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YΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ο κόσµος γύρω µας συνεχώς µεταβάλλεται. Τον τελευταίο χρόνο, οι αλλαγές που επήλθαν 
σε παγκόσµια κλίµακα ήταν τουλάχιστον σαρωτικές. Στην Attica Bank, γνωρίζουµε καλά 
πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη να προσαρµοζόµαστε σε δεδοµένα, που συνεχώς αλλάζουν. 
Με ταχύτητα, ευελιξία και βλέµµα στραµµένο στο µέλλον.

Παράλληλα, αναγνωρίζουµε ότι ο ρόλος µας είναι συνυφασµένος µε τη ζωή των ανθρώπων, 
που µας εµπιστεύονται - πέρα από τα στενά όρια των τραπεζικών συναλλαγών. 
Είµαστε στην καρδιά της καθηµερινότητάς τους. ∆ίπλα τους για κάθε µικρό ή και µεγάλο βήµα. 
Επαγγελµατικό ή προσωπικό.

Η ενεργή παρουσία της βιωσιµότητας, της υγιούς ανάπτυξης και της τεχνολογίας είναι µέρος 
της καθηµερινής συζήτησης και ωθεί σε νέα µοντέλα οικονοµικής συµπεριφοράς, σε όλο και 
περισσότερους τοµείς της ιδιωτικής και επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 

Στην Attica Bank, οι υπηρεσίες και τα προϊόντα µας εξελίσσονται, όχι µόνο σε ψηφιακά, 
αλλά σε συνολικές προτάσεις και λύσεις, όπως και το περιβάλλον, στο οποίο λειτουργούν, 
για να ανταποκρίνονται στην κάθε µέρα που έρχεται. Με όχηµα µεγάλα βήµατα και ουσιαστικές 
ενέργειες, που αναπτύσσονται σε διαφορετικούς άξονες και αφορούν το σύνολο της κοινωνίας.

Αυτή η φιλοσοφία µας µετουσιώνεται σε πράξη µέσα από την εµπειρία, που έχουν οι πελάτες µας 
σε κάθε σηµείο επαφής. 

Και εκφράζεται µε µία υπόσχεση:

Αλλάζουµε µαζί για κάθε νέα µέρα που έρχεται.

#allazoumemazi

Σε έναν κόσµο 
που αλλάζει καθηµερινά
αλλάζουµε µαζί



∆ιαδικτυακή οµιλία του  Κωνσταντίνου Μακέδου, Προέδρου της Attica Bank, 
στο 4ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλονίκης, στο πάνελ Οικονοµία - Ανάπτυξη – Τουρισµός

«H βιώσιµη ανάπτυξη, παράλληλα µε τη νικηφόρα έκβαση του πολέµου κατά της πανδηµίας, είναι τα µεγάλα ζητούµενα 
για την πατρίδα µας», υπογράµµισε  µεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Attica Bank και του ΤΜΕ∆Ε, Κωνσταντίνος Μακέδος, 
στη διαδικτυακή οµιλία του, στο 4ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλονίκης, στο πάνελ Οικονοµία - Ανάπτυξη – Τουρισµός.

«∆υστυχώς», επεσήµανε,  «η κοινωνία, η οικονοµία και η χώρα, µετά τη δεκαετή οικονοµική κρίση, βιώνουν άλλη 
µια δοκιµασία παγκόσµιου βεληνεκούς, την πανδηµία. Η οικονοµική ανάκαµψη θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο και 
θα πρέπει να υπάρξουν γενναίες αποφάσεις». 

Ο κ. Μακέδος τόνισε ότι ο τραπεζικός κλάδος, αν και έχει δοκιµαστεί σκληρά, το 2020 στάθηκε στο ύψος του, 
συµβάλλοντας καθοριστικά στη στήριξη της κοινωνίας. Προχώρησε σε χρηµατοδότηση της οικονοµίας µε κεφάλαια, 
που ξεπερνούν τα 20 δις ευρώ, σε συνδυασµό µε τη λήψη µέτρων στήριξης προς τα νοικοκυριά, ύψους 45 δις ευρώ. 

