
Η χρηματοδότηση των εμπορικών συναλλαγών ήταν μια σχετικά σταθερή 
συνιστώσα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η απώλεια όμως της 
εμπιστοσύνης στις αγορές και το φαινόμενο της μετάδοσης είχαν ως 
αποτέλεσμα να επηρεαστεί και αυτή από την παγκόσμια κρίση. Το βραβευμένο 
πρόγραμμα της ΕΤΕπ για την ενίσχυση της χρηματοδότησης του εξωτερικού 
εμπορίου συμβάλλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού.

Το πρόγραμμα της ΕΤΕπ για την ενίσχυση της χρημα-
τοδότησης του εξωτερικού εμπορίου στην Ελλάδα:  

η ασφαλής σας γέφυρα 

   Το Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Χρηματοδότησης του Εξωτερικού 
Εμπορίου για την Ελλάδα είναι το πρώτο που έχει εφαρμόσει ποτέ η 
ΕΤΕπ. Μέσω του νέου αυτού μηχανισμού, η ΕΤΕπ παρέχει εγγυήσεις 
ύψους 500 εκατ. ευρώ σε ξένες τράπεζες, καλύπτοντας κατά 85% 
τους κινδύνους τους έναντι των ελληνικών τραπεζών με τις οποίες 
συναλλάσσονται για ενέγγυες πιστώσεις και άλλα μέσα χρηματοδό-
τησης εμπορικών συναλλαγών, ώστε να μετριάσει τους κινδύνους μη 
πληρωμής ή αφερεγγυότητας. 

   Αυτά τα μέσα ενίσχυσης της χρηματοδότησης εμπορικών συναλλα-
γών είναι εκφρασμένα είτε σε ευρώ είτε σε δολάρια ΗΠΑ και έχουν 
μέση διάρκεια τεσσάρων μηνών. Αυτό σημαίνει ότι τα σχετικά κεφά-
λαια που παρέχει η ΕΤΕπ μπορούν να ανακυκλώνονται τρεις φορές 
μέσα σε ένα έτος και κατ’ αυτόν τον τρόπο να στηρίζουν όγκο συναλ-
λαγών μέχρι 1,5 δισ. ευρώ ετησίως.

   Οι εγγυήσεις περιορίζουν την ανάγκη δέσμευσης μετρητών για την 
εξασφάλιση της πίστωσης, ενισχύοντας έτσι τις ροές εισαγωγών και 
εισαγωγών, προς όφελος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των 
επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης. 

   Με τον μετριασμό του συστημικού κινδύνου και του κινδύνου συναλ-
λαγής για τις ξένες τράπεζες που συναλλάσσονται με ελληνικές τρά-
πεζες στο πλαίσιο εμπορικών πιστώσεων διευκολύνονται οι συναλλα-
γές και ενισχύεται η εμπιστοσύνη προς τη χώρα, τις τράπεζές της και, 
πάνω απ’ όλα, τις φιλόδοξες επιχειρήσεις της.

   Μέχρι στιγμής, στο πρόγραμμα συμμετέχουν τρεις ελληνικές εκδό-
τριες τράπεζες – Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς 
και Eurobank – και τρεις ξένες βεβαιούσες τράπεζες – Citi, HSBC και 
Commerzbank.

   Το πρόγραμμα προσφέρει προστιθέμενη αξία, καθώς επηρεάζει 
το ύψος των πιστωτικών ορίων που παρέχουν οι ξένες τράπεζες 
και επιτρέπει, αντί της δέσμευσης μετρητών, να χρησιμοποιούνται 
εναλλακτικές μορφές εξασφάλισης, όπως π.χ. ομόλογα. Επιπλέον, 
η διάρκεια των βραχυπρόθεσμων ενέγγυων πιστώσεων θα μπορεί 
να επιμηκύνεται από τις ξένες τράπεζες και η όλη διαδικασία θα 
ανακουφίσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις 
μεσαίας κεφαλαιοποίησης από τα προβλήματα της καταβολής 
μετρητών ως εγγύησης.

   Ύστερα από την επιτυχία που γνώρισε το Πρόγραμμα Ενίσχυσης 
της Χρηματοδότησης του Εξωτερικού Εμπορίου για την Ελλάδα, η 
Τράπεζα ενέκρινε ένα δεύτερο τέτοιο πρόγραμμα, για την Κύπρο, 
ύψους 150 εκατ. ευρώ. Οι μηχανισμοί του είναι προσαρμοσμένοι 
στις ανάγκες της Κύπρου. Τα προγράμματα για τη χρηματοδότη-
ση εμπορικών συναλλαγών στις διάφορες χώρες (είτε πρόκειται για 
χώρες που εφαρμόζουν πρόγραμμα προσαρμογής είτε για άλλα 
κράτη μέλη στα οποία έχει εντοπιστεί αδυναμία της αγοράς) θα 
προσαρμόζονται στις εγχώριες ανάγκες, καθώς και στις ανάγκες 
των ξένων βεβαιουσών τραπεζών που ενδιαφέρονται να δραστη-
ριοποιηθούν σε αυτές τις χώρες.

