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Συναντήσεις εκπροσώπων Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας στην Ουάσιγκτων, 20-

21.10.2022. 
 

Η Δ/νουσα Σύμβουλος, κα Α. Χατζηπέτρου, και ο Αντιπρόεδρος,  κ. Π. Τζωρτζάκης, της 
Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ, www.hdb.gr) επισκέφτηκαν την Ουάσιγκτων, κατά 
το εν θέματι χρονικό διάστημα, δεύτερο σταθμό της επίσκεψης τους στη Β. Αμερική μετά το 
Τορόντο, για συμμετοχή τους στο Toronto Economic Forum. Σκοπός της επίσκεψης ήταν η 
προβολή της δραστηριότητας της ΕΑΤ στις ΗΠΑ, προς τους εδώ ομολόγους εκπροσώπους 
ομοειδών χρηματοπιστωτικών οργανισμών, καθώς και η ανταλλαγή απόψεων για εξέταση 
πεδίων πιθανής μελλοντικής συνεργασίας. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα το Γραφείο μας διευθέτησε για τους 
εκπροσώπους της ΕΑΤ τις ακόλουθες τέσσερις συναντήσεις. 
 
α) EXIM / Export-Import Bank (https://www.exim.gov/), επίσημος χρηματοδοτικός φορέας της 

α/ κυβέρνησης με αντικείμενο τη χρηματοδότηση της εξαγωγικής δραστηριότητας α/ 
επιχειρήσεων στην αλλοδαπή (αρμοδιότητες αντίστοιχες με τον ΟΑΕΠ / Οργανισμό 
Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων). 

β) DFC / Development Finance Corporation (www.dfc.gov), αναπτυξιακός χρηματοδοτικός 
φορέας των ΗΠΑ, ο οποίος χρηματοδοτεί αναπτυξιακά έργα παγκοσμίως, σε τομείς 
ενέργειας, υγείας, κρίσιμων υποδομών, και τεχνολογίας, κυρίως σε χώρες χαμηλού/μεσαίου 
εισοδήματος αλλά και αλλού με έμφαση σε ενεργειακά έργα και υποδομές (με ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον δραστηριοποίησης και στη χώρα μας). 

γ)  IADB / Inter-American Development Bank (https://www.iadb.org/en), αναπτυξιακή τράπεζα 
για χρηματοδότηση δράσεων/έργων σε χώρες της Λατινικής Αμερικής. 

δ) SBA / Small Business Administration, (https://www.sba.gov/), κρατικός οργανισμός 
ενίσχυσης της δραστηριότητας των α/ ΜΜΕπιχ. 

 
Οι ανωτέρω συναντήσεις επιβεβαιώνουν την εξαιρετική εικόνα που έχει διαμορφωθεί για τη 
χώρα μας στο αμερικανικό επιχειρηματικό ακροατήριο, όπως αποδεικνύεται από το υψηλό 
επίπεδο των συνομιλητών μας (Πρόεδρος EXIM Bank, COO και CDΟ του DFC, Αν. Διοικητής 
SBA), ενώ, σε όλες, ανεξαιρέτως, τις συναντήσεις υπήρξε ειλικρινές ενδιαφέρον για την 
ελληνική αγορά. 
 
Κλείνοντας, επισημαίνεται ότι, εν συνεχεία των αρχικών διευθετήσεων του Γραφείου μας, 
πέραν των ανωτέρω συναντήσεων προγραμματίζεται τηλεδιάσκεψη μεταξύ ΕΑΤ και 
εκπροσώπων της εθνικής ένωσης τραπεζών ΑΒΑ / American Bankers Association 
(www.aba.com), τον προσεχή Νοέμβριο τρ.έ. 
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