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Μακέδος στο ΤΜΕ∆Ε, που έχει αποδειχτεί ότι είναι από τους πλέον αποδοτικούς 
µηχανισµούς εγγυοδοσίας ενίσχυσης της ρευστότητας εν µέσω πανδηµίας. Συνεχίζει να αποδίδει στο µέγιστο 
των δυνατοτήτων του, παράλληλα µε τα υπόλοιπα χρηµατοδοτικά εργαλεία, που ενεργοποιεί η πολιτεία µέσω 
της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Κι αυτό δεν είναι τυχαίο, αλλά αποτέλεσµα προσπάθειας εκσυγχρονισµού
και εµπλουτισµού των υπηρεσιών του.

Ο Πρόεδρος της Τράπεζας αναφέρθηκε επίσης στον στόχο της χώρας  µε απόφαση του πρωθυπουργού για µηδενικές 
εκποµπές ρύπων, µε αιχµή του δόρατος την απολιγνιτοποίηση. Αυτό σηµαίνει, είπε, ότι πρέπει να προχωρήσουµε πιο δυναµικά 
και εστιασµένα σε αλλαγές και µεταρρυθµίσεις µε έµφαση στην εξοικονόµηση ενέργειας, κυρίως στα κτήρια, αλλά 
ακολούθως και στις µεταφορές, καθώς και στη δηµιουργία υποδοµών, που θα καταστήσουν τη χώρα µας ενεργειακό 
κόµβο. Tο 40% των πόρων από το Εγγυοδοτικό Ταµείο Ανάπτυξης θα κατευθυνθούν στην ενεργειακή µετάβαση και 
στην πράσινη βιώσιµη ανάπτυξη.

«Η Attica Bank», τόνισε ο κ. Μακέδος, «αξιόπιστα περνάει σε αυτή τη νέα εποχή σε πλήρη ευθυγράµµιση µε την επίτευξη 
των στόχων, που έχουν τεθεί από τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Συµφωνία για την ενέργεια και το κλίµα.  
Η κατεύθυνση είναι σαφής. Οι επενδύσεις κατευθύνονται σε δράσεις µε υψηλό περιβαλλοντικό αποτύπωµα».

«Το sustainable banking», συνέχισε ο Πρόεδρος,  «αποτελεί στρατηγική επιλογή της Attica Bank.  Η τραπεζική µε µια νέα 
ηθική, που θέτει στο επίκεντρο την κοινωνία, την εύρυθµη λειτουργία της οικονοµίας και το περιβάλλον, χρηµατοδοτεί 
χιλιάδες νοικοκυριά, µε στόχο τη βιώσιµη ανάπτυξη, µε ιδιαίτερη έµφαση στις επιχειρήσεις, που µέχρι τώρα δεν είχαν 
πρόσβαση στη χρηµατοδότηση. Για  αυτές τις επιχειρήσεις αναπτύσσουµε έναν ευέλικτο µηχανισµό µικροπιστώσεων, 
µε δάνεια µέχρι 25.000 ευρώ, µε ευνοϊκούς όρους, για να µπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της πανδηµίας 
και για να κάνουν το επόµενο βήµα. Παράλληλα προχωράµε σε οργανωτικές αλλαγές και σε αναβάθµιση των υποδοµών, 
µε στόχο µια µοντέρνα, ευέλικτη και αποτελεσµατική  Τράπεζα. Ως Πρόεδρος σας διαβεβαιώνω ότι η Attica Bank θα κινηθεί 
σε σταθερή και βιώσιµη πορεία προόδου προς όφελος των µετόχων, των  πελατών, των καταθετών και της ελληνικής 
οικονοµίας και κοινωνίας».

Τέλος, ο κ. Μακέδος τόνισε την ανάγκη δηµιουργίας µιας ενιαίας  Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Πολιτικής, για ουσιαστική 
στήριξη όλων των κρατών. Στόχος παραµένει µια κοινή Ευρωπαϊκή ∆ηµοσιονοµική Πολιτική και η προώθηση µιας Banking 
Union, ενός Πανευρωπαϊκού Συστήµατος Εγγύησης Καταθέσεων, έτσι ώστε ο κάθε πολίτης να αισθάνεται σιγουριά, 
εµπιστοσύνη και ασφάλεια. 