Τι είναι το Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Χρημα-
τοδότησης του Εξωτερικού Εμπορίου; 

Προστιθέμενη αξία
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Η ΕΤΕπ στην Ελλάδα το 2013
Η χρηματοδοτική δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Ελλάδα 
ανήλθε συνολικά το 2013 σε 1,5 δισ. ευρώ, σημειώνοντας 
αύξηση κατά  550 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου έτους. 
Κατά την τελευταία πενταετία η Τράπεζα έχει στηρίξει επενδύ-
σεις στην Ελλάδα με χορηγήσεις συνολικού ύψους 7,9 εκατ. 
ευρώ. Πάνω από το ήμισυ του ποσού αυτού κατευθύνθηκε 
στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των επιχειρή-
σεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης, καθώς και στους τομείς της 
ενέργειας και των έργων υποδομής. 

Η ΕΤΕπ: ένας ισχυρός εταίρος
Η ΕΤΕπ είναι η τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει ως 
μετόχους τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ και η πιστοληπτική της 
ικανότητα είναι εξαίρετη. Η Τράπεζα στηρίζει την οικονο-
μική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή της ΕΕ και διαθέτει 
εμπειρία που ξεπερνάει τα 50 χρόνια.

Πάνω από το 90% των χορηγήσεών μας κατευθύνεται στο 
εσωτερικό της ΕΕ.

Όλα τα έργα που χρηματοδοτούμε πρέπει όχι μόνο να είναι 
κατάλληλα για τραπεζική χρηματοδότηση, αλλά και να πλη-
ρούν αυστηρά οικονομικά, τεχνικά, περιβαλλοντικά και κοι-
νωνικά κριτήρια. 

Οι αυστηρές διαδικασίες αξιολόγησης των επενδυτικών σχε-
δίων που εφαρμόζουμε εγγυώνται την αξιοπιστία της επέν-
δυσης και σας επιτρέπουν να επιτύχετε χαμηλότερο κόστος 
χρηματοδότησης και για το μέρος που χρηματοδοτείται από 
άλλους επενδυτές.

Οι τομείς στους οποίους δίνει έμφαση η Τράπεζα είναι η και-
νοτομία και οι δεξιότητες, η πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρημα-
τοδότηση, η αποδοτικότητα των πόρων και οι στρατηγικές 
υποδομές.

   Με τον μηχανισμό ενίσχυσης της χρηματοδότησης του εξωτερικού 
εμπορίου η ΕΤΕπ λειτουργεί ως ασφαλής γέφυρα μεταξύ των ξένων 
και των εγχώριων τραπεζών και δίνει ώθηση στον τομέα των εισα-
γωγών και εξαγωγών στα κράτη μέλη. Πρόκειται για ένα ακόμη παρά-
δειγμα του πώς η τράπεζα της ΕΕ βοηθά την Ευρώπη να ανα κάμψει 
και να δημιουργήσει απασχόληση και ανάπτυξη για τις μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαι οποίησης – 
τους κινητήριους μοχλούς της οικονομίας μας.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης εμπορικών 
συναλλαγών των τραπεζών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ή 
να στείλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση 
info@eib.org.

Η ασφαλής σας γέφυρα  
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ΕΤΕπ και τη χρηματοδότηση άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα: www.eib.org/greece

Ένα βραβευμένο πρόγραμμα
   Το περιοδικό Trade & Forfaiting Review, κορυφαίο παγκο-

σμίως σε θέματα χρηματοδότησης του εξωτερικού εμπορί-
ου και αλυσίδων εφοδιασμού, απένειμε στο Πρόγραμμα Ενί-
σχυσης της Χρηματοδότησης του Εξωτερικού Εμπορίου της 
ΕΤΕπ για την Ελλάδα το βραβείο «Deal of the Year». Το πρό-
γραμμα βραβεύτηκε επίσης με τη διάκριση «EMEA Deal of 
the Year» από το περιοδικό Trade Finance.

Εγχώρια επιχείρηση με διεθνή παρουσία
Η SABO Α.Β.Ε.Ε. είναι ελληνική εταιρεία που κατασκευάζει ολο-
κληρωμένα εργοστάσια για τη βιομηχανία τούβλων και κεραμι-
διών καθώς και για πολλά άλλα είδη βιομηχανιών. Είναι επιχεί-
ρηση με έντονα εξαγωγικό προσανατολισμό και δίνει έμφαση 
στην απασχόληση των νέων. Έχει πωλήσει και εγκαταστήσει 
εργοστάσια σε όλες τις ηπείρους, πλην της Αυστραλασίας, και 
έχει δραστηριοποιηθεί σε χώρες όπως το Βέλγιο, η Ρωσία, η 
Σαουδική Αραβία, το Μεξικό και η Βραζιλία. 

Η Sabo απασχολεί πολύ εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς όλα 
τα εργοστάσια σχεδιάζονται και παράγονται σύμφωνα με τις 
ανάγκες του εκάστοτε πελάτη και χώρου, και το προσωπικό 
της έχει ηλικία κατά μέσο όρο 27 ετών.

Η Eurobank στήριξε τη Sabo εκδίδοντας μια ενέγγυα πίστωση 
ύψους 200 000 ευρώ για την αγορά μηχανημάτων. Η ενέγγυα 
πίστωση βεβαιώθηκε από την Commerzbank, χάρη στο πρό-
γραμμα της ΕΤΕπ για την ενίσχυση της χρηματοδότησης του 
εξωτερικού εμπορίου.


