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Η µεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθµια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας µε
πάνω από 81.000 ενεργούς συνεταίρους.
Η Τράπεζα που εξυπηρετεί γρήγορα και αποτελεσµατικά, τους Οργανισµούς της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις Μικρές & Μεσαίες Επιχειρήσεις, τους εργαζοµένους, τα
νοικοκυριά, τους κατοίκους όλης της Κρήτης που δεν εξυπηρετούνται τοπικά από τις
άλλες Τράπεζες.
Η Τράπεζα που προσαρµόζει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της έτσι ώστε να
καλύπτονται εξατοµικευµένα οι επιχειρηµατικές και ατοµικές ανάγκες των πελατών
της, µε ταχύτητα, φιλικότητα και διαφάνεια.
Η Τράπεζα που συµβάλλει στην τοπική ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή και που
στηρίζει και ενισχύει την έννοια του Συγκρητισµού.
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…µια Τράπεζα που χειρίζεται τα χρηµατοοικονοµικά θέµατα των πελατών της µε

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ
µε
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ
…γνωστοποιώντας εξ΄αρχής τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους.
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Μια Επιχείρηση της Κοινωνικής Οικονοµίας
Η Τράπεζα των Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων
Στηρίζει :

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
στην ανάπτυξη και εξυγίανση
των επιχειρήσεών τους

ΝΕΟΥΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
στο ξεκίνηµά τους.

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΑΓΡΟΤΕΣ

Συµπαραστέκεται ενεργά σε:
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

προσφέροντας συµβουλευτικές υπηρεσίες
και συµφέροντες όρους δανεισµού.
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Δίκτυο Καταστηµάτων
55 Καταστήµατα
(Δεκέµβριος 2013)

Θεσσαλονίκη
Aττική

Μήλος

Χανιά
Ρέθυµνο
Ηράκλειο

Λασίθι

Κρήτη 48 σηµεία

ΑΤΜ υπάρχουν σ΄όλα τα καταστήµατα της Τράπεζας και επιπλέον σε 12 σηµεία στην Κρήτη
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Θέση στην Αγορά

Δίκτυο καταστηµάτων
Χρηµατοδοτήσεις προς
ΜΙΚΡΕΣ & ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Καταθέσεις
µε µερίδιο αγοράς πάνω από 16%
(Νοµός Ηρακλείου πάνω από 23%)
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Η θέση της Παγκρήτιας Τράπεζας
στην Αγορά
Συνεργασία µε κύριους
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Παγκρήτια
ΤΡΑΠΕΖΑ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
Τραπεζικό σύστηµα

Επιχειρήσεις
Επαγγελµατίες- Αγρότες
Νοικοκυριά

οικονοµικούς κλάδους
επί συνόλου χαρτοφυλακίου
(12µηνο 2013)

67,42%

47,36%

15,56% 17,02%

6,37%

46,27%

Κατά τη διάρκεια της
οικονοµικής κρίσης, η
Παγκρήτια Τράπεζα δεν
σταµάτησε ποτέ να
χρηµατοδοτεί βιώσιµες
επιχειρήσεις
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Χρηµατοδοτήσεις προς ΜΜΕ και Επαγγελµατίες
Ευρωπαϊκοί πόροι

Μέσω τραπεζικού
δανεισµού
1,36 δις €

(Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων–
Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων)

Πρόγραµµα Jessica
35 εκ. €

ΕΤΕΑΝ (Εθνικό Ταµείο
Επιχειρηµατικότητας &
Ανάπτυξης ) – πρώην
ΤΕΜΠΜΕ
18,5 εκ. €

Οργανισµός Ασφάλισης
Εξαγωγικών Πιστώσεων
3 εκ. €

AFI (Action Finance
Initiative)
0,5 εκ. €

177,5 εκ. €

Συγχρηµατοδοτούµενα
Προγράµµατα
19,4 εκ. €

ΤΕΠΙΧ (Ταµείο
Επιχειρηµατικότητας)
20 εκ. €
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Επιτυχηµένη συνεργασία µε την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
175 εκ. ευρώ από το 2007
Για τη χρηµατοδότηση επενδυτικών προγραµµάτων Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων
και ΟΤΑ της Κρήτης, καθώς και

35 εκ. ευρώ για τη χρηµατοδότηση υποδοµών και έργων αστικής ανάπτυξης από ΟΤΑ
στην Περιφέρεια Κρήτης µέσω του προγράµµατος Jessica.
2,5 εκ. ευρώ για εγγυήσεις σε µικροδάνεια (µέχρι 25.000 ευρώ) σε πολύ µικρές βιώσιµες
επιχειρήσεις
Τα µικροδάνεια απευθύνονται σε επαγγελµατικές οµάδες µε περιορισµένη πρόσβαση σε χρηµατοδότηση πχ. γυναικείοι
συνεταιρισµοί, νέοι επιχειρηµατίες, επιχειρηµατίες µειονοτήτων, επιχειρηµατίες µε ειδικές ανάγκες, προσωπικές εταιρείες κλπ.

