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Σύντοµο Ιστορικό

Σύντοµο Ιστορικό
Η ιστορία της Alpha Bank ξεκινά από την εµπορική

Την 11 Απριλίου 2000 εγκρίθηκε η συγχώνευση

επιχείρηση που ίδρυσε στην Καλαµάτα το 1879

της Ιονικής Τραπέζης µε απορρόφηση από την

ο Ιωάννης Φ. Κωστόπουλος και η οποία σύντοµα

Alpha Τράπεζα Πίστεως. Η νέα διευρυµένη Τράπεζα

εισήλθε στις τραπεζικές εργασίες, ιδίως στην αγορά

που προέκυψε από τη συγχώνευση λειτουργεί µε

συναλλάγµατος.

τον διακριτικό τίτλο Alpha Bank.

Το 1918 το τραπεζικό τµήµα του οίκου Ι. Φ.

Η Alpha Bank εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό

Κωστοπούλου µετονοµάσθηκε σε Τράπεζα Καλαµών.

Σταδίου αριθ. 40, και είναι καταχωρισµένη στο

Το 1924 η έδρα της µεταφέρθηκε στην Αθήνα και

Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών µε αριθµό

η Τράπεζα ονοµάσθηκε Τράπεζα Ελληνικής

6066/06/Β/86/05. Η διάρκειά της έχει ορισθεί έως

Εµπορικής Πίστεως. Το 1947 η επωνυµία άλλαξε

το 2100, δύναται δε να παραταθεί µε απόφαση της

σε Τράπεζα Εµπορικής Πίστεως, αργότερα, το 1972

Γενικής Συνελεύσεως.

σε Τράπεζα Πίστεως και τέλος τον Μάρτιο του 1994
σε Alpha Τράπεζα Πίστεως. Η Τράπεζα γνώρισε
µεγάλη ανάπτυξη τις τελευταίες δεκαετίες. Εκτός
από την προσφορά τραπεζικών υπηρεσιών και
προϊόντων, εξελίχθηκε σε έναν ολοκληρωµένο
Όµιλο παροχής οικονοµικών υπηρεσιών. Το 1999
πραγµατοποιήθηκε η εξαγορά του 51% των µετοχών
της Ιονικής Τραπέζης.

Η Alpha Bank είναι ένας σύγχρονος Όµιλος επιχειρήσεων του χρηµατοπιστωτικού τοµέα ο οποίος
προσφέρει ευρύ φάσµα χρηµατοοικονοµικών
υπηρεσιών σε ιδιώτες και επιχειρήσεις στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό, εξυπηρετώντας περίπου 4 εκατ.
πελάτες. ∆ραστηριοποιείται στις αγορές της Νοτιο ανατολικής Ευρώπης (Ρουµανία, Σερβία, Βουλγαρία,
Π.Γ.∆.Μ., Αλβανία, Κύπρος, Ουκρανία), ενώ έχει
επίσης παρουσία στο Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη.
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Μετοχή

Βασικά Μεγέθη
(Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Μεταβολή %

2008

2007

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Σύνολο Ενεργητικού

19,4%

65.270

54.684

∆άνεια και Απαιτήσεις κατά Πελατών

20,5%

50.705

42.072

Καταθέσεις

22,7%

42.547

34.665

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

-8,2%

3.941

4.291

Μετοχή
Η Alpha Bank, η οποία είναι εισηγµένη στο Χρηµατι-

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της

στήριο Αθηνών από το 1925, µε κεφαλαιοποίηση

Τραπέζης, την 3.4.2008, ενέκρινε την αγορά ιδίων

ύψους Ευρώ 2,75 δισ. κατά την τελευταία ηµέρα

µετοχών, έως και την 3.4.2010, µέχρι ποσοστού 5%

του 2008, κατατάσσεται ως η έκτη µεγαλύτερη

του εκάστοτε καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου,

εισηγµένη εταιρία στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.

µε κατώτατη τιµή αγοράς Ευρώ 1 και ανώτατη τιµή

Στο τέλος του έτους η κεφαλαιοποίηση της Τραπέζης
αντιπροσώπευε το 5,38% και 13,07% της κεφαλαιο-

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ποιήσεως των εταιριών του Γενικού και του Τραπε-

Σύνολο Εσόδων

4,8%

2.346

2.237

ζικού ∆είκτη του Χρηµατιστηρίου Αθηνών αντιστοί-

Σύνολο Εξόδων

14,9%

1.178

1.025

χως, ενώ η συµµετοχή της µετοχής στον δείκτη

Καθαρά Κέρδη

-33,4%

513

771(*)

-3,7%

1.167

1.212

-34,0%

1,26

1,90 (*)

Κέρδη προ Φόρων και Ζηµιών Αποµειώσεως
Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή (σε Ευρώ)

FTSE-ASE 20 ήταν 5,88%. Από τον Φεβρουάριο του
2004, η µετοχή συµµετέχει και στον δείκτη FTSE
Eurofirst 300, στον οποίο περιλαµβάνονται οι 300
µεγαλύτερες ευρωπαϊκές εταιρίες, ενώ συµµετέχει

∆ΕΙΚΤΕΣ

και σε άλλους σηµαντικούς διεθνείς δείκτες όπως,
3,0%

3,1%

µεταξύ άλλων, ο S&P Europe 350, ο FTSE Med 100,

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων

15,7%

25,4%

ο MSCI Europe, ο DJ Euro Stoxx και ο FTSE4Good.

Έξοδα / Έσοδα

50,2%

45,8%

∆είκτης Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας

10,1%

12,5%

8,3%

9,6%

Καθαρό Περιθώριο Τόκων

∆είκτης Βασικών Κεφαλαίων (TIER I)
ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ
Moody's
Standard & Poor's
Fitch Ratings

Α1

Α1

BBB+

Α-

Α-

Α-
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αποφάσεως και κατά το χρονικό διάστηµα από
8.4.2008 έως και 27.6.2008, η Τράπεζα προέβη
στην απόκτηση 7.989.610 ιδίων µετοχών, ανεβάζοντας το σύνολο των ιδίων µετοχών που κατείχε
σε 16.522.691, ήτοι ποσοστό 4,02% του καταβεβληµένου µετοχικού της κεφαλαίου. Την 30.6.2008,
διατέθηκαν, µέσω ιδιωτικής τοποθετήσεως,
στην εταιρία Paramount Services Holding Limited,
η οποία αποτελεί επενδυτικό φορέα εκπροσωπούντα
τα συµφέροντα της πλέον επιφανούς οικογενείας του
Κατάρ, 16.439.066 ιδιοκατεχόµενες µετοχές ή
ποσοστό 4% του καταβεβληµένου µετοχικού

Το σύνολο των µετοχών σε κυκλοφορία κατά την

κεφαλαίου της Τραπέζης. Επίσης, κατά το διάστηµα

31 ∆εκεµβρίου 2008 ανήλθε σε 410.976.652

από 4.7.2008 έως και 31.12.2008, η Τράπεζα

µετοχές, ενώ ο αριθµός των Μετόχων της Τραπέζης

προέβη στην απόκτηση 5.599.733 ιδίων µετοχών.

