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ΕΠΙΧΕΙΡEIN

Η ενεργοποίηση του νέου Ταµείου Εγγυοδοσίας Επενδύσεων για την παροχή εγγυηµένων 
επενδυτικών δανείων σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις ανακοινώθηκε σε τηλεδιάσκεψη, 
στην οποία συµµετείχαν ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς, 
ο αρµόδιος Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, 
ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων, Alain Godard, καθώς 
και εκπρόσωποι των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα.

∆ιαχειριστής του νέου Ταµείου είναι το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), το οποίο 
θα λειτουργεί ως εγγυητής των δανείων επενδυτικού σκοπού, σε ύψος έως 80%. 
Το Ταµείο συγχρηµατοδοτείται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, µέσω του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία» (ΕΠΑνΕΚ), του ΕΣΠΑ 
2014-2020, ύψους 100 εκατ. ευρώ. Με την τραπεζική µόχλευση, ο προϋπολογισµός του Ταµείου 
θα ανέλθει σε 500 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της ρευστότητας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων 
και τη χρηµατοδότηση των επενδυτικών τους σχεδίων, µε νέα δάνεια χαµηλού επιτοκίου, µειωµένων 
εξασφαλίσεων και µεγαλύτερης περιόδου αποπληρωµής. Το Ταµείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων 
αποτελεί ένα επιπρόσθετο χρηµατοδοτικό εργαλείο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
και της καινοτοµίας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας 
και την επιχειρηµατική ανάκαµψη από την υγειονοµική κρίση της πανδηµίας COVID-19.

Οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηµατοδότησης σε πέντε χρηµατοπιστωτικά 
ιδρύµατα – ένα εκ των οποίων είναι η Attica Bank -  µε τα οποία το ΕΤαΕ έχει ήδη συνάψει 
επιχειρησιακές συµφωνίες. Τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα θα προβούν, το αµέσως προσεχές 
διάστηµα, σε σχετικές ανακοινώσεις.

Επενδυτικά δάνεια σε ΜµΕ 

από το νέο Ταµείο Εγγυοδοσίας

O αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς, δήλωσε: 
«Οι επιχειρήσεις ανά την Ελλάδα µπορούν τώρα να επωφεληθούν από αυτό το νέο και επίκαιρο 
επενδυτικό πρόγραµµα. Η στενή συνεργασία µεταξύ Ελλήνων και Ευρωπαίων ειδικών σε οικονοµικά 
θέµατα τους τελευταίους µήνες θα οδηγήσει σε χρηµατοδότηση 500 εκατ. ευρώ για νέες επενδύσεις. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται δίπλα στην Ελλάδα σε αυτήν τη δύσκολη στιγµή».

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, δήλωσε: 
«Το ΕΣΠΑ εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό πυλώνα υποστήριξης, ενίσχυσης και ανάπτυξης 
της ελληνικής µικροµεσαίας επιχειρηµατικότητας. Το νέο αυτό εγγυοδοτικό Ταµείο, που θα διαχειρίζεται 
το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων, αποτελεί µία ακόµη στοχευµένη προσθήκη στο συνεκτικό πλέγµα 
µέτρων και δράσεων της ελληνικής κυβέρνησης για την παροχή ρευστότητας στην αγορά. 
Συνεχίζουµε, µε «έξυπνα» και στοχευµένα χρηµατοδοτικά εργαλεία, να στηρίζουµε ουσιαστικά 
την ενδυνάµωση των ελληνικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων και να µεθοδεύουµε την επόµενη µέρα».

