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ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Attica Bank
Χρηµατοδοτώντας
τη Μικροµεσαία Επιχειρηµατικότητα
Του Ιωάννη Τσακιράκη,
Αναπληρωτή ∆ιευθύνοντος Συµβούλου της Attica Bank
για την έκδοση “Trade with Greece 2021”

Στους Κινέζους αποδίδεται µία ευχή:
«Είθε να µην ζήσεις σε ενδιαφέροντες καιρούς».
Το σίγουρο είναι ότι η εποχή µας µπορεί να χαρακτηριστεί ως άκρως
ενδιαφέρουσα, µιας και παρουσιάζει έντονες διακυµάνσεις και απώλειες
πολλών σταθερών, δηµιουργώντας ένα δυναµικό και ταχύτατα
µεταβαλλόµενο περιβάλλον. Πριν από µία εικοσαετία η χώρα
έµπαινε στη ζώνη του ευρώ, αντιµετωπίζοντας το µέλλον
µε αισιοδοξία. Τα πρώτα χρόνια, εκµεταλλευόµενη τα ευρωπαϊκά
κονδύλια αλλά και την εύκολη πρόσβαση σε φθηνό τραπεζικό
δανεισµό, ολοκλήρωσε µία σειρά σηµαντικών έργων υποδοµών,
αλλά γνώρισε και µία ανάπτυξη, που στηρίχθηκε κυρίως
στην κατανάλωση µέσω εισαγωγών, δηµιουργώντας ελλείµµατα,
τόσο στα δηµόσια οικονοµικά, όσο και στο ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών.
Η χρηµατοοικονοιµκή κρίση του 2008 χτύπησε τη χώρα µε πρωτοφανή
ένταση και διάρκεια, δηµιουργώντας µεγέθη ύφεσης, ανεργίας
και φυγής εξειδικευµένου ανθρώπινου δυναµικού, στην εκπαίδευση
του οποίου είχαν επενδυθεί πολλά µεγέθη, που δεν έχουν
παρουσιαστεί σε ειρηνικούς καιρούς. Στο επίκεντρο της κρίσης
βρέθηκε ο τραπεζικός κλάδος, καθώς και το σύνολο σχεδόν
των επιχειρήσεων της χώρας, µε τις µεγαλύτερες συνέπειες να υφίστανται
οι µικρές και µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
Οι τράπεζες δέχτηκαν αφόρητη πίεση στα στοιχεία του ισολογισµού
τους: φυγή καταθέσεων, µηδενισµός αξίας µετοχικών κεφαλαίων,
ύψη επισφαλειών τεράστια, «κούρεµα» της αξίας των οµολόγων
του δηµοσίου και µείωση της αξίας των ακινήτων που είχαν
στην κατοχή τους και ως εξασφαλίσεις. Παράλληλα, το ρυθµιστικό
πλαίσιο λειτουργίας τους αυστηροποιήθηκε και οι απαιτήσεις
των εποπτικών αρχών εντάθηκαν, µε αποτέλεσµα να βρεθούν
σε αδυναµία να παίξουν τον ρόλο τους ως χρηµατοδότη
της πραγµατικής οικονοµίας. Οδηγήθηκαν σε συρρίκνωση
του ισολογισµού τους και ο κλάδος σε συγκέντρωση.

Οι µικρές και µικροµεσαίες επιχειρήσεις, στην αντιµετώπιση της κρίσης, βρέθηκαν µε µειωµένη έως
ελάχιστη χρηµατοδότηση, έλλειψη ζήτησης και αύξηση φορολογικών βαρών, µε αποτέλεσµα πολλές
να µην αντέξουν. Τα τελευταία χρόνια φάνηκε να επέρχεται µία σταθεροποίηση στην οικονοµία,
µε οδηγούς κλάδους, όπως ο τουρισµός, η εστίαση, η ψυχαγωγία και οι µεταφορές. Όµως, η πανδηµία
προσέθεσε νέα βάρη και αµφιβολίες, καθώς και σηµαντικές αλλαγές στην οικονοµική δραστηριότητα.
Κλάδοι όπως οι παραπάνω επλήγησαν πρωτοφανώς. Παράλληλα, όµως, οι αλλαγές που έφερε
η πανδηµία, όπως η τηλεργασία και η διαδικτυακή ψηφιακή οικονοµία, φαίνεται ότι ήρθαν για να µείνουν.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Attica Bank διατήρησε την αυτονοµία της, ενώ την τελευταία πενταετία
έκανε µία τεράστια προσπάθεια εξυγίανσης του ισολογισµού της, αλλά και εκσυγχρονισµού των δοµών
της και του τρόπου λειτουργίας της. Σήµερα η Attica Bank είναι ουσιαστικά η πρώτη Tράπεζα χωρίς
κόκκινα δάνεια στη διαχείρισή της. Μοναδικός δρόµος είναι η ανάπτυξή της, µε ιδιαίτερη έµφαση
στη χρηµατοδότηση της µικροµεσαίας επιχειρηµατικότητας. Συµµετέχει σε όλα τα προγράµµατα στήριξης
των επιχειρήσεων, που εξήγγειλε το ελληνικό δηµόσιο (ΤΕΠΙΧ, επιδότηση τόκων, δάνεια πενταετούς
διάρκειας µε εγγύηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας), ενώ για πρώτη φορά συνεργάστηκε
µε ευρωπαϊκούς φορείς (European Investment Fund), προσφέροντας επιπλέον χρηµατοδοτικά εργαλεία,
όπως το EaSi (εγγύηση µικροπιστώσεων έως 50 χιλιάδες για κεφάλαιο κίνησης και πάγιο εξοπλισµό,
διάρκειας έως 6 έτη, που απευθύνεται τόσο σε νέες όσο και σε µικρές επιχειρήσεις), το EIF-ERDF
Νέο Ταµείο Εγγυοδοσίας, ενώ θα συµµετάσχει και σε νέα προγράµµατα.
Παράλληλα, χάρη στην εµπιστοσύνη των καταθετών έχει επαρκή ρευστότητα, ώστε να στηρίξει µε δικά
της κεφάλαια τις ελληνικές επιχειρήσεις, µε ιδιαίτερη στόχευση στη µικρή και µεσαία επιχειρηµατικότητα,
προσφέροντας όλα τα απαραίτητα χρηµατοδοτικά εργαλεία (δάνεια για κεφάλαιο κίνησης,
µακροπρόθεσµα δάνεια, leasing, factoring). Ταυτόχρονα, αναπτύσσει τυποπoιηµένα χρηµατοδοτικά
εργαλεία για επιχειρήσεις µικρού µεγέθους, όπως χρηµατοδότηση πωλήσεων POS και χρηµατοδότηση
επιχειρήσεων, που εµπλέκονται στο Πρόγραµµα Εξοικονοµώ-Αυτονοµώ, στο οποίο συµµετέχει η Τράπεζά
µας. Τέλος, έχει δηµιουργήσει τυποποιηµένο προϊόν γιατη χρηµατοδότηση κατασκευής και επένδυσης
σε φωτοβολταϊκά έως 500 Kw.
Προκειµένου να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις του σήµερα, βελτιώνει τις ψηφιακές της υποδοµές,
θέτοντας στην υπηρεσία των πελατών της σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες, µε στόχο την πλήρη
ψηφιοποίησή της την επόµενη τριετία.
Το επόµενο διάστηµα, και µε τη συνδροµή των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάκαµψης από την πανδηµία,
αναµένεται µία µεγάλη αύξηση των επενδύσεων και της οικονοµικής δραστηριότητας στο σύνολο
της οικονοµίας, µε ιδιαίτερη έµφαση στους τοµείς της Πράσινης Ανάπτυξης, της Ενέργειας, των Υποδοµών,
της Υγείας, της Εκπαίδευσης και του Ψηφιακού Μετασχηµατισµού.
Η Attica Bank, µε την κεφαλαιακή της ενίσχυση, και πλησιάζοντας τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της
το 2025, θα είναι έτοιµη να παίξει τον ρόλο της ως συµπαραστάτης των πελατών της στα επιχειρηµατικά
τους σχέδια. Στηρίζοντας και διευρύνοντας το πελατολόγιό της, ιδιαίτερα τη µικροµεσαία
επιχειρηµατικότητα, που αποτελεί τη βάση της ελληνικής οικονοµίας, ώστε µαζί να αντιµετωπίσουµε
τις προκλήσεις της νέας εποχής, που δηµιουργεί το νέο παγκοσµιοποιηµένο διαδικτυακό περιβάλλον,
παρέχοντας πολύ υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Επιχειρώντας να µεγαλώσουµε ξανά µαζί.
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Π. ∆ιβριώτης:

Στόχος µας στην Attica Bank
είναι ένα βέλτιστο phygital µοντέλο
Υψηλόβαθµα στελέχη του τραπεζικού τοµέα και εκπρόσωποι εταιρειών ψηφιακής τεχνολογίας και Fintech
συµµετείχαν σε συζητήσεις στο πλαίσιο του Digital Banking Forum 2021, µε θέµα Τα Eπόµενα Βήµατα
του Χρηµατοπιστωτικού Κλάδου, το οποίο πραγµατοποιήθηκε την 1η Απριλίου 2021, για 8η χρονιά.
Ανάµεσά τους και ο Chief Retail Officer της Attica Bank, κ. Παναγιώτης ∆ιβριώτης, ο οποίος αναφέρθηκε στις νέες
τάσεις στον τραπεζικό τοµέα, στις αλλαγές που έφερε η πανδηµία αλλά και στο νέο phygital πρόσωπο της τράπεζας.
Ο κ. ∆ιβριώτης µεταξύ άλλων τόνισε:
Η πανδηµία παρουσίασε ένα µοτίβο, που είχαµε δει στην Ελλάδα και το 2015 µε τα capital controls. Εκείνην την εποχή
οι Έλληνες πελάτες αναγκάστηκαν να χρησιµοποιήσουν την κάρτα τους, κάτι που είχε ως αποτέλεσµα την εκρηκτική
αύξηση καρτών, τάση η οποία πλέον έχει παγιωθεί. Το ίδιο έγινε και µε την πανδηµία. Πολλοί συµπολίτες µας
υποχρεώθηκαν να χρησιµοποιήσουν το Internet Banking και το Mobile Banking. Κάποιοι δε – ιδιαίτερα οι ηλικιωµένοιγια πρώτη φορά. Αυτή η τάση θα συνεχίσει να αυξάνεται και προφανώς είναι κάτι θετικό.
Στην Attica Bank παρατηρήσαµε µια αύξηση του συνόλου των εγγεγραµµένων χρηστών µας κατά 20% και µια αύξηση 30%
στην αξία των συναλλαγών.
Στην Attica Bank δουλεύουµε εντατικά από το 2020 τη δηµιουργία ενός υβριδικού µοντέλου, του γνωστού phygital.
Φέτος περνάµε σε φάση υλοποίησης, έτσι ώστε να δώσουµε τα πρώτα δείγµατα στους πελάτες µας. Το υβριδικό µοντέλο
σηµαίνει ότι θα δώσουµε ιδιαίτερη βαρύτητα τόσο στα ψηφιακά µας κανάλια, όσο και στο δίκτυο καταστηµάτων µας,
το οποίο αναβαθµίζεται.
Θέλουµε να δώσουµε µια πολυκαναλική βέλτιστη εµπειρία
στον πελάτη µας, για να ξεκινήσει οποιαδήποτε κίνηση ο ίδιος
επιθυµεί σε οποιονδήποτε συνδυασµό και χρονισµό. Αυτό µπορεί
να ακούγεται εύκολο, αλλά δεν είναι. Είναι µια µεγάλη πρόκληση
για µας και ανυποµονούµε να την ολοκληρώσουµε.
Ο ρόλος των καταστηµάτων σε ένα υβριδικό µοντέλο δεν είναι
συµπληρωµατικός αλλά καθοριστικός. Ο πελάτης πάντα θα έχει
την ανάγκη να έρθει σε επαφή µε ένα κατάστηµα.
Η χωροταξική τοποθέτηση των καταστηµάτων µας είναι πολύ
σηµαντική για µας και έχουµε κάνει ειδικές µελέτες. Το πρώτο µας
πιλοτικό κατάστηµα βρίσκεται ήδη σε φάση υλοποίησης.
Στην Attica Bank έχουµε στηρίξει το επιχειρησιακό µας πλάνο
της επόµενης τριετίας στο να προσφέρουµε ένα βέλτιστο phygital µοντέλο.
Μια τράπεζα, η οποία θα µπορεί να σταθεί και σαν digital only, ενώ
παράλληλα διατηρούµε, επανασχεδιάζουµε και επανατοποθετούµε
τα καταστήµατά µας, ξεχνώντας την παλιά κλασική δοµή τους.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την παρουσίαση αναλυτικά
στο: https://dbf21.liveon.tech/stages

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Στηρίζοντας έµπρακτα
την Πράσινη Ανάπτυξη
Συνέντευξη του ∆ιευθυντή
Επιχειρηµατικής Τραπεζικής,
κ. Μιχάλη Ορφανάκου,
στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων
σε αφιέρωµα µε τίτλο GREEN ENERGY.

