς ή και κατά κατηγορία κινδύνων και περιπτώ

σεων, την επέλευση των κινδύνων που αναλαμβάνονται. 

βγ. Καταβάλλει, γενικώς ή και κατά κατηγορία κινδύνων και περιπτώ

σεων, τις αποζημιώσεις. 
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γ. Μέσα στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος δραστηριοτήτων, 
του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του ΟΑΕΠ και των κανονισμών του 
εδαφίου β, καθορίζει με κανονισμούς τα ασφάλιστρα και τις προμή
θειες που εισπράττονται, τα ποσοστά κάλυψης κατά κατηγορία κινδύ
νου ως το εγκεκριμένο ανώτατο όριο, τα νομίσματα πληρωμής, το 
χρόνο πληρωμής και κάθε άλλο ουσιώδη όρο κατά την κρίση του Δ.Σ. 

δ. Αποφασίζει για τις αιτήσεις παροχής εγγύησης, ασφάλισης ή αντα-
σφάλισης. 

ε. Αποφασίζει την τροποποίηση των αρχικών όρων των ασφαλίσεων και 
αντασφαλίσεων που παρέχονται. 

στ. Αποφασίζει για συμβιβασμό και εξουσιοδοτεί τις ασφαλιστικές επι
χειρήσεις, σε περίπτωση αντασφάλισης, να προβαίνουν ελεύθερα σε 
βάσιμους συμβιβασμούς, οι οποίοι δεσμεύουν τον ΟΑΕΠ. 

ζ. Αποφασίζει για τη λήψη μέτρων, που εξασφαλίζουν τα δικαιώματα του 
και τα δικαιώματα του Δημοσίου και φροντίζει για τον περιορισμό των 
οικονομικών υποχρεώσεων του ΟΑΕΠ μέσα στα όρια που καθορίζονται 
από τα άρθρα 12 και 15. 

η. Αποφασίζει την αντασφάλιση ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών μεμο
νωμένα ή εταιρειών σε κοινοπραξία. 

θ. Παρακολουθεί το ύψος των κινδύνων που αναλαμβάνονται και των εκά
στοτε υποχρεώσεων του, ώστε να μην υπερβαίνουν τα καθορισμένα 
όρια είτε συνολικά είτε κατά περίπτωση. 

ι. Εισηγείται στον εποπτεύοντα Υπουργό για κάθε θέμα της αρμοδιό
τητας του ΟΑΕΠ. 

ια. Αποφασίζει για τη λήψη δανείων από τον ΟΑΕΠ Οι σχετικές απο
φάσεις εγκρίνονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό. 

Ι β. Διαχειρίζεται την περιουσία του ΟΑΕΠ. 
ιγ. Αποφασίζει για κάθε δαπάνη του ΟΑΕΠ. 
ιδ. Αποφασίζει για τα θέματα της υπηρεσιακής κατάστασης του προ

σωπικού. 
ιε. Αποφασίζει για οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικό με την εκπλήρωση του 

σκοπού του ΟΑΕΠ. 
2. Το Δ.Σ. μπορεί με απόφαση του να μεταβιβάζει στο γενικό διευθυ

ντή, ολικώς ή μερικώς και με τους όρους που ορίζονται στην απόφαση αυτή, 
τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στα στοιχεία γ, δ, ε, στ, η, ιβ, ιγ, ιδ και ιε 
της παρ. 1. 

3. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. του ΟΑΕΠ εκπροσωπεί τον ΟΑΕΠ απέναντι σε 
κάθε Αρχή και τρίτον, παρίσταται και εκπροσωπεί τον ΟΑΕΠ δικαστικώς και 
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εξωδίκως και εποπτεύει την ορθή εφαρμογή των αποφάσεων του Δ.Σ., την 

ορθή εκτέλεση του προγράμματος δραστηριότητας του ΟΑΕΠ και του προϋπο

λογισμού του, την τήρηση του Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας των 

Υπηρεσιών του ΟΑΕΠ, του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ. και των Κανο

νισμών της παρ. 1, εδάφ. β. Συγκαλεί σε συνεδριάσεις το Δ.Σ., προεδρεύει 

στις συνεδριάσεις του και καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, 

ύστερα από σχετική πρόταση του γενικού διευθυντή. Όταν ο πρόεδρος δεν 

υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ασκεί ο αντιπρόεδρος. Με 

την έγκριση του Δ.Σ., ο πρόεδρος μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση του 

ΟΑΕΠ απέναντι σε κάθε Αρχή και τρίτον και τη δικαστική και εξώδικη πα

ράσταση και εκπροσώπηση του στον γενικό διευθυντή. 

4. Ο γενικός διευθυντής είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο του 

ΟΑΕΠ. Ο γενικός διευθυντής είναι προϊστάμενος όλων των υπηρεσιών και του 

προσωπικού του ΟΑΕΠ, διευθύνει το έργο τους και λαμβάνει όλες τις αποφά

σεις που αφορούν τη δραστηριότητα και λειτουργία του ΟΑΕΠ, μέσα στο 

πλαίσιο του Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών του, του 

Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης του Προσωπικού, του Προγράμματος 

Δραστηριότητας, του Προϋπολογισμού, των κανονισμών της παρ. 1, εδαφ. β 

και των αποφάσεων του Δ.Σ. Επίσης, εισηγείται στις συνεδριάσεις του Διοι

κητικού Συμβουλίου τα συζητούμενα θέματα. Όταν ο γενικός διευθυντής απου

σιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ασκεί ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής. 