Ο CEO του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων, Alain Godard, δήλωσε: 
«Αυτή η νέα πρωτοβουλία, θα ωφελήσει άµεσα τους τοµείς προτεραιότητας, χάρη στη γνώση 
των τοπικών συνθηκών, που έχουν οι τραπεζικοί εταίροι µας στην Ελλάδα. Θα διασφαλίσουµε 
από κοινού ότι εκατοντάδες ελληνικές επιχειρήσεις θα µπορέσουν να αναπτυχθούν, να καινοτοµήσουν 
και να δηµιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας τα επόµενα χρόνια. Ο Όµιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων, µέσω της τεχνογνωσίας που έχει η ειδική Οµάδα Επενδύσεων για την Ελλάδα σε οικονοµικά 
και τεχνικά θέµατα, δεσµεύεται να υποστηρίξει περαιτέρω τις µακροπρόθεσµες επενδύσεις που ενισχύουν 
την ανάπτυξη του ιδιωτικού τοµέα στην Ελλάδα».

Από πλευράς της Attica Bank, ο ∆ιευθυντής Επιχειρηµατικής Τραπεζικής, 
Μιχάλης Ορφανάκος δήλωσε: 
«Η συγκεκριµένη πρωτοβουλία των  Ευρωπαϊκών  ∆ιαρθρωτικών  και Επενδυτικών Ταµείων  
και του  Ευρωπαϊκού Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης είναι το πρώτο ευρωπαϊκό πρόγραµµα, 
στο οποίο συµµετέχει η Attica Bank και αποτελεί ένα ορόσηµο για την πορεία της. Μέσα από 
το συγκεκριµένο πρόγραµµα, η Attica Bank θα συνεχίσει να στηρίζει τους υπάρχοντες και µελλοντικούς 
πελάτες της,  σε µια προσπάθεια  να απαλύνει τις συνέπειες της πανδηµίας, χρησιµοποιώντας τα διαθέσιµα 
εργαλεία για να χρηµατοδοτήσει επενδυτικά σχέδια και να διευκολύνει τις επιχειρηµατικές προσπάθειες 
για µακροπρόθεσµη οικονοµική ανάπτυξη. Ξεκινώντας µε αυτό το πρόγραµµα, η Attica Bank θα συνεχίσει 
να αναζητά κάθε διαθέσιµο επενδυτικό εργαλείο µέσα από Ευρωπαϊκά Χρηµατοδοτικά Όργανα, έτσι ώστε 
να προσφέρει στους πελάτες της τις βέλτιστες διαθέσιµες λύσεις για τις οικονοµικές τους ανάγκες».



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Επενδύοντας 
στην Ενεργειακή 
Αποδοτικότητα
Εν όψει των στόχων που έχει θέσει η ΕΕ για τη βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης κατά 32.5%, σε συνδυασµό µε τη µείωση των εκποµπών 
του θερµοκηπίου στο 40% µέχρι το 2030, το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ 
Ευρώπης (ΙΕΝΕ) διοργάνωσε µια διαδικτυακή Ηµερίδα µε στόχο 
την ενηµέρωση και αξιολόγηση της κατάστασης. Με περισσότερους
 από 20 οµιλητές από την Ελλάδα και την Ευρώπη, το συνέδριο ανέδειξε 
τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες, που δηµιουργούνται στον τοµέα 
της ενεργειακής αποδοτικότητας στον κτηριακό και βιοµηχανικό τοµέα, 
όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.

Ο κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, Retail Banking Director, 
συµµετείχε στο συνέδριο στο πάνελ Χρηµατοδότηση Έργων 
Ενεργειακής Αποδοτικότητας, εκπροσωπώντας την Attica Bank 
και, µεταξύ άλλων, δήλωσε: 