Η τραπεζική µε µία νέα ηθική, 
που θέτει στο επίκεντρο την κοινωνία, 
την εύρυθµη λειτουργία της οικονοµίας 
και το περιβάλλον



∆ANEIA

Χαρακτηριστικά

Ποσό Χορήγησης:
Από €1.500 έως €25.000 

Επιτόκιο:
Σταθερό Επιτόκιο 8,5%, πλέον εισφ. Ν128/75

∆ιάρκεια:
Από 6 έως 60 µήνες για ποσό δανείου €1.000-€5.000

Εξόφληση:
Σε µηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις

Η Attica Bank προσφέρει το Καταναλωτικό ∆άνειο Attica Συµφέρον µε ιδιαίτερα 
προνοµιακό, σταθερό επιτόκιο 8,5% για όλες τις αιτήσεις, που θα υποβληθούν 
έως τις 30/04/2021.

ΣΥΝ
ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΣ

TO

Τρόποι εξόφλησης:

•  µέσω πάγιας εντολής

•  µέσω ΑΤΜ

•  µέσω e-banking

Απόκτηση
Για αναλυτικές πληροφορίες σε σχέση µε τους λεπτοµερείς όρους διάθεσης 
του Καταναλωτικού ∆ανείου Attica Συµφέρον της Attica Bank, απευθυνθείτε 
στα καταστήµατα της Attica Bank ή καλέστε στο τηλέφωνο 210-3669000 
ή επισκεφθείτε το site µας και υπολογίστε τις δόσεις σας on-line.

Τι είναι

Ένα καταναλωτικό δάνειο που έχουµε σχεδιάσει µε στόχο την κάλυψη προσωπικών 
ή καταναλωτικών αναγκών, όπως αγορές, επισκευές, εξοπλισµό σπιτιού, σχολικά 
δίδακτρα, ιατρικά έξοδα, οφειλές προς το ∆ηµόσιο, έκτακτες εισφορές, κ.ο.κ.

•  µέσω Mobile banking

•  στα καταστήµατα της Attica Bank
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ATTICA ΣΥΜΦΕΡΟΝ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ
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ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

ΑΤΤΙCA Business Support 
και Attica Business Cash
∆ύο νέα χρηµατοδοτικά προϊόντα 
για µικρές επιχειρήσεις 
και επαγγελµατίες από την Attica Bank

Η Attica Bank, η Tράπεζα που στηρίζει τις Μικρές Επιχειρήσεις και τους επαγγελµατίες, προσφέρει 
δύο νέα ελκυστικά χρηµατοδοτικά προϊόντα – το Attica Business Support και το Attica Business Cash - 
µε στόχο να σταθεί δίπλα τους, ειδικά κατά τη δύσκολη αυτή περίοδο, στην οποία έχουν περιέλθει 
η οικονοµία και το επιχειρείν, λόγω των διαδοχικών κυµάτων της πανδηµίας.

Tο Attica Buiness Support καλύπτει άµεσες επιχειρηµατικές 
ανάγκες, όπως η αγορά επαγγελµατικού εξοπλισµού
και µεταφορικού µέσου, η ανακαίνιση επαγγελµατικών χώρων 
αλλά και η εξόφληση ρυθµισµένων οφειλών προς ∆ηµόσιο 
και ασφαλιστικούς φορείς. Το ύψος του δανείου ανέρχεται 
σε €5.000-€60.000, µε κυµαινόµενο επιτόκιο, αποπληρωµή 
σε µηνιαίες δόσεις, διάρκεια από 2 έως 8 χρόνια, ανάλογα 
το ύψος του δανείου, δυνατότητα µερικής ή ολικής πρόωρης 
εξόφλησης χωρίς ποινή, περίοδο χάριτος µέχρι 3 µήνες 
και µηδενικά έξοδα έγκρισης µέχρι τις 29/04/2021.