Σε ποια χρηµατοδοτικά προγράµµατα προώθησης
της πράσινης καθαρής ενέργειας εστιάζει την προσοχή της
η Attica Bank την τρέχουσα χρονική περίοδο;
Μπορείτε να τα αναφέρετε επιγραµµατικά;
H χρηµατοδότηση επιχειρήσεων, που
δραστηριοποιούνται στους κλάδους της Ενέργειας,
του Περιβάλλοντος και των Υποδοµών, αποτελεί
βασικό άξονα στρατηγικής για την Attica Bank και
συντάσσεται πλήρως µε το Επιχειρηµατικό της Σχέδιο
για την τριετία 2021-2023. Η στόχευση αυτή δεν είναι
τυχαία, αλλά απαντά, σε ό,τι αφορά στον κλάδο
της πράσινης ενέργειας, στον παγκόσµιο προσανατολισµό
για µετάβαση από τις κλασσικές µορφές παραγωγής
ενέργειας στην παραγωγή µέσω ΑΠΕ. Ειδικότερα,
για έργα Φ/Β στη χώρα µας, µε βάση τα στοιχεία
του ∆Ε∆∆ΗΕ, εκκρεµούν προς αξιολόγηση αρκετές
χιλιάδες αιτήσεις για προσφορά όρων σύνδεσης.
Η Attica Bank εδώ και καιρό, αφουγκραζόµενη
τις ανάγκες των επενδυτών, είναι η πρώτη Τράπεζα
στην Ελλάδα, που σχεδίασε και προσφέρει ειδικά
καινοτόµα προϊόντα για τη χρηµατοδότηση
των συγκεκριµένων επενδύσεων. Τα προϊόντα αυτά
είναι προσαρµοσµένα στις ανάγκες της αγοράς και
οδηγούν στην ταχεία και αποτελεσµατική ολοκλήρωση
της κάθε επένδυσης, προσφέροντας ανταγωνιστικούς
όρους και τιµολόγηση, ενώ οδηγούν σε επικερδείς
συνεργασίες, τόσο για τον πελάτη, όσο και για την Τράπεζα.
Παράλληλα, εξελίσσεται και τροποποιείται
η ανάγκη υποψήφιων επενδυτών για χρηµατοδοτήσεις
έργων και άλλων µορφών ΑΠΕ (Ανεµογεννήτριες,
Βιοµάζα, Βιοαέριο κλπ), ενόψει και της έναρξης
των προγραµµάτων, που θα ενταχθούν στο Ταµείο
Ανάκαµψης. Στο πλαίσιο αυτό, η Attica Bank έχει
επιλέξει, µέσω του τριετούς Business Plan, να στηρίξει
τη χρηµατοδότηση τέτοιων επενδύσεων.

Γενικότερα, η Attica Bank σε ποιο βαθµό
έχει υιοθετήσει τα κριτήρια ESG, ιδιαίτερα
στον τοµέα του περιβάλλοντος;
Tα κριτήρια αξιολόγησης επιχειρηµατικών σχεδίων
και επιχειρήσεων ξεπερνούν την παραδοσιακή
λογική της απλής ανάλυσης οικονοµικών
καταστάσεων και ενισχύονται µε νέα κριτήρια,
όπως η πρόθεση µίας επιχείρησης να µειώσει
το περιβαλλοντικό της αποτύπωµα. Κατ’ επέκταση
η υιοθέτηση των κριτηρίων ESG (Environmental,
Social and Governance) αποτελεί διεθνώς µια ταχέως
ανερχόµενη τάση αξιολόγησης του «Επιχειρείν»
από το Τραπεζικό Σύστηµα. Η Τράπεζά µας,
ακολουθώντας τους περιβαλλοντικούς στόχους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτίθεται να εφαρµόσει
κριτήρια αξιολόγησης µε όρους πράσινης
ανάπτυξης, κατά τη χρηµατοδότηση έργων ΑΠΕ
και να χρηµατοδοτήσει επιχειρήσεις, που
επιθυµούν να µειώσουν το ενεργειακό τους
κόστος, µέσα από δράσεις εξοικονόµησης
ενέργειας, όπως αλλαγή λαµπτήρων, αλλαγή
ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, ανανέωση
στόλου των οχηµάτων τους µε οχήµατα χαµηλών
ή/και µηδενικών ρύπων ή/και τη δηµιουργία
σταθµών φόρτισης (χρηµατοδότηση
ηλεκτροκίνησης).

Εκτός από χρηµατοδοτικά προϊόντα υπάρχουν
σχέδια και για παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών
σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, που ενδιαφέρονται
για χρηµατοδοτικά προϊόντα πράσινης καθαρής
ενέργειας;
Στόχος µας είναι να υποστηρίξουµε τις µικρές
και µεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να ανταποκριθούν
επιτυχώς στις µεταβαλλόµενες προκλήσεις της
αγοράς και ταυτόχρονα να υλοποιήσουν το δικό
τους βιώσιµο µοντέλο ανάπτυξης. Και επιθυµούµε
να ανταποκριθούµε ξεχωριστά στις ανάγκες και
τους στόχους του κάθε επιχειρηµατία.
Η Attica Bank δεν αντιµετωπίζει την επιχείρηση
ως πελάτη, αλλά ως συνεργάτη, επιδιώκοντας
µια µακροχρόνια και αµοιβαία επωφελή σχέση.
Στις επιχειρήσεις, που επιθυµούν να επενδύσουν
τόσο στις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, όσο
και στην ενεργειακή αναβάθµισή τους, παρέχεται
εξειδικευµένη συµβουλευτική υποστήριξη
και υπηρεσίες, που σκοπό έχουν την ολιστική
προσέγγιση της σχέσης.
Άλλωστε, το τριετές επιχειρηµατικό σχέδιο
της Attica Bank περιλαµβάνει έργα ψηφιακού
µετασχηµατισµού και εκσυγχρονισµού,
απαντώντας στις προκλήσεις του σήµερα και
του αύριο, προσφέροντας σύγχρονα εργαλεία
και λύσεις για να καλύψουν τις επιχειρηµατικές
ανάγκες των πελατών/συνεργατών της.
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Attica My Home
Attica Eco Home
∆ύο προϊόντα στεγαστικής πίστης, είναι διαθέσιµα στο κοινό από τις 15/04/2021 από την Attica Bank. Τα
στεγαστικά δάνεια Attica My Home και Attica Eco Home επανασχεδιάστηκαν πλήρως και προσφέρονται µε
νους, ανταγωνιστικούς και προνοµιακούς όρους τιµολόγησης.

το Attica My Home προσφέρεται µε:

Σταθερό επιτόκιο από 2,6%

Ανταγωνιστικά πακέτα
ασφάλισης κατοικίας

Έκπτωση στο κυμαινόμενο επιτόκιο για ακίνητα
υψηλής ενεργειακής απόδοσης

Διάρκεια έως 30 έτη

Το Attica Eco Home προσφέρεται για χρηµατοδότηση εργασιών ενεργειακής
αναβάθµισης και επιπλέον:
Σταθερό επιτόκιο από 2,9%
Έκπτωση στο κυμαινόμενο επιτόκιο για ακίνητα
υψηλής ενεργειακής απόδοσης

Αναλυτική ενημέρωση για το Attica My Home και Attica Eco Home
στο https://www.atticabank.gr/el/individuals/loans/mortgage-loans

Ανταγωνιστικά πακέτα
ασφάλισης κατοικίας
Διάρκεια έως 20 έτη
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ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΚΑΒΑΛΑΣ

Συνέντευξη της ∆ιευθύντριας
του Καταστήµατος Καβάλας,
κας Αναστασίας Πουρτουλίδου