ανερχόταν σε περίπου 115.000 εκ των οποίων 1.779

Έτσι, το σύνολο των ιδίων µετοχών που η Τράπεζα

θεσµικοί επενδυτές, οι οποίοι κατείχαν το 50% των

κατείχε, την 31.12.2008, ανήρχετο σε 5.683.358,

µετοχών ( Έλληνες 10%, ξένοι 40%).

ήτοι ποσοστό 1,38% του καταβεβληµένου µετοχικού

Η συνεχιζόµενη ανάπτυξη των εργασιών του Οµίλου
συµβάλλει στην προσέλκυση εγχώριων και ξένων

(*) Μη συµπεριλαµβανοµένου του κέρδους από την πώληση της Alpha Ασφαλιστικής ύψους Ευρώ 80,4 εκατ.

αγοράς Ευρώ 33 ανά µετοχή. ∆υνάµει της ανωτέρω

της κεφαλαίου, συνολικής αξίας κτήσεως Ευρώ
68.984.548,89.

επενδυτών, διαµορφώνοντας την εµπορευσιµότητα

Εκτός από την ελληνική κεφαλαιαγορά, η µετοχή

της µετοχής για το έτος 2008 σε 1.422.261 τεµάχια

είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο του Λονδίνου

περίπου κατά µέσο όρο, ανά συνεδρίαση, ενώ

µε τη µορφή διεθνών πιστοποιητικών (GDRs), ενώ

η µέση ηµερήσια αξία των συναλλαγών µετοχών

διαπραγµάτευσή της γίνεται εκτός χρηµατιστηριακού

ανήλθε σε Ευρώ 24 εκατ.

κύκλου στην αγορά της Νέας Υόρκης (ADRs).
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Επιστολή του Προέδρου
Προς

Ταυτοχρόνως, για την ενδυνάµωση του ισολογισµού

τους Μετόχους, τους Πελάτες

µας, προβήκαµε σε προληπτική διενέργεια προβλέ-

και το Προσωπικό

ψεων, ενόψει της αναµενόµενης αυξήσεως των

Το 2008 συνεχίσθηκε η ανοδική πορεία µας παρά

επισφαλειών.

την πρωτοφανή χρηµατοοικονοµική κρίση και την

Το 2009 θα σηµειωθεί πτώση του ρυθµού ανόδου

ύφεση που έπληξε την παγκόσµια οικονοµία. Σε ένα

του παγκόσµιου ΑΕΠ. Ενθαρρυντικό, όµως, είναι το

δυσµενές λειτουργικό περιβάλλον κατορθώσαµε να

γεγονός ότι αναµένεται ανάκαµψη της παγκόσµιας

διατηρήσουµε την κερδοφορία µας σε ικανοποιητικό

οικονοµίας κυρίως από το 2010, παρά το ότι η

επίπεδο.

αβεβαιότητα ως προς τις εξελίξεις εξακολουθεί
ακόµη να είναι µεγάλη. Προβλέπεται επίσης αύξηση

αποτελέσµατα καθώς λαµβάνονται και µέτρα για την

ελλειµµάτων στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών

εξυγίανση των τραπεζών και την αποκατάσταση της

της χώρας. Απαιτούνται επιπλέον παρεµβάσεις για

οµαλής λειτουργίας του χρηµατοοικονοµικού

την αποτελεσµατική λειτουργία των αγορών, την

συστήµατος παγκοσµίως. Στόχος είναι η περαιτέρω

ισχυροποίηση των συνθηκών ανταγωνισµού και,

οµαλοποίηση της χρηµατοδοτήσεως των επιχειρή-

τέλος, για την προώθηση ουσιαστικών µεταρρυθµί-

σεων και των νοικοκυριών στις ανεπτυγµένες χώρες

σεων στη δηµόσια διοίκηση.

αλλά και στις αναπτυσσόµενες οικονοµίες.

Το 2009, λόγω του δυσµενούς οικονοµικού περιβάλ-

Η οικονοµική δραστηριότητα των χωρών της Νοτιοα-

λοντος, οι τραπεζικές εργασίες αναµένεται να

νατολικής Ευρώπης προβλέπεται να µειωθεί

αυξηθούν µε χαµηλότερο ρυθµό. Υπό τις συνθήκες

σηµαντικά, λόγω της υφέσεως και της επιβραδύν-

αυτές, εντείνουµε τις προσπάθειές µας για την

σεως των εισροών κεφαλαίων από το εξωτερικό,

ενδυνάµωση της Τραπέζης, προσανατολιζόµενοι στη

καθώς µειώνεται η διάθεση για ανάληψη κινδύνων.

στήριξη της ελληνικής οικονοµίας και στην ενίσχυση

του όγκου του διεθνούς εµπορίου και αποκατάσταση

Πολλές από αυτές τις οικονοµίες παραµένουν

της σταθερότητας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής

µίας οµαλής ροής κεφαλαίων προς τις αναπτυσσόµε-

ευάλωτες στην κρίση, κυρίως λόγω των διευρυµέ-

Ευρώπης. Mεταξύ άλλων, ενισχύουµε περαιτέρω

νες οικονοµίες, µετά τη στενότητα πόρων που θα

νων ελλειµµάτων στο ισοζύγιο των εξωτερικών

την ρευστότητά µας, εφαρµόζουµε αυστηρότερα

αντιµετωπίσουν το 2009. Ήδη, πάντως, έχουν

πληρωµών. Τα τελευταία έτη, οι χώρες αυτές είχαν

πιστωτικά κριτήρια και λαµβάνουµε µέτρα για τον

σεων µε υψηλό επιτόκιο, ιδίως το τελευταίο τρίµηνο

αρχίσει να εµφανίζονται οι πρώτες ενδείξεις εξόδου

ταχύρρυθµη ανάπτυξη που ετροφοδοτείτο από

έλεγχο του λειτουργικού µας κόστους. Ταυτοχρό-

του έτους, καθώς οι διεθνείς αγορές χρήµατος και

από την ύφεση µετά τη συγχρονισµένη κινητοποίηση

υψηλό ρυθµό πιστωτικής επεκτάσεως, χωρίς να

νως, προχωρούµε στην ανατιµολόγηση των δανείων

κεφαλαίου συρρικνώθηκαν ή σταµάτησαν να

των κυβερνήσεων στις αναπτυγµένες χώρες,

έχει, όµως, επιτευχθεί η αναγκαία πρόοδος στον

µε ταχύτερο ρυθµό και στην µείωση των υπερβολικά

λειτουργούν.

ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την

τοµέα των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων.

