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Από τον Αλέξανδρο Χρηστάκο*

Η παγκοσμιοποiηση, σε κάθε επίπεδο της οικονομικής ζωής,
έχει μεταβάλει σημαντικά τις ανάγκες που καλούνται να καλύψουν οι τράπεζες, κυρίως στον τομέα του Private Banking. Οι
ιδιώτες επενδυτές, των οποίων η επιχειρηματική δράση, ο τόπος
διαμονής και η επενδυτική δραστηριότητα διαφοροποιούνται
γεωγραφικά, γίνονται ολοένα και περισσότεροι, καθιστώντας τη
Διαχείριση της Περιουσίας τους σε μία μόνο χώρα ανεπαρκή.
Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με έρευνα του Euromoney,
περισσότερο από το 65% των ιδιωτών με περιουσία που ξεπερνά
τα $5 εκατομμύρια έχει ζήσει ή εργαστεί σε μία άλλη χώρα για
τουλάχιστον 3 χρόνια, έχει ασκήσει επιχειρηματική δραστηριότητα σε άλλη χώρα ή έχει στην κατοχή του ακίνητη περιουσία.
Επιπλέον, 80% των επιχειρηματιών μεταξύ 21 και 34 ετών, που
συγκεντρώνει σημαντικό πλούτο, δραστηριοποιείται επιχειρηματικά σε παγκόσμιο επίπεδο, έναντι μόλις 35% των αντίστοιχων
επιχειρηματιών ηλικίας άνω των 65 ετών. Τέλος, η αύξηση του
πλούτου των ιδιωτών επενδυτών αναπτύσσεται με ρυθμούς
διπλάσιους της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης και επεκτείνεται σε διαρκώς μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού. Όλα
τα παραπάνω οδηγούν σε σημαντική αύξηση των αναγκών για
υψηλότατου επιπέδου υπηρεσίες Διαχείρισης Περιουσίας μέσω
Private Banks παγκόσμιας εμβέλειας και υψηλής εξειδίκευσης.
Συμβαδίζοντας με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, το
Private Banking της Τράπεζας Πειραιώς δημιούργησε το
International Private Banking. Στόχος του είναι ο σχεδιασμός

«Στόχος μας είναι
ο σχεδιασμός μιας end-to-end
εμπειρίας όσον αφορά
στη Διαχείριση Περιουσίας»

* Ο Αλέξανδρος Χρηστάκος είναι επικεφαλής του International Private Banking στην Τράπεζα Πειραιώς
τηλ.: 210-3670200.
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Η περίπτωση της Ελλάδας
ξεχωρίζει, δημιουργώντας
το δικό της βίωμα
πολυτελούς φιλοξενίας.
Από τον Μιχάλη Σκουλικίδη*

εικονογραφηση: Vladimir Radibratovic

Eξειδικευμένοι επαγγελματίες δραστηριοποιούνται
σε παγκόσμια κλίμακα με άριστη τεχνογνωσία
και εμπειρία των συνθηκών, που επικρατούν
σε κάθε χώρα και αγορά ξεχωριστά.

