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ΣΤΗΝ  ΕΠΟΜΕΝΗ  ΗΜΕΡΑ



Π. ∆ιβριώτης:  

«Είµαστε ανοιχτοί 
στις Fintech συνεργασίες»

To νέο τοπίο στις Fintech τεχνολογίες, οι συνέργειες µε τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και η ανάπτυξή τους 
κάτω από τις προκλήσεις, που έφερε η πανδηµία, ήταν το κύριο θέµα του online συνεδρίου µε τίτλο 
«Fintech Fast Forward the Age of Collaborative platforms», µε τη συµµετοχή στελεχών 
startup επιχειρήσεων και τραπεζών. 

Ο κος Παναγιώτης ∆ιβριώτης Chief Retail Officer της Attica Bank, συµµετείχε σε πάνελ µε τίτλο 
“The new financial landscape in high speed transformation mode”.
Μεταξύ άλλων, τόνισε ότι η Attica Bank επιζητά τις Fintech συνεργασίες στην προσπάθειά της να αναπτύξει το phygital 
µοντέλο που είναι ένας από τους πιο βασικούς µας στόχους. Θέλουµε να ανήκουµε σε ένα ευρύτερο οικοσύστηµα και 
προσδοκούµε στις συνεργασίες µε το οικοσύστηµα των Fintech στην προσπάθειά µας να ολοκληρώσουµε τον ψηφιακό 
µετασχηµατισµό µας εκµεταλλευόµενοι τις νέες τεχνολογίες.

Ο κ. ∆ιβριώτης, επιπλέον, τόνισε:  
«Οι ελληνικές τράπεζες σε γενικές γραµµές τα έχουν πάει καλά κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Την ίδια στιγµή  
η ψηφιακή ωριµότητα της ελληνικής κοινωνίας ανεβαίνει συνεχώς.  Εµείς στην Attica Bank ανυποµονούµε 
να ολοκληρώσουµε τον ψηφιακό µετασχηµατισµό της Τράπεζας, κάτι που αποτελεί στρατηγική µας επιλογή 
και έναν από τους βασικούς στόχους, για τον οποίο δουλέψαµε όλη την προηγούµενη χρονιά. 
Εστιάζουµε, επίσης, στη µετάβασή µας στην phygital εποχή και σε µια νέα τραπεζική εµπειρία για τους πελάτες µας. 
Παράλληλα, ολοκληρώνουµε το rebranding της Τράπεζας, συνεργαζόµενοι µε µια από τις καλύτερες εταιρείες στο είδος 
της και προχωράµε στον ριζικό επανασχεδιασµό των υποκαταστηµάτων µας, λαµβάνοντας υπ’ όψιν και τα νέα δεδοµένα 
που έφερε η πανδηµία. Θέλουµε να ανήκουµε σε ένα ευρύτερο οικοσύστηµα, είµαστε ανοιχτοί στις συνέργειες µε νέους 
ταλαντούχους ανθρώπους. Είµαστε ανυπόµονοι να δείξουµε στους πελάτες µας και στην αγορά το νέο εξωστρεφές  
πρόσωπο της Attica Bank µέσα στο 2021.»   

Ολόκληρο το συνέδριο στο 
https://medium.com/the-crowdpolicy-collection-en/fintech-fast-forward-3f-the-age-of-collaborative-platforms-eeafae9083b4



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Η Attica Bank, σε συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων συµµετέχει και στο Πρόγραµµα Εγγυήσεων 
«EaSI» µε στόχο την ενίσχυση ελεύθερων επαγγελµατιών και πολύ µικρών επιχειρήσεων, παρέχοντας δάνεια 
µε ιδιαιτέρως προνοµιακούς όρους. Η έµφαση δίνεται σε νεοσύστατες και start-up εταιρείες. 
Από ποιους επιχειρηµατικούς κλάδους υπάρχει ενδιαφέρον συµµετοχής στο πρόγραµµα;
 
Στην Attica Bank είµαστε ιδιαίτερα χαρούµενοι για τη συνεργασία µας µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων. 
Για µια Τράπεζα, όπως η δική µας,  µε ιστορία σχεδόν 100 ετών, η πρώτη συνεργασία µε Υπερεθνικό Φορέα 
αποτελεί ορόσηµο. Επιδίωξή µας είναι να παρέχουµε στους πελάτες µας και σε όλη την επιχειρηµατική κοινότητα 
της Ελλάδας κάθε δυνατό χρηµατοδοτικό εργαλείο που θα συνδράµει στην εύρυθµη λειτουργία τους.  
Το πρόγραµµα εγγυήσεων για την Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτοµία (EaSI – Employment and Social Innovation) 
στοχεύει στην ενίσχυση µε κεφάλαια έως €25.000 των πολύ µικρών επιχειρήσεων που είναι εν λειτουργία, αλλά 
και στο να αποτελέσει στήριγµα νέων επιχειρηµατικών προσπαθειών. Είναι γεγονός πως η εξεύρεση χρηµατοδότησης 
για µια νεοσύστατη επιχείρηση µπορεί στην πράξη να αποδειχθεί µια επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία. 
Αυτό το «κενό» ήρθε να καλύψει το πρόγραµµα µικροπιστώσεων EaSI δίνοντας πρόσβαση σε κεφάλαια 
σε επιχειρήσεις που σε διαφορετική περίπτωση δεν θα είχαν τη σχετική δυνατότητα. 
Παράλληλα, παρέχει ευνοϊκούς όρους χρηµατοδότησης, αλλά και µια ιδιαίτερη και σηµαντική καινοτοµία. 
Μέσω των εµπλεκοµένων χρηµατοπιστωτικών οργανισµών, συµπεριλαµβανοµένης πλέον και της Attica Bank, 
οι ενδιαφερόµενοι θα έχουν την ευκαιρία, εφόσον το επιθυµούν, να αποκτήσουν πρόσβαση σε υπηρεσίες 
συµβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης (mentoring). Στόχος µας είναι, να αφουγκραστούµε τους νέους 
επιχειρηµατίες, να ακούσουµε τις ιδέες τους και να χρηµατοδοτήσουµε αρκετές από αυτές ακολουθώντας 
το κανονιστικό πλαίσιο της Τράπεζας και τις δυνατότητες που προσφέρει το πρόγραµµα εγγυοδοσίας EaSI.  
   