υψηλών επιτοκίων των προθεσµιακών καταθέσεων,

Ο ρυθµός πιστωτικής επεκτάσεως στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό αποκλιµακώθηκε σηµαντικά λόγω της
οικονοµικής υφέσεως. Το κόστος του χρήµατος
αυξήθηκε υπερβολικά λόγω της προσπάθειας που
έγινε για την προσέλκυση προθεσµιακών καταθέ-

Ιαπωνία.
Το 2009 είναι έτος καµπής για την ελληνική οικονο-

Ένα τέτοιο περιβάλλον αστάθειας των αγορών

έτσι ώστε να ενισχύσουµε το καθαρό επιτοκιακό
περιθώριο της Τραπέζης.

απαιτεί την εξασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου

Στις αναπτυγµένες χώρες εφαρµόζονται ήδη µέτρα

µία, καθώς µετά από µακρά περίοδο δυναµικής

ρευστότητας και επάρκειας κεφαλαίων καθώς και

επεκτατικής δηµοσιονοµικής κυρίως πολιτικής.

αναπτύξεως, η χώρα µας επηρεάζεται ήδη από το

Εξάλλου, η Alpha Bank γνωρίζει να προσαρµόζεται

προβλέψεων για την κάλυψη του πιστωτικού

Τα µέτρα αυτά, σε συνδυασµό µε τη νοµισµατική

αρνητικό διεθνές οικονοµικό περιβάλλον, αν και σε

ώστε να λειτουργεί µε επιτυχία στις εκάστοτε

κινδύνου. Αξιοποιήσαµε όλες τις δυνατές επιλογές

πολιτική των µηδενικών κατ’ ουσίαν επιτοκίων και

βαθµό ίσως χαµηλότερο από πολλές άλλες χώρες.

συνθήκες, όπως έκανε µέχρι τώρα κατά τη

που είχαµε στη διάθεσή µας. Ενισχύσαµε τη ρευστό-

της παροχής ρευστότητας που εφαρµόζουν οι κεντρι-

Η κρισιµότητα της καταστάσεως, όµως, επιβάλλει

µακρόχρονη πορεία της, βασιζόµενη στο καλό όνοµα,

τητά µας µέσω τιτλοποιηθέντων στοιχείων του

κές τράπεζες, συµβάλλουν στην αύξηση της ενεργού

την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των διαρθρωτι-

την άρτια οργάνωση, το άριστο Προσωπικό, τις

ενεργητικού που χρησιµοποιήθηκαν ως ενέχυρο, για

ζητήσεως για την έξοδο από την κρίση. Η προσπάθεια

κών αδυναµιών της οικονοµίας και τη βελτίωση της

µακροχρόνιες σχέσεις εµπιστοσύνης µε τους

αναχρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική

επικεντρώνεται στο να αποτραπεί η περαιτέρω

διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της. Θα πρέπει

Πελάτες και τη συντηρητική πολιτική αναλήψεως

Τράπεζα και µέσω της εντάξεώς µας στο πρόγραµµα

µεγάλη αύξηση της ανεργίας, η οποία έχει ήδη λάβει

πρωτίστως να επιδιωχθεί χωρίς καθυστέρηση η

κινδύνων που ακολουθεί. Στη σηµερινή συγκυρία,

του Ελληνικού ∆ηµοσίου ενισχύσεως της ρευστότη-

µεγάλες διαστάσεις στις ΗΠΑ και σε ορισµένες

ουσιαστική µείωση των δηµοσιονοµικών ελλειµµά-

πάντως, αυτό που έχει σηµασία είναι η ενίσχυση του

τας στην οικονοµία. Όσον αφορά την κεφαλαιακή

χώρες της Ζώνης του Ευρώ. Υπάρχει επίσης ανάγκη

των και του δηµόσιου χρέους ώστε να γίνει δυνατή

ισολογισµού και η διατήρηση των καλών σχέσεων

µας βάση, είναι επαρκής για να καλύψει την

να αντιστραφεί εγκαίρως, µε συγκεκριµένα µέτρα, ο

η ελάφρυνση του κόστους του χρήµατος για τον

µε την πελατεία. Αυτό θα φέρει την Alpha Bank σε

ανάπτυξη των εργασιών µας αλλά και για να αντιµε-

δυσµενής πτωτικός κύκλος που επιβαρύνει την

δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα της οικονοµίας.

πλεονεκτική θέση καθώς θα ανακάµπτει η οικονοµία,

τωπισθούν ενδεχόµενες προκλήσεις που επιφυλάσ-

αγορά ακινήτων σε πολλές χώρες. Οι προσπάθειες

Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλισθεί η αύξηση

έτσι ώστε να συνεχίσει να αναπτύσσεται µε δυναµι-

σει το δυσµενές χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον.

αυτές αναµένεται να έχουν ικανοποιητικά και βιώσιµα

της εγχώριας αποταµιεύσεως και η µείωση των

σµό και εξωστρέφεια.
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Επιστολή του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου
Είναι γνωστό σε όλους µας ότι η Alpha Bank είναι

Στους 15.700 Εργαζοµένους της Alpha Bank, που

η µόνη εισηγµένη εταιρία που δίδει µέρισµα στους

κατανοούν τις συγκυριακές δυσκολίες και εργάζο-

Μετόχους αδιαλείπτως από το 1948. Εφέτος όµως,

νται αόκνως για την επίτευξη των στόχων της

παρά την ικανοποιητική κερδοφορία και τις προσδο-

Τραπέζης, απευθύνουµε ένα µεγάλο ευχαριστώ.

κίες των Μετόχων µας, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

Προς

έναντι 3,1% το 2007. Παρά την πτώση των εσόδων

τους Μετόχους, τους Πελάτες

διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου πελατών και της

και το Προσωπικό

επενδυτικής τραπεζικής κατά 28%, τα έσοδα από
προµήθειες διατηρήθηκαν στο περυσινό επίπεδο.

εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη

Στους Μετόχους µας, τέλος, δηλώνουµε ότι είµαστε

Το 2008, σε ένα δύσκολο επιχειρηµατικό περιβάλ-

µη διανοµή µερίσµατος σε µετρητά για το 2008,

προσηλωµένοι στην προάσπιση των συµφερόντων

λον, η κερδοφορία µας διαµορφώθηκε σε ικανοποιη-

Από την πλευρά των εξόδων, οι λειτουργικές

σύµφωνα µε την ερµηνεία που εδόθη στο νόµο 3723

τους. Με σταθερά και προσεκτικά βήµατα αντιµετω-

τικό επίπεδο. Επιβεβαιώσαµε τις επιχειρησιακές

δαπάνες αυξήθηκαν κατά 15%, σε Ευρώ 1.178 εκατ.,

περί ενισχύσεως της ρευστότητας της οικονοµίας

πίζουµε αποτελεσµατικά την κρίση καθώς θέτουµε

δυνατότητές µας και τη συνετή πολιτική που εφαρµό-

επηρεαζόµενες κυρίως από την αύξηση του λειτουρ-

τις βάσεις για µία δυναµική αναπτυξιακή και

ζουµε µε συνέπεια στη µακρόχρονη πορεία µας.