50 εκ. ευρώ για τη χρηµατοδότηση επενδυτικών προγραµµάτων και κεφαλαίου
κίνησης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων και νέων επιχειρηµατιών (Νοέµβριος 2013)
Το πρόγραµµα «Θέσεις απασχόλησης για τους νέους» χρηµατοδοτεί ΜΜΕ τους τοµείς της βιοµηχανίας, των εµπορικών υπηρεσιών
και του τουρισµού, οι οποίες πληρούν ένα από τα εξής κριτήρια επιλεξιµότητας :
- Nα έχουν προσθέσει στο προσωπικό τους τουλάχιστον έναν νέο κατά το τελευταίο εξάµηνο από την ηµεροµηνία υπογραφής της
συµφωνίας µε την Τράπεζα.
- Να προσφέρουν επαγγελµατική κατάρτιση σε νέους ή προγράµµατα πρακτικής άσκησης.
- Να συνεργάζονται µε ίδρυµα επαγγελµατικής κατάρτισης, τεχνικό εκπαιδευτικό ίδρυµα ή πανεπιστήµιο για την απασχόληση νέων.
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Δάνεια Μέσω ΕΤΕπ
Σε χιλ. €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

175.000

Σε χιλ. €

%

1.870

1,53%

ΟΤΑ

12.975

10,64%

ΕΜΠΟΡΙΟ

9.702

7,95%

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

58.787

48,19%

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

29.507

24,19%

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ

139.785

ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΣ
ΕΤΕπ

120.618

ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΑΜΙΕΥΤΕΙ
(υπόλοιπα πελατών)

121.979

ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2.897

2,38%

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ

42.589

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ

6.242

5,12%
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Εγγυήσεις από το Ευρωπαϊκό
Ταµείο Επενδύσεων
Εγγυήσεις από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων (10/2014)
ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Αρ.
δανείων

Χορηγηθέντα
κεφάλαια

Σηµερινά
υπόλοιπα

Αγροτικός Τοµέας

3

38.400 €

37.182 €

Κατασκευές

2

16.000 €

10.456 €

Βιοτεχνία

1

8.000 €

4.496 €

Χονδρικό εµπόριο

2

32.900 €

26.825 €

Λιανικό εµπόριο

39

501.172 €

366.592 €

Υπηρεσίες

7

122.151 €

90.822 €

Τουρισµός

12

186.169 €

142.218 €

Άλλες δραστηριότητες

17

217.400 €

182.007 €

ΣΥΝΟΛΟ

83

1.122.192 €

860.598 €
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Μ ι κ ρ ο χ ρ η µ α τ ο δ ο τ ή σ ε ι ς P ro g r e s s
Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Μικροχρηµατοδοτήσεων Progress, που συστάθηκε το 2010, αυξάνει τη διαθεσιµότητα
µικροπιστώσεων, δηλαδή µικρών δανείων κάτω από 25.000 ευρώ, για την ίδρυση ή την επέκταση µικρής επιχείρησης. Ο
µηχανισµός αυτός δεν χρηµατοδοτεί απευθείας επιχειρηµατίες, αλλά δίνει τη δυνατότητα σε επιλεγµένους πάροχους
µικροχρηµατοδοτήσεων στην ΕΕ να αυξήσουν τα ποσά που δανείζουν, µε τις ακόλουθες ενέργειες:
• δίνει εγγυήσεις σε παρόχους µικροχρηµατοδοτήσεων, και κατά συνέπεια αναλαµβάνει από κοινού τον κίνδυνο ζηµίας
• χρηµατοδοτεί την αύξηση των ποσών που διατίθενται για µικροδάνεια.

