
ΤΙΤΛΟΣ: “Ανοίγουμε” το δρόμο στις εξωστρεφείς επιχειρήσεις 

 

Ο αγροδιατροφικός τομέας βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής της Τράπεζας 

Πειραιώς. Προτεραιότητα είναι η παροχή στοχευμένης ρευστότητας, μέσω 

χρηματοδοτήσεων, που δεν αποτελούν απλά ροή κεφαλαίων, αλλά  συνεισφέρουν και 

στην αντιμετώπιση των βασικών διαρθρωτικών προβλημάτων του ελληνικού 

αγροδιατροφικού τομέα.  

H Τράπεζα Πειραιώς αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, που στόχο έχουν να βοηθήσουν τον 

αγροδιατροφικό τομέα να αναπτυχθεί με ένα προγραμματισμένο και βιώσιμο τρόπο, 

μέσω της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, της διευκόλυνσης των επενδύσεων και 

της υποστήριξης της εξωστρέφειας σε ένα πλαίσιο αειφόρου ανάπτυξης.  

Στο καινοτόμο πρόγραμμα της Συμβολαιακής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας μέχρι τώρα, 

έχουν ενταχθεί περισσότεροι από 25.000 παραγωγοί σε όλη τη χώρα μέσω 

επιχειρήσεων, αγροτικών συνεταιρισμών και ομάδες παραγωγών. Το σύνολο των 

εξαγωγών των επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί στη Συμβολαιακή ξεπερνά το 1,5 δισ. 

ευρώ, με περισσότερα από 50 προϊόντα που ταξιδεύουν σε 75 χώρες εισφέροντας 

πολύτιμο συνάλλαγμα στη χώρα και συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στη δημιουργία 

σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των συμμετεχόντων στην αγροδιατροφική 

αλυσίδα.  

Το Πρόγραμμα, ξεκίνησε το 2013 αλλάζοντας τα δεδομένα στον αγροδιατροφικό 

τομέα, και διευρύνθηκε με τη Συμβολαιακή Τραπεζική Αγροεφοδίων, τη Συμβολαιακή 

Τραπεζική Ξενοδοχείων, τη Συμβολαιακή Τραπεζική Λιανεμπορίου, ενώ επεκτάθηκε 

πρόσφατα στον τομέα των εξαγωγών με το νέο πρόγραμμα της Εξαγωγικής 

Συμβολαιακής Τραπεζικής.  

Με σκοπό την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και την 

τόνωση της εξαγωγικής τους δραστηριότητας, η Τράπεζα Πειραιώς δημιούργησε την 

Εξαγωγική Συμβολαιακή Τραπεζική. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις και 

αγροτικούς Συνεταιρισμούς, υφιστάμενες ή εν δυνάμει συνεργασίες του προγράμματος 

Συμβολαιακής Γεωργίας, που είτε εξάγουν ήδη και θέλουν να μεγεθύνουν τη 

δραστηριότητά τους, είτε δεν έχουν εξαγωγική δραστηριότητα και επιθυμούν να 

αποκτήσουν. Στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις παρέχεται μία ολοκληρωμένη δέσμη 

υπηρεσιών μέσω της Πειραιώς Factoring A.E. Παράλληλα, μέσω του Κέντρου 

Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη Α.Ε., μέλος του Ομίλου της Τράπεζας 

Πειραιώς, παρέχεται ένα πλήρες και ευέλικτο πακέτο συμβουλευτικών και 

εκπαιδευτικών υπηρεσιών που αφορά σε θέματα εξαγωγικού εμπορίου, 

προσαρμοσμένο στο επίπεδο της εξαγωγικής τους ικανότητας και ετοιμότητας.   

Η Εξαγωγική Συμβουλευτική είναι ένα ειδικά διαμορφωμένο πακέτο υπηρεσιών που 

στοχεύει στην ενδυνάμωση των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα με τις 

απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και εργαλεία που θα συμβάλουν στο σχεδιασμό και 

την εφαρμογή ευέλικτων πρακτικών ώστε να εισχωρήσουν με επιτυχία σε νέες αγορές 

στο εξωτερικό. Οι υπηρεσίες Εξαγωγικής Συμβουλευτικής υποστηρίζουν 

αποτελεσματικά τις ενέργειες που καλούνται να υλοποιήσουν όλοι όσοι παράγουν, 

συσκευάζουν ή/και μεταποιούν ποιοτικά προϊόντα, προκειμένου να 

δραστηριοποιηθούν στη διεθνή αγορά.  

 