γικού κόστους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

κερδοφόρο πορεία.

Τα κέρδη προ φόρων, χωρίς τις προβλέψεις και τα

Η αύξηση αυτή οφείλεται στην επέκταση του δικτύου

αποτελέσµατα από χρηµατοοικονοµικές πράξεις,

µας µε 206 νέα Καταστήµατα και στην αύξηση του

αυξήθηκαν κατά 4% σε σύγκριση µε το ιστορικά

Προσωπικού κατά 2.100 άτοµα από το τέλος του

υψηλό αντίστοιχο αποτέλεσµα του 2007 και ανήλθαν

2007. Στην Ελλάδα, λειτούργησαν 36 νέα Καταστή-

σε Ευρώ 1,2 δισ. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε Ευρώ

µατα ώστε να ενισχυθεί η θέση µας στη λιανική

512 εκατ., µειωµένα κατά 33%, εν σχέση µε τα

τραπεζική και κυρίως στην προσέλκυση κεφαλαίων

αντίστοιχα κέρδη από συνεχιζόµενες δραστηριότητες

πελατείας. Τα νέα Καταστήµατα που δηµιουργούνται

του 2007, κυρίως λόγω της προληπτικής αυξήσεως

τόσο στην Ελλάδα, όσο και στη Νοτιοανατολική

των προβλέψεων σε Ευρώ 542 εκατ., προκειµένου

Ευρώπη, στελεχώνονται µε µικρότερο αριθµό

να έχουµε επάρκεια προβλέψεων για να αντιµετωπί-

Προσωπικού.

από το Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας. Εξάλλου, το
∆ιοικητικό Συµβούλιο έκρινε ότι η καταβολή
µερίσµατος υπό µορφή µετοχών δεν θα ήταν προς το
συµφέρον των Μετόχων. Στην παρούσα συγκυρία, η
διανοµή έστω και µικρού αριθµού νέων µετοχών θα

Αθήναι, 23 Ιουνίου 2009

ασκούσε πίεση στην ήδη χαµηλή τιµή της µετοχής
και επιπλέον θα είχε φορολογική επιβάρυνση που
µειώνει τελικώς την περιουσία των Μετόχων.
Στους Πελάτες µας που δοκιµάζονται από την κρίση,
τους διαβεβαιώνουµε ότι στεκόµαστε στο πλευρό
τους. Μαζί θα βγούµε από την κρίση.

Γιάννης Σ. Κωστόπουλος

σουµε το ενδεχόµενο επιδεινώσεως των πιστωτικών
συνθηκών στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική
Ευρώπη. Τα κέρδη ανά µετοχή ανήλθαν σε Ευρώ
1,26, ενώ η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων διαµορφώθηκε στο 16%. Τα αποτελέσµατα αυτά, εν µέσω

10

∆εδοµένης της κρίσεως, πρωταρχικός µας στόχος
ήταν η ενίσχυση του ισολογισµού µας, δίδοντας
έµφαση στην κεφαλαιακή µας επάρκεια, στον σχηµατισµό επαρκών προβλέψεων και στη ρευστότητα.

της επιδεινώσεως του διεθνούς οικονοµικού

Το 2008, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαµορ-

περιβάλλοντος, είναι ενθαρρυντικά και επιβεβαιώ-

φώθηκε στο 10,1% και ο δείκτης κεφαλαίων πρώτης

νουν την ισορροπηµένη λειτουργική µας βάση τόσο

διαβαθµίσεως ανήλθε στο ιδιαιτέρως ικανοποιητικό

στην Ελλάδα όσο και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη,

8,3%. Αξίζει να σηµειωθεί η εξαιρετική ποιότητα

όπου τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε Ευρώ

των κεφαλαίων µας, καθώς δεν επηρεάζονται

112 εκατ.

ουσιωδώς από υπεραξίες εξαγορών.

Το καθαρό έσοδο τόκων, επηρεασµένο από το

Οι δυσλειτουργίες στις διεθνείς χρηµαταγορές

αυξηµένο κόστος αντλήσεως ρευστότητος, κυρίως

βρήκαν την Τράπεζα µε επαρκή ρευστότητα. Τα υπό

το δεύτερο εξάµηνο του έτους, αυξήθηκε κατά 12%

διαχείριση κεφάλαια των πελατών υπερέβησαν την

και ανήλθε σε Ευρώ 1,8 δισ. µε το καθαρό περιθώ-

31.12.2008 τα Ευρώ 48 δισ. εκ των οποίων Ευρώ

ριο τόκων να παραµένει ουσιαστικά σταθερό στο 3%

42,5 δισ. αφορούσαν υπόλοιπα καταθέσεων, τα
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οποία σηµείωσαν αύξηση κατά Ευρώ 7,9 δισ., ή σε

δύσκολη οικονοµική κατάσταση, η Alpha Bank

εργασίες τους στην άµεση εξυπηρέτηση των πολύ

αναφορά θα πρέπει να γίνει για τον κλάδο της

ποσοστό 22,7%, εν σχέση µε την αντίστοιχη

ικανοποίησε 2.100 αιτήµατα χορηγήσεως στεγαστι-

µικρών επιχειρήσεων και σε Καταστήµατα Πλήρους

ναυτιλίας, όπου το χαρτοφυλάκιό µας, το οποίο είναι

περυσινή περίοδο. Στόχος µας πάντοτε είναι να

κού δανείου εκταµιεύοντας Ευρώ 214,1 εκατ.

Χρηµατοδοτικής Εξυπηρετήσεως. Συνεχίσθηκε

ενήµερο µε υψηλής ποιότητος πελατολόγιο, ανήλθε

υπάρχει ισορροπία στην αύξηση των καταθέσεων και

Την ίδια περίοδο, τα υπόλοιπα καταναλωτικών

επιτυχώς η συνεργασία µε το Ταµείο Εγγυοδοσίας

σε Ευρώ 1,6 δισ., σηµειώνοντας αύξηση 18,5%.

στην πιστωτική µας επέκταση. Πέραν όµως της

δανείων ενισχύθηκαν σε Ευρώ 3,6 δισ. ή κατά

Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Ταυτοχρόνως, οι καταθέσεις των ναυτιλιακών πελατών

αυξήσεως των καταθέσεων, η κάλυψη των αναγκών

19,5%. Όσον αφορά τις πιστωτικές κάρτες, η Alpha

(Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.). Ενδυναµώνουµε, επίσης, τη

ανήλθαν σε Ευρώ 1,8 δισ., αυξηµένες κατά 119%.

σε ρευστότητα στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική

Bank είναι ο µοναδικός στην Ελλάδα εκδότης και

συνεργασία µας µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύ-

Ευρώπη πραγµατοποιήθηκε µέσω τιτλοποιήσεων

αποδέκτης καρτών και των τριών µεγαλύτερων

σεων στον τοµέα της χρηµατοδοτήσεως των επενδυ-

στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων που

διεθνών συστηµάτων πληρωµών, American Express,

τικών σχεδίων µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων.

