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(left to right) Chara Vardakari, CEO of Piraeus Factoring S.A. and Sabina Dziurman, EBRD Head for Greece and Cyprus.

·

EBRD provides Piraeus Bank’s factoring subsidiary a €10 million trade finance facility

·

Piraeus Factoring S.A. is the first factoring company in Greece to be supported by EBRD

·

The new facility will finance import and export-oriented SMEs and corporates

Businesses in Greece will benefit from the first €10 million factoring facility in the country provided to Piraeus
Factoring by the EBRD under its Trade Facilitation Programme (TFP).
Building on the EBRD’s cooperation with its parent, Piraeus Bank, the facility will enable Piraeus Factoring to
further support Greek small and medium-sized enterprises (SMEs) and corporates engaged in domestic and
international trade.
Factoring is an important financing tool which can complement traditional bank lending. It proved to be extremely
efficient during the financial crisis in Greece, allowing companies to improve their liquidity by receiving immediate
working capital financing and thus managing their production cycle.
Piraeus Factoring S.A. provides a full range of factoring services. The company holds a leading position in the
Greek market with an annual turnover exceeding €2 billion. The quality of its services has been recognised with
numerous awards by the Factors Chain International (FCI) organisation.
The Trade Facilitation Programme of the EBRD began in 1999, with the aim of promoting international trade
between its countries of operations, through the form of guarantees and short-term loans to selected participating
banks and factoring companies. The programme was first introduced in Greece back in 2016, while over the past
two years, Greece has been the most active country under the TFP by number of guarantees issued and to date
in 2019 still holds this place.

Η EBRD ενισχύει τη χρηματοδότηση εμπορίου στην
Ελλάδα
10 εκατομμύρια ευρώ στην Πειραιώς Factoring μέσω του Προγράμματος Διευκόλυνσης Εμπορίου της EBRD
·
Η EBRD παρέχει χρηματοοικονομική διευκόλυνση ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ στην θυγατρική
εταιρεία factoring της Τράπεζας Πειραιώς
·
Η Πειραιώς Factoring είναι η πρώτη εταιρεία factoring στην Ελλάδα που υποστηρίζεται από την
EBRD
·
Η νέα πιστωτική γραμμή θα χρηματοδοτήσει εξαγωγικές και εισαγωγικές μικρομεσαίες και μεγάλες
επιχειρήσεις
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Εξαγωγικές και εισαγωγικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα θα επωφεληθούν από την πρώτη factoring πιστωτική
γραμμή ύψους 10 εκατ. Ευρώ την οποία θα λάβει η Πειραιώς Factoring, στο πλαίσιο συμμετοχής της στο
Πρόγραμμα Διευκόλυνσης Εμπορίου (TFP) της EBRD.
Ενισχύοντας την πολύτιμη συνεργασία της EBRD με την Τράπεζα Πειραιώς, η συγκεκριμένη πιστωτική γραμμή
θα επιτρέψει στην Πειραιώς Factoring, θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς, να συνεχίσει να υποστηρίζει ελληνικές
μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που ασχολούνται με το εγχώριο και το διεθνές εμπόριο.
Το factoring είναι ένα σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο που μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά του
παραδοσιακού τραπεζικού δανεισμού. Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα αποδείχθηκε ένα
εξαιρετικά αποτελεσματικό εργαλείο χρηματοδότησης, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να βελτιώσουν τη
ρευστότητα τους, λαμβάνοντας άμεση χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης, ώστε να διαχειριστούν
αποτελεσματικότερα τον κύκλο παραγωγής τους.
Η Πειραιώς Factoring παρέχει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών factoring, κατέχοντας ηγετική θέση στην ελληνική
αγορά με ετήσιο κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 2 δις ευρώ. Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της
έχει αναγνωριστεί παγκοσμίως με πολλές διεθνείς διακρίσεις από τον οργανισμό Factors Chain International
(FCI).
Το Πρόγραμμα Διευκόλυνσης Εμπορίου της EBRD ξεκίνησε το 1999 με στόχο την προώθηση του διεθνούς
εμπορίου μεταξύ των χωρών που δραστηριοποιείται ο διεθνής οργανισμός, με τη μορφή εγγυήσεων και
βραχυπρόθεσμων δανείων προς επιλεγμένες συμμετέχουσες τράπεζες και εταιρείες factoring. Το πρόγραμμα
εισήχθη για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2016, και τα τελευταία δύο χρόνια η χώρα κατέχει την πρώτη θέση στο
πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος βάσει του αριθμού των εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί.

The EBRD is a multilateral bank that promotes the development of the private sector and entrepreneurial initiative in 38 economies across
three continents. The Bank is owned by 69 countries as well as the EU and the EIB. EBRD investments are aimed at making the
economies in its regions competitive, inclusive, well-governed, green, resilient and integrated. Follow us on the web, Facebook,
LinkedIn, Instagram, Twitter and YouTube.

To learn more about EBRD classifications, visit www.ebrd.com/ic
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