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2009, οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας για την στήριξη της
Ελληνικής οικονομίας

Η Eurobank, από τον Ιούνιο του 2009, ανέλαβε μία σειρά πρωτοβουλιών για
την υποστήριξη ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας
που προάγει την ανταγωνιστικότητα της χώρας, την εξωστρέφεια των
επιχειρήσεων, την καινοτομία, την ποιοτική αναβάθμιση της εγχώριας
παραγωγής σε τομείς όπου έχουμε ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα. 

Εκατοντάδες Ελληνικές επιχειρήσεις έχουν χρηματοδοτηθεί με περισσότερα από €2 δισ. 
για τις συγκεκριμένες δράσεις την περίοδο 2009 – 2012 από την Τράπεζα Eurobank.   










Χρηματοδότηση και Ασφάλιση Συναλλακτικού Κυκλώματος και
Επενδύσεων Εξαγωγέων

Χρηματοδότηση της Τουριστικής Βιομηχανίας

Χρηματοδοτήσεις Έργων Υποδομών, Έργων ΣΔΙΤ και Επενδύσεων
σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Δημιουργία Εσωτερικού Επενδυτικού Κεφαλαίου για μετοχική
συμμετοχή ή χρηματοδότηση

Δράσεις στήριξης της εξωστρέφειας των εξαγωγικών επιχειρήσεων σε στενή
συνεργασία με κρατικούς & εταιρικούς φορείς
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Οι πρωτοβουλίες:

Η Στρατηγική: Εξωστρέφεια - Καινοτομία - Επιχειρηματικότητα

Στρατηγικοί εταίροι:

Υπουργείο Εξωτερικών

(Διμερή Εμπορικά Επιμελητήρια)
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Επιβράβευση επιχειρήσεων που είναι συνεπείς στις πληρωμές τους

Στήριξη επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους

Ενέργειες ανάπτυξης επιχειρήσεων

1

4

5

6

Προώθηση Εξαγωγών

Εισαγωγές Α΄υλών και ενδιάμεσων αγαθών2

«Νέες πρωτοβουλίες για την Επιχειρηματικότητα»

Στήριξη του Τουριστικού κλάδου3
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1 Προώθηση Εξαγωγών: Από την Παραγγελία στη Φόρτωση μέσω
της παροχής ευέλικτων λύσεων για τη στήριξη των Εξαγωγέων

 Στο παραγωγικό στάδιο της Προ-χρηματοδότησης των

εξαγωγέων μειώνουμε το επιτόκιο κατά 100 μονάδες

βάσης (μ.β.) έναντι απλών παραγγελιών και κατά 200 

μ.β. έναντι ανοίγματος ενέγγυων πιστώσεων (Ε/Π), 

ενισχύοντας έμπρακτα την παραγωγική διαδικασία. 

 Χρηματοδότηση εξαγωγικών Επιχειρήσεων για τη

συμμετοχή τους σε διεθνείς κλαδικές εκθέσεις, με ποσό

μέχρι € 100.000

Οι παραπάνω
δράσεις
υποστηρίζουν:

 Εξαγωγικές επιχειρήσεις, με ενήμερη τραπεζική σχέση με
την Τράπεζα.

 Σήμερα αφορά περισσότερες από 400 επιχειρήσεις
συνεργαζόμενες με την Τράπεζα.
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Εισαγωγές Α΄υλών και ενδιάμεσων αγαθών2

Στηρίζουμε την παραγωγική διαδικασία των μεταποιητικών

επιχειρήσεων δίνοντας τη δυνατότητα αγοράς A’ υλών & ενδιάμεσων

αγαθών με πίστωση. 

Παρέχουμε τη λύση στο πρόβλημα της μη αποδοχής εγγυήσεων

Ελληνικών Τραπεζών από τράπεζες του εξωτερικού με εγγύηση από

συνεργαζόμενες Διεθνείς Τράπεζες.

Η δράση
υποστηρίζει:

 Επιχειρήσεις με παραγωγική δραστηριότητα οι οποίες έχουν
ενήμερη τραπεζική σχέση με την Τράπεζα.