Πόσα χρόνια δραστηριοποιείται το κατάστηµα στην πόλη και στον Νοµό γενικότερα;
Η παρουσία της Τράπεζας στην πόλη της Καβάλας και ταυτόχρονα στον Νοµό ξεκίνησε το 1988. Το πρώτο κατάστηµα
λειτουργούσε επί της οδού Οµονοίας 113 & Αβέρωφ και από το 2010 µεταστεγάστηκε στον χώρο που λειτουργεί µέχρι σήµερα,
επί της οδού Οµονοίας 96 & Αρχελάου, απέναντι ακριβώς από την αστυνοµική διεύθυνση Καβάλας. Η οδός Οµονοίας είναι
ο εµπορικότερος δρόµος της πόλης και ένας από τους πιο πολυσύχναστους. ∆εν είναι τυχαίο ότι στον ίδιο δρόµο στεγάζονται
καταστήµατα του ανταγωνισµού, αλλά και µερικές από τις πιο εµπορικές αλυσίδες καταστηµάτων πανελλαδικά.
Σε ποιους τοµείς δραστηριοτήτων στηρίζεται κυρίως η οικονοµία της Καβάλας;
Η πόλη της Καβάλας άρχισε να µετατρέπεται σε ένα αστικό κέντρο από τη δεκαετία κιόλας του 1920, όταν αυξήθηκε ραγδαία
ο πληθυσµός της, εξαιτίας του µεγάλου αριθµού προσφύγων, που ήρθαν και εγκαταστάθηκαν στην πόλη έπειτα από
τη Μικρασιατική Καταστροφή . Η αύξηση του πληθυσµού οδήγησε από πολύ νωρίς και στην ανάπτυξη του βιοµηχανικού
τοµέα. Σήµερα ο µόνιµος πληθυσµός της πόλης ανέρχεται στους 58.790 κατοίκους, ενώ ο δήµος Καβάλας αριθµεί
70.501 κατοίκους. Η πόλη διαθέτει:
• ένα από µεγαλύτερα επιβατικά λιµάνια (Απόστολος Παύλος) της Ελλάδας και έναν από τους σηµαντικότερους
εµπορικούς λιµένες της χώρας και της Μεσογείου (Εµπορικός Λιµένας ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β')
• µια από τις µεγαλύτερες ιχθυόσκαλες στη Μεσόγειο, µε εµπορική διακίνηση αλιευµάτων, τόσο εγχώρια,
όσο και σε διεθνές επίπεδο
• το ∆ιεθνές Αεροδρόµιο Καβάλας "Μέγας Αλέξανδρος", που την συνδέει αεροπορικώς µε εγχώριους
και ευρωπαϊκούς προορισµούς
Στον Νοµό Καβάλας λειτουργεί η «Kavala Oil» (που συνεργάζεται µε την Energean), η µοναδική µονάδα της χώρας, που εξορύσσει
και αποθειώνει πετρέλαιο από το κοίτασµα του Πρίνου, καθώς και η «Ελληνικά Λιπάσµατα Α.Ε.», η µόνη βιοµηχανία
φωσφορικών λιπασµάτων της χώρας. Στην ευρύτερη περιοχή και ειδικότερα στη βιοµηχανική περιοχή (ΒΙ.ΠΕ) λειτουργούν
δεκάδες άλλες µονάδες, µε σηµαντικότερες τις µονάδες επεξεργασίας µαρµάρου. Παρά το γεγονός ότι οι βιοµηχανικές
αυτές µονάδες απασχολούν σηµαντικό αριθµό εργαζοµένων, το µεγαλύτερο µέρος των κατοίκων της πόλης απασχολείται
στον τριτογενή τοµέα παραγωγής. Η τοπική κοινωνία και αγορά βασίζεται στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις ρουχισµού,
εστιατορίων και καφέ.
Οι φυσικές οµορφιές, τόσο της πόλης της Καβάλας, όσο και της ευρύτερης περιοχής, συµπεριλαµβανοµένης και της γειτονικής
Θάσου, είναι αυτονόητο ότι έχουν συµβάλλει και στη σηµαντική ανάπτυξη του τουρισµού. Ο τουρισµός στον Νοµό έχει περίπου
ίδιο µερίδιο στην οικονοµία, όσο και στην Ελλάδα συνολικά, υψηλότερο από την περιφέρεια και πολύ υψηλότερο από την Ευρωζώνη.
Ποιο είναι το προφίλ των πελατών σας, είναι κυρίως ιδιώτες, επαγγελµατίες ή επιχειρηµατίες,
σε σχέση και µε τους κλάδους που δραστηριοποιούνται;
Το πελατολόγιο του καταστήµατος αποτελείται από ιδιώτες, επιχειρήσεις και επαγγελµατίες, από όλο το φάσµα οικονοµικής
δραστηριότητας της πόλης και του Νοµού. Αν κατατµήσουµε το πελατολόγιο, το µεγαλύτερο τµήµα του αποτελείται από ιδιώτες
και ακολουθούν οι επαγγελµατίες και τέλος οι επιχειρήσεις.
Ποια είναι τα τραπεζικά προϊόντα µε τη µεγαλύτερη ζήτηση από τους πελάτες σας;
Από αυτά που προσφέρει η τράπεζα, καλύπτονται οι ανάγκες των πελατών σας;
Οι καταθέσεις αποτελούν το τµήµα των τραπεζικών προϊόντων µε τη µεγαλύτερη ζήτηση. Το κατάστηµα της Καβάλας έχοντας
διαχρονικά προωθήσει και διαφυλάξει στην τοπική αγορά την αξιοπιστία και φερεγγυότητα της Τράπεζας, παρά τις δύσκολες
στιγµές που υπήρξαν, και αξιοποιώντας στον µέγιστο βαθµό τα πολύ ανταγωνιστικά καταθετικά µας προϊόντα, κατάφερε
να αποκτήσει µερίδιο αγοράς που κυµαίνεται µεταξύ 3,5% - 4% επί των καταθέσεων του Νοµού, σηµαντικά υψηλότερο από
το συνολικό µερίδιο αγοράς της Τράπεζας επί των καταθέσεων της χώρας, αλλά και το υψηλότερο µεταξύ των καταστηµάτων
της Τράπεζας. Προς επίρρωση των παραπάνω, είναι σηµαντικό να σηµειώσουµε ότι το 91,5% των καταθετικών µας υπολοίπων
προέρχεται από ιδιωτικές τοποθετήσεις, µε ευρύτατη διασπορά και µόνο ένα µικρό µέρος (8,5%) προέρχεται από δηµόσιους φορείς.
Φυσικά υπάρχει ζήτηση και των υπόλοιπων τραπεζικών προϊόντων που διαθέτει η Τράπεζα (καταναλωτικά δάνεια,
τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα, πιστωτικές κάρτες, στεγαστικά δάνεια).
Οι ανάγκες των πελατών µας, που διαµορφώνονται ανάλογα µε το οικονοµικό περιβάλλον της κάθε στιγµής, καλύπτονται
στο σύνολο τους, µιας και η Τράπεζα έχει τη δυνατότητα να παρέχει όλο το εύρος των σύγχρονων τραπεζικών προϊόντων.
Στο σηµείο αυτό είναι, νοµίζω, σηµαντικό να σηµειώσω ότι το τελευταίο διάστηµα έγινε σηµαντική προσπάθεια και πλέον
τα προσφερόµενα τραπεζικά και τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα της Τράπεζας είναι ευθέως ανταγωνιστικά µε αυτά των άλλων τραπεζών.

