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Μνημόνιο συνεργασίας Αναπτυξιακής Τράπεζας –
ΣΒΕ
Τι περιλαμβάνει

Φωτ. Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB) και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος

(ΣΒΕ), με στόχο τον συντονισμό και την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων για την προώθηση της απασχόλησης και

της επιχειρηματικότητας στην Βόρεια Ελλάδα. 

Η πρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, Αθηνά Χατζηπέτρου, με αφορμή τη συνεργασία των δύο φορέων,

επεσήμανε τα εξής: 

«Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB διευκολύνει την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε πηγές χρηματοδότησης.

Στόχος της HDB είναι να γίνει θεσμός αναφοράς για τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικότητας. Τα χρηματοδοτικά

προϊόντα μας είναι στοχευμένα, θεματικά και απευθύνονται στις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων της

περιφέρειας».

Τόνισε δε, ότι οι επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας συνεργάζονται στενά με την HDB και αναφέρθηκε σε

συγκεκριμένα στοιχεία, όπως:  

Η Βόρεια Ελλάδα συγκεντρώνει σχεδόν το 20% της αξίας των δανείων των προγραμμάτων μέσω της Ελληνικής

Αναπτυξιακής Τράπεζας, δηλ. περίπου

1,6 δισ. ευρώ από τα 8,1 δισ. ευρώ της Επικράτειας. 
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Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας απορρόφησε το 77% των χρηματοδοτήσεων. 

Το 33% της συνολικής αξίας και του πλήθους του προγράμματος Εξοικονομώ – Αυτονομώ, έχει διοχετευτεί στις

Περιφέρειες της Μακεδονίας. 

Κατά την παρέμβασή του, ο πρόεδρος του ΣΒΕ, Αθανάσιος Σαββάκης τόνισε τα εξής: « Έχει έρθει η ώρα της

ανάπτυξης, μέσα από συνεργασίες που θα μας οδηγήσουν στην επόμενη μέρα. Η στενή συνεργασία του ΣΒΕ με την

HDB κινείται στην κατεύθυνση αυτή και επιβεβαιώνεται με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με αντικείμενο το

σχεδιασμό και την ανάπτυξη προϊόντων που ανταποκρίνονται στη χρηματοδότηση των Μεταποιητικών Επιχειρήσεων

της Περιφέρειας και στην ενθάρρυνση και ανάπτυξη της  επιχειρηματικότητας μέσω της καινοτομίας και της

εξωστρέφειας». 

Αναγνωρίζοντας τη συνεργασία για την προώθηση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας των μικρομεσαίων

επιχειρήσεων, οι δύο πλευρές ενώνουν τις δυνάμεις τους με κοινές δράσεις και στόχο τη διαμόρφωση προϋποθέσεων

επιτάχυνσης των συνεργασιών ελληνικών εταιρειών με διεθνή οικοσυστήματα για τη δημιουργία ανταγωνιστικών

σχημάτων, καθώς και την αμοιβαία συμμετοχή σε δράσεις mentoring και networking.
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