«Το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα δεν θα µπορούσε να µείνει ανεπηρέαστο 
από το φαινόµενο της κλιµατικής αλλαγής. Σύµφωνα µε πρόσφατη 
έρευνα, το διάστηµα 2007-2016 οι ζηµιές από φυσικές καταστροφές 
έχουν αυξηθεί κατά 86%.
Η αντίδραση της ΕΕ είναι εξαιρετική φιλόδοξη, καθώς φιλοδοξεί να είναι 
η πρώτη κλιµατικά  ουδέτερη οικονοµία µέχρι το 2050. Πρέπει, επίσης,  
να επιτευχθούν οι µακροπρόθεσµοι στόχοι της συµφωνίας του Παρισιού, 
που αφορούν στη θερµοκρασία.  Παράλληλα η  ΕΤΕπ και το Ευρωπαϊκό 
Ταµείο Επενδύσεων θα υποστηρίξουν επενδύσεις ύψους 1 τρισ. ευρώ 
σε δράσεις για το κλίµα και την περιβαλλοντική βιωσιµότητα έως το 2030.
Η συµβολή του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος στην καταπολέµηση 
της κλιµατικής αλλαγής θα είναι καθοριστική, καθώς απαιτούνται νέα 
κεφάλαια, χρηµατοπιστωτική σταθερότητα, διαφάνεια ενσωµάτωσης 
κινδύνων και ακριβής πληροφόρηση των πολιτών.    
Το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα στηρίζει ενέργειες, που απευθύνονται 
στην ενεργειακή αναβάθµιση των κτηρίων. Έχει τεθεί ως στόχος έως 
το 2030 το 15% των κατοικιών να έχει ανακαινιστεί ή να έχει 
αντικατασταθεί από νέα κτήρια σχεδόν µηδενικής ενεργειακής 
κατανάλωσης. Ο συνολικός αριθµός κτηρίων που πρέπει να ανακαινιστούν 
υπολογίζεται σε περίπου 600.000. Το ενδιαφέρον για τα προγράµµατα 
ενεργειακής αναβάθµισης είναι πολύ µεγάλο και παράλληλα αποτελεί 
µια σηµαντική κινητήριο δύναµη για ανάπτυξη της οικονοµίας. 
Η Attica Bank, υπό την προεδρία του κ. Μακέδου και του ∆ιευθ. 
Συµβούλου κ. Πανταλάκη, στηρίζει το νέο πρόγραµµα «Εξοικονοµώ – 
Αυτονοµώ» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 
παράλληλα διαθέτει προγράµµατα για συµπληρωµατική χρηµατοδότηση. 
Το Attica Εξοικονοµώ Κεφάλαιο Κίνησης είναι ένα ειδικό χρηµατοδοτικό 
εργαλείο που καλύπτει το κενό µέχρι την εκταµίευση του ποσού, ενώ επίσης 
υπάρχουν νέα προγράµµατα ασφαλιστικού κινδύνου σε συνεργασία 
µε την Interamerican».



∆ΑΝΕΙΑ

Παροχή 
Μικροπιστώσεων 
EaSI

Η Attica Bank υπέγραψε Συµφωνία µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) για συµµετοχή στο Πρόγραµµα Εγγυήσεων 
EaSI, µε στόχο την ενίσχυση ελεύθερων επαγγελµατιών και πολύ µικρών επιχειρήσεων, παρέχοντας δάνεια µε ιδιαιτέρως 
προνοµιακούς όρους.
Στο πλαίσιο του προγράµµατος για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτοµία (EaSI), παρέχονται δάνεια µε την εγγύηση 
από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων (European Investment Fund-EIF). Η χρηµατοδότηση στηρίζεται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, στο πλαίσιο του Μηχανισµού Εγγυήσεων, ο οποίος δηµιουργήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη θέσπιση προγράµµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά 
στην απασχόληση και στην κοινωνική καινοτοµία (EaSI).

Απευθύνεται σε:

•Φυσικά πρόσωπα και Επαγγελµατίες
•Υφιστάµενες και υπό ίδρυση επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου νοµικής µορφής, 
   µε τον όρο ότι χαρακτηρίζονται πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις*.

* Ορισµός Μικροεπιχείρησης: Λιγότερους από 10 εργαζόµενους και έως €2.000.000 κύκλο εργασιών, κατά το έτος αναφοράς.