H Attica Bank  συµµετέχει και στο πρόγραµµα ESIF ERDF GREECE GF, το οποίο είναι ένα επιπλέον χρηµατοδοτικό 
εργαλείο παροχής ρευστότητας προς τις πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι 
της δράσης και ποιες οι επιλέξιµες δραστηριότητες;

Μέχρι σήµερα είναι γνωστό, πως δεν «τρέχουν» όλες οι περιοχές της Ελλάδας µε τις ίδιες δυνατότητες ανάπτυξης. 
Στόχος της Attica Bank είναι να αποτελεί συνεργάτη του κάθε Έλληνα επιχειρηµατία, να είναι δίπλα στην ελληνική 
επιχείρηση σε όποια περιοχή κι αν αυτή δραστηριοποιείται. 
Η συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων µας παρέχει ένα σπουδαίο εργαλείο και επιταχύνει το έργο µας 
για τη χρηµατοδότηση επιχειρήσεων κάθε µεγέθους. 
Το πρόγραµµα εγγυοδοσίας ESIF ERDF GREECE του ΕΤαΕ στοχεύει στην παροχή ρευστότητας, διακρίνοντας 
την επικράτεια σε τρεις κατηγορίες, µε τα ποσά ενίσχυσης να είναι αντιστρόφως ανάλογα του βαθµού ανάπτυξης 
των περιοχών αυτών. Για παράδειγµα σε περιοχές όπως η Αττική και το Νότιο Αιγαίο θα διοχετευθεί περίπου το 30% 
των κονδυλίων, ενώ στην Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, στην Κεντρική Μακεδονία, στην Ήπειρο, στη ∆υτική Ελλάδα 
και στη Θεσσαλία θα διοχετευθεί το 50% των χρηµατοδοτήσεων. Το υπόλοιπο 20% των χρηµατοδοτήσεων θα δοθεί 
σε επιχειρήσεις στις υπόλοιπες περιοχές της Επικράτειας. Το ανωτέρω αποδεικνύει πως η επόµενη µέρα, µετά την πανδηµία, 
µε όλα τα µέτρα στήριξης που έχουν εφαρµοστεί και συνεχίζουν να εφαρµόζονται µέσω Εθνικών και ∆ιεθνών 
Οργανισµών, θα πρέπει να βρει µια Ελλάδα µε επιχειρήσεις υγιείς και ικανές να αντιµετωπίσουν τον εγχώριο 
και διεθνή ανταγωνισµό. Το στελεχιακό δυναµικό της Attica Bank είναι έτοιµο να εργαστεί δυναµικά προς την κατεύθυνση αυτή. 
Ισχυροποιούµε την Τράπεζα µέσω συνεργασιών, όπως αυτή µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων. Συνδράµουµε τον Έλληνα 
επιχειρηµατία, ώστε να αντιµετωπίσει τις δυσκολίες της εποχής. Στην Attica Bank στόχος µας είναι να αποτελούµε 
τον άµεσο Συνεργάτη του, για να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησής του και να αναπτυχθεί περαιτέρω.  

   

Η περίοδος της πανδηµίας έχει ήδη συµπληρώσει 
έναν χρόνο και συνεχίζεται µε αµείωτη ένταση. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρατείνει τη διάρκεια εφαρµογής 
του Προσωρινού Πλαισίου Στήριξης αναφορικά µε την 
παροχή κρατικών ενισχύσεων, κατά συνέπεια ο ρόλος 
της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας παραµένει κοµβικός. 
Μετά από δύο κύκλους εγγυοδοσίας µε έµφαση 
στις µικροµεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις (ο Β’ κύκλος 
ολοκληρώνεται τον προσεχή Ιούνιο), η εξαγγελία του Γ’ κύκλου 
εγγυοδοσίας της ΕΑΤ στοχεύει στην ενίσχυση ενός 
πολυπληθούς τµήµατος της αγοράς, δηλαδή την πολύ 
µικρή επιχείρηση που δραστηριοποιείται στη χώρα. 
Σύµφωνα µε τους υπολογισµούς, µε τη µόχλευση µέσω 
των Τραπεζών, περίπου 8.000 πολύ µικρές επιχειρήσεις, 
µε κύκλο εργασιών την 31.12.2019 έως €200 χιλ, 
θα ωφεληθούν µε δάνεια συνολικού ύψους €460εκ.    
H υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφεροµένων 
στο Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων 
υπολογίζεται να ξεκινήσει το αµέσως επόµενο χρονικό 
διάστηµα, µε ορίζοντα ολοκλήρωσης των εκταµιεύσεων 
δανείων µέσω του Προγράµµατος την 31.12.2021.
H Attica Bank βρίσκεται σε διαρκή ετοιµότητα. 
Η αρµόδια Υποδιεύθυνση Εθνικών & Υπερεθνικών 
Προγραµµάτων συντονίζει τις απαραίτητες ενέργειες 
και το ∆ίκτυο Καταστηµάτων της Τράπεζας είναι σε θέση 
να υποδεχθεί τις αιτήσεις. 
Στόχος µας είναι η απόλυτη επιτυχία, δηλαδή να απορροφηθεί 
το σύνολο του χαρτοφυλακίου που θα µας αποδοθεί. 
Η εµπειρία που αποκοµίσαµε στους δύο πρώτους κύκλους 
του Προγράµµατος, όπου διατέθηκε το σύνολο των κονδυλίων 
που δόθηκαν στην Τράπεζα, θα είναι οδηγός και στον Γ’ κύκλο. 
Οι µικρές επιχειρήσεις, στις οποίες απευθύνεται, 
παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες τόσο από πλευράς 
δυναµικής, όσο και εξοικείωσης µε το Τραπεζικό Σύστηµα.
Στην Attica Bank είµαστε και θα παραµείνουµε κοντά τους, 
στηρίζοντας τις χρηµατοδοτικές τους ανάγκες  
και συµπορευόµενοι µαζί τους προς την επόµενη µέρα. 