Tο Attica Business Cash είναι ανοιχτός αλληλόχρεος λογαριασµός 
κεφαλαίου κίνησης, που εξασφαλίζει την απαραίτητη ρευστότητα 
για την κάλυψη των βραχυπρόθεσµων αναγκών των ΜµΕ 
και επαγγελµατιών. Το ύψος της χρηµατοδότησης ανέρχεται 
σε €3.000-€60.000, µε κυµαινόµενο επιτόκιο και αποπληρωµή 
των τόκων ανά ηµερολογιακό τρίµηνο, ελεύθερες καταβολές 
κεφαλαίου και µηδενικά έξοδα έγκρισης µέχρι τις 29/04/2021.
Για αναλυτικές πληροφορίες επί των λεπτοµερών όρων διάθεσης 
των προϊόντων, µπορείτε να απευθυνθείτε στο δίκτυο καταστηµάτων 
της Attica Bank



DIGITAL

Σε λειτουργία έχει τεθεί η νέα ψηφιακή υπηρεσία εικονικής υποβοήθησης, η οποία στοχεύει 
στην ακόµα καλύτερη ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων σχετικά µε το πρόγραµµα 
"Εξοικονοµώ – Αυτονοµώ" του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο ψηφιακός βοηθός στηρίζεται στις τεχνολογικές δυνατότητες, που παρέχει η τεχνητή 
νοηµοσύνη και η µηχανική εκµάθηση και έχει τη δυνατότητα να απαντά σε ερωτήµατα 
και να παρέχει διευκρινίσεις.

Τοµείς που καλύπτει ο Ψηφιακός Βοηθός:

1. Τι προσφέρει το πρόγραµµα

2. Συχνές Ερωτήσεις

3. Πώς µπορώ να κάνω αίτηση

4. Ειδικά χαρακτηριστικά

5. Προθεσµία υποβολής αιτήσεων

6. ∆άνειο από την Attica Bank

Η νέα υπηρεσία είναι διαθέσιµη µέσω του https://exoikonomo.atticabank.gr/, 
το οποίο µπορεί κανείς να επισκεφθεί και να ενηµερωθεί αναλυτικά.

Virtual Assistant 
από την Attica Bank 
Νέα ψηφιακή υπηρεσία 
εικονικής υποβοήθησης

https://exoikonomo.atticabank.gr/



ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ BOΛΟΥ
Συνέντευξη του ∆ιευθυντή
του Καταστήµατος Βόλου, 
κ. ∆ήµου Ματιαστή

Από αριστερά προς τα δεξιά: 
Καπότου Παρασκευή, 
Κόλλια Μαρίνα, 
Ματιαστής ∆ήµος, 
Μπαξεβανίδου Ανατολή.Κύριε Ματιαστή, πόσα χρόνια δραστηριοποιείστε 

στην περιοχή;  Ποιες είναι οι σηµαντικότερες κοινωνικές και 
οικονοµικές αλλαγές στην πόλη και στην ευρύτερη περιοχή 
της Μαγνησίας, από το άνοιγµα του καταστήµατος µέχρι 
σήµερα ;

Το κατάστηµα του Βόλου άρχισε τις εργασίες του στην πόλη  
το 1979 και βρίσκεται εγκατεστηµένο καθ΄όλη τη διάρκεια 
της λειτουργίας του στο κέντρο της πόλης, επί της οδού 
∆ηµητριάδος 227. Μετά από 42 χρόνια δραστηριοποίησης, 
αποτελεί µέρος της σύγχρονης χρηµατοπιστωτικής ιστορίας 
της πόλης, έχοντας προσφέρει τις υπηρεσίες του σε χιλιάδες 
συµπολίτες µας µε διάφορους τρόπους, όπως µε τη χορήγηση 
στεγαστικών δανείων για την ικανοποίηση της ανάγκης-ονείρου 
για την απόκτηση κατοικίας ή µε τη χρηµατοδότηση επιχειρήσεων, 
για να αποκτήσουν πάγιο εξοπλισµό και τη δηµιουργία 
επενδυτικών πλάνων, ώστε να εδραιωθούν και να ηγηθούν 
στον κλάδο τους. Ακόµη, έχουµε προσφέρει τις υπηρεσίες µας 
σε καταναλωτές, για την απόκτηση καταναλωτικών αγαθών, 
όπως αυτοκίνητα, οικιακό εξοπλισµό κλπ. αλλά και σε απλούς 
διερχόµενους πελάτες. Η τοπική κοινωνία µας αναγνωρίζει 
ως ένα τραπεζικό κατάστηµα, στο οποίο στο οποίο ο πελάτης 
µπορεί να απολαύσει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, µε άµεσο 
και φιλικό τρόπο. Εάν έπρεπε κανείς να αναφέρει τα δύο 
σηµαντικότερα κοινωνικοοικονοµικά δεδοµένα της τελευταίας 
σαραντακονταετίας για την πόλη µας, το πρώτο, κατά τη γνώµη 
µου, θα ήταν η τεράστια συρρίκνωση της µεταποιητικής βάσης 
του Νοµού, σε συνδυασµό µε την έντονη αποβιοµηχανοποίηση, 
η οποία κλιµακώθηκε κατά την τελευταία οικονοµική κρίση 
ης χώρας, την περίοδο από το 2010 έως και σήµερα. 
Το δεύτερο θα ήταν η ίδρυση τριών Σχολών και δώδεκα 
Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας το 1984, γεγονός 
που έδωσε στην χτυπηµένη από το ανωτέρω πλήγµα πόλη νέα 
ώθηση, ανανεώνοντας τον πληθυσµό της, µε µια νέα δραστήρια 
φοιτητική κοινότητα, η οποία σήµερα µετρά πληθυσµό περίπου 
10,000 φοιτητών, αποτελώντας έναν από τους πυλώνες 
της οικονοµικής ανάπτυξης της πόλης.