5. Με τη έγκριση του Δ.Σ., ο γενικός διευθυντής μπορεί να αναθέτει 

τη δικαστική και εξώδικη παράσταση και εκπροσώπηση του ΟΑΕΠ, που του 

έχει ανατεθεί, σε μέλος του Δ.Σ., υπάλληλο του ΟΑΕΠ ή τρίτο. 

6. Ο γενικός διευθυντής μπορεί με απόφαση του να αναθέτει σε έναν 

ή περισσότερους υπαλλήλους του ΟΑΕΠ τη μερική ή ολική άσκηση των 

αρμοδιοτήτων που του έχουν ανατεθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2. 

Άρθρο 8: Τακτικός Έλεγχος 

Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του ΟΑΕΠ και του 

ισολογισμού του, καθώς και τα λοιπά ελεγκτικά έργα ασκούνται από δύο ορ

κωτούς λογιστές. 

Άρθρο 9: Ισολογισμός 

1. Η διαχειριστική χρήση είναι δώδεκα μηνών, αρχίζει από την Ή Ια

νουαρίου και λήγει τη 3 1 η Δεκεμβρίου κάθε έτους. 
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2. Η πρώτη διαχειριστική χρήση αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου 

αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του 

επόμενου έτους. 

3. Στο τέλος κάθε χρήσης το διοικητικό συμβούλιο κλείνει τους λογα

ριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας του ΟΑΕΠ και κα

ταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

4. Ο ισολογισμός, η απολογιστική έκθεση δραστηριοτήτων και η κατα

νομή τυχόν διαχειριστικών πλεονασμάτων σε εναλλακτικές χρήσεις υποβάλλο

νται για έγκριση στον Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών. 

5. Ο ισολογισμός και το πιστοποιητικό των ορκωτών λογιστών δημο

σιεύονται είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την υποβολή του για έγκριση 

σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 43β παρ. 5 του κωδ. Ν.2190/1920, 

όπως έχει προστεθεί με το άρθρο 36 του π.δ. 409/1986 (Φ.Ε. Κ. 191). 

Άρθρο 10: Προσωπικό του ΟΑΕΠ 

1. Ο κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών και ο 

κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού του ΟΑΕΠ, καθώς και 

ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου καταρτίζο

νται από το διοικητικό συμβούλιο του ΟΑΕΠ και εγκρίνονται από τον Υπουργό 

Οικονομίας & Οικονομικών. Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο του ΟΑΕΠ καταρ

τίζει τον κανονισμό οργάνωσης της λειτουργίας των υπηρεσιών του ΟΑΕΠ και 

τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου μέσα σε 

τρεις μήνες από τη δημοσίευση του διορισμού του στην Εφημερίδα της Κυ

βερνήσεως. 

2. Επιτρέπεται η απόσπαση στον ΟΑΕΠ από άλλα νομικά πρόσωπα 

ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα, υπαλλήλων ειδικών για τα αντικείμενα 

της δραστηριότητας του ΟΑΕΠ, ύστερα από έγκριση της σχετικής πρότασης 

του διοικητικού συμβουλίου του ΟΑΕΠ από τον Υπουργό Οικονομίας & Οικο

νομικών και σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου οργάνου του νομικού προσώπου 

στο οποίο υπηρετεί ο υπάλληλος. 

Άρθρο 11: Πόροι του ΟΑΕΠ 

1. Πόροι του ΟΑΕΠ είναι: 

α. εισπράξεις από ασφάλιστρα, 

β. προμήθειες από την έκδοση εγγυητικών επιστολών, 
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γ. έσοδα από την παροχή εμπορικών πληροφοριών, συμβουλών και 

λοιπών συναφών υπηρεσιών, 

δ. κέρδη από την είσπραξη ή μεταβίβαση ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων 

σε συνάλλαγμα που έχουν εκχωρηθεί στον ΟΑΕΠ, 

ε. κέρδη από επενδύσεις χαρτοφυλακίου και από τη διαχείριση του, 

στ. πρόσοδοι από την περιουσία του, 

ζ. τυχόν εισφορές του Δημοσίου ή τρίτων προς τον ΟΑΕΠ 

2. Διαχειριστικά πλεονάσματα του ΟΑΕΠ διατίθενται για τους ακόλου

θους σκοπούς: 

α. δημιουργία αποθεματικού, 

β. επενδύσεις, 

γ. βελτίωση των όρων παροχής των προσφερόμενων υπηρεσιών, 

δ. απόδοση στο Δημόσιο. 