Ο Γ’  κύκλος του  Ταµείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων 
COVID-19 έχει ήδη ανακοινωθεί.  Σηµαντική καινοτοµία 
του νέου προγράµµατος είναι η αποκλειστική στόχευση 
του στη στήριξη των πολύ µικρών επιχειρήσεων
της χώρας. Ποιο είναι το χρονοδιάγραµµα υποβολής και 
αξιολόγησης των αιτήσεων προς ένταξη;

Συνέντευξη του ∆ιευθυντή 
Επιχειρηµατικής Τραπεζικής,
κ. Μιχάλη Ορφανάκου



ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ

Το διάστηµα 22/02/2021 – 26/02/2021 
διεξήχθη διαδικτυακά το Global Debt Business Forum, 
ένα διεθνές οικονοµικό συνέδριο, µε συµµετοχή κορυφαίων 
στελεχών επιχειρήσεων διεθνώς.
O ∆ιευθυντής Νοµικών Υπηρεσιών της Αttica Bank, 
κ. ∆ηµήτριος Κανελλόπουλος, συµµετείχε σε πάνελ, µε θέµα 
«GREECE: Progress & New Developments in NPL Investing», 
µε τη συµµετοχή των: Ηλία Πλασκοβίτη, Συµβούλου ∆ιοίκησης 
της Τράπεζας της Ελλάδος, Φώτη Κουρµούση, Γενικού Γραµµατέα 
Ιδιωτικού Χρέους, Άκη Μπης, Managing Director, Intrum Investments, 
Madeleine Horrocks, Partner, Orrick και συντονιστή 
τον Martin Bartlam, Partner, International / Global Co-Chair 
of Finance & Projects, DLA Piper UK.

GLOBAL 
DEBT 
BUSINESS 
FORUM

Η βασική θεµατολογία του πάνελ περιελάβανε ζητήµατα όπως:

• Ο τρόπος που η εξελισσόµενη πανδηµία θα επηρεάσει τα µεγέθη των NPLs στην Ελλάδα.

• Η προοπτική νέων επενδυτικών ευκαιριών σε πληττόµενους από την πανδηµία τοµείς, 
   όπως ο τουρισµός και η ξενοδοχειακή αγορά.

• Οι τελευταίες εξελίξεις στον ελληνικό τραπεζικό τοµέα, οι αναµενόµενες αλλαγές 
    στο θεσµικό πλαίσιο και ανάλυση σε σχέση µε τις νοµοθετικές προσδοκίες σε ευρωπαϊκό 
    και ελληνικό επίπεδο.

• Εξελίξεις στο πρόγραµµα Ηρακλής και η θέση σε ισχύ του νέου Πτωχευτικού Κώδικα
   («∆εύτερη Ευκαιρία»).

• Εξελίξεις στο πρόγραµµα «Bad Bank», µε στόχο τον χειρισµό µεγάλου όγκου νέων NPLs.

Ο κ. Κανελλόπουλος αναφέρθηκε κυρίως σε ζητήµατα µε νοµικές παραµέτρους, 
µε έµφαση στις σχέσεις, που αναπτύσσονται µεταξύ των µερών, σε περιπτώσεις 
τιτλοποιήσεων απαιτήσεων, όπως:

• Τα συµφέροντα των τραπεζών, ως πωλητών απαιτήσεων, µετά την ολοκλήρωση 
    των τιτλοποιήσεων και τη µεταβίβαση της διαχείρισης των NPLs.

• Το πλαίσιο παρακολούθησης  της απόδοσης των Servicers, κατά τρόπο που να µην θίγονται 
    µεν οι προϋποθέσεις εποπτικής αποαναγνώρισης, να διασφαλίζονται όµως οι απαιτήσεις 
    και οι προσδοκίες εισπράξεων  των οµολογιούχων τραπεζών.

• Ο ρόλος της εποπτικής αρχής στην εποπτεία των Servicers και την παρακολούθηση 
    των υπό διαχείριση χαρτοφυλακίων υπό το πρίσµα της συστηµικής σταθερότητας.

• Ο ρόλος της εποπτείας σε τιτλοποιήσεις που έχουν ενταχθεί στο πρόγραµµα Ηρακλής 
   και η διαφοροποίηση σε σχέση µε µη ενταγµένες τιτλοποιήσεις.

• Οι επιπτώσεις της πανδηµίας Covid -19 στην Ελληνική αγορά δανείων. 
    ∆ηµιουργία νέας γενιάς κόκκινων δανείων ή νέες επενδυτικές ευκαιρίες και οµαλοποίηση  
    εντός του τραπεζικού χρηµατοπιστωτικού συστήµατος.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το  σύνολο της συζήτησης
και της ανάπτυξης του πάνελ στο παρακάτω link:

https://www.youtube.com/watch?v=Gg5sstFlzo0.



ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Στήριξη πολύ µικρών και νεοφυών 
επιχειρήσεων από την Attica Bank
Η Attica Bank, υπηρετώντας τον στρατηγικό της προσανατολισµό να αποτελεί την Τράπεζα 
επιλογής των Μικρών Επιχειρήσεων και Επαγγελµατιών και αναγνωρίζοντας τη συµβολή τους 
στην ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας, σε συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Επενδύσεων, συµµετέχει στο εγγυοδοτικό εργαλείο EaSI (απασχόληση και κοινωνική 
καινοτοµία), µε στόχο την ενίσχυση των πολύ µικρών επιχειρήσεων και ευάλωτων οµάδων, 
παρέχοντας δάνεια µε προνοµιακούς όρους και µειωµένες εξασφαλίσεις.

Επιδιώκοντας την ενίσχυση της απασχόλησης και τη στήριξη της επιχειρηµατικής καινοτοµίας, 
το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων, µε την αρωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα παράσχει 
εγγυήσεις προς την Attica Bank, δίνοντάς της τη δυνατότητα να διαθέσει µικροπιστώσεις 
µέχρι του ποσού των € 50.000 σε πολύ µικρές, αλλά και σε νεοφυείς επιχειρήσεις, 
που σε διαφορετική περίπτωση - και ιδιαίτερα στην τρέχουσα συγκυρία - δεν θα είχαν 
τη δυνατότητα πρόσβασης σε τραπεζική χρηµατοδότηση.