Χαρακτηριστικά ∆ανείων

•Ποσό δανείου:  έως €50.000
•Μορφή δανείου: ∆άνειο Τακτής λήξης µε ∆ιάρκεια από 3 µήνες έως 6 έτη
•Περίοδος χάριτος: µέχρι 6 µήνες
•Τρόπος εξόφλησης: Με ισόποσες µηνιαίες ή τριµηνιαίες χρεολυτικές δόσεις
•Εξασφαλίσεις: Χωρίς εµπράγµατες εξασφαλίσεις

* Ακολουθείται η συνήθης διαδικασία αξιολόγησης των αιτηµάτων δανειοδότησης της Τράπεζας.

Περίοδος ∆ιάθεσης Προγράµµατος

Το Πρόγραµµα διατίθεται µέχρι 31.12.2025 ή µέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιµων κονδυλίων.

Επιπλέον πληροφορίες σχετικά µε το EaSI 

•https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=el
•http://ec.europa.eu/social/microfinance
•https://www.eif.org/easi



DIGITAL

Πλεονεκτήµατα

Για εσάς που ανήκετε ήδη στους πελάτες µας και διαθέτετε 
επικαιροποιηµένα στοιχεία (αριθµό κινητού και email) η διαδικασία 
απόκτησης πρόσβασης στις ψηφιακές υπηρεσίες µας είναι απλή και 
γρήγορη. Απλά πατήστε την επιλογή “ Online Εγγραφή στο Attica 
e-banking”

To Attica Mobile από smartphone ή tablet και το Attica e-banking 
από τον υπολογιστή σας είναι οι πιο γρήγοροι κι ασφαλείς τρόποι, 
για να διαχειρίζεστε τα χρήµατά σας.

Κάνετε τις τραπεζικές σας συναλλαγές 24/7, οπουδήποτε κι αν 
βρίσκεστε.  

∆ιαχειρίζεστε τα χρήµατά σας, µε ασφάλεια τόσο για τις 
συναλλαγές σας, αλλά πλέον και για την υγεία σας. 

Online εγγραφή

Από κάθε συσκευή

Πολύτιµη ευελιξία

∆ιπλή ασφάλεια

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Στους περιορισµούς που επιφυλάσσει η νέα µας καθηµερινότητα, 
έχετε στη διάθεσή σας τρόπους, για να πραγµατοποιείτε τις τραπεζικές 
συναλλαγές σας από την ασφάλεια του δικού σας χώρου µε τις ψηφιακές 
υπηρεσίες Attica Digital για ιδιώτες, ελεύθερους επαγγελµατίες και επιχειρήσεις. 

Ανακαλύψτε σήµερα τα πλεονεκτήµατα!

Βάλτε τις ψηφιακές υπηρεσίες
Attica Digital
στην καθημερινότητά σας!

https://www.atticabank.gr/el/attica-digital



ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΡΟ∆ΟΥ 

Συνέντευξη της ∆ιευθύντριας
του Καταστήµατος Ρόδου,
κας Νικολίας  Τσότρα

Η πόλη της Ρόδου είναι ο µοναδικός  αστικός χώρος 
της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.  Πόσο οµογενοποιηµένο 
είναι το πελατολόγιό σας; Πόσοι από τους πελάτες σας 
δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο; Ποια προϊόντα 
και υπηρεσίες προτιµούν;