χρησιµοποιήθηκαν ως ενέχυρο για την άντληση

Visa, και MasterCard και κάτοχος ενός εκ των

Με τις ενέργειες αυτές, η Alpha Bank στηρίζει

ρευστότητος από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

µεγαλυτέρων χαρτοφυλακίων καρτών της αγοράς.

ενεργά την ελληνική µικροµεσαία επιχείρηση και

Συγκεκριµένα, τον Ιούλιο 2008 ολοκληρώσαµε την
πρώτη έκδοση καλυµµένων οµολόγων στεγαστικής
πίστεως στην Ελλάδα, ύψους Ευρώ 2 δισ. Οι
οµολογίες αυτές αξιολογήθηκαν από τους διεθνείς
οίκους πιστοληπτικής διαβαθµίσεως µε την ανώτερη

κατ’ επέκταση την ελληνική οικονοµία κατά το
Σε οργανωτικό επίπεδο, δηµιουργήσαµε τη
∆ιεύθυνση Πίστεως Ιδιωτών στην οποία ανατέθηκε η
κεντρική διαδικασία αξιολογήσεως αιτηµάτων για
προϊόντα καταναλωτικής πίστεως και η παρακολού-

δύσκολο έτος 2009. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, το
πρώτο τρίµηνο του 2009 οι νέες εκταµιεύσεις σε
µικροµεσαίες επιχειρήσεις ανήλθαν σε Ευρώ 1,7
δισ., που αντιστοιχούν σε 14.500 εγκριθέντα

Η έγκαιρη διάγνωση και η αποτελεσµατική αντιµετώπιση του πιστωτικού κινδύνου αποτελούν πρωταρχικό µέληµα της Alpha Bank καθώς και ανταγωνιστικό της πλεονέκτηµα. Για την αποτελεσµατική
διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, εκτός από τις
οργανωτικές αλλαγές, βελτιώνουµε συνεχώς τα
συστήµατά µας ώστε να παρέχεται η όσο το δυνατόν
πιο έγκαιρη και αποτελεσµατική υποστήριξη των
Μονάδων στη λήψη αποφάσεων και να προλαµβάνο-

διαβάθµιση ΑΑΑ. Εξίσου σηµαντική επιτυχία είχε και

θηση των αρχών και της πολιτικής διαχειρίσεως

αιτήµατα χρηµατοδοτήσεως. Επιπλέον, η Τράπεζα

νται τυχόν αρνητικές συνέπειες στα αποτελέσµατα.

η πρώτη τιτλοποίηση καταναλωτικών δανείων µε την

πιστωτικού κινδύνου, όπως αυτές διαµορφώνονται

επέδειξε και το 2008 την κοινωνική της µέριµνα

Ως εκ τούτου ο δείκτης καθυστερήσεων σηµείωσε

έκδοση οµολογιών ύψους Ευρώ 1,5 δισ. Εντός του

από την επίσης νεοσυσταθείσα ∆ιεύθυνση ∆ιαχειρί-

στηρίζοντας περιοχές της περιφέρειας που επλήγη-

µικρή µόνο αύξηση σε 3,9%, έναντι 3,7% στο τέλος

2009, το απόθεµα των αναχρηµατοδοτούµενων από

σεως Πιστωτικού Κινδύνου Λιανικής Τραπεζικής.

σαν από φυσικές καταστροφές, µε την προσφορά

του 2007. Οι συσσωρευµένες προβλέψεις για την

την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τίτλων πρόκειται

Στην καταναλωτική, όπως και στη στεγαστική πίστη,

επιπλέον πιστωτικών διευκολύνσεων για την

κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου διαµορφώθηκαν σε

να αυξηθεί κατά Ευρώ 4,4 δισ., µέσω επιπρόσθετων

ολοκληρώθηκε η µηχανογραφική ένταξη του

ενίσχυση των επιχειρήσεων και των επαγγελµατιών

Ευρώ 1,2 δισ., καλύπτοντας ποσοστό 61% των

τιτλοποιήσεων στοιχείων του ενεργητικού µας.

συνόλου των Καταστηµάτων στην κεντρική διαχεί-

των περιοχών αυτών, πέραν εκείνων που επρόκειτο

καθυστερήσεων του χαρτοφυλακίου µας. Έτσι,

Πέραν αυτών, από τις Κυβερνητικές ρυθµίσεις για

ριση της διαδικασίας εγκρίσεων. Με τις ενέργειες

να χορηγηθούν στο πλαίσιο των σχετικών Υπουργι-

συµπεριλαµβανοµένων των υψηλής ποιότητας

την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας,

αυτές επιτυγχάνεται ο στόχος της ενιαίας και

κών Αποφάσεων.

εξασφαλίσεων, η κάλυψη των καθυστερήσεων

αναλογούν στην Τράπεζα περίπου Ευρώ 5,5 δισ.

αποτελεσµατικής διαχειρίσεως του χαρτοφυλακίου
µας καθώς και ο περιορισµός του λειτουργικού και

Οι χορηγήσεις αυξήθηκαν κατά 21,1%, και διαµορ-

πιστωτικού κινδύνου.

ανέρχεται σε 140%, ποσοστό ιδιαιτέρως ικανοποιηΣτο πλαίσιο της νέας οργανωτικής δοµής του τοµέως
των εργασιών µας µε τις µεσαίες επιχειρήσεις, το

τικό, λαµβάνοντας υπόψη και τη συντηρητική
σύνθεση του χαρτοφυλακίου µας.

έτος 2008 ολοκληρώθηκε η δηµιουργία των δέκα

φώθηκαν σε Ευρώ 52 δισ. Στην ελληνική αγορά, η
στεγαστική και καταναλωτική πίστη καθώς και οι