Οι συγκεκριµένες µικροπιστώσεις θα καλύπτουν ανάγκες κεφαλαίου κίνησης, αλλά και 
χρηµατοδότησης αγοράς παγίων στοιχείων. Παράλληλα, στους ωφελούµενους-δικαιούχους 
του χρηµατοδοτικού εργαλείου EaSI θα προσφέρεται και εξειδικευµένο πρόγραµµα εκπαίδευσης, 
κατάρτισης, συµβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης (υπηρεσίες mentoring) µε σκοπό 
τη βέλτιστη στήριξή τους.

Οι αιτήσεις του Προγράµµατος EaSΙ υποβάλλονται στο ∆ίκτυο Καταστηµάτων της Attica Bank, 
όπου οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες υποστηρίζονται 
για τη διευκόλυνσή τους από αρµόδια στελέχη.

#allazoumemazi



ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΝΕΑ BANCASSURANCE ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ

Attica Απλή ασφάλεια ζωής  
& Attica απλή ασφάλεια ζωής ετήσιας διάρκειας

Απευθύνεται σε:

• Οικογενειάρχες και άτοµα µε εξαρτώµενα µέλη.

• Άτοµα µε αυξηµένες υποχρεώσεις (δάνεια, πιστωτικές κάρτες κ.λπ.)

• Επιχειρηµατίες, οι οποίοι επιθυµούν να εξασφαλίσουν την οµαλή συνέχιση της λειτουργίας της εταιρίας, 
       σε περίπτωση θανάτου του ενός εκ των συνεταίρων.

Ηλικία εισόδου
Από 18 έως 70 ετών (από 16 ετών, εφόσον ο ασφαλιζόµενος εργάζεται).

Λήξη ισχύος προγράµµατος
Το πρόγραµµα λήγει στα 75 έτη της ηλικίας του ασφαλιζόµενου.

Συχνότητα καταβολής ασφαλίστρων
∆υνατότητα επιλογής: µηνιαίας, τριµηνιαίας, εξαµηνιαίας ή ετήσιας καταβολής.

Τρόποι καταβολής ασφαλίστρων

• Πάγια εντολή σε λογαριασµό / κάρτα (χρεωστική ή πιστωτική)

• Μέσω e-banking

• Μετρητά στο ταµείο 

∆υνατότητα εξαγοράς
Όχι

∆υνατότητα συνδυασµού µε Συµπληρωµατικές Ασφάλειες Εισοδήµατος 

•Απαλλαγή Πληρωµής Ασφαλίστρων Λόγω Ανικανότητας

•Ασφάλιση Μόνιµης & Ολικής Ανικανότητας

∆υνατότητα επιπλέον ασφαλιστικής κάλυψης
H Ασφάλεια Ζωής µπορεί να συνδυαστεί µε συµπληρωµατικές ασφάλειες εισοδήµατος.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Καλύπτει τον κίνδυνο της απώλειας ζωής του ασφαλισµένου, 
εάν αυτή προκύψει σε προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα 
και µέχρι την ηλικία των 75 ετών. 

Η Attica Bank, σε συνεργασία µε τον Όµιλο Interamerican, 
παρουσιάζει στους πελάτες της δύο νέα προϊόντα Ασφάλειας Ζωής.

Attica Απλή Ασφάλεια Ζωής
∆ΙΑΡΚΕΙΑ
Ελάχιστη διάρκεια ασφάλισης τα 5 έτη.
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
10.000€
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Απεριόριστο

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
Εφάπαξ ποσό, µε δυνατότητα διακανονισµού σε δόσεις ή σύνταξη.

Απευθύνεται σε:

• Οικογενειάρχες και άτοµα µε εξαρτώµενα µέλη.

• Άτοµα µε αυξηµένες υποχρεώσεις (δάνεια, πιστωτικές κάρτες κ.λπ.)

• Επιχειρηµατίες, οι οποίοι επιθυµούν να εξασφαλίσουν την οµαλή συνέχιση της λειτουργίας της εταιρίας, 
       σε περίπτωση θανάτου του ενός εκ των συνεταίρων.

Ηλικία εισόδου
Από 18 έως 74 ετών (από 16 ετών, εφόσον ο ασφαλιζόµενος εργάζεται).

Λήξη ισχύος προγράµµατος
Το πρόγραµµα λήγει στα 75 έτη της ηλικίας του ασφαλιζόµενου εφόσον µέχρι τότε ανανεώνεται κάθε έτος.

Συχνότητα καταβολής ασφαλίστρων
∆υνατότητα επιλογής: µηνιαίας, τριµηνιαίας, εξαµηνιαίας ή ετήσιας καταβολής.

Τρόποι καταβολής ασφαλίστρων

• Πάγια εντολή σε λογαριασµό / κάρτα (χρεωστική ή πιστωτική)

• Μέσω e-banking

• Μετρητά στο ταµείο 

∆υνατότητα εξαγοράς
Όχι

∆υνατότητα συνδυασµού µε Συµπληρωµατικές Ασφάλειες Εισοδήµατος 

•Απαλλαγή Πληρωµής Ασφαλίστρων Λόγω Ανικανότητας

•Ασφάλιση Μόνιµης & Ολικής Ανικανότητας

∆υνατότητα επιπλέον ασφαλιστικής κάλυψης
H Ασφάλεια Ζωής µπορεί να συνδυαστεί µε συµπληρωµατικές ασφάλειες εισοδήµατος.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Καλύπτει τον κίνδυνο της απώλειας ζωής του ασφαλισµένου, 
εάν αυτή προκύψει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της ασφάλισης. 
Είναι ετήσιας διάρκειας µε δυνατότητα ανανέωσης.

 

Attica Απλή Ασφάλεια Ζωής Ετήσιας ∆ιάρκειας
∆ΙΑΡΚΕΙΑ
Ελάχιστη διάρκεια ασφάλισης το 1 έτος.
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
10.000€
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Απεριόριστο

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
Εφάπαξ ποσό, µε δυνατότητα διακανονισµού σε δόσεις ή σύνταξη.



ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ασφαλιστικό πρόγραµµα κάλυψης πυρός, το οποίο, ανάλογα µε την επιλογή των πακέτων, δύναται να καλύψει κινδύνους, 
που επηρεάζουν τη λειτουργία κάθε επαγγελµατία & επιχείρησης.

Το πρόγραµµα παρέχει τη δυνατότητα επιλογής από 3 πακέτα καλύψεων, µε προαιρετική κάλυψη σεισµού σε όλα τα πακέτα.

Η Attica Bank, σε συνεργασία µε τον Όµιλο Interamerican, 
παρουσιάζει ένα νέο ασφαλιστικό προϊόν, για την κάλυψη των αναγκών 
των Μικρών/Μεσαίων Επιχειρήσεων & Επαγγελµατιών, το “Attica Business”.

Attica Business

1ο Πακέτο: Classic
• Πυρκαγιά 
• Πρόσκρουση 
• Έκρηξη 
• Πράξεις βίας 
• Καιρικά φαινόµενα 
• Σωληνώσεις Ύδρευσης - Θέρµανσης - Ψύξης – Αποχέτευσης 
• Έξοδα καταστολής της ζηµιάς, καθαιρέσεων, κατεδαφίσεων, 
    αποκοµιδής ερειπίων, έκδοσης αδειών & αµοιβές µηχανικών 
• Νεοαποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία 

2o Πακέτο: Extra (πλέον των ανωτέρω)  

• Υαλοπίνακες 
• Βραχυκύκλωµα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, βραχυκύκλωµα ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συσκευών 
• Ζηµιές ηλεκτρονικών συσκευών 
• Κλοπή µετά από διάρρηξη ή/και ληστεία του περιεχοµένου. Ζηµιές στο κτήριο 
    από την προσπάθεια κλοπής/ληστείας 
• Κλοπή µετά από διάρρηξη/ληστεία περιεχοµένου χρηµατοκιβωτίου 
• Ληστεία κατά τη µεταφορά χρηµάτων 
• Ληστεία ταµείου 
• Αλλοίωση εµπορευµάτων σε ψυκτικούς θαλάµους 
• Αστική ευθύνη επαγγελµατικού χώρου 
• Αστική ευθύνη έναντι τρίτων, συνεπεία πυρκαγιάς, έκρηξης, πληµµύρας, 
    καταιγίδας, θύελλας & διαρροής σωληνώσεων 
• Αστική ευθύνη έναντι του ιδιοκτήτη, συνεπεία πυρκαγιάς, έκρηξης, πληµµύρας & διαρροής σωληνώσεων 

3ο Πακέτο: Total (πλέον των ανωτέρω) 

• ∆απάνες µεταστέγασης – προσωρινής αποθήκευσης, φύλαξης περιεχοµένου µετά από ζηµιά 
• Προσωπικό ατύχηµα ασφαλισµένου επιχειρηµατία 
• Προσωπικό ατύχηµα υπαλλήλου επιχείρησης 
• ∆ιακοπή λειτουργίας επιχείρησης ή απώλεια ενοικίων, 
    επέκταση κάλυψης διακοπής λειτουργίας µετά τη φυσική καταστροφή της περιοχής, 
    που βρίσκεται η ασφαλισµένη επιχείρηση 
• Επέκταση κάλυψης διακοπής λειτουργίας µετά την καταστροφή από σεισµό
    ή πυρκαγιά της µόνιµης κατοικίας του επιχειρηµατία ή του νόµιµου εκπροσώπου της εταιρίας 
• Ασφάλιση ζηµιών εµπορευµάτων κατά τη µεταφορά & παραµονή τους σε χώρο έκθεσης 
• ∆όσεις δανείων επιχείρησης µετά από ζηµιά 
• ∆απάνες νοµικής υποστήριξης 
• ∆απάνες προσωρινής αντικατάστασης υπαλλήλου, µετά από προσωπικό ατύχηµα 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ
Ετήσια διάρκεια ασφάλισης

Απευθύνεται σε: 

•Επαγγελµατίες

•Μικρές/Μεσαίες Επιχειρήσεις και Συνεργαζόµενους Εµπόρους µέσω POS Acquiring

Συχνότητα καταβολής ασφαλίστρων
∆υνατότητα επιλογής: µηνιαίας, τριµηνιαίας, εξαµηνιαίας ή ετήσιας καταβολής.

Τρόποι καταβολής ασφαλίστρων

• Πάγια εντολή σε λογαριασµό / κάρτα (χρεωστική ή πιστωτική)

• Μέσω e-banking

• Μετρητά στο ταµείο 

ΝΕΟ BANCASSURANCE ΠΡΟΪΟΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΥΡΟΣ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

The Tipping Point
Στελέχη της ΑΤΤΙCA BANK 
ενηµερώνουν µαθητές της χώρας 
σχετικά µε το µέλλον τους

Το σχολικό έτος 2020-2021 η Attica Bank υποστηρίζει την υλοποίηση 
του προγράµµατος The Tipping Point σε 12 σχολεία ανά την Ελλάδα, µε σκοπό 
να συµβάλλει στην καλύτερη ενηµέρωση µαθητών, σχετικά µε τις σπουδές και 
τα επαγγέλµατα που τους ενδιαφέρουν, καθώς και τις νέες τάσεις στην αγορά εργασίας. 
Με τη βοήθεια της τεχνολογίας, οµάδες µαθητών από τα Χανιά, Ρόδο, Χαλκίδα, 
Ιωάννινα, Πάτρα, Λάρισα, Καλαµάτα κ.α. έχουν την ευκαιρία µέσω live video 
να «συναντούν» ανθρώπους – πρότυπα από όλον τον κόσµο. 

