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 Βγαίνει από μια περίοδο ανασυγκρότησης καθώς:

• Έχει ανακεφαλαιοποιηθεί πλήρως με την έγκριση της
Τράπεζας της Ελλάδος, με Ίδια Κεφάλαια, με βάση το
αρνητικό σενάριο της αύξησης κεφαλαίου του 2015

• Έχει τιτλοποιήσει και μεταβιβάσει το μεγαλύτερο μέρος του
χαρτοφυλακίου των μη Εξυπηρετούμενων Δανείων της (NPLs)



Έτσι με βάση τα δημοσιευμένα αποτελέσματα του 9μήνου 2018:

• Ίδια Κεφάλαια: € 583,9 εκατ. 

• Αύξηση καταθέσεων: 15% σε σχέση με τη συγκριτική περίοδο 
30.09.2017 και 9,8% σε σχέση με την 31.12.2017

• Περαιτέρω μείωση χρηματοδότησης μέσω ELA κατά το γ’ τρίμηνο 
του 2018 και σωρευτική μείωση κατά € 460 εκατ. εντός ενός 
έτους

• Μείωση του συνόλου των λειτουργικών εξόδων κατά 12,5% σε 
σχέση με την συγκριτική περίοδο

• Δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE)1: 44,82%

• Δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs): 
43,25%



Αναδιαρθρώνει Προϊόντα και Υπηρεσίες

Μετασχηματίζεται σε Τράπεζα Μ.Μ.Ε. με

αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίου και αναπτύσσει

στρατηγική για τη χρηματοδότηση:

 των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων

 εξωστρεφών επιχειρήσεων



Προγραμματίζει:

•Την τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου ενήμερων δανείων και την έκδοση
ομολόγου με χρηματοδότηση της ΕΙΒ

•Την πλήρη αξιοποίηση των εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης

• European Investment Bank

• EBRD

• Black Sea Trade and Development Bank

• IFC



Η χρηματοδότηση των 

εξωστρεφών επιχειρήσεων 



ΟΙ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

•Παγκοσμιοποίηση

•Eνοποίηση χρηματοπιστωτικών και κλαδικών 
αγορών

•Εξωστρέφεια

•Προσέλκυση Επενδύσεων

•Οικονομία της γνώσης

•Καινοτομία και επιχειρηματικότητα



ΤΟ ΝΕΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

•Προϊόντα και Υπηρεσίες
-Έντασης Γνώσης
-Διεθνώς εμπορεύσιμα
-Greening

•Χρηματοδότηση
•Αναδιάρθρωση τραπεζικών χαρτοφυλακίων με έμφαση
στις εξαγωγικές επιχειρήσεις.
•Αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών κεφαλαίου (ΕΙΒ, ΕBRD,
IFC, Παρευξείνια Τράπεζα, Προγράμματα Ε.Ε.)
•Νέα προϊόντα/ Συγχρηματοδότηση/ επιμερισμός κινδύνου



Η Στρατηγική της 

ATTICA BANK για τη

χρηματοδότηση των 

εξωστρεφών 

επιχειρήσεων



• Έτοιμοι για υπογραφή σύμβασης με τον Ο.Α.Ε.Π. βάσει της
οποίας στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ (Ο.Α.Ε.Π.)
θα διατεθεί το προϊόν Attica Χρηματοδότηση Εξαγωγικών
Επιχειρήσεων ασφαλισμένων στον Ο.Α.Ε.Π.

• Ειδική Πιστωτική Γραμμή για εξαγωγείς με τα συνήθη πιστωτικά
κριτήρια (χωρίς τις προϋποθέσεις που θέτει ο Ο.Α.Ε.Π.)

• Εκκρεμεί η αξιολόγηση της αίτησης στην Παρευξείνια Τράπεζα
για την χρηματοδότηση της Τράπεζας ως χρηματοπιστωτικού
ενδιάμεσου στο Πρόγραμμα TRADE FINANCE με κεφάλαια
ύψους €30 εκ.

• Τέθηκε σε λειτουργία η Κεντροποιημένη Διαχείριση Εισαγωγών
& Εξαγωγών



Αναμένεται η αξιολόγηση της αίτησης της 

Τράπεζας για συμμετοχή της στο Πρόγραμμα 

TRADE FINANCE

της 

Black Sea Trade and Development Bank (BSTDB)

το οποίο :

• Aφορά το 100% της χρηματοδότησης για ΜΜΕ:

- Εισαγωγές από τις Παρευξείνιες χώρες μέλη της BSTDB
(Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Γεωργία, Μολδαβία,
Τουρκία, Ρωσία, Ουκρανία, Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία)

- Εξαγωγές σε όλες τις χώρες



Εμείς, οι άνθρωποι της Attica Bank, σας 

περιμένουμε για να συζητήσουμε τις ανάγκες 

χρηματοδοτικής υποστήριξης της εξωστρέφειας 

σας και να βρούμε τις βέλτιστες δυνατές λύσεις.



• Αντώνης Φραντζέσκος

Υποδιευθυντής Υποδιεύθυνσης Πιστοδοτήσεων Επιχειρήσεων

Τηλ. 210-36671225 , email : Frantzeskos.Antonis@atticabank.gr

• Γιώργος Μπεκύρος

Υποδιευθυντής Υποδιεύθυνσης Διαχείρισης Προγραμμάτων και 
Εναλλακτικών Πηγών Χρηματοδότησης

Τηλ. 210-3667002 , email : Bekyros.George@atticabank.gr
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