
 
 
 

Atina, 27. decembar 2010. 
 
 

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE 
 

 
Eurobank EFG Grupa zaključila je sporazum sa Međunarodnom 
finansijskom korporacijom (IFC), članicom  Grupe Svetske banke. Na 
osnovu ovog sporazuma, IFC će obezbediti 125 miliona dolara ograncima 
Eurobank EFG Grupe u Srbiji i Rumuniji za kreditiranje malih i srednjih 
preduzeća u ovim zemljama. 
 
Četvrtog oktobra 2010. godine, Eurobank EFG Grupa potpisala je sličan 
sporazum u vrednosti od 230 miliona evra sa Evropskom bankom za 
obnovu i razvoj (EBRD), za pozajmice malim preduzećima u Bugarskoj, 
Rumuniji i Srbiji.  
 
Eurobank EFG Grupa već godinama posluje u ovim zemljama i zauzima 
dominantnu poziciju na domaćem bankarskom tržištu, dok u isto vreme 
posluje na nivou cele Evrope poštujući principe Bečke inicijative i 
realizuje druge aktivnosti u cilju podrške lokalnim privredama. 
 
U nastavku možete pročitati saopštenje za medije koje je izdala 
Međunarodna finansijska korporacija (IFC) u Bukureštu i Beogradu. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
U Beogradu: 
Slobodan Brkić 
Tel.: +381 11 3023 750 
E-mail: SBrkic@ifc.org  
 
Kredit IFC rumunskoj banci unapređuje dostupnost finansijskih sredstava malim preduzećima 
 
Bukurešt, Rumunija, 23. decembar 2010 - IFC, članica Grupe Svetske banke, odobriće kredit u 
vrednosti od 58 miliona evra Bancpost S.A. i tako obezbediti ovoj banci da proširi kreditiranje mikro, 
malih i srednjih preduzeća u Rumuniji i ubrza privredni oporavak.  
 
Bancopost S.A. je ogranak EFG Eurobank Ergasias S.A u Grčkoj. Podrška IFC ograncima EFG  u 
jugoistočnoj Evropi predstavlja deo Zajedničkog akcionog plana međunarodnih finansijskih institucija 
pokrenutog u februaru 2009. U martu 2010, Bancpost S.A. pridružila se Svetskom programu 
finansiranja trgovine IFC-a kao akreditivna banka, s ciljem proširenja poslova koji se tiču finansiranja 
trgovine dok se Rumunija oporavlja od posledica globalne finansijske krize. 
 
„Zajedno sa međunarodnim finansijskim institucijama, Eurobank EFG Grupa se pre godinu dana 
obavezala da podrži privrede u regionu kroz Bečku inicijativu,“ rekao je generalni direktor 
Međunarodnog sektora Eurobank EFG Grupe Đorđo Pradeli (Giorgio Pradelli). „Sretni smo što ponovo 
sarađujemo sa IFC kako bi osnažili poslovni rast u Rumuniji.“ 
 
IFC će takođe obezbediti kredit u vrednosti od 38 miliona evra ogranku EFG u Srbiji: Eurobank EFG 
a.d. Beograd. 
 
„Ugovor o kreditiranju koji smo danas potpisali sa Bancpost S.A. osnažiće našu saradnju i obezbediti 
stalni priliv kredita manjim preduzećima u vreme kada na poslovnom planu teškoće u obezbeđivanju 
kredita za njihov razvoj i dalje postoje, objašnjava Dimitris Tsitsiragos, direktor IFC-a za Bliski istok, 
Severnu Afriku i Južnu Evropu. „Naše partnerstvo sa EFG Grupom ilustruje našu stalnu posvećenost 
rumunskoj privredi.“ 
 
Kao deo Zajedničkog akcionog plana međunarodnih finansijskih institucija (JAP), Grupa Svetske 
banke, uključujući IFC, EBRD i Evropsku investicionu banku (EIB), obavezala se da će obezbediti 
24,5 milijardi evra u periodu od dve godine kao oblik podrške privredama istočne Evrope kroz 
bankarski sektor. Finansijska pomoć učesnika Zajedničkog akcionog plana međunarodnih finansijskih 
institucija premašila je početni cilj, pošto je ukupno 27 milijardi evra obezbeđeno već krajem avgusta 
2010. 
 