Ο Βόλος έχει µεγάλη ιστορία ως βιοµηχανικό 
και οικονοµικό κέντρο. Σήµερα σε ποιους κλάδους 
δραστηριοποιούνται οι πελάτες σας; Ποια είναι 
τα προϊόντα και υπηρεσίες µε τη µεγαλύτερη ζήτηση;

Ο Βόλος πράγµατι αποτέλεσε βιοµηχανικό και οικονοµικό 
κέντρο κατά τις δεκαετίες από το 1920 έως και το 1980, 
ωθούµενος µεταξύ άλλων και από την ενέργεια, η οποία 
συσσωρεύτηκε µε την εγκατάσταση των προσφύγων 
στη Νέα Ιωνία το 1923. 
Κατά την περίοδο του µεσοπολέµου, στην πόλη ανθούσαν 
45 περίπου εργοστάσια και σηµαντικό πλήθος βιοτεχνιών, 
ανάγοντάς την σε εµβληµατική της ελληνικής βιοµηχανίας πόλη, 
µε έµφαση στον κλάδο του µετάλλου.   Η πρώτη ανάσχεση 
της βιοµηχανικής ανάπτυξης σηµειώθηκε κατά την περίοδο 
από το 1955 έως το 1957 µε τους σεισµούς, που σάρωσαν 
την ιδιαίτερη φυσιογνωµία της πόλης. 
∆υστυχώς, µε την πάροδο του χρόνου και ακολουθώντας 
το γενικότερο µοντέλο της χώρας, η πόλη θα γνωρίσει 
κλιµακούµενη βιοµηχανική ύφεση. 
Στις µέρες µας, η οικονοµική δραστηριότητα της πόλης 
και του Νοµού έχει εστιαστεί στον τριτογενή τοµέα 
σε ποσοστό 75% περίπου. Ακολουθώντας τις επιταγές 
της αγοράς, το κατάστηµά µας ανταποκρίνεται στην αυξανόµενη 
ζήτηση, τόσο για προϊόντα, τα οποία απευθύνονται σε ιδιώτες - 
όπως καταθετικά προϊόντα, πιστωτικές κάρτες, καταναλωτικά 
και στεγαστικά δάνεια, τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα - όσο 
και για προϊόντα, τα οποία απευθύνονται σε επιχειρήσεις - όπως 
λογαριασµοί όψεως, επιχειρηµατικές πιστώσεις για κεφάλαιο 
κίνησης και µακροπρόθεσµα δάνεια, εταιρικές πιστωτικές 
κάρτες, υπηρεσίες acquiring & ηλεκτρονικού εµπορίου και άλλα.