Ο πληθυσµός της πόλεως της Ρόδου είναι 50.000, ενώ 
του νησιού 100.000. Από τα αναφερόµενα στην 
προηγούµενη απάντησή µας προκύπτει ότι, πέρα από τις 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, όλοι οι κλάδοι είναι 
κατ΄επέκταση τουριστικοί. Εστίαση, ψυχαγωγία, µεταφορές 
και συγκοινωνίες, λιανικό εµπόριο, υπηρεσίες κάθε είδους 
κινούνται γύρω από τον ίδιο άξονα: τον τουρισµό.
Το πελατολόγιό µας αποτελείται από απασχολούµενους 
σε αυτούς, τους συσχετιζόµενους µε τον τουρισµό, κλάδους. 
Πρώτα σε ζήτηση είναι τα χρηµατοδοτικά εργαλεία, τόσο 
από επαγγελµατίες, όσο και από ιδιώτες και ακολουθούν 
άλλες υπηρεσίες λογαριασµών προθεσµίας και πρώτης 
ζήτησης, κάρτες, υπηρεσίες acquiring και ηλεκτρονικού 
εµπορίου, καθώς και ασφαλιστικές υπηρεσίες.

∆ραστηριοποιείστε σε µια περιοχή, η οποία είναι 
η ναυαρχίδα του τουρισµού στην Ελλάδα και ένας 
από τους κορυφαίους προορισµούς διεθνώς. 
Πότε άνοιξε το κατάστηµα της Ρόδου και ποιες είναι κατά 
τη γνώµη σας οι πιο σηµαντικές κοινωνικές και οικονοµικές 
αλλαγές του νησιού στο πέρασµα των χρόνων; 

Το κατάστηµά µας βρίσκεται στο κέντρο της Ρόδου, 
επί της οδού Αβέρωφ, ακριβώς απέναντι από τη Νέα Αγορά. 
Άνοιξε το 2006 και λειτουργεί, µε τη σηµερινή σύνθεση, 
από το 2018. Πράγµατι, το Νότιο Αιγαίο, µε κορυφή 
τη Ρόδο, είναι η αιχµή του δόρατος της τουριστικής 
βιοµηχανίας της χώρας. Για να γίνει αυτό αντιληπτό, 
παραθέτω ορισµένα στοιχεία από τη σχετική µελέτη 
του ΙΝΣΕΤΕ (2017). Το Νότιο Αιγαίο συνεισφέρει το 26% 
των εσόδων από εισερχόµενο τουρισµό στο ΑΕΠ. 
Η συµβολή δε του τουρισµού στο ΑΕΠ της περιοχής µας 
αγγίζει το 80%. Εάν προσθέσουµε και τους συσχετιζόµενους 
κλάδους, αυτό ξεπερνά το 90%.
∆εν υπάρχει άλλο τέτοιο προηγούµενο καταγεγραµµένο 
στα ιστορικά της τουριστικής βιοµηχανίας της Ελλάδας. 
Ένα µικρό νησί σαν τη Ρόδο να εµφανίζει τόσο µεγάλη 
οικονοµική ανάπτυξη, σε µόλις 20 χρόνια. Το έτος 1997 
η Ρόδος είχε υποδεχθεί 1εκ. επισκέπτες, σε µια σεζόν που 
ξεκινούσε τον Μάρτιο και τελείωνε τον Οκτώβριο. Το 2019 
διακινήθηκαν, µέσω πτήσεων τσάρτερ, από το αεροδρόµιο 
∆ιαγόρας 4,7εκ. ξένοι τουρίστες, αν συµπεριλάβουµε 
τα κρουαζιερόπλοια και τα γιώτ, ο αριθµός των τουριστών 
ξεπέρασε τα 5,5εκ.  Η ανάπτυξη αυτή οφείλεται µόνο 
στην ιδιωτική επένδυση, καθώς οι υποστηρικτικές υποδοµές 
(αεροδρόµιο, λιµάνι, αστικές µεταφορές, αποχετευτικά 
συστήµατα, πεζοδρόµια) ουδόλως ακολούθησαν.
Η Ρόδος µε τις 8,6 ώρες ηλιοφάνειας την ηµέρα, τη φυσική 
οµορφιά και την αδιάλειπτη ιστορία χιλιετιών, µε χνάρια 
λαµπρών πολιτισµών, η οποία περνάει τη χειρότερη περίοδο 
της οικονοµικής της ζωής, θα είναι εδώ και θα συνεχίσει 
να µεγαλουργεί και µετά το πέρας της πανδηµίας.