Πόσο έχει επηρεάσει η πανδηµία τις συναλλαγές
των πελατών σας; Έχουν στραφεί περισσότερο στα ψηφιακά κανάλια
της Τράπεζας ή συνεχίζουν να προτιµούν τις συναλλαγές στο ταµείο;
Είναι γεγονός ότι η πανδηµία έχει επηρεάσει τον τρόπο που οι πελάτες διενεργούν τις συναλλαγές τους.
Ένα µεγάλο µέρος των πελατών µας κάνει πλέον χρήση των ψηφιακών καναλιών, µε την κίνηση στο ταµείο να έχει µειωθεί περίπου
κατά 40% σε σχέση µε την κίνηση που υπήρχε προ πανδηµίας. Υπάρχει όµως ένας σηµαντικός αριθµός συναλλασσόµενων (πελατών µας
αλλά και διερχόµενων µη πελατών), που επιλέγει την επίσκεψη στο κατάστηµα, όχι µόνο για να διεκπεραιώσει τις ταµειακές του συναλλαγές,
αλλά και για να ενηµερωθεί σχετικά µε τους λογαριασµούς του και τις δυνατότητες που υπάρχουν είτε για την βελτίωση της απόδοσης
των αποταµιεύσεών τους, είτε για τη δυνατότητα υλοποίησης των σχεδίων τους (επαγγελµατικών και ιδιωτικών) µέσω κάποιου
χρηµατοδοτικού εργαλείου.
Στη φωτογραφία εικονίζονται
από αριστερά προς δεξιά:
Ηρακλής Καλογιάννης,
Ιωσήφ Κελβερίδης,
Αναστασία Πουρτουλίδου,
Χρήστος ∆ερµεντζής,
Χρυσούλα Κεκροπούλου,
Πολυξένη Μαρία Καραγιαννίδου

Ποια προβλήµατα εκτιµάτε ότι πρέπει να επιλυθούν, προκειµένου να µπορέσει πράγµατι η τράπεζα να βγει δυναµικά
προς τα έξω, προς την αγορά και να σταθεί έναντι του ανταγωνισµού;
Η Τράπεζα έχει παρουσία στην αγορά σχεδόν έναν αιώνα κι αυτό είναι πολύ σηµαντικό στοιχείο. Έχοντας λύσει τα θέµατα της κεφαλαιακής
της επάρκειας και µε διοικητική σταθερότητα εφαρµόζει το πλάνο µετασχηµατισµού της, που θα την οδηγήσει στη νέα παγκόσµια - άρα και
ελληνική - τραπεζική εποχή. Το δίκτυο των καταστηµάτων, ως οφείλει, λόγω του ρόλου του, αποτελεί το κοµµάτι εκείνο της Tράπεζας, που
ενεργοποιηµένο, θα φέρει τα αποτελέσµατa που χρειάζονται, για να είναι ανεµπόδιστη η εφαρµογή του πλάνου µετασχηµατισµού.
Είναι όµως απαραίτητο να υπάρχει ενιαία στάση και εναρµόνιση όλων των µονάδων της Tράπεζας στην κατεύθυνση αυτή. Οι στόχοι
που έχουν τεθεί σε επίπεδο µεγεθών είναι στην πραγµατικότητα κοινοί και δεν αποτελεί υποχρέωση µόνο του δικτύου η επίτευξή τους.
Είναι υποχρέωση του συνόλου των µονάδων, που θα πρέπει να λειτουργήσουν η κάθε µία φυσικά µέσα στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων
της, αλλά και αυτονόητα συντεταγµένα στην κοινή προσπάθεια. Κάθε απόκλιση από την οµαδική προσπάθεια είναι ικανή να εκτροχιάσει
την πορεία και να δηµιουργήσει σηµαντικές αποκλίσεις µεταξύ τελικού αποτελέσµατος και στόχων. Το δίκτυο των καταστηµάτων έχει
ανάγκη από τη σωστή, άµεση και έγκυρη υποστήριξη αλλά και ισότιµη αντιµετώπιση από όλες τις µονάδες, για να φέρει εις πέρας
την αποστολή του και να πετύχουµε έτσι όλοι µαζί τον κοινό στόχο. Έχει ανάγκη από συγκεκριµένες κατευθύνσεις σε ό,τι αφορά
στη µεγέθυνση του χρηµατοδοτικού χαρτοφυλακίου της και ειδικότερα αυτού που αφορά στη µικρή επιχειρηµατικότητα, που αποτελεί
και έναν από τους βασικούς στρατηγικούς στόχους της Τράπεζας (αξιολόγηση επαγγελµατικών κλάδων, µε συστάσεις προτιµητέων
και προς αποφυγή, πάντα βέβαια υπό το πρίσµα της µοναδικότητας κάθε οικονοµικής µονάδας).
Φυσικά, η τεχνολογική εξέλιξη των συστηµάτων και ο εκσυγχρονισµός των εσωτερικών λειτουργιών είναι επίσης στοιχεία,
που θα συµβάλλουν στη µεγιστοποίηση της αποτελεσµατικότητας του δικτύου, βελτιώνοντας την ταχύτητα εξυπηρέτησης, αλλά
και την εξοικονόµηση χρόνου από διαδικασίες, που θα µπορούν ανεµπόδιστα να χρησιµοποιηθούν στο σύγχρονο πωλησιακό
προφίλ της τράπεζας.
Ποιοι είναι οι στόχοι σας για τη χρονιά που διανύουµε, έχετε κάποια εκτίµηση για την πορεία κάλυψής τους;
Οι στόχοι του καταστήµατος για τη χρονιά που ήδη διανύουµε είναι φιλόδοξοι και ιδιαίτερα απαιτητικοί, όπως ακριβώς και ο συνολικός
επιχειρησιακός σχεδιασµός της Τράπεζας στο κοµµάτι της ανάπτυξης των µεγεθών. Πρόκειται για µια χρονιά, που, όπως και οι επόµενες,
θα είναι εντάσεως πωλήσεων, µε έµφαση στη µεγέθυνση του µεριδίου αγοράς στις χρηµατοδοτήσεις, ιδιωτικές και πολύ µικρών
επιχειρήσεων. Παράγοντας που φέτος θα παίξει µεγάλο ρόλο στην προσπάθειά µας (είτε θετικό είτε αρνητικό), είναι η πανδηµία,
η εξέλιξή της και η σταδιακή αποκατάσταση µιας ισορροπίας, σε υγειονοµικό, κοινωνικό και εντέλει οικονοµικό επίπεδο.
Παρά το γεγονός αυτό, στο κατάστηµα, όλη η οµάδα, µε πραγµατικά µεγάλη αρµονία και υψηλού επιπέδου συνεργασία,
έχοντας γνώση της τοπικής οικονοµίας και της αγοράς, στην οποία δραστηριοποιούµαστε, µεθοδεύσαµε την προσπάθειά µας
και ακολουθούµε το πλάνο που σχεδιάσαµε. Παρακολουθούµε συστηµατικά την πορεία των αποτελεσµάτων µας και κάνουµε,
όπου χρειαστεί, τις διορθωτικές κινήσεις που απαιτούνται. Η φιλική, ανθρώπινη και χαµογελαστή εξυπηρέτηση, που απολαµβάνουν
οι συναλλασσόµενοι στο κατάστηµα µας, είναι το βασικό µας πλεονέκτηµα και το στοιχείο εκείνο, πάνω στο οποίο, µαζί µε την εξέλιξη
των προϊόντων και τη βελτίωση των ψηφιακών υπηρεσιών και δυνατοτήτων, θα στηρίξουµε την ανάπτυξη των αποτελεσµάτων
του καταστήµατος. Ο ικανοποιηµένος πελάτης, ο πελάτης που θα εξυπηρετηθεί σωστά, υπεύθυνα, µε επαγγελµατισµό, µε ανθρώπινη
προσέγγιση και µε χαµόγελο, ξέρουµε ότι είναι η καλύτερη διαφήµιση της Τράπεζας στην πόλη µας και πραγµατικά το εισπράττουµε
καθηµερινά τόσο µέσα στο κατάστηµα, όσο και εκτός, στις επαγγελµατικές και ιδιωτικές µας συναναστροφές.
Κλείνοντας, δεν θα ήθελα να κάνω προβλέψεις για τον βαθµό επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί, είµαι όµως βεβαία,
ότι θα κάνουµε, όπως όλα τα χρόνια µέχρι σήµερα, τα πάντα, µε επαγγελµατισµό και µε σεβασµό στην Τράπεζα
και στους πελάτες της, για να µεγιστοποιήσουµε το τελικό αποτέλεσµα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Χρήσιµες συµβουλές