Άρθρο 12: Εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου 

1. Οι υποχρεώσεις του ΟΑΕΠ από εγγυήσεις, ασφαλίσεις και αντασφα-

λίσεις «μη εμπορεύσιμων κινδύνων» (non-marketable risks), όπως εκάστοτε 

αυτοί ορίζονται από αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχουν αυ

τοδικαίως την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου μέχρι το όριο που καθορί

ζεται κάθε φορά με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση 

του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών. 

2. Κάθε καταβολή από το Ελληνικό Δημόσιο στον ΟΑΕΠ, λόγω της εγ

γύησης του, μειώνει ισόποσα το όριο ευθύνης του της προηγούμενης παρα

γράφου. 

3. Με εντολή του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών προς Τράπεζα 

στην οποία τηρούνται λογαριασμοί του Δημοσίου, που δίνεται μετά από αι

τιολογημένη πρόταση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΑΕΠ, η Τράπεζα αυτή 

μεταφέρει το ποσό της εντολής από το λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου 

σε τραπεζικό λογαριασμό του ΟΑΕΠ και αναγγέλλει αμέσως τη μεταφορά 

στις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Τα μετα

φερόμενα ποσά δεν μπορούν να υπερβούν το όριο που ορίζεται από τα δια

τάγματα της παραγράφου 1. 

(Η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του Ν. 1796/1988 αντικαταστάθηκε ως άνω 
από την παράγραφο 5 του άρθρου 42 του Ν.3427/2005, Φ.Ε.Κ. 312 Α 127.12.2005). 

(Η παράγραφος 3 του άρθρου 12 του Ν.1796/1988 αντικαταστάθηκε ως άνω 
από το άρθρο 12 του Ν.2227/1994, Φ.Ε.Κ. 129 A/11.8.1994). 
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Άρθρο 13: Δικαιούχοι των παροχών του ΟΑΕΠ 

Δικαιούχοι των παροχών του άρθρου 2 είναι τα φυσικά ή νομικά πρό

σωπα, τα οποία ενεργούν μία από τις πράξεις που αναφέρονται στο ίδιο άρθρο. 

Άρθρο 14: Υποκατάσταση 

Σε περίπτωση καταβολής αποζημίωσης ο ΟΑΕΠ υποκαθίσταται αυτο

δικαίως στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του ασφαλιζομένου σύμφωνα με 

το νόμο και με όσα ορίζονται ειδικότερα στο ασφαλιστήριο. 

Άρθρο 15: Συναλλαγματικές διατάξεις 

1. Επιτρέπεται η συνομολόγηση σε συνάλλαγμα των εγγυήσεων, ασφα

λίσεων και αντασφαλίσεων, που προβλέπονται από το νόμο αυτό. 

2. Επιτρέπεται στα πιστωτικά ιδρύματα, όταν πρόκειται να εκδώσουν 

εγγυητικές επιστολές και να παράσχουν πιστωτικές διευκολύνσεις ή χρηματο

δοτήσεις για την ανάληψη και εκτέλεση από ελληνικές επιχειρήσεις έργων 

στο εξωτερικό ή για την ανάληψη και εκτέλεση από ελληνικές ναυπηγοεπι-

σκευαστικές μονάδες των εργασιών, που αναφέρονται στο εδάφιο γ της πα

ραγράφου 1 του άρθρου 2, να συνομολογούν και να λαμβάνουν και στην Ελ

λάδα εμπράγματες ή άλλες ασφάλειες, για να εξασφαλίσουν τις αντίστοιχες 

απαιτήσεις τους κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις για την προ

στασία του εθνικού νομίσματος. 

3. Ο ΟΑΕΠ, όταν καταβάλλει αποζημίωση από ασφάλιση ή αντασφά-

λιση, υποκαθίσταται αυτοδικαίως στις εμπράγματες ασφάλειες της παραγρά

φου 2, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στο ασφαλιστήριο. 

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών, ύστερα από 

σχετική πρόταση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΑΕΠ, καθορίζεται το τμή

μα του ανώτατου ορίου των εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο εγγυή

σεων, ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων, το οποίο ο ΟΑΕΠ μπορεί να αναλάβει 

σε συνάλλαγμα. 

5. Η συνομολόγηση σε συνάλλαγμα των εγγυήσεων, ασφαλίσεων, αντα

σφαλίσεων και λοιπών πράξεων, που προβλέπεται στο νόμο αυτό, γίνεται μό

νο σε νόμισμα που περιλαμβάνεται στο δελτίο τιμών συναλλάγματος, που 

εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν.1083/1980 (Φ.Ε.Κ. 252). 
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Άρθρο 16: Φορολογικές διατάξεις 

1. Τα ασφαλιστήρια που συνάπτει ο ΟΑΕΠ, καθώς και τα δικαιώματα 

που απορρέουν από αυτά, τα ασφάλιστρα και οι ασφαλιστικές αποζημιώσεις 

απαλλάσσονται από κάθε φόρο και κάθε άλλο τέλος υπέρ του Δημοσίου ή τρί

των, εκτός από το φόρο προστιθέμενης αξίας, εφόσον η επιβολή του προ

βλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 

2. Οι εισφορές και κάθε είδους παροχές τρίτων προς τον ΟΑΕΠ απαλ

λάσσονται από κάθε φόρο και κάθε άλλο τέλος υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων 

και θεωρούνται ως δαπάνη του προσώπου που ενεργεί την εισφορά ή την 

παροχή σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για τη φορολογία εισο

δήματος. 