Σήµερα η  οικονοµία του Βόλου στηρίζεται πλέον κατά κύριο λόγο στο εµπόριο, τις υπηρεσίες και τον τουρισµό. 
Ποια είναι η αίσθησή σας για την πορεία των εµπορικών επιχειρήσεων;

Είναι γεγονός, όπως έχει ήδη αναφερθεί, ότι η οικονοµία της πόλης έχει στραφεί προς τον τριτογενή τοµέα. Ιδιαίτερη έµφαση έχει 
δοθεί στον τουρισµό, ο οποίος απολαµβάνει τη µερίδα του λέοντος των επενδύσεων, ωστόσο το µοντέλο ανάπτυξης στον τοµέα 
αυτόν, είναι αυτό των προηγούµενων δεκαετιών, µε πολλές, µικρής δυναµικότητας, οικογενειακές συνήθως, µονάδες, οι οποίες 
δεν έχουν τη δυνατότητα να παράξουν προστιθέµενη αξία και σηµαντικά οικονοµικά αποτελέσµατα. Αισιόδοξο είναι το γεγονός 
ότι τα τελευταία χρόνια άρχισε να γίνεται αντιληπτό ότι θα πρέπει να γίνει στροφή προς εναλλακτικές µορφές τουρισµού, που 
ο τόπος µας µε επιτυχία µπορεί να προσφέρει, όπως είναι ο ορειβατικός, περιπατητικός, οικολογικός, καταδυτικός τουρισµός κλπ. 
Ιδιαίτερα αισιόδοξο είναι, επίσης, το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις λιανικού εµπορίου, οι οποίες αποτελούν κρίσιµη µάζα της πελατείας 
µας, έχουν αντιληφθεί ότι θα πρέπει να εστιαστούν σε εναλλακτικούς τρόπους διάθεσης των προϊόντων τους, όπως το ηλεκτρονικό 
εµπόριο, καθώς το παραδοσιακό λιανεµπόριο µε τη µορφή που είχαµε συνηθίσει δεν φαίνεται να έχει µεγάλη διάρκεια ζωής.   

Ο κορωνοϊός αποτελεί πλέον  µέρος της καθηµερινότητάς µας και έχει αλλάξει άρδην τα δεδοµένα, έχοντας 
σηµαντικές επιπτώσεις στην υγεία, την κοινωνική συνοχή και το σύνολο της οικονοµίας. 
Πόσο έχει επηρεάσει τους πελάτες σας η πανδηµία;  

Η πανδηµία, όπως έχει εξελιχθεί από την εµφάνισή της πριν 15 περίπου µήνες έως σήµερα, έχει κυριολεκτικά επαναπροσδιορίσει 
όλες τις κοινωνικές και οικονοµικές σταθερές και κατ’ επέκταση την καθηµερινότητα και τη ζωή µας. Ίσως οι λέξεις "αναδιάρθρωση" 
και "µετασχηµατισµός", οι οποίες χρησιµοποιούνται ευρέως στον χρηµατοπιστωτικό κλάδο να περιγράφουν και να αποδίδουν, 
πιθανόν  µε "κοµψό" τρόπο, το µέγεθος των αλλαγών και την επανεκκίνηση, που θα συµβεί και που συµβαίνει σε όλες τις εκφάνσεις 
της ζωής µας. Η πελατεία µας δεν θα µπορούσε να εξαιρεθεί από τον γενικό αυτόν κανόνα, από όποιο κλάδο της οικονοµίας και 
αν προέρχεται. Ακόµη και κλάδοι, οι οποίοι δεν υπέστησαν τις συνέπειες της βίαιης επιβράδυνσης της δραστηριότητας λόγω της 
πανδηµίας, έχουν να αντιµετωπίσουν τις ψυχολογικές συνέπειες, µε την ανησυχία και τον φόβο να κυριαρχούν και να οδηγούν 
σε αλλαγή των καταναλωτικών και αγοραστικών συνηθειών, χωρίς διάθεση για αγορές προϊόντων, πλην εκείνων που σχετίζονται 
µε την προστασία της υγείας, οδηγώντας σε ένα έντονα καθοδικό σπιράλ το σύνολο της οικονοµικής δραστηριότητας.