 Σήμερα αφορά περισσότερες από 800 επιχειρήσεις, με συνολικά
υπόλοιπα χρηματοδοτήσεων άνω των € 2,5 δισ. με την Τράπεζα.
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Στήριξη του Τουριστικού κλάδου3

Συνεχίζουμε να στηρίζουμε έμπρακτα τον Τουριστικό κλάδο μέσω λύσεων βελτίωσης της
ρευστότητας:

Χρηματοδότηση της μισθοδοσίας των τριών πρώτων μηνών της τουριστικής περιόδου, με
εξόφληση κάθε χρηματοδότησης εντός 3 μηνών από την ημερομηνία εκταμίευσης με επιτόκιο
5,50%.

Καταβολή των δόσεων κεφαλαίου μακροπροθέσμων δανείων βάσει της εποχικότητας εισροών
της επιχείρησης (τον 8ο και 11ο μήνα).

Επιπλέον για απολύτως ενήμερους πιστούχους, παρέχουμε αναβολή καταβολής των
δόσεων μακροπροθέσμων δανείων των επόμενων 12 μηνών με ανάλογη αναπροσαρμογή των
υπολοίπων δόσεων ή εναλλακτικά παρέχουμε μείωση του ποσού των δόσεων για το ίδιο διάστημα
και ανάλογη αναπροσαρμογή των υπολοίπων δόσεων, σε συμφωνία με την επιχείρηση.

Εφ’ άπαξ χρηματοδότηση για εξόφληση οφειλών προς την Εφορία και το ΙΚΑ (ρυθμισμένων ή
μη) με αποπληρωμή σε 48 οπισθοβαρείς δόσεις, με επιτόκιο 5,50%. Η επιχείρηση αναλαμβάνει την
υποχρέωση για εξόφληση εξ ιδίων όλων των νέων αντιστοίχων οφειλών. 

Η δράση
υποστηρίζει:

 Βιώσιμες επιχειρήσεις του κλάδου.

 Σήμερα αφορά περισσότερες από 200 επιχειρήσεις, με συνολικά υπόλοιπα
χρηματοδοτήσεων άνω του €1,2 δισ. με την Τράπεζα.
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Επιβράβευση των επιχειρήσεων που είναι συνεπείς στις
πληρωμές τους4

Μειώνουμε το επιτόκιο στις μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις των

επιχειρηματικών πελατών μας που εξοφλούν εμπρόθεσμα τις δόσεις

τους, με ίδια διαθέσιμα, κατά 50 μ.β. από την επόμενη δόση.

Ελάχιστο επιτόκιο δανεισμού: euribor + 400 μ.β.

Η δράση
υποστηρίζει:

 Επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ενήμερη τραπεζική σχέση με την
Τράπεζα.

 Σήμερα αφορά περισσότερες από 500 επιχειρήσεις, με συνολικά
υπόλοιπα χρηματοδοτήσεων άνω του €1 δισ. με την Τράπεζα.
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Στήριξη επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους5

Στηρίζουμε τις επιχειρήσεις που αγωνίζονται, αντιμετωπίζοντας τις

δυσκολίες του σημερινού οικονομικού κλίματος:

 Μειώνουμε τα επιτόκια χρηματοδοτήσεων μέχρι 30%, με ελάχιστο

επιτόκιο 6,50% για βιώσιμες επιχειρήσεις, μεσαίου μεγέθους, με συνολικά

υπόλοιπα χρηματοδοτήσεων έως €1 εκ. με την Τράπεζα.

 Επιπλέον, για όσες από αυτές τις επιχειρήσεις έχουν

μεσομακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις παρέχουμε περίοδο χάριτος

αποπληρωμής κεφαλαίου 2 ετών και ανάλογη επιμήκυνση της διάρκειας του

δανείου.
Οι παραπάνω
δράσεις
υποστηρίζουν:

 Βιώσιμες επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους, με συνολικά υπόλοιπα
χρηματοδοτήσεων έως €1 εκ.  με την Τράπεζα.

 Σήμερα αφορά περισσότερες από 2.500 επιχειρήσεις, με συνολικά
υπόλοιπα χρηματοδοτήσεων άνω των €600 εκ. με την Τράπεζα.
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Συμμετέχουμε ενεργά σε όλα τα συγχρηματοδοτούμενα με την Ε.Ε. 
προγράμματα και ειδικότερα:

ΕΤΕΑΝ - Εξωστρέφεια (ύψους 210 εκ. €).

ΕΤΕΑΝ - Εγγύηση για έκδοση εγγυητικών επιστολών ( ύψους 90 εκ. €).

ΕΤΕΑΝ -Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ύψους 450 εκ. €).

Χρηματοδότηση μέσω ΕΙΒ (ποσό υπό διαπραγμάτευση).