για ασφαλείς συναλλαγές

• Η Attica Bank δεν θα σας ζητήσει ποτέ και µε κανέναν τρόπο (τηλεφωνικά ή µέσω e-mail/SMS)
τους κωδικούς σας.

Στην Attica Bank, έχοντας ως γνώµονα τη βέλτιστη εξυπηρέτηση
των πελατών µας, προσφέρουµε ένα ασφαλές περιβάλλον
για την πραγµατοποίηση των συναλλαγών µε ταχύτητα και αξιοπιστία.
Παρακάτω παραθέτουµε µερικές χρήσιµες συµβουλές,
οι οποίες, µε τη συνδροµή όλων, θα συµβάλουν περαιτέρω
στην ασφάλεια των συναλλαγών σας.

• Παραπλανητικά µηνύµατα (Phishing) µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) ή SMS έχουν στόχο
να υποκλέψουν προσωπικά και οικονοµικά σας στοιχεία. Οι αποστολείς των µηνυµάτων αυτών
υποδύονται κάποιο νόµιµο Οργανισµό ή Τραπεζικό Ίδρυµα προτρέποντάς σας να µεταβείτε
σε συγκεκριµένο ιστότοπο, προκειµένου να πληκτρολογήσετε απόρρητα προσωπικά σας δεδοµένα
(π.χ. Username, Password, στοιχεία κάρτας κτλ.) για δήθεν επιβεβαίωσή τους ή για την εκτέλεση
συναλλαγής, της οποίας είστε ο υποτιθέµενος εντολέας. ∆ιαγράψτε αµέσως τέτοια µηνύµατα,
τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν οικονοµική ζηµία.

∆ιασφαλίστε τους κωδικούς και την κάρτα σας:

• Τηλεφωνικές κλήσεις (Vishing) από άτοµα που υποδύονται εκπροσώπους νόµιµου Οργανισµού
ή Τραπεζικού Ιδρύµατος έχουν, επίσης, στόχο να υποκλέψουν προσωπικά σας δεδοµένα
(π.χ. αριθµό λογαριασµού, κωδικό πελάτη, ΑΦΜ, Α∆Τ, κτλ.) και πρέπει να αγνοούνται.

• Οι κωδικοί Username (Κωδικός Πελάτη) και Password (Μυστικός Κωδικός),
που χρησιµοποιείτε για την είσοδό σας
στο e-banking και στο mobile banking είναι αυστηρά προσωπικοί.

Προστατέψτε τον υπολογιστή / κινητό σας από κακόβουλες ενέργειες:

• Επιλέγετε σύνθετο Password (Μυστικό Κωδικό) και αποφεύγετε τις φόρµες
αυτόµατης συµπλήρωσης κωδικών.
• Η διαφύλαξη των κωδικών πρόσβασης είναι ευθύνη σας.
Σε περίπτωση που διαπιστώσετε ή υποπτευθείτε κλοπή
ή υποκλοπή τους, οφείλετε να ειδοποιήσετε αµέσως την Attica Bank.

• Το PIN είναι απόλυτα εµπιστευτικό και δεν πρέπει να το γνωρίζει
κανένας άλλος εκτός από εσάς.
Το PIN δεν θα πρέπει να φυλάσσεται ποτέ µαζί µε την κάρτα σας.

• Ενηµερώνετε µε νεότερες εκδόσεις το λειτουργικό σύστηµα του υπολογιστή σας,
τα προγράµµατα πλοήγησης (browsers) και τις εγκατεστηµένες από εσάς εφαρµογές.
• Θωρακίστε τον υπολογιστή και το κινητό σας µε προγράµµατα προστασίας, όπως Firewall, Antivirus, Antispy
ware, τα οποία θα πρέπει να έχετε πάντοτε ενεργοποιηµένα και ενηµερωµένα µε την τελευταία διαθέσιµη έκδοση.
• Πραγµατοποιήστε τις συναλλαγές σας από ασφαλή δίκτυα και διαδικτυακούς τόπους.
• Αποφεύγετε τη χρήση υπολογιστών σε δηµόσιους χώρους ή τη χρήση υπολογιστών τρίτων.
• Επαναφέρετε το κινητό σας στις εργοστασιακές ρυθµίσεις, πριν το µεταβιβάσετε σε άλλο πρόσωπο
ή το ανακυκλώσετε.
Χρησιµοποιείτε την υπηρεσία Attica e-banking µόνο µέσω των επίσηµων ιστοσελίδων της Attica Bank
https://www.atticabank.gr https://digital.atticabank.gr https://ebanking.atticabank.gr
και όχι µέσω συνδέσµων (links) που εµπεριέχονται σε άλλες ιστοσελίδες (sites),
µηχανές αναζήτησης ή e-mail/SMS.

• Μην εµπιστεύεστε για οποιονδήποτε λόγο τη χρήση της κάρτας σας σε τρίτους,
γνωστοποιώντας τους το PIN σας.
• Αποφύγετε να χρησιµοποιείτε ως PIN προσωπικά σας στοιχεία, που µπορούν
εύκολα να γίνουν αντιληπτά από τρίτους (π.χ. έτος ή ηµεροµηνία γέννησης,
δική σας ή µελών της οικογενείας σας) ή να χρησιµοποιείτε το ίδιο PIN
για περισσότερες από µία κάρτες.
• Κατά τη χρήση της κάρτας σας σε ATM ή POS καλύπτετε πάντα το πληκτρολόγιο
κατά την εισαγωγή του PIN σας.

• Ελέγχετε καθηµερινά ότι η κάρτα σας βρίσκεται στην κατοχή σας και ενηµερώστε
άµεσα την Τράπεζα για οποιαδήποτε µη εξουσιοδοτηµένη χρήση της από τρίτους.
• Προτιµάτε τη διενέργεια ηλεκτρονικών αγορών µέσω διαδικτύου (e-commerce)
µε χρήση της κάρτας σας σε Πιστοποιηµένες Επιχειρήσεις, που φέρουν τα σήµατα
Visa Secure & Mastercard Identity Check. Στις επιχειρήσεις αυτές η ολοκλήρωση
των συναλλαγών σας γίνεται µε χρήση δύο παραγόντων ταυτοποίησης του κατόχου
(Ισχυρή Ταυτοποίηση Πελάτη-Strong Customer Authentication).