Σύμφωνα με την παράγραφο 54 του άρθρου 4 του Ν.2459/1997(Φ.Ε.Κ. 17 
Α/18.2.1997) καταργήθηκαν οι απαλλαγές από τέλη χαρτοσήμου που προβλέπονται από 
τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.1796/1988. 

Άρθρο 17: Εφαρμογή των διατάξεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας 

1. Οι διατάξεις της νομοθεσίας για τις ιδιωτικές ασφαλιστικές επιχει

ρήσεις εφαρμόζονται και για την ασφαλιστική δραστηριότητα του ΟΑΕΠ, εφό

σον δεν είναι ασυμβίβαστες προς τις διατάξεις του νόμου αυτού. Ο σχημα

τισμός τεχνικών αποθεματικών από τον ΟΑΕΠ είναι προαιρετικός. 

2. Η υποχρέωση των ασφαλιστικών εταιρειών που αντασφαλίζονται 

στον ΟΑΕΠ, να σχηματίζουν τεχνικά αποθεματικά, περιορίζεται μέχρι και την 

αναλογία της ίδιας τους ασφαλιστικής κράτησης. 

Άρθρο 18: Παροχή πληροφοριών 

Δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τράπεζες και 

ασφαλιστικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας παρέχουν στον 

ΟΑΕΠ κάθε πληροφορία που ζητείται από αυτόν και αφορά την εκπλήρωση των 

σκοπών του με την επιφύλαξη των διατάξεων για το φορολογικό και τρα

πεζικό απόρρητο. 

Άρθρο 19: Μεταβατικές διατάξεις 

Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, τα περιουσιακά στοιχεία, τα δι

καιώματα και τις υποχρεώσεις του Κεφαλαίου Ασφάλισης Πιστώσεων Εξα-
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γωγών (ΚΑΠΕ) περιέρχονται αυτοδικαίως στον ΟΑΕΠ, ως καθολικό του διά

δοχο. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται χωρίς να επέρχεται γι' αυτές βίαιη 

διακοπή. 

Άρθρο 20: Καταργούμενες και τηρούμενες διατάξεις 

1. Ο νόμος 225/1975 (Φ.Ε.Κ. 268) καταργείται. 

2. Το προεδρικό διάταγμα 275/1986 (Φ.Ε.Κ. 123) διατηρείται σε ισχύ. 

(τα άρθρα 21 και 22 δεν αφορούν τον ΟΑΕΠ). 

Άρθρο 23: Έναρξη ισχύος 

Ο νόμος αυτός αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευση του στην Εφημε

ρίδα της Κυβερνήσεως. 

Παραγγέλλουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυ

βερνήσεως και την εκτέλεση του νόμου του Κράτους. 

Αθήνα, 4 Ιουλίου 1988 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΑΠ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Π. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
Δ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ Ν. ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους 

Αθήνα, 7 Ιουλίου 1988 
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΚΟΥΤΣΟΠΩΡΓΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 

Οργανόγραμμα Λειτουργίας των Υπηρεσιών του ΟΑΕΠ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 

Πίνακας με στοιχεία «Συμφωνιών Αμοιβαίας Προστασίας Επενδύσεων» 
μεταξύ Ελλάδος και άλλων χωρών 





ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 

α/α 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
33 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

ΞΕΝΗ ΧΩΡΑ 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ 

ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 

ΑΛΒΑΝΙΑ 

ΑΛΓΕΡΙΑ 

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 

ΑΡΜΕΝΙΑ 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΕΣΘΟΝΙΑ 

ΖΑΪΡ 

ΗΠΑ 
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ 

ΚΙΝΑ 

ΚΟΡΕΑ 

ΚΟΥΒΑ 

. ΚΡΟΑΤΙΑ 

ΚΥΠΡΟΣ 

ΛΕΤΤΟΝΙΑ 

ΛΙΒΑΝΟΣ 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 

ΜΑΡΟΚΟ 

ΜΕΞΙΚΟ 

ΜΟΛΔΑΒΙΑ 

Ν. ΑΦΡΙΚΗ 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 

ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ 

ΟΥΚΡΑΝΙΑ 

ΠΟΛΩΝΙΑ 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

ΡΩΣΙΑ 

ΣΕΡΒΙΑ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 

ΣΥΡΙΑ 

ΤΟΥΡΚΙΑ 

ΤΣΕΧΙΑ - ΣΛΟΒΑΚΙΑ 

ΤΥΝΗΣΙΑ 

ΧΙΛΗ 

ΝΟΜΟΣ 

Ν. 2294/95 

Ν. 3291/04 

Ν. 2069/92 

Ν. 2870/00 

Ν. 2848/00 

Ν. 2269/94 

Ν. 2182/94 

Ν. 3012/02 

Ν. 2376/96 

Ν. 2562/98 

Ν. 2056/92 

Ν. 4422/64 

Ν. 3135/03 

Ν. 2136/93 

Ν. 2314/95 

Ν. 2461/97 

Ν. 2563/98 

Ν. 2100/92 

Ν. 2404/96 

Ν. 2607/98 

Ν. 2483/97 

Ν. 2245/94 

Ν. 3011/02 

Ν. 2660/98 

Ν. 2761/99 

Ν. 1972/91 

Ν. 2565/98 

Ν. 2317/95 

Ν. 2281/95 

Ν. 2564/98 

Ν. 2248/94 

Ν. 2582/98 

Ν. 2561/98 

Ν. 3210/03 

Ν. 2907/01 

Ν. 2051/92 

Ν. 2183/94 

Ν. 2478/97 

Φ.Ε.Κ. 