Για µια χώρα όπως η Ελλάδα, που η οικονοµία της 
στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό στον τουρισµό, το πλήγµα 
της πανδηµίας ήταν πολύ µεγάλο το 2020 και το ένιωσαν 
περισσότερο οι τοπικές κοινωνίες, όπως η δική σας, 
που ζουν από τις τουριστικές υπηρεσίες. Μάλιστα, 
όσο µεγαλύτερη η τουριστική αγορά µιας περιοχής, 
τόσο µεγαλύτερη και η κρίση. Τι επίπτωση έχει 
στους πελάτες σας η κρίση του κορωνοϊού και 
πόσο άλλαξαν τις συναλλακτικές τους συνήθειες;

Λιγότερες από 500.000 ήταν οι αφίξεις ξένων τουριστών 
στη Ρόδο για το 2020. ∆ηλαδή, µόλις το 10% των αφίξεων 
των προηγούµενων ετών. Το σύνολο της οικονοµίας αναπνέει 
µε τα µέσα στήριξης από την κυβέρνηση και ελπίζει σε ανηφορική 
επιστροφή γύρω στα µέσα του καλοκαιριού. Τα προηγούµενα 
χρόνια, τον ρυθµό τον έδιναν οι διεθνείς εκθέσεις. Τέτοια 
εποχή πιστώνονταν οι προκαταβολές από τους τουριστικούς 
πράκτορες, γίνονταν οι παραγγελίες, επισκευάζονταν 
καταστήµατα και το Πάσχα των Καθολικών οριοθετούσε 
την έναρξη της τουριστικής περιόδου. 
Το διαρκές lock down αποµάκρυνε τους καταναλωτές 
από  τις τοπικές επιχειρήσεις και τους έφερε κοντά 
στα ηλεκτρονικά καταστήµατα, πολλά από τα οποία έχουν 
τα ταµεία τους εκτός των συνόρων της χώρας. 
Ταυτόχρονα η τροµακτική πιθανότητα της ανεργίας και 
της αναδουλειάς εµποδίζει τους ανθρώπους να σχεδιάζουν, 
εποµένως και να επενδύουν ή να καταναλώνουν. 

Ο τραπεζικός κλάδος βρίσκεται σε κατάσταση 
µετασχηµατισµού και τα παραδοσιακά χρηµατοπιστωτικά 
ιδρύµατα προσπαθούν να προσαρµοστούν στη νέα 
πραγµατικότητα της ψηφιοποίησης, της προηγµένης 
τεχνολογίας και των αυξανόµενων απαιτήσεων 
των καταναλωτών και πελατών τους. Η αναβάθµιση 
των τεχνολογικών υποδοµών της Attica Bank είναι 
ένας από τους βασικούς της στόχους για τη νέα χρονιά. 
Εκτιµάτε ότι οι πελάτες σας είναι εξοικειωµένοι µε τη νέα 
τεχνολογία και δεκτικοί στη χρήση των ψηφιακών 
καναλιών της Τράπεζας;

Τα βήµατα, άλµατα θα έλεγα, που έκανε η Τράπεζα προς 
αυτή την κατεύθυνση, το τελευταίο διάστηµα, έχουν γίνει 
αντιληπτά και αποδεκτά από την πελατεία. 
Η συνεχής τεχνολογική αναβάθµιση, σε συνδυασµό 
µε την προσωπική εξυπηρέτηση και τη γκάµα των υπηρεσιών, 
τις οποίες είµαστε, πλέον, σε θέση να προσφέρουµε, 
µας εντάσσει στους σηµαντικούς συντελεστές 
της πραγµατικής οικονοµίας την επόµενη ηµέρα. 
Εύχοµαι να αναγνωρίσουµε και να εκµεταλλευτούµε 
τις ευκαιρίες, που θα αναδείξει η κρίση, αλλά κυρίως 
να φτάσουµε, όλοι µας υγιείς και σοφότεροι, στο σηµείο 
καµπής, που θα σηµατοδοτήσει το τέλος της.    