Για περισσότερες πληροφορίες
επισκεφθείτε την ειδική ενότητα
για την ασφάλεια των συναλλαγών σας
στο https://digital.atticabank.gr

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ

Θεοδώρα Βλασσοπούλου, Attica Bank Properties:

Πρόκληση για τις εταιρείες
διαχείρισης ακινήτων
το σηµερινό περιβάλλον
Στο ∆ιαδικτυακό Συνέδριο για την ακίνητη περιουσία στη Βόρεια Ελλάδα συµµετείχε
η ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος της Attica Bank Properties, Θεοδώρα Βλασσοπούλου, και ειδικότερα
στην ενότητα Προσδιορισµός αντικειµενικών αξιών και Τοπική Αυτοδιοίκηση – Η επόµενη ηµέρα,
όπου ανέλυσε τη σηµερινή κατάσταση στον τοµέα της αναξιοποίητης ακίνητης περιουσίας και ανέπτυξε τον ρόλο,
που διαδραµατίζουν οι εταιρείες διαχείρισης ακινήτων στη µεγιστοποίηση των ωφελειών από την αξιοποίησή τους.
Η κ. Βλασσοπούλου αναφέρθηκε στην Αttica Βank Properties, η οποία µε την προφανή σύνδεσή της µε τον τεχνικό
κόσµο της χώρας (λόγω µετοχικής σύνθεσης - ΤΜΕ∆Ε) αλλά και µε τον Όµιλο της Attica Βank, εφόσον αποτελούν
µέλη της ίδιας οικογένειας, παρέχει υπηρεσίες και εστιάζει στη συµβουλευτική διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης
περιουσίας της Attica Βank, καθώς και φορέων του ∆ηµοσίου, ή/και θεσµικών φορέων (Ιδρυµάτων, Ταµείων κλπ).,
αξιοποιώντας και την εµπειρία της ως Σύµβουλος
του ΤΑΙΠΕ∆ στο Έργο Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Η Εταιρεία παρέχει επίσης
υπηρεσίες διενέργειας εκτιµήσεων από πιστοποιηµένους εκτιµητές, τεχνικών και νοµικών συµβουλών από έµπειρους
και καταξιωµένους επαγγελµατίες, καθώς επίσης και ολοκληρωµένες υπηρεσίες ωρίµανσης – αξιοποίησης.
Αναφορικά µε την αύξηση των επενδύσεων στον τοµέα της ακίνητης περιουσίας τα τελευταία χρόνια στη χώρα µας,
επεσήµανε ότι είναι ένα γεγονός, που δίνει σηµαντική ώθηση στην προσπάθεια ανασύνταξης της ελληνικής
οικονοµίας. Επενδύσεις, οι οποίες εστιάζουν στην εκµετάλλευση ακινήτων σε επίπεδο βραχυχρόνιων µισθώσεων
(τύπου Airbnb), µακροχρόνιων µισθώσεων, επαγγελµατικών και ειδικής κατηγορίας ακινήτων, αλλά και
στην αξιοποίηση, ανέγερση και ανακατασκευή νέων οικοδοµών, είναι πτυχές αυτού του τοµέα διαχείρισης
και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας και παρουσιάζουν σταθερά ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια.

Οι σηµερινές ευκαιρίες και προκλήσεις στην αγορά ακινήτων
• Ο ∆ηµόσιος Τοµέας και λοιποί θεσµικοί φορείς όπως είναι οι τράπεζες, τα ασφαλιστικά και
συνταξιοδοτικά ταµεία, η τοπική αυτοδιοίκηση, η εκκλησία, ασφαλιστικές εταιρείες και κοινωφελείς
ή άλλου είδους δηµόσιοι οργανισµοί (ΓΑΙΑΟΣΕ, Ε.Ο.Τ. κ.τ.λ.), έχουν στην κατοχή τους µια πολύ
µεγάλη αλλά και σε µεγάλο ποσοστό, κατά περίπτωση, αναξιοποίητη ακίνητη περιουσία,
που περιλαµβάνει ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα, ακίνητα εισοδήµατος και εκτάσεις γης.
• ∆εδοµένου ότι τα επόµενα χρόνια ωριµάζουν και θα «βγουν» στην αγορά ακίνητα από τους διαχειριστές
µη εξυπηρετούµενων δανείων είναι πιο επίκαιρη και επιτακτική από ποτέ για τους ιδιοκτήτες ακινήτων,
ιδιαίτερα τους θεσµικούς, η ανάγκη επαγγελµατικής και αξιόπιστης διαχείρισης της ακίνητης
περιουσίας τους.
Η κ. Βλασσοπούλου, ανέλυσε επίσης τον ιδιαίτερο ρόλο των εταιρειών διαχείρισης σχετικά µε την ανάδειξη
των ακινήτων και τη µεγιστοποίηση των ωφελειών από την αξιοποίησή τους, αφού προηγουµένως έχει
πραγµατοποιηθεί αναλυτική καταγραφή και µελέτη εναλλακτικών τρόπων αξιοποίησης για την επιλογή
του βέλτιστου σεναρίου, στοιχείο που αποτελεί φυσικά τον κύριο στόχο τους.

Πρόκληση για τις εταιρείες – Μεγάλη ευκαιρία για ∆ήµους και Περιφέρειες
To περιβάλλον, το οποίο διαµορφώνεται, αποτελεί πρόκληση για τις Εταιρείες ∆ιαχείρισης Ακινήτων,
διευρύνοντας το πεδίο δραστηριοποίησής τους. Παράλληλα διαφαίνεται µια µεγάλη ευκαιρία για
τους ∆ήµους και τις Περιφέρειες της χώρας, σε ότι αφορά πρωτίστως στην τακτοποίηση (από τεχνικής,
νοµικής, πολεοδοµικής πλευράς) και περαιτέρω στη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας τους.
Σηµαντική υπεραξία και όφελος θα προκύψει για το κοινωνικό σύνολο και την ελληνική οικονοµία
γενικότερα. Η επιβίωση βέβαια και η περαιτέρω ανάπτυξη αυτών των - σχετικά νέας µορφής - εταιρειών,
θα κριθεί από την ικανότητά τους να επιτύχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, µέσα από την προσφορά
αυξηµένων ποιοτικά υπηρεσιών.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συζήτηση αναλυτικά στο: https://www.livemedia.gr/video/422280

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η ΑTTICA BANK
ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