O IFC  
IFC, deo Grupe Svetske banke, najveća je svetska razvojna institucija koja je orijentisana ka privatnom 
sektoru u zemljama u razvoju. Mi omogućavamo ljudima da se oslobode siromaštva i poboljšaju svoj 
životni standard i to tako što obezbeđujemo finansijsku podršku, čime pomažemo kompanijama da 
zaposle više radnika, i obezbeđujemo osnovne usluge mobilisanjem tuđeg kapitala pružajući 
savetodavne usluge radi osiguranja održivog razvoja. U nesigurno vreme za svetsku privredu, naše 
nove investicije dostigle su rekordnih 18 milijardi evra u fiskalnoj 2010. Za više informacija, posetite 
naš sajt: www.ifc.org. 
  
Za više informacija o Bancpost S.A., posetite: www.bancpost.ro. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
Beograd: 
Slobodan Brkić 
Tel: +381 11 3023 750 
E-mail: SBrkic@ifc.org  
 
Kredit IFC srpskoj banci unapređuje dostupnost finansijskih sredstava malim preduzećima 
 
Beograd, Srbija, 23. decembar 2010 - IFC, članica Grupe Svetske banke, odobriće  kredit u vrednosti 
od 38 miliona evra ogranku Eurobanke u Beogradu i tako obezbediti ovoj banci da proširi kreditiranje 
mikro, malih i srednjih preduzeća u Srbiji i ubrza privredni oporavak. 
 
Eurobank EFG a.d. Beograd je u stopostotnom vlasništvu EFG Eurobank Ergasias S.A u Grčkoj. 
Podrška IFC ograncima EFG  u jugoistočnoj Evropi predstavlja deo Zajedničkog akcionog plana 
međunarodnih finansijskih institucija pokrenutog u februaru 2009.  
 
„Zajedno sa međunarodnim finansijskim institucijama, Eurobank EFG Grupa se pre godinu dana 
obavezala da podrži privrede u regionu kroz Bečku inicijativu,“ rekao je generalni direktor 
Međunarodnog sektora Eurobank EFG Grupe Đorđo Pradeli (Giorgio Pradelli). „Sretni smo što ponovo 
sarađujemo sa IFC kako bi osnažili poslovni rast u Srbiji.“ 
 
IFC će takođe obezbediti kredit u vrednosti od 58 miliona evra ogranku EFG u Rumuniji: Bancopost 
S.A.. 
 
„Ovaj kredit će obezbediti stalni priliv kredita manjim preduzećima Srbiji u vreme kada teškoće u 
obezbeđivanju kredita za njihov razvoj i dalje postoje, objašnjava Dimitris Tsitsiragos, direktor IFC-a 
za Bliski istok, Severnu Afriku i Južnu Evropu. „Naše partnerstvo sa EFG Grupom ilustruje našu stalnu 
posvećenost srpskoj privredi.“ 
 
Kao deo Zajedničkog akcionog plana međunarodnih finansijskih institucija (JAP), Grupa Svetske 
banke, uključujući IFC, EBRD i Evropsku investicionu banku (EIB), obavezala se da će obezbediti 
24,5 milijardi evra u periodu od dve godine kao oblik podrške privredama istočne Evrope kroz 
bankarski sektor. Finansijska pomoć učesnika Zajedničkog akcionog plana međunarodnih finansijskih 
institucija premašila je početni cilj, pošto je ukupno 27 milijardi evra obezbeđeno već krajem avgusta 
2010. 
 
O IFC  
IFC, deo Grupe Svetske banke, najveća je svetska razvojna institucija koja je orijentisana ka privatnom 
sektoru u zemljama u razvoju. Mi omogućavamo ljudima da se oslobode siromaštva i poboljšaju svoj 
životni standard i to tako što obezbeđujemo finansijsku podršku, čime pomažemo kompanijama da 
zaposle više radnika, i obezbeđujemo osnovne usluge mobilisanjem tuđeg kapitala pružajući 
savetodavne usluge radi osiguranja održivog razvoja. U nesigurno vreme za svetsku privredu, naše 
nove investicije dostigle su rekordnih 18 milijardi evra u fiskalnoj 2010. Za više informacija, posetite 
naš sajt: www.ifc.org. 
 
Za više informacija o Eurobank EFG a.d. Beograd posetite: www.eurobankefg.rs. 
 
 
 
 
 