Α 42 

Α 229 

Α 121 

Α 276 

Α 237 

Α 228 

Α 11 · 

Α 101 

Α 35 

Α2 
Α 106 

Α 215 

Α 88 

Α 83 

Α 122 

Α 24 

A3 
Α 191 

Α 100 

Α 94 

Α 74 

Α 171 

Α 100 

Α 269 

Α 259 

Α 173 

Α5 
Α 125 

Α 11 

A4 
Α 187 

Α 36 

Α 1 

Α 305 

Α 82 

Α 89 

Α 12 

Α 66 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

Αθήνα, 16.7.1993 

Μπακού, 21.6.2004 

Τίρανα, 1.8.1991 

Αλγέρι, 20.2.2000 

Αθήνα, 26.10.1999 

Αθήνα, 25.5.1993 

Σόφια, 12.3.1993 

Σεράγεβο, 13.12.2000 

Αθήνα, 9.11.1994 

Αθήνα, 17.4.1997 

Αθήνα, 26.4.1991 

Αθήνα, 19.4.1963 

Αλμάτυ, 26.6.2002 

Πεκίνο, 25.6.1992 

Αθήνα, 25.1.1995 

Αθήνα, 18.6.1996 

Ζάγκρεμπ, 18.10.1996 

Αθήνα, 30.3.1992 

Αθήνα, 20.7.1995 

Αθήνα, 24.7.1997 

Βίλνιους, 19.7.1996 

Αθήνα, 16.2.1994 

Πόλη Μεξικού, 30.11.2000 

Αθήνα, 23.3.1998 

Πραιτόρια, 19.11.1998 

Αθήνα, 26.5.1989 

Αθήνα, 1.4.1997 

Αθήνα, 26.5.1989 

Αθήνα, 14.10.1992 

Αθήνα, 23.5.1997 

Αθήνα, 30.6.1993 

Αθήνα, 25.6.1997 

Αθήνα, 29.5.1997 

Δαμασκός, 23.2.2003 

Αγκυρα, 20.1.2000 

Πράγα, 3.6.1991 

Τύνιδα, 31.10.1992 

Αθήνα, 10.7.2002 

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

06.04.1995 

04.01.1995 

28.04.1995 

29.04.1995 

03.08.1996 

01.08.1998 

21.12.1993 

05.11.1995 

17.10.1997 

20.10.1998 

26.02.1993 

08.02.1998 

10.07.1997 

17.06.2000 

26.09.2002 

27.02.2000 

05.09.2001 

01.02.1992 

18.06.1998 

04.01.1997 

20.02.1995 

23.02.1997 

08.05.1998 

10.02.2000 

27.02.2004 

24.11.2001 

31.12.1992 

21.04.1995 

27.02.2002 

Πηγή: Υπουργείο Εξωτερικών, Ειδική Νομική Υπηρεσία - Γραφείο Διεθνών Συμβάσεων (31.7.2006). 

Σημείωση: Όπου δεν υπάρχουν ημερομηνίες στην τελευταία στήλη του πίνακα, σημαίνει ότι δεν έχει 
πραγματοποιηθεί ακόμα η σχετική διαδικασία για την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 

Σχέδιο αιτιολογικής έκθεσης και αντίστοιχης τροπολογίας του ιδρυτικού 
νόμου του ΟΑΕΠ (Ν. 1796/1988) για τη συγκρότηση διυπουργικού 
«Συμβουλίου Ασφαλίσεων & Εγγυήσεων Εξαγωγικών Πιστώσεων» 



y 



ΣΧΕΔΙΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

Για τροπολογία του Ν. 1796/88 περί «Συγκρότησης Διυπουργικού 
Συμβουλίου Ασφαλίσεων & Εγγυήσεων Εξαγωγικών Πιστώσεων» 

Όπως είναι γνωστό, ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων 

(ΟΑΕΠ) είναι ΝΠΙΔ και ιδρύθηκε με το Ν. 1796/88, αποτελώντας τον καθολικό 

διάδοχο του προηγούμενου αντίστοιχου φορέα που ονομάζονταν «Κεφάλαιο 

Ασφάλισης Πιστώσεων Εξαγωγών» (ΚΑΠΕ) του οποίου ο ιδρυτικός νόμος ήταν 

ο Ν.225/75. 

