Ο ΟΑΕΠ στηρίζει τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις

O

Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών
Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) από το 1988 που
ιδρύθηκε μέχρι σήμερα επιτελεί σημαντικό ρόλο στην προώθηση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας,
καθώς με τα προγράμματά του προστατεύει αποτελεσματικά όχι μόνο τις
ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις,
ασφαλίζοντας τις συναλλαγές τους του
εξωτερικού, για τον κίνδυνο της μη
έγκαιρης πληρωμής των απαιτήσεών
τους ή και της πτώχευσης των πελατών
- αγοραστών τους, αλλά και τις ελληνικές εταιρείες τεχνικών έργων
που δραστηριοποιούνται σε ξένες χώρες καθώς και τους Έλληνες
επενδυτές εξωτερικού.
Βοηθά την εταιρία να αποφύγει τις επισφαλείς απαιτήσεις και
κατ’ επέκταση την επιβάρυνση του ισολογισμού της.
Σήμερα περισσότερο από ποτέ συνειδητοποιούμε πως το διεθνές
εμπόριο αναγκαίο για την παγκόσμια οικονομία, είναι σίγουρα
μέρος της λύσης των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν
λόγω της κρίσης οι ελληνικές επιχειρήσεις. Καθώς όμως δεν έχει
ακόμα ανακαλυφθεί η απόλυτα ασφαλής συναλλαγή και μάλιστα
η απόλυτα ασφαλής διεθνής συναλλαγή, ο ΟΑΕΠ προσπαθεί από
την πλευρά του να αναπτύξει την ασφαλιστική συνείδηση στους
Έλληνες εξαγωγείς, αναδεικνύοντας την ασφάλιση των εξαγωγικών
πιστώσεων σαν ένα εργαλείο αμυντικό, διαχείρισης του ρίσκου,
μέσα στην ελληνική εξαγωγική εταιρεία.
Προσφέρει ειδικά σχεδιασμένα Προγράμματα Ασφάλισης Βραχυπρόθεσμων και Μεσομακροπρόθεσμων Εξαγωγικών Πιστώσεων
για εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών, τεχνικά έργα εξωτερικού,
καθώς και επενδύσεις εξωτερικού. Μέσω των προγραμμάτων αυτών
(πίστωση στον αγοραστή, εκχώρηση απαιτήσεων, κάλυψη Global,
μεμονωμένες φορτώσεις) προστατεύει τους Έλληνες εξαγωγείς και
επιχειρηματίες γενικότερα, έναντι εμπορικών και πολιτικών κινδύνων
οι οποίοι συχνά μπορεί να αποβούν «μοιραίοι» για τις ελληνικές
επιχειρήσεις.
Για τις παραπάνω δραστηριότητες καλύπτονται όλες σχεδόν οι
χώρες του κόσμου (εξαιρούνται οι χώρες εντός εμπόλεμης ζώνης).
Ο ΟΑΕΠ ασφαλίζει εξαγωγικές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από

ΑΡΘΡΟ

Του Στέλιου Κροκιδά*

* Ο Στέλιος Κροκιδάς
είναι πρόεδρος και γενικός
διευθυντής του Οργανισμού
Ασφάλισης Εξαγωγικών
Πιστώσεων (ΟΑΕΠ).

το μέγεθος του ετήσιου εξαγωγικού τους τζίρου, δηλαδή ακόμα
και για μία μεμονωμένη φόρτωση.

Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια ΟΑΕΠ»

Ο ΟΑΕΠ σε συνεργασία με όλες τις μεγάλες ελληνικές τράπεζες
και συνεταιριστικές, μέσω συμφωνίας πλαίσιο, εφαρμόζει ένα
ειδικό καθεστώς ενίσχυσης της ρευστότητας των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων.
Βάσει του συγκεκριμένου προγράμματος, οι ελληνικές εξαγωγικές
εταιρίες έχουν τη δυνατότητα βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης
από τις τράπεζες πριν από τη λήξη της πίστωσης, με πολύ (ευνοϊκό)
ανταγωνιστικό επιτόκιο προεξόφλησης (ξεκινά από 3,60%). Δεν
απαιτείται κάποια εμπράγματη εξασφάλιση, παρά μόνο η προηγούμενη ασφάλιση των εξαγωγικών πιστώσεων από τον ΟΑΕΠ.
Οι κύριες προϋποθέσεις του προγράμματος είναι οι εξής:
1. Ανεπιφύλακτη παραλαβή του εξαγόμενου προϊόντος

2. Διάρκεια πίστωσης από 30 έως 120 ημέρες
3. Προεξόφληση του 80% της αξίας του τιμολογίου
4. Μέγιστο Όριο-1.000.000 ευρώ ανακυκλούμενο
Η εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας αποτελεί προϋπόθεση
για την ταχύτερη έξοδο από την κρίση. Ο σημαντικός ρόλος της
προστασίας των Ελλήνων επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται
στο εξωτερικό έχει ανατεθεί στον ΟΑΕΠ, ο οποίος στηρίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις και τις βοηθά να επεκτείνουν με ασφάλεια
τις δραστηριότητες / εξαγωγές τους σε νέες αγορές, χιλιάδες
χιλιόμετρα μακριά.
 Προστατεύει το εισόδημα της εταιρείας
 Διατηρεί και αυξάνει την ρευστότητα
 Συμβάλλει στη διεκδίκηση και επανείσπραξη των απαιτήσεών
της ασφαλισμένης επιχείρησης
Κατά αυτόν τον τρόπο δημιουργείται όφελος στον Εξαγωγέα το
οποίο μεταφράζεται σε όφελος για την ίδια μας τη χώρα. [SID:10998627]