22 AΠΡΙΛΙΟΥ 2021:
HMEΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ
Κάθε χρόνο στις 22 Απριλίου γιορτάζεται σε όλο τον κόσµο
η Ηµέρα της Γης, µε στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών,
των επιχειρήσεων και των κυβερνήσεων σε θέµατα που άπτονται
της προστασίας του περιβάλλοντος.
Η Ηµέρα της Γης καθιερώθηκε το1970, στις ΗΠΑ, µε πρωτοβουλία
του γερουσιαστή Γκέιλορντ Νέλσον, όταν στις 22 Απριλίου εκείνου
του έτους, 20 εκατοµµύρια Αµερικανοί διαδήλωσαν σε µία προσπάθεια
αφύπνισης της παγκόσµιας κοινότητας και ευαισθητοποίησης
της διεθνούς κοινής γνώµης για την προστασία του πλανήτη.
Στην Attica Bank η βιώσιµη και περιβαλλοντικά υπεύθυνη τραπεζική
αποτελεί πρωταρχικό στρατηγικό στόχο. Εφαρµόζουµε τις Αρχές
της Υπεύθυνης Τραπεζικής και ευθυγραµµιζόµαστε µε τους στόχους
του sustainable banking δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση:
• στη θέσπιση περιβαλλοντικών κριτηρίων έγκρισης (underwriting)
στις διαδικασίες πιστοδοτήσεων
• σε υψηλά ποσοστά περιβαλλοντικών πιστοδοτήσεων σε νοικοκυριά
και µικρές επιχειρήσεις
• στην κινητοποίηση των πελατών µέσα από χρηµατοδοτικά εργαλεία
για την βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
• στην ανάπτυξη περιβαλλοντικών έργων και έργων οικολογικής
συνείδησης όχι µόνο στα δανειακά χαρτοφυλάκια της Τράπεζας
αλλά και σε κάθε πτυχή της λειτουργίας της
• στην καταγραφή και παρακολούθηση των θετικών ή αρνητικών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της λειτουργίας της
• στη δηµιουργία της κατάλληλης οργάνωσης που θα υποστηρίξει
το όλο εγχείρηµα

Η γη είναι το σπίτι µας.
Η προστασία του περιβάλλοντος είναι στάση ζωής και µας αφορά όλους.
Μία µικρή πράξη φροντίδας του περιβάλλοντος από τον καθένα µας θέτει τις βάσεις
για τη δηµιουργία των περιβαλλοντικά υπεύθυνων γενεών του µέλλοντος.
Ας προσπαθήσουµε να το θυµόµαστε όλες τις ηµέρες του χρόνου.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ATTICA ECONOMIC REVIEW
Με τη συνεργασία του ΙΟΒΕ
ATTICA ECONOMIC REVIEW ΜΑΡΤΙΟΣ 2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
Τα οφέλη από τη θεαµατική αύξηση της χρήσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών
Οι προσδοκίες, παγκοσµίως, για τη µετάβαση σε µια σχετική κανονικότητα µετατίθενται για το 2ο εξάµηνο του 2021, οπότε
και βάσιµα αναµένεται να εξελιχθεί µε ταχύτερους ρυθµούς το πρόγραµµα των εµβολιασµών κατά της πανδηµίας COVID-19,
προκειµένου τα επιδηµιολογικά δεδοµένα να καταστούν διαχειρίσιµα και η πολυπόθητη απελευθέρωση της ανθρωπότητας
από τις συνέπειες της πανδηµίας να γίνει εφικτή.
Ως απόρροια της προόδου που σηµειώνεται στην εµβολιαστική κάλυψη και παρά τις συνεχιζόµενες προκλήσεις που προκύπτουν
εξαιτίας των µεταλλάξεων, στο διεθνές περιβάλλον καταγράφονται θετικές εξελίξεις, τόσο στο οικονοµικό κλίµα στην Ευρωζώνη,
όσο και στους περισσότερους χρηµατιστηριακούς δείκτες σε ΕΕ και ΗΠΑ, που ανακάµπτουν σηµαντικά. Σηµαντική άνοδος
και του διεθνούς εµπορίου τον Ιανουάριο, η οποία σε µεγάλο βαθµό οφείλεται στην αύξηση εισαγωγών και εξαγωγών σε Κίνα
και στις ανεπτυγµένες χώρες της Ασίας.
Το κόστος ιδιωτικού δανεισµού παραµένει σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα. Το κόστος δηµόσιου δανεισµού των ανεπτυγµένων
οικονοµιών κινείται ανοδικά, ενδεχοµένως σε συνάρτηση µε την αύξηση του δηµοσίου χρέους, αλλά και την στροφή
των επενδυτών προς τοποθετήσεις µε υψηλότερες αποδόσεις.
Σε ό,τι αφορά στην πατρίδα µας, όπως επισηµαίνεται στη µηνιαία παρουσίαση του οικονοµικού κλίµατος στο ATTICA ECONOMIC
REVIEW , που συντάσσει για λογαριασµό της Τράπεζας το ΙΟΒΕ, η νέα έξαρση της πανδηµίας από τον Φεβρουάριο κλιµακώθηκε
απότοµα τον Μάρτιο, µε τα επιδηµιολογικά δεδοµένα να επιδεινώνονται ραγδαία. Ακολούθως, τα µέτρα προστασίας της δηµόσιας
υγείας εντάθηκαν περαιτέρω, συντηρώντας την έντονη αβεβαιότητα σχετικά µε την εξέλιξη και τις επιπτώσεις της πανδηµίας
στη χώρα.
Πάντως οι αρνητικές επιδράσεις του 2ου lockdown παραµένουν ηπιότερες εκείνων της περιόδου Μαρτίου-Μαΐου πέρυσι,
βάσει των τάσεων σε βραχυχρόνιους δείκτες. Η πτώση του όγκου του λιανικού εµπορίου εξασθένησε τον Ιανουάριο,
η άνοδος της βιοµηχανικής παραγωγής συνεχίστηκε για τέταρτο µήνα, ενώ το οικονοµικό κλίµα, αφού σταθεροποιήθηκε
στην αρχή του 2021, παρουσίασε τον Μάρτιο σηµαντική βελτίωση.
Παρά την υψηλή ένταση της υγειονοµικής κρίσης, η σηµαντική πρόοδος στη διαδικασία του εµβολιασµού, που αναµένεται
να συνεχιστεί, και οι περισσότερες δυνατότητες ανίχνευσης του ιού επιτρέπουν τον σχεδιασµό για τη σταδιακή άρση προσεχώς
των περιοριστικών µέτρων. Σε αυτό το πλαίσιο δυνατοτήτων, αποφασίστηκε η χαλάρωση ορισµένων µέτρων από τις αρχές
του Απριλίου. Οι τοµείς του Λιανικού Εµπορίου, του Τουρισµού και των Επιβατικών Μεταφορών είναι αυτοί οι οποίοι θα επηρεαστούν
περισσότερο από τις όποιες εξελίξεις.
Η εφαρµογή του σχεδίου ανάκαµψης της χώρας θα είναι καθοριστική. Ευνοϊκή για αυτή την προοπτική είναι η δυναµική
στη χρηµατοδότηση, λόγω της υψηλής διαθέσιµης ρευστότητας στο τραπεζικό σύστηµα. Θετική καταγράφεται και η επενδυτική
διάθεση στο Χρηµατιστήριο Αθηνών για δεύτερο συνεχόµενο µήνα.
Στο ειδικό θέµα του δελτίου εξετάζονται οι τάσεις στις ηλεκτρονικές πληρωµές στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία και αναδεικνύεται
η συµβολή τους στη βελτίωση της φορολογικής συµµόρφωσης. Συγκεκριµένα, η χρήση ηλεκτρονικών πληρωµών και ειδικότερα
καρτών πληρωµής εξαπλώθηκε θεαµατικά στην Ελλάδα την περίοδο 2015-2020 και συνέβαλε, πέραν των άλλων ωφελειών,
στην εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων, στη φορολογική συµµόρφωση και ενίσχυση των φορολογικών εσόδων από ΦΠΑ.

∆είτε όλη την ανάλυση εδώ.