Δικαιούµαι µικροχρηµατοδότηση Progress;
Ναι, εφόσον:

üεπιθυµείτε να γίνετε ελεύθερος επαγγελµατίας ή να συστήσετε/επεκτείνετε µια µικροεπιχείρηση
(µε λιγότερους από δέκα υπαλλήλους), ιδίως µια κοινωνική επιχείρηση

üείστε άνεργος
üέχετε αποσυρθεί προσωρινά από την αγορά εργασίας
üδεν µπορείτε εύκολα να λάβετε συµβατική πίστωση (επειδή: είστε γυναίκα, θεωρείστε πολύ νέος
ή πολύ ηλικιωµένος, ανήκετε σε µειονοτική οµάδα, έχετε µια αναπηρία, κ.λπ).
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Μ ι κ ρ ο χ ρ η µ α τ ο δ ο τ ή σ ε ι ς P ro g r e s s

Μικροδανειολήπτες

•Τα άτοµα :
•Που έχασαν ή κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλεία τους
•Που αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην είσοδο ή επανείσοδο στην αγορά εργασίας
•Που αντιµετωπίζουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισµού
•Που βρίσκονται σε µειονεκτική θέση όσον αφορά στην πρόσβαση στη πιστωτική αγορά
•Και οι πολύ µικρές επιχειρήσεις, ιδίως της κοινωνικής οικονοµίας

•Απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζόµενους

Πολύ Μικρή
Επιχείρηση :

•Ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 εκ. ευρώ

•Μέγιστο ποσό χρηµατοδότησης 24.900 ευρώ
•Διάρκεια από 2 έως 5 έτη

Χαρακτηριστικά
Δανείων

•Επενδυτικό Δάνειο ή Κεφάλαιο Κίνησης Μονιµότερου Χαρακτήρα
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Μ ι κ ρ ο χ ρ η µ α τ ο δ ο τ ή σ ε ι ς P ro g r e s s
• Οι Συνεταιριστικές
Τράπεζες Παγκρήτια
και Πελοποννήσου
λειτούργησαν ως
πάροχοι των µικροχρηµατοδοτήσεων
Progress στην Ελλάδα,
µε 900.000 ευρώ και
4.000.000 ευρώ
αντίστοιχα για το
2013.
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Συνεργασία µε την AFI

Η παροχή των µικροδανείων
αναµένεται να ξεκινήσει τις
προσεχείς ηµέρες, σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη.

(Action Finance Initiative)
Η συνεργασία αποσκοπεί :
-στην προαγωγή των µικροπιστώσεων (µικροδάνεια) στην
Ελλάδα για την αντιµετώπιση του οικονοµικού και
κοινωνικού αποκλεισµού ανέργων, αυτοαπασχολούµενων
και εν γένει ευάλωτων κατηγοριών πολιτών, ώστε να
µπορέσουν να οργανωθούν, να αναπτύξουν βιώσιµες
µικροεπιχειρήσεις και να αποκατασταθούν επαγγελµατικά
- στην προώθηση στην κοινωνία των βασικών αξιών της
κοινωνικής οικονοµίας, καθώς το εγχείρηµα υποστηρίζεται
από µια οργάνωση µε έντονα ανθρωπιστικό χαρακτήρα και
την Παγκρήτια, µια τράπεζα που λειτουργεί µε βάση τις
αρχές και τις αξίες του συνεργατισµού και της κοινωνικής
οικονοµίας

Βασικά χαρακτηριστικά των δανείων
Δάνειο

Ύψος δανείου

Διάρκεια

Περίοδος Χάριτος

Κεφάλαιο Κίνησης

έως 6.000 ευρώ

έως 36 µήνες

έως 3 µήνες

Επενδυτικά Δάνεια

έως 10.000 ευρώ

έως 48 µήνες

έως 6 µήνες

Η Action Finance Initiative (AFI), είναι ένας νεοϊδρυθείς µη κερδοσκοπικός οργανισµός ο οποίος δηµιουργήθηκε υπό την αιγίδα της Actionaid στην Ελλάδα και της ADIE
στην Γαλλία και αποσκοπεί στην ανάπτυξη του θεσµού των µικροπιστώσεων στην Ελλάδα.
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Υποστηρικτικές Υπηρεσίες σε
ΟΤΑ, Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις και
Αγροτικό Τοµέα
Δωρεάν Υπηρεσία Πληροφόρησης για Εθνικά και Κοινοτικά προγράµµατα
ΟΤΑ, Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις και επιχειρήσεις του Αγροτικού Τοµέα.

προς

Συνεργασία µε εταιρεία Επιχειρηµατικών Συµβούλων, µε γραφεία στην Ελλάδα και
τις Βρυξέλλες για την υλοποίηση των προγραµµάτων.
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Επικοινωνία

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.Π.Ε.
Λ. Ικάρου 5, 71306 Ηράκλειο
Τηλ. : +30 2810 338800
Fax : +30 2810 344717
e-mail : pancreta-bank@pancretabank.gr

www.pancretabank.gr
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