Επιπρόσθετη αξία στη δράση παρέχει η εθελοντική προσφορά 6 στελεχών της Τράπεζάς µας, 
τα οποία συµµετέχουν ως µέντορες στο πρόγραµµα του The Tipping Point, προκειµένου 
να µοιραστούν τις γνώσεις και την εµπειρία τους µε µαθητές ανά τη χώρα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Αθανάσιος Τσιούµας, ∆ιευθυντής Full Branch Καταστήµατος 
Attica Bank στη Λαµία, και µέντορας στο πρόγραµµα, συνδέθηκε µε οµάδα µαθητών 
του 3ου Γενικού Λυκείου Λαµίας, προκειµένου να τους ενηµερώσει για το επάγγελµά του 
και να λύσει τις απορίες τους:

•Είναι εύκολο κάποιος σήµερα µε οικονοµικές σπουδές να εργασθεί σε µια τράπεζα;
•Ποιες είναι οι προοπτικές ενός πτυχιούχου οικονοµικών;
•Ποια είναι σήµερα τα προϊόντα των τραπεζών;

Οι οικονοµικές σπουδές, τα τραπεζικά επαγγέλµατα, το χρηµατιστήριο και τα κρυπτονοµίσµατα, 
ήταν µερικά από τα θέµατα που συζητήθηκαν, ενώ µε την ολοκλήρωση της συζήτησης, 
ο εκπαιδευτικός και οι µαθητές του σχολείου έµειναν µε τις καλύτερες εντυπώσεις, αναφέροντας 
µεταξύ άλλων πως «ο µέντορας ήταν πολύ φιλικός, επικοινωνιακός, µε άριστη γνώση 
του αντικειµένου».

 



ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΧΙΟΥ
Συνέντευξη του ∆ιευθυντή
του Καταστήµατος Χίου,
κ. ∆ηµήτρη Μουτάφη

Κύριε Μουτάφη  πόσα χρόνια δραστηριοποιείστε στην περιοχή;  
Ποιες είναι οι πιο σηµαντικές στιγµές σας αυτό το χρονικό διάστηµα 
και ποιους στόχους έχετε θέσει για αυτήν τη χρονιά; 

Η Attica Bank έχει παρουσία στη Χίο από τον Ιούνιο του 2009. Μέχρι σήµερα οι εργαζόµενοι 
στο κατάστηµα έχουµε επιτύχει τη δηµιουργία αξιοπρεπούς εταιρικού προφίλ και ενός ικανοποιητικού 
µεριδίου αγοράς, δεδοµένου του πληθυσµού του νησιού. Εργαζόµενοι µε επαγγελµατισµό, συνέπεια 
και εντιµότητα έχουµε κερδίσει την εµπιστοσύνη και συνεργασία των πελατών µας. 
Αυτή η πραγµατικότητα δεν εκλαµβάνεται ως εφησυχασµός αλλά ως επιτυχές εφαλτήριο 
για περαιτέρω διείσδυση στην περιοχή, µε στόχο τη µεγιστοποίηση των µεγεθών µας.
Κατά τη διάρκεια των ετών λειτουργίας µας αντιµετωπίσαµε ενδιαφέρουσες προκλήσεις, αλλά και 
στιγµές ικανοποίησης και δικαίωσης. Αναδυθήκαµε πιο δυνατοί και µε ακµαία διάθεση για δουλειά 
και επιτυχίες, λειτουργώντας πάντα απολύτως οµαδικά, έχουµε συνδεθεί ουσιαστικά µεταξύ µας. 
Απολαµβάνουµε την παρουσία µας στο κατάστηµα ως αλληλεπίδραση µε αγαπηµένους συνεργάτες, 
παρά ως απλούς συναδέλφους. Αυτήν τη σχέση έχουµε επιτύχει και µε τους συναδέλφους άλλων 
καταστηµάτων, που κλήθηκαν, κατά καιρούς, να µας συνδράµουν. 
Αναφορικά µε την τρέχουσα χρονιά, εργαζόµαστε  αποτελεσµατικά, τόσο για την προσέλκυση 
καταθέσεων, όσο και για την  πώληση προϊόντων όλου του προσφερόµενου φάσµατος (καταθέσεις, 
ασφάλειες δάνεια όλων των κατηγοριών κλπ) της Attica Bank. Οι αριθµητικοί στόχοι που τίθενται 
αποτελούν για εµένα και τους συναδέλφους µου έναν οδηγό, όχι ένα ανώτατο όριο. 
Εργαζόµαστε µε γνώµονα την επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσµάτων, ανεξάρτητα από 
την προσέγγιση ή και υπερκάλυψη των αριθµητικών στόχων.   

Ποια προϊόντα προτιµούν οι πελάτες σας; Σε ποιους τοµείς πιστεύετε ότι υπάρχουν περιθώρια 
ανάπτυξης;

Στο κατάστηµα προωθούµε όλα τα προϊόντα, λαµβάνοντας υπόψη την προσωπικότητα, το οικονοµικό 
προφίλ και τις ανάγκες κάθε πελάτη. Το κατά κεφαλήν εισόδηµα της Χίου ξεπερνά τον µέσο όρο άλλων 
επαρχιακών και νησιωτικών περιοχών της χώρας. Αν λάβουµε υπόψη και τα εισοδήµατα πολλών 
κατοίκων από εµβάσµατα µελών των οικογενειών τους, τα οποία έχουν µεταναστεύσει, κυρίως 
στις Η.Π.Α., καθώς και πολλών εµβασµάτων από ναυτικούς, συµπεραίνουµε πως αναφερόµαστε 
σε ένα συγκριτικά εύπορο κοινό. 
Με αυτή τη βάση είναι λογικό να απολαµβάνουν µεγαλύτερης δηµοφιλίας τα επενδυτικά, καταθετικά 
και ασφαλιστικά προϊόντα, αλλά και τα στεγαστικά και επισκευαστικά δάνεια, ενώ περιορίζονται 
οι ανάγκες δανεισµού για κάλυψη καταναλωτικών αναγκών.   
Σε επίπεδο επιχειρηµατικής τραπεζικής, οι πελάτες µας εµπιστεύονται στις εισαγωγές και εξαγωγές 
κεφαλαίων και αγαθών και τις χορηγήσεις κεφαλαίων κίνησης. 
 