Οι χρηµατοδοτήσεις προς µικρές επιχειρήσεις

συνολικά Επιχειρηµατικών Κέντρων, τα οποία έχουν

Η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της Alpha

χρηµατοδοτήσεις προς µικρές επιχειρήσεις, παρά την

αυξήθηκαν κατά 14%, εκ των οποίων τα δάνεια προς

την ευθύνη των εργασιών για το σύνολο των

Bank οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στο εκτεταµένο

πτωτική τάση που παρουσιάζουν, εξακολουθούν να

τις πολύ µικρές επιχειρήσεις σηµείωσαν σηµαντική

µεσαίων επιχειρήσεων της Τραπέζης, που ανέρχο-

πρόγραµµα λειτουργικού ανασχεδιασµού που

αυξάνονται µε ρυθµό σηµαντικά υψηλότερο εν σχέση

αύξηση υπολοίπων κατά 20%. Το 2008 ολοκληρώ-

νται σε περίπου 6.500. Το χαρτοφυλάκιό µας

εφαρµόζουµε τα τελευταία έτη. Σηµαντικό ήταν το

µε τις χώρες της Ευρωζώνης. Στο τέλος του έτους,

θηκαν έργα υποδοµής και αναδιαρθρώσεως του

σηµείωσε αύξηση της τάξεως του 15%. Όσον αφορά

έργο της υποστηρίξεως νέων προϊόντων που

τα υπόλοιπα στεγαστικής πίστεως της Τραπέζης

τοµέως µικρών επιχειρήσεων, όπως η αναδιοργά-

τις µεγάλες επιχειρήσεις, το υπόλοιπο των πιστοδο-

δηµιουργήθηκαν στη διάρκεια του 2008 αλλά και της

ανήλθαν σε Ευρώ 11,2 δισ., αυξηµένα κατά 13,3%,

νωση χρηµατοδοτικών εργασιών των Καταστηµάτων

τήσεων ανήλθε σε Ευρώ 10,6 δισ., καταγράφοντας

αναβαθµίσεως των υφισταµένων. Ολοκληρώθηκε η

παρά τη µειωµένη ζήτηση κατά το δεύτερο εξάµηνο

µε διάκρισή τους σε Καταστήµατα Βασικής Χρηµατο-

αύξηση της τάξεως του 14% ενώ τα υπόλοιπα των

δηµιουργία εξειδικευµένων κεντρικών µονάδων

του έτους. Στο πρώτο τρίµηνο του 2009, παρά την

δοτικής Εξυπηρετήσεως, τα οποία εστιάζουν τις

καταθέσεών τους αυξήθηκαν κατά 73%. Ιδιαίτερη

υποστηρίξεως προϊόντων και υπηρεσιών. ∆ίδοντας
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Επιστολή του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου

έµφαση στα εναλλακτικά δίκτυα, βελτιώσαµε τις

αντίστοιχες Μονάδες της Ελλάδος. Η Alpha Bank

της Alpha Bank. Για τον σκοπό αυτό δηµιουργήσαµε

Η πολιτική µας για την προστασία του περιβάλλο-

υπηρεσίες Web Banking επιχειρήσεων και ιδιωτών,

αναδεικνύεται σταδιακά σε µια από τις κυριότερες

ένα πρότυπο Εκπαιδευτικό Κέντρο που λειτουργεί

ντος, εκτός από ενέργειες για την ανακύκλωση και

εγκαταστήσαµε 79 νέα ΑΤΜ και 118 Κέντρα Αυτόµα-

τράπεζες τις Νοτιοανατολικής Ευρώπης, διαδραµατί-

στον Άγιο Στέφανο Αττικής. ∆ιαθέτει 16 αίθουσες

διαχείριση ρυπογόνων υλικών, περιλαµβάνει για

των Συναλλαγών, µε αποτέλεσµα να µειωθεί στο

ζοντας όλο και πιο σηµαντικό ρόλο στη σταθεροποί-

διδασκαλίας, πλήρως εξοπλισµένες µε εποπτικά

όλες τις κτηριακές µας εγκαταστάσεις προγράµµατα

52% το ποσοστό των συναλλαγών που διενεργείται

ηση και ανασυγκρότηση των οικονοµιών της ευρύτε-

µέσα καθώς και αµφιθέατρο 150 θέσεων που

εξοικονοµήσεως νερού και ηλεκτρικής ενέργειας,

από το δίκτυο Καταστηµάτων, παρά τη συνεχή

ρης περιοχής, µαζί µε διεθνείς χρηµατοοικονοµικούς

προορίζεται για διαλέξεις, συνέδρια, σεµινάρια και

την αξιοποίηση υπογείων υδάτων, τη µείωση της

αύξηση του συνολικού όγκου των συναλλαγών.

και διακρατικούς οργανισµούς.

λοιπές εκπαιδευτικές εκδηλώσεις. Το 2008 πραγµα-

καταναλώσεως πετρελαίου θερµάνσεως µε τη χρήση

τοποιήθηκαν περισσότερα από 800 εκπαιδευτικά

φυσικού αερίου καθώς και τη χρήση υλικών φιλικών

προγράµµατα στα οποία συµµετείχαν 4.300 Υπάλλη-

προς το περιβάλλον. Επιπλέον, στηρίζουµε µέσω

λοι. Στις εγκαταστάσεις του Κέντρου λειτουργεί

χορηγιών περιβαλλοντικά προγράµµατα όπως είναι

γυµναστήριο για το Προσωπικό, άρτια εξοπλισµένο

οι «Γαλάζιες Σηµαίες» και «Φύση χωρίς Σκουπίδια»

ιατρείο, καθώς επίσης και εστιατόριο. Ιδιαίτερη

της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης και

αναφορά θα πρέπει να γίνει και στο νέο βιοκλιµατικό

το εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξοικονοµήσεως νερού

Μεταξύ των σηµαντικότερων έργων που υλοποιήθηκαν το 2008 συγκαταλέγονται η εγκατάσταση και
λειτουργία συστήµατος προστασίας από το ξέπλυµα
χρήµατος καθώς και το νέο σύστηµα διαχειρίσεως
ληξιπρόθεσµων οφειλών στο οποίο δόθηκε άµεση
προτεραιότητα. Το πρόγραµµα αναβαθµίσεως της

Το 2008 οι καταθέσεις ανήλθαν σε Ευρώ 6,1 δισ.
σηµειώνοντας αύξηση κατά 15% έναντι 5% του
συνόλου της αγοράς. Οι χορηγήσεις αυξήθηκαν κατά
48% σε Ευρώ 11,2 δισ., ρυθµός διπλάσιος της
αγοράς, µε αποτέλεσµα να αυξηθεί το µερίδιό µας
από 7,3% το 2007 σε 8,5% το 2008. Το µέγεθος

κτίριο της Τραπέζης επί της Λεωφόρου Αθηνών 103,

«Watersave» της περιβαλλοντικής οργανώσεως

αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 22% του συνόλου των

το οποίο είναι πρωτοποριακής αρχιτεκτονικής

∆ίκτυο Μεσόγειος SOS.

χορηγήσεών µας σε ενοποιηµένη βάση. Παράλληλα,

κατασκευή και πληροί υψηλές προδιαγραφές

το 2009. Το 2008 πιστοποιήθηκαν οι εργασίες της

ένας από τους πρωταρχικούς στόχους είναι η

ενεργειακής αποδόσεως και φιλικότητας προς το

Υπηρεσίας Εξυπηρετήσεως Πελατών, ∆ιεθνούς

διαφύλαξη της ποιότητας του χαρτοφυλακίου µας,

περιβάλλον. Παράλληλα, η Τράπεζα προωθεί την

Εµπορίου και ανανεώθηκε η πιστοποίηση της

που επιτυγχάνουµε µε τη συνεχή βελτίωση των

ιδέα του Εθελοντισµού µέσω διαφόρων πρωτοβου-

∆ιευθύνσεως Mηχανογραφικών Eφαρµογών.