Το νησί ήδη από τη δεκαετία του 60 επέλεξε να επενδύσει 
στην ανάπτυξη του τουρισµού και  σήµερα έχει πάνω 
από 500 ξενοδοχεία χωρητικότητας 70.000 κλινών. 
Πέρα από τον τουρισµό, πώς κινούνται οι άλλοι παραγωγικοί 
δείκτες, όπως η βιοτεχνία, η µεταποίηση και η γεωργία;  
Ποια είναι η  εκτίµησή  σας για την πορεία των εµπορικών 
επιχειρήσεων;  

Εάν δούµε την οικονοµική πραγµατικότητα έξω από το πρίσµα 
των ευηµερούντων αριθµών των αφίξεων και της πληρότητας 
των ξενοδοχείων, θα διαπιστώσουµε µία αντίστροφη πορεία 
για τους υπόλοιπους κλάδους. 
Καθώς τα κέντρα εσόδων ελέγχονται από τους τουριστικούς 
πράκτορες και περιορίζονται µέσα στα ξενοδοχεία -τα οποία, 
έως τώρα, λειτουργούν ως all inclusive δοµές- ο τουρισµός 
δεν αποτελεί πλέον τον αιµοδότη του συνόλου της οικονοµίας. 
Αυτό, σε συνδυασµό µε την εισβολή διεθνών εµπορικών 
αλυσίδων στο λιανικό εµπόριο, περιόρισε σηµαντικά 
την µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα. Η µεταποίηση, η οποία 
άνθιζε µέχρι και τη δεκαετία του ΄80 (αναψυκτικά, ζυµαρικά, 
αρώµατα, κεραµικά, κρασί και οινοπνευµατώδη) και η πρωτογενής 
παραγωγή έχουν ελαχιστοποιηθεί, καθώς υπερίσχυσαν 
τα φθηνότερα, εισαγόµενα αγαθά.
Ίσως η πανδηµία κατορθώσει αυτό το οποίο συζητείται 
θεωρητικά έως τώρα: τον µετασχηµατισµό του τουριστικού 
και ταξιδιωτικού προϊόντος, από είδος µαζικής κατανάλωσης 
σε εξατοµικευµένη εµπειρία. Αν µη τι άλλο, η Ρόδος 
προσφέρεται ιδανικά για την αξιοποίηση των αναδυόµενων  
ευκαιριών.

Στη φωτογραφία εικονίζονται
από αριστερά προς δεξιά: 
Νικόλαος Κουκορέµπας, 
Νικολία Τσότρα, 
Κυριάκος Βαλσαµής, 
Ιωάννα Στρατάκη.
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Ως έτος COVID θα µπορούσε κάλλιστα να ανακηρυχθεί το 2020, καθώς εγκλώβισε σχεδόν το σύνολο 
των κοινωνικών και οικονοµικών δραστηριοτήτων σε ολόκληρο τον πλανήτη και επέφερε εκατοντάδες 
χιλιάδες ανθρώπινες απώλειες. Όλη η ανθρωπότητα πλέον, και χάρη στην επιστηµονική πρόοδο και 
την ανακάλυψη εµβολίων, αναµένει το 2021 να είναι ο χρόνος επιτυχούς αντιµετώπισής της.

Στο τέλος του περασµένου έτους καταγράφηκαν ενδείξεις εξασθένησης των επιδράσεων από τη νέα 
έξαρση του COVID-19 στην ευρωπαϊκή και την παγκόσµια οικονοµία : η τιµή του πετρελαίου αυξήθηκε, 
οι χρηµατιστηριακοί δείκτες ανήλθαν, όπως και ο όγκος του διεθνούς εµπορίου. Στην Ευρωζώνη, 
το κλίµα βελτιώθηκε τον ∆εκέµβριο, ύστερα από ένα δίµηνο σταθερότητας, ενώ ενισχύθηκε η ισοτιµία 
ευρώ/δολαρίου, κατόπιν των εκλογών στις ΗΠΑ.