Η αναµενόµενη ανάκαµψη της ελληνικής και παγκόσµιας οικονοµίας, µετά την ανάσχεση της πανδηµίας 
του Covid-19, θα µας επιτρέψει να προωθήσουµε τις συνεργασίες µας σε επαγγελµατικές χορηγήσεις, 
δάνεια οικολογικού αυτοκινήτου αλλά και POS.
Επίσης, ο πρόσφατος εξορθολογισµός των επιτοκίων στεγαστικών και επιχειρηµατικών δανείων µας 
δίνει την δυνατότητα να διεκδικήσουµε δυναµικότερα τα συγκεκριµένα τµήµατα της αγοράς.   

Η Χίος έχει µεγάλη ναυτική παράδοση αλλά και γεωργικά προϊόντα, τα οποία παράγονται αποκλειστικά στο νησί, 
όπως η περίφηµη µαστίχα. Ποια είναι η αίσθησή σας για την οικονοµική ανάπτυξη της Χίου και  για την πορεία 
των εµπορικών επιχειρήσεων; 

Η παράδοση της Χίου στη ναυτιλία είναι το κύριο χαρακτηριστικό του νησιού για δεκαετίες, έχοντας γαλουχήσει 
τη νοοτροπία των κατοίκων του.  Ενδεικτικά αναφέρω ότι τις δεκαετίες του ‘70 και του ‘80 το νησί επάνδρωνε 
την παγκόσµια ναυτιλία µε περισσότερους από 5.000 ναυτικούς. Αποτελεί ένα βασικό εισοδηµατικό πυλώνα, 
όχι όµως τον µοναδικό. 
Η καλλιέργεια της µαστίχας αποτελεί µια απαιτητική και επίπονη διαδικασία για τους µαστιχοκαλλιεργητές 
και αποφέρει ένα σηµαντικό εισόδηµα σε περισσότερες από 4.500 οικογένειες, που ασχολούνται µε την καλλιέργειά της. 
Ταυτόχρονα είναι ιδιαίτερα επικερδής  για τους εµπλεκόµενους µεταποιητές και πωλητές του τελικού προϊόντος 
και των παραγώγων του. Παράλληλα, λειτουργούν µεταποιητικές µονάδες χυµών φρούτων µε πανελλαδική διανοµή 
(πχ Κάµπος Χίου), µονάδα παραγωγής µπύρας, µονάδα παραγωγής κρασιού, κλπ.
Στους παραπάνω τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας θα προσθέσω και την τάση ανάπτυξης 
του τουρισµού, τουλάχιστον προ της πανδηµίας. Ο τουρισµός έχει αρχίσει να αναπτύσσεται 
πιο συστηµατικά τα τελευταία χρόνια, δίνοντας προοπτικές δηµιουργίας υποδοµών 
φιλοξενίας, µε την συνεπαγόµενη οικονοµική και εµπορική ανάπτυξη της περιοχής. 
Με µια µετριοπαθή προσέγγιση των δεδοµένων, προκύπτει η αίσθηση 
ότι η Χίος έχει µεγάλα περιθώρια οικονοµικής προόδου.

Ο κορωνοϊός  το τελευταίο δωδεκάµηνο επιδείνωσε 
σηµαντικά τους οικονοµικούς δείκτες αλλά και  
την κοινωνική συνοχή.  Πόσο έχει επηρεάσει 
τους πελάτες σας η πανδηµία;

Θα ήταν αναληθές, αν σας έλεγα ότι έχουµε µείνει 
αλώβητοι, τόσο οι εργαζόµενοι στο κατάστηµα, 
όσο και οι πελάτες µας. Πέραν της δεδοµένης 
µείωσης της οικονοµικής δραστηριότητας και 
της αντίστοιχης οικονοµικής ζηµίας, η αβεβαιότητα 
έχει επιβαρύνει την ψυχολογία των κατοίκων 
του νησιού. Κατά την καθηµερινή συνδιαλλαγή µας 
µε τους πελάτες µας εισπράττουµε την ψυχολογική 
κούραση, τον σκεπτικισµό για την επόµενη µέρα, 
τον προβληµατισµό για τις αναµενόµενες αλλαγές 
λειτουργίας πολλών επιχειρήσεων, αλλά και 
τον αναπόφευκτο περιορισµό των καταναλωτικών 
συνηθειών τους.
Όµως, όπως έχω προαναφέρει, λόγω της σχετικής 
οικονοµικής ευρωστίας των νοικοκυριών και επιχειρήσεων 
του νησιού, η περιρρέουσα ατµόσφαιρα είναι πιο 
αισιόδοξη σε σχέση µε άλλες περιοχές της χώρας.   

Η Attica Bank, στα πλαίσια  του ψηφιακού  µετασχηµατισµού της,  
ετοιµάζεται να δείξει το νέο phygital πρόσωπό της µέσα στο 2021.  
Πόσοι δεκτικοί πιστεύετε ότι είναι οι πελάτες στη χρήση 
των ψηφιακών καναλιών της Τράπεζας για συναλλαγές, 
προϊόντα  και διαχείριση λογαριασµών;

Η εκθετική πρόοδος της τεχνολογίας επηρεάζει την καθηµερινότητά 
µας σε όλες τις εκφάνσεις της, διαµορφώνοντας νέες συνήθειες 
και κουλτούρα. Αυτονόητη είναι και η διαµόρφωση της συνήθους 
τραπεζικής λειτουργίας σε αντίστοιχα προσαρµοσµένο περιβάλλον. 
Κρίνω ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των υφιστάµενων και µελλοντικών 
πελατών θα προσαρµοστεί οµαλά στην ψηφιακή πραγµατικότητα, 
που θα τους προσφέρει η Attica Bank. 
Για την επιτυχία του εγχειρήµατος, αντιλαµβάνοµαι ως αυτονόητη 
τη συνδροµή των εργαζοµένων στα καταστήµατα στην παρουσίαση 
της νέας υπόστασης της Τράπεζας στους πελάτες. Αυτή συνίσταται 
στην εκπαίδευση των πελατών στις νέες εφαρµογές, την υποστήριξή 
τους µέχρι την πλήρη εξοικείωσή τους, αλλά και την ενηµέρωσή τους 
για κάθε νέα εφαρµογή ή προϊόν. Αναφέρω τα παραπάνω χωρίς 
να παραγνωρίζω τις διαφοροποιήσεις στην αποδοχή των phygital 
καταστηµάτων από το πελατειακό κοινό µας ανάλογα µε το ηλικιακό 
και επαγγελµατικό προφίλ.