Η Attica Bank, στα πλαίσια  του ψηφιακού  µετασχηµατισµού  του  τραπεζικού συστήµατος, ενσωµατώνει 
µε ταχύτατους ρυθµούς τις νέες τεχνολογίες. Οι πελάτες σας προτιµούν τα ψηφιακά κανάλια της Τράπεζας  
για συναλλαγές, προϊόντα  και διαχείριση λογαριασµών;

Όπως είναι γνωστό, η Attica Bank υλοποιεί ένα πλάνο ταχύτατου ψηφιακού µετασχηµατισµού, υιοθετώντας τις πλέον σύγχρονες 
τεχνολογίες, µε τη συνδροµή των οποίων φιλοδοξούµε να οδηγηθούµε, τελικά, στη βελτιωµένη εµπειρία πελάτη. Λαµβάνοντας 
υπόψη το γεγονός ότι το κατάστηµά µας δραστηριοποιείται στην επαρχία, η οποία παρουσιάζει σχετική υστέρηση στην ενσωµάτωση 
των νέων τεχνολογιών και πρακτικών σε σχέση µε τα αστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, µας χαροποιεί ιδιαίτερα 
το γεγονός ότι η Τράπεζά µας αναγνωρίζει και ενισχύει τον ρόλο της φυσικής παρουσίας του τραπεζικού καταστήµατος και του 
λειτουργού, ο οποίος είναι δίπλα στον πελάτη, προκειµένου να του παρέχει µε υπεύθυνο τρόπο συµβουλευτικές υπηρεσίες. 
Οι πελάτες µας µε διαρκώς αυξανόµενο ρυθµό χρησιµοποιούν τις ψηφιακές υπηρεσίες της Τράπεζάς µας και τα εναλλακτικά 
κανάλια εξυπηρέτησης. Ο βαθµός ενσωµάτωσης της νέας ψηφιακής πραγµατικότητας στην καθηµερινότητα της πελατείας µας, 
µας κάνει να είµαστε πολύ αισιόδοξοι για την επόµενη µέρα, οπότε και θα έχουµε τη δυνατότητα να προσφέρουµε σε παλαιούς 
και νέους πελάτες υψηλού επιπέδου εξατοµικευµένες ψηφιακές υπηρεσίες. 
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Αν και το στοίχηµα της ανεύρεσης αποτελεσµατικών εµβολίων κατά του COVID-19  κερδήθηκε από την επιστήµη, το ζήτηµα 
της µαζικής παραγωγής τους αποτελεί τη νέα πρόκληση για τη διεθνή κοινότητα, που πάντως αναµένεται να την αντιµετωπίσει, 
σε µεγάλο βαθµό, το αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα. Αναπόφευκτα, οι καθυστερήσεις που καταγράφονται στα προγράµµατα 
εµβολιασµού, σε συνδυασµό µε τις νέες και πιο µεταδοτικές µεταλλάξεις του κορωνοϊού, επηρέασαν αρνητικά και την πορεία 
της παγκόσµιας οικονοµίας, καθώς διέψευσαν τις πιο αισιόδοξες εκτιµήσεις και παρέτειναν τον εκτιµώµενο χρόνο τιθάσευσης 
της πανδηµίας.

Συνεπακόλουθα αναµένεται κλιµάκωση της αβεβαιότητας ως προς τη διάρκεια της πανδηµίας του COVID-19 και τις επιπτώσεις της, 
που θα ενεργήσει ανασχετικά στις αποφάσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών, εποµένως και στην οικονοµική δραστηριότητα.

Η αύξηση του όγκου του διεθνούς εµπορίου επιβραδύνεται και το κόστος δανεισµού του δηµοσίου στις ισχυρότερες οικονοµίες 
αυξάνεται. Στην Ευρωζώνη, το κλίµα παρουσιάζει διακυµάνσεις το τελευταίο τετράµηνο και η ισοτιµία ευρώ/δολαρίου 
σταθεροποιήθηκε τον Ιανουάριο, κατόπιν ανόδου στο προηγούµενο διάστηµα.

Σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα, όπως επισηµαίνεται στη µηνιαία παρουσίαση του οικονοµικού κλίµατος στο ATTICA ECONOMIC 
REVIEW, που συντάσσει για λογαριασµό της Τράπεζας το ΙΟΒΕ, το οικονοµικό κλίµα σηµείωσε οριακή επιδείνωση τον Ιανουάριο, 
παραµένοντας αρκετά χαµηλότερα από το αντίστοιχο επίπεδο του προηγούµενου έτους (-12,0 µονάδες του δείκτη σε σχέση 
µε τον Ιανουάριο 2020). Καταγράφονται ανοδικές, κυρίως, τάσεις στις επιχειρηµατικές προσδοκίες, καθώς ενισχύθηκαν 
στους κλάδους των Κατασκευών, του Λιανικού εµπορίου και της Βιοµηχανίας αλλά υποχώρησαν στις Υπηρεσίες. 
Αν και η καταναλωτική εµπιστοσύνη κατέγραψε ανάκαµψη για δεύτερο συνεχή µήνα,  υστερεί σηµαντικά σε σχέση µε ένα έτος 
νωρίτερα (-33,2 µονάδες του δείκτη έναντι Ιανουαρίου 2020)