εγκριτικών διαδικασιών και παρακολούθηση των

λιών κοινωνικού και περιβαλλοντικού περιεχοµένου.

ληξιπρόθεσµων οφειλών µέσω της κεντρικής διαχει-

Αξίζει να σηµειωθεί η έντονη συµµετοχή εθελοντών

ρίσεως αυτών. Ως αποτέλεσµα, το ποσοστό καθυστε-

της Τραπέζης σε εκδηλώσεις ανακυκλώσεως,

ρήσεων διατηρήθηκε κατά το 2008 σε χαµηλό

δενδροφυτεύσεων και καθαρισµού ακτών.

ποιότητoς των παρεχόµενων υπηρεσιών περιλαµβάνει µεταξύ άλλων την πιστοποίηση Μονάδων κατά το
πρότυπο ISO 9001, κάτι που θα συνεχισθεί και κατά

Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη αντιµετωπίζουµε τις
προκλήσεις µε την αύξηση της παραγωγικότητας και
κυρίως της αναγνωρισιµότητας της Τραπέζης στις
χώρες αυτές, µέσω της πυκνώσεως του ∆ικτύου µε
τη δηµιουργία Καταστηµάτων σε αστικές περιοχές
αλλά και στην ευρύτερη περιφέρεια. Ήδη, σε κάθε
χώρα, διαθέτουµε ∆ίκτυο εθνικής εµβέλειας.
Η παρουσία της Τραπέζης υποστηρίζεται από ένα

επίπεδο και διαµορφώθηκε σε 2%. Στο γεγονός
αυτό συνέβαλε και η πολιτική αναπτύξεως της
Τραπέζης στο εξωτερικό, η οποία δεν στηρίχθηκε
στην εξαγορά τραπεζών, αλλά στην αυτόνοµη
ανάπτυξη δικτύου Καταστηµάτων, µεταφέροντας έτσι
την πολιτική, τη δοµή και τα συστήµατα της Ελλάδος.

ισχυρό δίκτυο 610 Καταστηµάτων σε όλες σχεδόν

Για ένα ακόµη έτος, η προσφορά µας προς το
κοινωνικό σύνολο ήταν σηµαντική. Ικανοποιήθηκε
πλήθος αιτηµάτων χορηγιών καθώς και προγραµµάτων για την προώθηση του Αθλητισµού και του
Πολιτισµού. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται το

λειτουργία µας, µε ευαισθησία για την κοινωνία και
το περιβάλλον, βελτιώνουµε διαρκώς το επίπεδο
των προϊόντων και των υπηρεσιών µας, ικανοποιώντας µε αξιοπιστία και συνέπεια τις τραπεζικές
ανάγκες των Πελατών.
Θέλω, τέλος, να ευχαριστήσω το Προσωπικό για την
ενεργό συµµετοχή όλων στην πορεία της Τραπέζης.
Ο ζήλος, η αφοσίωση και η διαρκής κατάρτιση των
εργαζοµένων αποτελούν τους κύριους συντελεστές
που καθιστούν εφικτή την επιτυχηµένη πορεία µας
προς το µέλλον.

«Αθλητικό Πανόραµα Alpha Bank» που προβάλει την

τις σηµαντικές πόλεις των χωρών, µε 7.120 άτοµα

Η πολιτική µας σε θέµατα Ανθρωπίνου ∆υναµικού,

Τράπεζα µε εκδηλώσεις εντός και εκτός Ελλάδος, η

Προσωπικό. Σε οργανωτικό επίπεδο, η αποτελεσµατι-

περιβαλλοντικής πολιτικής και κοινωνικής προσφο-

συµµετοχή της Τραπέζης ως χορηγού στον Κλασικό

κότητά µας έχει βελτιωθεί σηµαντικά µε την δηµιουρ-

ράς αποτυπώνεται στον Απολογισµό Εταιρικής

Μαραθώνιο Αθηνών καθώς και διάφορα προγράµ-

γία τοµέων λιανικής και εταιρικής τραπεζικής, καθώς

Κοινωνικής Ευθύνης που εκδίδεται σε ιδιαίτερο

µατα εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Ιδιαίτερη µνεία

και αντίστοιχων υποστηρικτικών Μονάδων, την

τεύχος. Ειδικότερα, η Τράπεζα αναγνωρίζει, επιβρα-

πρέπει να γίνει στη συνεισφορά σε αυτούς τους

εγκατάσταση νέου πληροφοριακού συστήµατος, την

βεύει και φροντίζει τη συνεχή εξέλιξη του Ανθρωπί-

τοµείς µε το έργο που επιτελούν τα Ιδρύµατα

κεντρική διαχείριση διαδικασιών και την υποστήριξη

νου ∆υναµικού της. Η εκπαίδευση και η επιµόρφωση

Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου και Ευσταθίας Ι.

και τον συντονισµό των εργασιών εξωτερικού από τις

του Προσωπικού εντάσσονται στις προτεραιότητες

Κωστοπούλου.
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Αθήναι, 23 Ιουνίου 2009

∆ηµήτριος Π. Μαντζούνης
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Η ∆ιεθνής και η Ελληνική
Οικονοµία για το 2008 και
οι Προοπτικές για το 2009

Η ∆ιεθνής Οικονοµία
Η διεθνής οικονοµία µετά από τέσσερα έτη υψηλού
ρυθµού οικονοµικής αναπτύξεως, εισήλθε το 2008
σε εξαιρετικά δυσµενή οικονοµική θέση αντιµετωπίζοντας εκτεταµένη κρίση που αρχικά εµφανίσθηκε
στο χρηµατοοικονοµικό σύστηµα και κατόπιν επεκτάθηκε στην πραγµατική οικονοµία. Η επιδείνωση του
διεθνούς οικονοµικού περιβάλλοντος το 2008