European Investment Fund – Risk Sharing Instrument (ύψους 60 εκ. €).

Πρωτοβουλία JESSICA (ύψους 87 εκ. €).

Επίσης σε συνεργασία με τον ΟΑΕΠ συμμετέχουμε ενεργά στο πρόγραμμα: 
 ΟΑΕΠ - Εξωστρέφεια .

6 Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας
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Η πύλη της Ελλάδας στον κόσμο.  Συμμετοχή
συνεργαζόμενων φορέων

Διασύνδεση με τα αντίστοιχα διμερή επιμελητήρια σε όλο τον κόσμο.

Database εισαγωγικών επιχειρήσεων (αντίστοιχα σε κάθε χώρα συνεργασίας).

Συνεργασία και κοινές εκδηλώσεις.

 Εγγραφή μελών των ΠΣΕ, ΣΕΒΕ, ΣΕΚ & ΣΕΒ.

 Database εισαγωγικών επιχειρήσεων εξωτερικού.

 Μελέτες και αναλύσεις.

Εξαγωγικοί Σύνδεσμοι και ΣΕΒ

Διμερή επιμελητήρια
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Η πύλη της Ελλάδας στον κόσμο

 500 ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις.

 300 εισαγωγικές επιχειρήσεις - πελάτες Eurobank από τις 5 χώρες της Νοτιοανατολικής

Ευρώπης.

 Πρόσβαση σε 30.000 εισαγωγείς σε όλο τον κόσμο.

Το Exportgate ξεκινάει με:
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Ομάδα Ask the Experts 

 Υποστήριξη των μελών του Exportgate.

 Ενημέρωση και υποστήριξη σε Φορτωτικά έγγραφα, Φορολογικά και Τελωνειακά. 

θέματα και Ασφάλεια Εξαγωγών. 

 Χρηματοδότηση, Τραπεζικές Υπηρεσίες Συναλλαγών και Εξαγωγών.

 Επιχειρηματικό πλάνο Εξαγωγών. 

 Διοργάνωση Ηλεκτρονικών Εκθέσεων και Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών.

Εξειδικευμένη ομάδα στα θέματα εξαγωγών

Υπηρεσίες
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Πρόγραμμα Επιχειρηματικών συναντήσεων

Under the auspices of 
the Hellenic Ministry of 

Foreign Affairs
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Πρόγραμμα Επιχειρηματικών συναντήσεων

 Επιχειρηματικές αποστολές B2B για την προώθηση των ελληνικών εξαγωγών.

 Συνεργασία της Eurobank με τους κύριους εξαγωγικούς φορείς της χώρας: ΠΣΕ, 

ΣΕΒΕ, ΣΕΚ και τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών.

 Αξιοποίηση περιφερειακού δικτύου Eurobank στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

 Μεγιστοποίηση συνεργειών με την ένταξη γειτονικών χωρών στην εκάστοτε

χώρα φιλοξενίας.

 Διοργάνωση Επιχειρηματικού Φόρουμ συνεργασίας με την τοπική επιχειρηματική

κοινότητα.
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Κύπρος - Λευκωσία 7 - 8/02/2011

 240 επιχειρήσεις.

 11 ερευνητικά κέντρα.

 6 χώρες (Κύπρο, Ιράκ, Ιορδανία,

Λίβανο, Συρία και Αίγυπτο).  

 1.000 επιχειρηματικές συναντήσεις.  

Πρόγραμμα Επιχειρηματικών συναντήσεων
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Σερβία - Βελιγράδι 24 - 25/10/2011

 300 επιχειρήσεις.

 2 ερευνητικά κέντρα.

 7 χώρες (Σερβία, Βοσνία,  

Μαυροβούνιο, Σλοβενία, Κροατία, 

Ουγγαρία, Ρωσία).

 1.862 επιχειρηματικές συναντήσεις.

Πρόγραμμα Επιχειρηματικών συναντήσεων
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Ρουμανία - Βουκουρέστι 11 -12/06/2012

250 επιχειρήσεις.

2 ερευνητικά κέντρα.

5 χώρες (Ρουμανία, Ουγγαρία, 

Μολδαβία, Πολωνία, Ρωσία).

1.450 επιχειρηματικές συναντήσεις.

Πρόγραμμα Επιχειρηματικών συναντήσεων
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Επόμενη αποστολή: Ιούνιος 2013

 Μόσχα.

 Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών.

Πρόγραμμα Επιχειρηματικών συναντήσεων