Όµως οι διακυµάνσεις στα επιδηµιολογικά δεδοµένα και η επαναφορά περιοριστικών µέτρων προσφάτως στη λειτουργία 
της αγοράς, δείχνουν ότι, παρότι αρχίζει να φαίνεται το τέλος της κρίσης, η πορεία προς τα εκεί δεν είναι προδιαγεγραµµένη. 
Το γεγονός µάλιστα ότι οι επιχειρήσεις καλούνται να αναπροσαρµόζουν συχνά τη λειτουργία τους, ανάλογα µε τις εξελίξεις 
στο πεδίο της πανδηµίας, προστίθεται στην «κόπωση» της µερικής ανάσχεσης από τα µέτρα στήριξης των επιπτώσεων 
της υγειονοµικής κρίσης.

Πρέπει, επίσης, να επισηµανθεί πως, όταν ξεκινήσει η ανάκαµψη, ενδέχεται να µην είναι οµοιόµορφη µεταξύ τοµέων και κλάδων. 
Σε ορισµένους εξ αυτών, η ζήτηση ίσως ενισχυθεί µε αργό ρυθµό. Ανεξαρτήτως κλάδου, σηµαντικό τµήµα επιχειρήσεων αναµένεται 
να βρεθεί σε σηµαντική πίεση, π.χ. επειδή τα χρηµατοοικονοµικά χαρακτηριστικά τους θα καθιστούν δυσχερή τη χρηµατοδότηση 
ή γιατί η ζήτησή τους θα είναι µειωµένη, ανάµεσα σε άλλους και για λόγους τεχνολογικών εξελίξεων, που θα ευνοήσουν όσες 
επιχειρήσεις προσαρµόστηκαν σε αυτές.

Σε αυτές τις συνθήκες θεωρείται αρκετά πιθανή η επέκταση υφιστάµενων παρεµβάσεων πολιτικής και η πραγµατοποίηση νέων 
για την υποστήριξη των οικονοµιών. Το ειδικό θέµα του δελτίου αφορά στις επιδράσεις των έκτακτων µέτρων στήριξης ρευστότητας 
της ΕΚΤ στην άντληση κεφαλαίων.

Τα έκτακτα «µη συµβατικά» µέτρα τόνωσης της ρευστότητας από την ΕΚΤ, ως απάντηση στην κρίση πανδηµίας το 2020, 
περιλαµβάνουν για πρώτη φορά και την Ελλάδα. Στο πλαίσιο του πρώτου δεκάµηνου εφαρµογής του προγράµµατος αγοράς 
τίτλων PEPP, αγοράστηκαν ελληνικά κρατικά οµόλογα συνολικής αξίας €19 δισεκ. ή περί το 10% του ΑΕΠ. Η ελκυστικότητα 
των ελληνικών οµολόγων αυξήθηκε σηµαντικά µετά τον Μάρτιο του 2020, µε κατακόρυφη πτώση των αποδόσεων και άνοδο 
του όγκου συναλλαγών. Οι ελληνικές τράπεζες αξιοποιούν ολοένα και περισσότερα εργαλεία µακροχρόνιας αναχρηµατοδότησης µε 
ιδιαίτερα χαµηλό κόστος. ∆ηµιουργούνται έτσι περιθώρια για µείωση του κόστους δανεισµού του ιδιωτικού τοµέα, ενώ 
η υψηλότερη ρευστότητα σε δηµόσιο και τράπεζες βελτιώνει τις δυνατότητες χρηµατοδότησης της πραγµατικής οικονοµίας, 
προκειµένου να επιταχυνθεί η ανάκαµψη.

∆είτε όλη την ανάλυση εδώ.
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