Από αριστερά προς τα δεξιά: 
Μαρία Ευγενία Κεφάλα, 
Απόστολος Παπαδόπουλος, 
∆ηµήτρης Μουτάφης, 
∆ηµήτρης Κουκής
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Αν και η διαδικασία του εµβολιασµού επιταχύνεται και αρχίζει να διαφαίνεται  ο έλεγχος της πανδηµίας, οι διακυµάνσεις 
στα επιδηµιολογικά δεδοµένα επιβεβαιώνουν ότι η πορεία προς τη λήξη της κρίσης δεν είναι προδιαγεγραµµένη. Απαιτείται 
για την επίτευξη του στόχου,  συνέπεια στην τήρηση των προστατευτικών µέτρων, παρά την κόπωση που έχουν προκαλέσει,  
εγρήγορση για τον εµβολιασµό του πληθυσµού, όπως και για την ετοιµασία και την εφαρµογή του σχεδίου ανάκαµψης της χώρας.

Οι προσεχείς µήνες είναι ιδιαίτερα κρίσιµοι και θα καθορίσουν σε µεγάλο βαθµό τις επιδηµιολογικές και οικονοµικές εξελίξεις 
στο σύνολο του 2021, όπως επισηµαίνεται στη µηνιαία παρουσίαση του οικονοµικού κλίµατος στο ATTICA ECONOMIC REVIEW , 
που συντάσσει για λογαριασµό της Τράπεζας το ΙΟΒΕ.

Σε διεθνές οικονοµικό επίπεδο καταγράφονται τρεις βασικές τάσεις:

Πρώτον, αύξηση του όγκου του διεθνούς εµπορίου µε ανάκαµψη των επιχειρηµατικών προσδοκιών, όπως αποτυπώνονται 
στα στοιχεία της πρόδροµης οικονοµικής δραστηριότητας και τους περισσότερους χρηµατιστηριακούς δείκτες. 

∆εύτερον, συνεχίζεται η ισχυρή άνοδος στις τιµές των εµπορευµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των διεθνών τιµών πετρελαίου. 
Η επιταχυνόµενη ανάκαµψη της οικονοµίας της Κίνας φαίνεται ότι αποτελεί βασική πηγή ώθησης στην παγκόσµια οικονοµία το 2021.

Τρίτον, το κόστος δανεισµού του δηµοσίου στις ισχυρότερες οικονοµίες κινείται ανοδικά, σε συνάρτηση µε την πιθανή στροφή 
των διεθνών επενδυτών προς τοποθετήσεις µε µεγαλύτερο ρίσκο και υψηλότερες αποδόσεις. Ταυτόχρονα, το κόστος δανεισµού 
των ιδιωτών παραµένει σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα,  µολονότι τα µέτρα προστασίας της δηµόσιας υγείας κλιµακώθηκαν στη διάρκεια του Φεβρουαρίου, 
η εξάπλωση του ιού παρουσίασε νέα έξαρση από το δεύτερο δεκαήµερο του µήνα και συνεπακόλουθα αυτές οι εξελίξεις 
αναζωπύρωσαν την αβεβαιότητα σχετικά µε τις υγειονοµικές και οικονοµικές επιπτώσεις της πανδηµίας στη χώρα.

Στους βραχυχρόνιους δείκτες συνεχίζουν να αποτυπώνονται ηπιότερες αρνητικές επιδράσεις από το 2ο lockdown έναντι 
της περιόδου Μαρτίου - Μαΐου πέρυσι. Όµως, αυτές κλιµακώνονται όσο τα περιοριστικά µέτρα συνεχίζονται. Η πτώση του όγκου 
του λιανικού εµπορίου αυξήθηκε έντονα τον ∆εκέµβριο και η άνοδος της βιοµηχανικής παραγωγής υποχώρησε τον Ιανουάριο.

Από την άλλη πλευρά, η προοπτική ανοίγµατος της αγοράς το επόµενο χρονικό διάστηµα, έστω και µε αυστηρούς όρους, 
αναµένεται σταδιακά να επιδράσει θετικά στην οικονοµική δραστηριότητα και τις προσδοκίες. Οι σχετικές εξελίξεις θα είναι 
κρίσιµες και για τον τοµέα του Τουρισµού, καθώς κατέχει κοµβικό ρόλο στην ελληνική οικονοµία. Επιπρόσθετα, ιδιαίτερα θετική 
είναι η δυναµική στη χρηµατοδότηση που έχει δηµιουργηθεί από τη διαθέσιµη ρευστότητα στο τραπεζικό σύστηµα.

Το ειδικό θέµα του δελτίου εξετάζει τις τάσεις στην παραγωγή της Βιοµηχανίας και επιµέρους δραστηριοτήτων της στο προηγούµενο  έτος.

Εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι το γεγονός πως ο τοµέας επέδειξε ανθεκτικότητα στην κρίση, όχι µόνο σε σύγκριση µε άλλους 
τοµείς και κλάδους της ελληνικής οικονοµίας, αλλά και έναντι χωρών µε υψηλότερη βιοµηχανική παραγωγή διαχρονικά. 
Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις τρεις χώρες της ΕΕ µε αύξηση των εξαγωγών βιοµηχανικών προϊόντων (εκτός πετρελαιοειδών) 
το 2020, καταλαµβάνοντας τη δεύτερη θέση (+2,3%). 

Ο ρόλος των εξαγωγών ήταν καθοριστικός σε αυτή την εξέλιξη. Οι κλάδοι που πρωταγωνίστησαν σε αυτή την πορεία 
ήταν τα Φάρµακα, η Εξόρυξη Μεταλλευµάτων και τα Τρόφιµα.

∆είτε όλη την ανάλυση εδώ.
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https://www.atticabank.gr/el/investors/investor-financial-results/oikonomikes-analyseis?folder=2021%255Cmonthly_economic_report