YACHTING
IN GREECE

εικονογραφηση: Vladimir Radibratovic

Διαχείριση
Περιουσίας
Χωρίς Σύνορα

μιας end-to-end εμπειρίας, όσον αφορά στη Διαχείριση Περιουσίας, για οικογένειες υψηλής οικονομικής επιφάνειας παγκοσμίως, ξεπερνώντας τα όρια και τις δεσμεύσεις των κλασικών
υπηρεσιών, που προσφέρονται στα στενά γεωγραφικά πλαίσια
μίας χώρας. Μεταξύ των κυριότερων πλεονεκτημάτων του
International Private Banking είναι η παροχή υπηρεσιών από
εξειδικευμένους επαγγελματίες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται
γεωγραφικά σε παγκόσμια κλίμακα και έχουν άριστη τεχνογνωσία και εμπειρία των ιδιαίτερων συνθηκών, που επικρατούν σε
κάθε χώρα και αγορά ξεχωριστά. Ο μακροπρόθεσμος ορίζοντας
στη διαχείριση της περιουσίας, σε συνδυασμό με την ευρύτατη γκάμα επενδυτικών προϊόντων και την υψηλή ποιότητα
υπηρεσιών, χαρακτηρίζουν την εμπειρία που απολαμβάνει ο
πελάτης του International Private Banking. Οι υπό αυστηρά
κριτήρια επιλεγμένοι διαχειριστές, ανά τον κόσμο, έχουν στόχο
την αναζήτηση ευκαιριών, εκεί που πολλοί βλέπουν απειλές,
ακριβώς γιατί σκέφτονται μακροπρόθεσμα, με στόχο τη δημιουργία αξίας σε βάθος χρόνου και όχι την αποκόμιση γρήγορου
κέρδους. Έχουν την ελευθερία να παρέχουν τη γνώση και την
πείρα τους, λαμβάνοντας αυτόνομα και ανεπηρέαστα στρατηγικές αποφάσεις, πάντα εντός των πλαισίων που έχει θέσει ο
πελάτης. Και το σημαντικότερο όλων ίσως είναι ότι, εφόσον ο
πελάτης το επιθυμεί, όλες αυτές οι υπηρεσίες, που του παρέχονται, ανά τον κόσμο, μπορούν να συντονίζονται κεντρικά, από
έναν μόνο διαχειριστή, που θα αποτελεί το σημείο αναφοράς του.
Η Τράπεζα Πειραιώς πρωτοπορεί και σε αυτόν τον τομέα,
συνεργαζόμενη με δύο από τους σημαντικότερους ελβετικούς
οίκους, με αιώνες ιστορίας και εμπειρίας στο Private Banking,
προσφέροντας στους πελάτες της μία πραγματικά υψηλότατου
επιπέδου διεθνή τραπεζική εμπειρία. Οίκοι, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από συνέχεια, σταθερότητα και μακρόπνοη προοπτική
για το μέλλον. Η συνεργασία αυτή προσφέρει στους πελάτες
της Τράπεζας Πειραιώς τη δυνατότητα να απολαμβάνουν υπηρεσίες από καλά κεφαλαιοποιημένους και ανεξάρτητους χρηματοπιστωτικούς οίκους, με υψηλή εξειδίκευση στον τομέα
του Private Banking.
Η βασική κατεύθυνση στην οποία κινείται το International
Private Banking της Τράπεζας Πειραιώς, είναι η δημιουργία
μιας ουσιαστικής εμπειρίας Private Banking, που υπερβαίνει
τις προσδοκίες των πελατών του. •

Η Ελλaδα αποτελεi τον παράδεισο
του yachting παγκοσμίως. Xάρη στην
ποιοτική της διαφορά από τους βασικούς
ανταγωνιστές της στη Μεσόγειο, τη Νότια Γαλλία και την Ιταλία, έχει μπει στην
ατζέντα της ενοικίασης πολυτελών σκαφών ανεβάζοντας συνεχώς τις ναυλώσεις
επανδρωμένων σκαφών. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε γιατί είναι λίγοι οι
προορισμοί στο κόσμο που μπορούν να
προσφέρουν τόσα πολλά. Η χώρα μας
έχει μοναδικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Αποτελεί έναν από τους καλύτερους προορισμούς για yachting, γιατί
συνδυάζει την απουσία ακραίων καιρικών
φαινομένων, όπως παλίρροιες και τυφώνες με την ασφάλεια. Στα νερά μας δεν
σημειώνονται πειρατείες και δεν υπάρχει εχθρική θαλάσσια ζωή. Όπου και να
πλεύσεις, δεν είσαι ποτέ πολύ μακριά από
τη στεριά και ένα ασφαλές καταφύγιο. Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη, Σποράδες,
τα νησιά του Ιονίου και του Αργοσαρωνικού, το καθένα με το δικό του χρώμα και
αρχιτεκτονική, με τοπικές λιχουδιές και
μουσικές, με ξεχωριστή προσωπικότητα
- όλα βρίσκονται σε κοντινές αποστάσεις.
Πολλοί δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι
υπάρχουν τόσες εναλλαγές σε μια σχετικά
μικρή χώρα, αλλά όταν καταφέρουν να το
βιώσουν, μένουν άφωνοι. Αν προσθέσει