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 97/C 281/03/17.9.1997 Ανακοίνωση ης Ευ

ρωπαϊκής Επιτροπής προς τα Κράτη-Μέλη για την εφαρμογή των άρθρων 92 

και 93 της Συνθήκης στην Ασφάλιση Βραχυπρόθεσμων Εξαγωγικών Πιστώσεων, 

όπως τροποποιήθηκε από τις Ανακοινώσεις υπ' αριθμ.2001/Ο 217/02/2.8.2001 

και 2005/C 325/11/22.12.2005, ως «εμπορεύσιμοι» κίνδυνοι ορίζονται οι εμπο

ρικοί και πολιτικοί κίνδυνοι που συνδέονται με βραχυπρόθεσμες εξαγωγικές πι

στώσεις (μέχρι δύο έτη) προς αγοραστές σε χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ. Με βάση 

τον παραπάνω ορισμό, ως «μη εμπορεύσιμοι» κίνδυνοι νοούνται οι εμπορικοί 

και πολιτικοί κίνδυνοι που συνδέονται με βραχυπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώ

σεις προς αγοραστές σε χώρες-μη μέλη ΟΟΣΑ, καθώς και οι εμπορικοί και πο

λιτικοί κίνδυνοι που συνδέονται με μεσο-μακροπρόθεσμες εξαγωγικές πι

στώσεις (άνω των δύο ετών) προς αγοραστές σε οποιαδήποτε χώρα. 

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του Ν. 1796/88, «οι υπο

χρεώσεις του ΟΑΕΠ από εγγυήσεις, ασφαλίσεις και αντασφαλίσεις «μη εμπο

ρεύσιμων» κινδύνων (non-marketable risks), όπως αυτοί εκάστοτε ορίζονται 

από αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχουν αυτοδικαίως την εγ

γύηση του Ελληνικού Δημοσίου μέχρι το όριο που καθορίζεται κάθε φορά με 

προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οι

κονομίας & Οικονομικών». 

Επίσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 12 του Ν. 1796/88, 

«με εντολή του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών προς Τράπεζα στην οποία 

τηρούνται λογαριασμοί του Δημοσίου, που δίνεται μετά από αιτιολογημένη 

πρόταση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΑΕΠ, η Τράπεζα αυτή μεταφέρει 

το ποσό της εντολής από το λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου σε τραπε

ζικό λογαριασμό του ΟΑΕΠ και αναγγέλλει αμέσως τη μεταφορά στις αρμό

διες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Τα μεταφερόμενα πο

σά δεν μπορούν να υπερβούν το όριο που ορίζεται από τα διατάγματα της 

παραγράφου 1». 
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Με βάση τα παραπάνω, οι κυριότεροι λόγοι που υπαγορεύουν την 

προτεινόμενη τροπολογία του Ν. 1796/88, είναι οι ακόλουθοι: 

1. Επειδή η ασφάλιση «μη εμπορεύσιμων» κινδύνων, ειδικά για μεσο-

μακροπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις για τις οποίες τα ασφαλιζόμενα ποσά 

είναι συνήθως μεγάλα (δηλ. άνω των 5 ή 10 εκατομ. Ευρώ ), συνήθως συνδέ

εται με εξαγωγές προϊόντων ή κατασκευή τεχνικών έργων σε χώρες μη-μέλη 

ΟΟΣΑ με τις οποίες η Ελληνική Κυβέρνηση έχει καλές πολιτικές σχέσεις και 

έχει ήδη υπογράψει σχετικά Πρωτόκολλα Συνεργασίας, κλπ., είναι σκόπιμο οι 

αποφάσεις για ασφάλιση ή εγγύηση των σχετικών συναλλαγών, λόγω της ύπαρ

ξης «Εθνικού Ενδιαφέροντος» (National Interest Business) να λαμβάνονται όχι 

από το Δ.Σ. του ΟΑΕΠ, αλλά από ένα αρμόδιο Κυβερνητικό Διυπουργικό Όρ

γανο. 

2. Το επιχείρημα της παραπάνω παραγράφου 1, συνδέεται με τις πα

ραγράφους 1 και 3 του άρθρου 12 του Ν. 1796/88, οι οποίες παρατέθηκαν πιο 

πάνω. Σε εφαρμογή των παραπάνω δύο παραγράφων, και με βάση την ακο

λουθούμενη πρακτική, αφού ο ΟΑΕΠ καταβάλλει αποζημιώσεις που συνδέονται 

με «μη εμπορεύσιμους» κινδύνους (από δικά του αποθεματικά), στη συνέχεια 

υποβάλλει όλα τα σχετικά έγγραφα στην αρμόδια 25η Δ/ση του ΓΛΚ, προκει

μένου να εκδοθεί η σχετική εντολή του Υπουργού Οικονομικών, με βάση την 

οποία γίνεται η εκταμίευση των αντίστοιχων κονδυλίων από τον Κρατικό Προϋ

πολογισμό και η κατάθεση τους σε λογαριασμό που τηρεί ο ΟΑΕΠ στην Τρά

πεζα Ελλάδος. Στη συνέχεια, ο ΟΑΕΠ προσπαθεί να επιτύχει είσπραξη των αντί

στοιχων ποσών από τους οφειλέτες του εξωτερικού (δια φιλικής ή δικαστικής 

οδού), και εφόσον επιτύχει να εισπράξει όλες ή μέρος των οφειλών, τις απο

δίδει στο ΓΛΚ. 