Όµως, όπως επισηµαίνεται στη µηνιαία παρουσίαση του οικονοµικού κλίµατος στο ATTICA ECONOMIC 
REVIEW , που συντάσσει για λογαριασµό της Τράπεζας το ΙΟΒΕ, οι δυσκολίες εξακολουθούν να είναι 
πολύ µεγάλες, καθώς τα µέτρα προστασίας της δηµόσιας υγείας κλιµακώθηκαν σε ορισµένες χώρες 
της κεντρικής και της βόρειας Ευρώπης προς το τέλος του 2020 και στην αρχή του 2021 (π.χ. Γερµανία, 
Ολλανδία, Ην. Βασίλειο, Βέλγιο) και είναι αρκετά πιθανό οι επιπτώσεις της δεύτερης φάσης 
της υγειονοµικής κρίσης να γίνουν περισσότερο αισθητές από την αρχή του νέου έτους. 
Σε κάθε περίπτωση η εκκίνηση των εµβολιασµών βελτιώνει τις προσδοκίες για έξοδο της παγκόσµιας 
οικονοµίας από την κρίση και για ανάκαµψή της. 

Σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα, η παράταση του δεύτερου lockdown, που έχει ηπιότερα χαρακτηριστικά από 
το προηγούµενο, στην αρχή του νέου έτους, ενισχύει την αβεβαιότητα για τη διάρκεια και τις επιπτώσεις 
της υγειονοµικής κρίσης. 

Τα µέτρα στήριξης, συµπεριλαµβανοµένων όσων εφαρµόστηκαν στην εορταστική περίοδο, επιδρούν 
εν µέρει ανασχετικά στις επιπτώσεις της πανδηµίας και δεν µπορούν να υποκαταστήσουν µεσοπρόθεσµα 
την κανονική λειτουργία της αγοράς. Για αυτόν τον λόγο, όποιες παρεµβάσεις πολιτικής εφαρµοστούν 
προσεχώς, είναι σκόπιµο να αφορούν σε ενεργητικές δράσεις υποβοήθησης της προσαρµογής 
των επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες. 

Το ειδικό θέµα του δελτίου αφορά στην επίδραση της πανδηµίας στην απασχόληση, τα διαρθρωτικά 
χαρακτηριστικά της αλλά και τα µέτρα στήριξής της. Ενδεικτικά, οι µεγαλύτερες απώλειες θέσεων 
εργασίας καταγράφηκαν στον Τουρισµό και τον Πρωτογενή τοµέα. Τα µέτρα στήριξης συγκράτησαν 
την απασχόληση σε ορισµένους κλάδους (π.χ. Χονδρικό-Λιανικό εµπόριο). Το ποσοστό τηλεργασίας 
σχεδόν διπλασιάστηκε, αλλά παραµένει χαµηλό, ενώ δεν σηµειώθηκαν ανακατατάξεις µεταξύ µερικής 
και πλήρους απασχόλησης.

Εξίσου ενδιαφέρουσα είναι και η καταγραφή των ευκαιριών που διανοίγονται στον τοµέα της λεγόµενης 
πράσινης µετάβασης στην οικονοµία και τα χρηµατοδοτικά εργαλεία που θα την υποστηρίξουν.

∆είτε όλη την ανάλυση εδώ.

ATTICA ECONOMIC REVIEW
Με τη συνεργασία του ΙΟΒΕ

https://www.atticabank.gr/el/investors/investor-financial-results/oikonomikes-analyseis?folder=2020%255Cmonthly_economic_report