κανείς τον εξαιρετικό καιρό που μπορούν
να απολαύσουν οι ναυλωτές για σχεδόν
8 μήνες κάθε χρόνο, έχουμε τον ιδανικό
προορισμό.
Επισκέπτες καταφθάνουν από όλες
τις γωνιές του πλανήτη αλλά, τα τελευταία χρόνια, η πλειοψηφία προέρχεται
από τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και την Ασία.
Παρατηρείται μια αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος από Αμερικανούς, οι οποίοι
«επιστρέφουν» στη Μεσόγειο εκμεταλλευόμενοι την ευνοϊκή συναλλαγματική
ισοτιμία δολαρίου-ευρώ. Οι Ασιάτες, κυριώς από την Κίνα, την Ινδία και τη Μέση
Ανατολή, επισκέπτονται την Ελλάδα για
διαφορετικούς λόγους. Ας ξεκινήσουμε
από το γεγονός ότι οι περισσότεροι δεν
έχουν ακόμα δικό τους σκάφος. Η Ελλάδα
ίσως και να είναι η πρώτη τους επαφή με
το luxury yachting. Εδώ θα βιώσουν μια
πρωτόγνωρη εμπειρία, θα αποφασίσουν
αν τους ταιριάζει και, στη συνέχεια, αν
αξίζει να επενδύσουν στην αγορά ενός
δικού τους σκάφους. Ο δεύτερος λόγος
συνδέεται με την άνοδο που σημειώνεται
στην οικονομία τους και δημιουργεί μια
νέα τάξη με υψηλό διαθέσιμο εισόδημα.
Μαζί της δημιουργείται η επιθυμία για
νέους προορισμούς, καθώς οι θάλασσες
στην Ασία (με εξαίρεση της Ταϊλάνδης
και της Ινδονησίας) δεν προσφέρουν το
κατάλληλο περιβάλλον για διακοπές με
σκάφος. Ο τρίτος λόγος είναι η ιδιαίτερη
έλξη που νοιώθουν Κινέζοι, Γιαπωνέζοι
και Ινδοί για την Ελλάδα. Είναι γνώστες
της ιστορίας μας, εκτιμούν την ζεστή και
γενναιόδωρη φιλοξενία των Ελλήνων,
μοιράζονται μαζί μας τον σεβασμό για
τις παραδόσεις και γενικά αισθάνονται
ασφαλείς στη χώρα μας.
Όποια και να είναι όμως η προέλευσή
τους, οι περισσότεροι επισκέπτες που επιλέγουν να περάσουν τις διακοπές τους πάνω σε ένα σκάφος συμβουλεύονται έναν
charter broker. Και αυτό είναι το βασικό
κοινό του Mediterranean Yacht Show
(MEDYS), της μεγαλύτερης Β2Β έκθεσης
στον κόσμο όσον αφορά στα επανδρωμένα
επαγγελματικά σκάφη. Όταν το MEDYS
ανοίγει τις πύλες του στο Ναύπλιο, υποδέχεται την αφρόκρεμα των charter brokers
από το εξωτερικό και ταυτόχρονα προβάλλει την Ελλάδα, τον θαλάσσιο τουρισμό
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«Η Ελλάδα
παρουσιάζει
αύξηση στον
αριθμό ναυλώσεων
επανδρωμένων
σκαφών τα τελευταία
5 χρόνια»
και τα ελληνικά επαγγελματικά σκάφη
σε όλο τον κόσμο. Και το ευχάριστο είναι ότι η Ελλάδα, χάρη στα μοναδικά της
πλεονεκτήματα και με τη βοήθεια του
MEDYS, παρουσιάζει συνεχόμενη αύξηση
στον αριθμό ναυλώσεων επανδρωμένων
σκαφών τα τελευταία 5 χρόνια. Η μελέτη
που δημοσίευσε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ),
τον Οκτώβριο 2018, εκτιμά ότι ο άμεσος
οικονομικός αντίκτυπος του ελληνικού
yachting είναι €800 εκατομμύρια και το
συνολικό αποτέλεσμα (άμεσο και έμμεσο) είναι €2,12 δισεκατομμύρια. Ο κλάδος
υποστηρίζεται από περισσότερους από
25.000 εργαζόμενους και, παρ’ ότι συμβάλλει ήδη σημαντικά στην οικονομία
μας, έχει τις δυνατότητες για περαιτέρω
ανάπτυξη. Οι charter brokers του εξωτερικού, οι οποίοι υλοποιούν πάνω από
το 95% των ναύλων, έχουν την ευκαιρία
να εξετάσουν και να αξιολογήσουν ένα
μέρος του εντυπωσιακού στόλου μας (ο
οποίος στο συνολό του μετρά 5.100 ελληνικά επαγγελματικά σκάφη).
Χρόνο με το χρόνο, η Ελλάδα αποδεικνύεται όλο και πιο γοητευτική. Αν βελτιωθεί και η οργάνωση των υποδομών σε
επίπεδο μαρίνων, ώστε και οι ιδιοκτήτες
σκαφών από το εξωτερικό να αφήνουν
στην Ελλάδα τα σκάφη τους για όλη την
περίοδο του χειμώνα, θα έχουμε καταφέρει να ολοκληρώσουμε την ήδη σαγηνευτική εικόνα της χώρας. •

* O Μιχάλης Σκουλικίδης είναι
Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου
Θαλάσσιου Τουρισμού – Greek Yachting
Association και CEO της Atalanta
Golden Yachts.
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