3. Εφόσον για τις αποζημιώσεις «μη εμπορεύσιμων» κινδύνων ο αντα-

σφαλιστής (κατά 100%) του ΟΑΕΠ είναι το εποπτεύον Υπουργείο Οικονομικών 

(ΓΛΚ), είναι λογικό η Κυβέρνηση (μέσω ενός Διυπουργικού Οργάνου) να έχει 

εκείνη το δικαίωμα της έγκρισης ή απόρριψης αιτήματος ασφάλισης ή εγγύη

σης εξαγωγικής πίστωσης που συνδέεται με «μη εμπορεύσιμους» κινδύνους. 

4. Σε όλους τους ΟΑΕΠ των χωρών-μελών της Ε.Ε. λειτουργεί Διυπουρ

γικό Όργανο που συνήθως ονομάζεται «Συμβούλιο Εγγυήσεων Εξαγωγικών 

Πιστώσεων» (Export Credit Guarantee Council), το οποίο εγκρίνει ασφαλίσεις 

και εγγυήσεις εξαγωγικών πιστώσεων που συνδέονται με «μη εμπορεύσιμους» 

κινδύνους. Σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη εκεί νομοθεσία και πρακτική, ο 

αντίστοιχος ΟΑΕΠ εξουσιοδοτείται από το εποπτεύον Υπουργείο Οικονομικών 

να ασφαλίζει βραχυπρόθεσμες και μεσο-μακροπρόθεσμες εξαγωγικές πι-
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στώσεις που συνδέονται με «μη εμπορεύσιμους» κινδύνους, αλλά μέχρι ένα 

συγκεκριμένο ανώτατο όριο, ενώ για τα αιτήματα των οποίων οι ασφαλιζόμε

νες αξίες υπερβαίνουν το ανώτατο όριο, η έγκριση δίδεται από το διυπουρ

γικό «Συμβούλιο Εγγυήσεων Εξαγωγικών Πιστώσεων», μετά από υποβολή 

σχετικής εισήγησης του αντίστοιχου ΟΑΕΠ, ο οποίος παραλαμβάνει σε κάθε πε

ρίπτωση τη σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου για ασφάλιση επιχειρηματία. 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 

Άρθρο 

Τροποποίηση του Ν. 1796/1988 (ΦΕΚ 152 Α') «Οργανισμός Ασφάλισης 

Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) και άλλες διατάξεις» 

Στο άρθρο 12 του Ν. 1796/1988 προστίθεται παράγραφος 4 που έχει ως εξής: 

4. Συγκροτείται «Συμβούλιο Ασφαλίσεων & Εγγυήσεων Εξαγωγικών Πι

στώσεων» (Σ.Α.Ε.Ε.Π.) για την έγκριση ασφαλίσεων, εγγυήσεων και αντασφα-

λίσεων εξαγωγικών πιστώσεων που συνδέονται με «μη εμπορεύσιμους κινδύ

νους», όπως εκάστοτε αυτοί ορίζονται από αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. 

α. Το Συμβούλιο απαρτίζεται από 9 μέλη, ενώ ο πρόεδρος, ο αντιπρό

εδρος, τα μέλη και ο Γραμματέας ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικο

νομίας & Οικονομικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι αποζημιώσεις του προέδρου, του αντι

προέδρου, των μελών και του Γραμματέα του Συμβουλίου κατά συνεδρίαση. 

Οι παραπάνω αποζημιώσεις επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου 

Οικονομίας & Οικονομικών. 

β. Τα μέλη του 9μελούς Συμβουλίου θα είναι ανώτερα στελέχη των πα

ρακάτω Διευθύνσεων Υπουργείων και άλλων Φορέων: Γενική Διεύθυνση Διε

θνούς Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών (ένα 

μέλος), Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας 

& Οικονομικών (ένα μέλος), 25η Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κρά

τους (ένα μέλος), Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου 

Εξωτερικών (ένα μέλος), 3η Διεύθυνση Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής του 

Υπουργείου Ανάπτυξης (ένα μέλος), Τράπεζα Ελλάδος (ένα μέλος), Οργα-
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νισμός Εξωτερικού Εμπορίου (ένα μέλος), Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγω

γικών Πιστώσεων (2 μέλη). 

βα. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι τριετής και μπορεί να 

ανανεώνεται. 

ββ. Το Συμβούλιο βρίσκεται εν απαρτία, όταν είναι παρόντα πέντε (5) 

τουλάχιστον μέλη του. 

βγ. Το Συμβούλιο αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία των παρό

ντων μελών, ή αναπληρωματικών μελών του, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας υπε

ρισχύει η ψήφος του προέδρου ή του προεδρεύοντος. Η αδικαιολόγητη απου

σία μέλους από πέντε συναπτές συνεδριάσεις λογίζεται ως παραίτηση του. 

βδ. Σε περίπτωση παύσης, θανάτου, παραίτησης ή αποχώρησης για 

οποιοδήποτε λόγο μέλους του Συμβουλίου πριν από τη λήξη της θητείας του, 

ορίζεται με τη διαδικασία του εδαφίου (α) νέο μέλος για τον υπόλοιπο χρόνο 

της θητείας. Μέχρι τον ορισμό νέου μέλους, το Συμβούλιο μπορεί να λειτουρ

γεί με ελλιπή συγκρότηση, όχι όμως πέρα από ένα τρίμηνο. Στην περίπτωση 

αυτή τα λοιπά μέλη πρέπει να επαρκούν, ώστε να υπάρχει η απαρτία του 

εδαφίου (ζ). 

βε. Το Συμβούλιο θα συνεδριάζει σε χώρο του Υπουργείου Οικονομίας 

& Οικονομικών, ενώ οι συνεδριάσεις θα γίνονται κάθε φορά που θα υποβάλ

λονται από τον ΟΑΕΠ εισηγήσεις για έγκριση ασφάλισης ή εγγύησης, ή αντα-

σφάλισης συγκεκριμένων βραχυπρόθεσμων ή μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγω

γικών πιστώσεων, σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται στα εδάφια (γ) 

και (δ). 

βστ. Με εντολή και υπόδειξη του προέδρου ο γραμματέας του Συμ

βουλίου καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξη κάθε συνεδρίασης και την κοινο

ποιεί στα μέλη του Συμβουλίου μαζί με τα σχετικά εισηγητικά έγγραφα. Ο Πρόε

δρος έχει το δικαίωμα να προσκαλεί σε συγκεκριμένες συνεδριάσεις, κατά 

περίπτωση, εκπροσώπους Υπουργείων ή Φορέων που δεν εκπροσωπούνται 

στο Συμβούλιο, ή άλλους εμπειρογνώμονες, μελετητές, κλπ. 

γ. Αντικείμενο των εργασιών του Συμβουλίου θα είναι η έγκριση ή 

απόρριψη εισηγήσεων που θα υποβάλλονται σε αυτό από τον Οργανισμό 

Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ), ο οποίος θα είναι και ο παραλή

πτης των σχετικών αιτημάτων, και θα αφορούν σε παροχή ασφαλίσεων, ή εγ

γυήσεων ή αντασφαλίσεων βραχυπρόθεσμων (μέχρι 2 έτη) ή μεσο-μακροπρό

θεσμων (άνω των 2 ετών) εξαγωγικών πιστώσεων που συνδέονται με «μη εμπο

ρεύσιμους» κινδύνους, όπως εκάστοτε αυτοί ορίζονται από αρμόδια όργανα 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
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δ. Οι εισηγήσεις του ΟΑΕΠ που θα υποβάλλονται στο Συμβούλιο προς 

έγκριση ή απόρριψη, θα αφορούν σε αιτήματα κάλυψης βραχυπρόθεσμων ή 

μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων που συνδέονται με «μη εμπο

ρεύσιμους» κινδύνους και των οποίων η μέγιστη ασφαλιζόμενη αξία είναι: (1) 

άνω των δέκα εκατομμυρίων Ευρώ (10.000.000 €) εφόσον πρόκειται για βρα

χυπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις, και (2) άνω των είκοσι εκατομμυρίων Ευ

ρώ (20.000.000 €) εφόσον πρόκειται για μεσο-μακροπρόθεσμες εξαγωγικές 

πιστώσεις. Για όλες τις άλλες περιπτώσεις με χαμηλότερες μέγιστες ασφαλι

ζόμενες αξίες, αρμόδιος θα είναι ο ΟΑΕΠ. 

ε. Σε περίπτωση που το Συμβούλιο εγκρίνει την εισήγηση του ΟΑΕΠ 

για παροχή ασφάλισης, ή εγγύησης, ή αντασφάλισης συγκεκριμένου αιτή

ματος που αφορά σε κάλυψη εξαγωγικών πιστώσεων για «μη εμπορεύσιμους» 

κινδύνους, κοινοποιεί την απόφαση του στον Υπουργό Οικονομίας & Οικονο

μικών, στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών, στο 

Γενικό Διευθυντή Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας 

& Οικονομικών, στην 25η Διεύθυνση του ΓΛΚ η οποία δεσμεύει αντίστοιχο πο

σό από το Εγγυοδοτικό Κεφάλαιο του ΟΑΕΠ που διαχειρίζεται, καθώς και στον 

ΟΑΕΠ, οι Υπηρεσίες του οποίου θα διεκπεραιώνουν την περαιτέρω διαδικασία 

ασφάλισης, αποζημίωσης, κλπ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1796/88. 

στ. Στο πρώτο δεκαήμερο κάθε έτους, το Συμβούλιο θα κοινοποιεί κα

τάλογο με όλα τα στοιχεία των υποθέσεων ασφάλισης, ή εγγύησης, ή αντα

σφάλισης που ενέκρινε και απέρριψε κατά τη διάρκεια του προηγουμένου 

έτους, στον Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών, στο Γενικό Γραμματέα του 

Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών, στο Γενικό Διευθυντή Διεθνούς Οικο

νομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών, στην 25η Διεύ

θυνση του ΓΛΚ, καθώς και στον ΟΑΕΠ. 
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