1

αυτές οδήγησαν σε κατάρρευση των τιµών των

1,4% σε ετήσια βάση το τέταρτο τρίµηνο 2008 και µε

µετοχών στις χρηµατιστηριακές αγορές, τόσο στο

ακόµη µεγαλύτερη πτώση του κατά 4,8% το πρώτο

τελευταίο τρίµηνο του 2008 όσο και στο πρώτο

τρίµηνο 2009. Μείωση του ΑΕΠ παρατηρείται στο

δίµηνο του 2009. Επίσης, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό

πρώτο τρίµηνο 2009 σε όλες τις µεγάλες οικονοµίες

Ταµείο (∆ΝΤ) προβλέπει κατακόρυφη µείωση του

της Ζώνης και ειδικότερα στη Γερµανία (-6,9%), τη

παγκόσµιου εµπορίου κατά 11% το 2009, µετά την

Γαλλία (-3,2%), την Ισπανία (-2,9%) και την Ιταλία

επιπτώσεις του περιορισµού της χρηµατοδοτήσεως

επιβράδυνσή του στο 3,3% το 2008 από 7,2% το

(-5,9%). Συνεπώς, το ΑΕΠ της Ζώνης του Ευρώ

στην πραγµατική οικονοµία δεν έγινε δυνατό να

2007, µε µικρή µόνο ανάκαµψή του κατά 0,6% το

εκτιµάται ότι θα µειωθεί κατά 4,7% το 2009, αν και

ελεγχθούν εγκαίρως µε αποτέλεσµα οι µεγάλες

2010. Ιδιαίτερα αρνητική εξέλιξη ήταν η µεγάλη

παρατηρείται συγκράτηση της πτωτικής του πορείας

οικονοµίες και κατ’ επέκτασιν η παγκόσµια οικονοµία

πτώση των εισαγωγών στο τέταρτο τρίµηνο 2008 και

ήδη από το δεύτερο τρίµηνο 2009. Ο εκτιµώµενος

να περιέλθουν σε κατάσταση υφέσεως. Επιπλέον, οι

στο πρώτο τρίµηνο 2009, τόσο στις ελλειµµατικές

χρονικός ορίζοντας για την έξοδο από την κρίση

µεγάλες ζηµίες που καταγράφονται στα χρηµατοοικο-

χώρες, όπως οι ΗΠΑ και οι χώρες της Κεντρικής και

παρατείνεται λόγω της επιδεινώσεως της αγοράς

νοµικά ιδρύµατα απαιτούν την κρατική παρέµβαση

Ανατολικής Ευρώπης, όσο και στις πλεονασµατικές

εργασίας και της αναµενόµενης ανόδου του

και σε πολλές χώρες συνεπάγονται εξαιρετικά

χώρες, όπως η Κίνα, η Ιαπωνία και η Γερµανία.

ποσοστού ανεργίας στο 9,9% το 2009 και 11,5% το

αρνητικές δηµοσιονοµικές επιπτώσεις.

Οι εξελίξεις αυτές δεν συµβάλλουν στην εξοµάλυνση

2010, από 7,5% το 2008. Με αυτά τα δεδοµένα η

των παγκόσµιων µακροοικονοµικών ανισορροπιών,

Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει πτώση του ΑΕΠ της

που ήταν ουσιαστικά η κύρια αιτία της παγκόσµιας

Ζώνης και το 2010 κατά 0,1%. Ειδικότερα, µεγάλη

χρηµατοοικονοµικής κρίσεως. Η έξοδος από την

αύξηση της ανεργίας αναµένεται στην Ισπανία

ύφεση και η σταθεροποίηση του χρηµατοοικονοµικού

(2009: 17,3%, 2010: 20,5%), στη Γαλλία (2009:

συστήµατος απαιτούν την αναπτυξιακή συµβολή από

9,6%, 2010: 10,7%) και στην Ιρλανδία (2009:

τις πλεονασµατικές χώρες, η οποία έως σήµερα δεν

13,3%, 2010: 16,0%). Στο δηµοσιονοµικό τοµέα, τα

είναι τόσο εµφανής.

ελλείµµατα και το χρέος της γενικής κυβερνήσεως

οφείλεται, αφενός στην απότοµη αύξηση των

Ο ρυθµός ανόδου του παγκόσµιου Ακαθάριστου

διεθνών τιµών του πετρελαίου και των βασικών

Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) υποχώρησε σηµαντικά

εµπορευµάτων στο επτάµηνο του 2008, η οποία

στο 3,2% το 2008 από 5,2% το 2007, ενώ,

συµπίεσε το εισόδηµα και την κατανάλωση σε όλες

σύµφωνα µε τις προβλέψεις του ∆ΝΤ, αναµένεται

τις χώρες και αφετέρου στην απροσδόκητη έξαρση

πτώση του παγκόσµιου ΑΕΠ κατά 1,3% το 2009. Στις

της διεθνούς χρηµατοοικονοµικής αναταραχής

προηγµένες οικονοµίες ο ρυθµός της οικονοµικής

εξαιτίας της χρεοκοπίας της επενδυτικής τραπέζης

µεγεθύνσεως περιορίσθηκε στο 0,9% το 2008, από

Lehman Brothers στις ΗΠΑ στα µέσα Σεπτεµβρίου

2,7% το 2007, ενώ αναµένεται σηµαντική µείωση

Στη Ζώνη του Ευρώ, το ΑΕΠ σηµείωσε οριακή

του 2008. Η ουσιαστική διακοπή της λειτουργίας των

του ΑΕΠ κατά 3,8% το 2009, µε µηδενική ανάπτυξη

άνοδο κατά 0,8% το 2008 έναντι 2,7% το 2007,

διατραπεζικών αγορών και των αγορών επιχειρηµα-

το 2010. Η έντονη ύφεση των ανεπτυγµένων οικονο-

λόγω της περιορισµένης αυξήσεως της ιδιωτικής

τικών οµολόγων και γραµµατίων από τον Σεπτέµβριο

µιών οφείλεται κυρίως στην απότοµη πτώση της

καταναλώσεως κατά 0,5% (2007: 1,6%) και των

του 2008, καθώς και η µεγάλη πτώση των τιµών των

βιοµηχανικής παραγωγής, στη σηµαντική άνοδο του

επενδύσεων κατά 0% (2007: 4,4%). Ειδικότερα, η

µετοχών στις χρηµατιστηριακές αγορές προκάλεσαν

ποσοστού ανεργίας σε όλες τις οικονοµίες, στη

ιδιωτική κατανάλωση επηρεάσθηκε αρνητικά από την

συνθήκες περιορισµού της οµαλής χρηµατοδοτή-

µείωση των εξαγωγών αλλά και των εισαγωγών,

πιστωτική στενότητα και την αβεβαιότητα των

σεως των οικονοµιών σε όλο τον κόσµο που µετεξε-

λόγω της µειώσεως της παγκόσµιας ζητήσεως και

νοικοκυριών για τα µελλοντικά τους εισοδήµατα

λίχθηκε σε πιστωτική ασφυξία. Τούτο συνέβη παρά

του παγκόσµιου εµπορίου και τέλος στην κατακό-

τους τελευταίους µήνες του 2008. Τα γεγονότα αυτά

τις ευρείας κλίµακας παρεµβάσεις των κυβερνήσεων

ρυφη πτώση της δραστηριότητας στην αγορά

υπερκάλυψαν την ευνοϊκή επίδραση της πτώσεως

και των κεντρικών τραπεζών σε ΗΠΑ, Ευρώπη και

ακινήτων σε πολλές χώρες. Τα παραπάνω οδήγησαν

του πληθωρισµού στο 1,6% τον ∆εκέµβριο 2008, αν

Η οικονοµία των ΗΠΑ, που υπέστη άµεσα τις

σε πολλές άλλες χώρες µε σκοπό την ενίσχυση της

στην υπέρµετρη υποχώρηση της καταναλωτικής

και συνολικά το 2008 ο µέσος ετήσιος πληθωρισµός

συνέπειες της χρηµατοπιστωτικής αναταραχής,

ρευστότητας στις οικονοµίες και την εξασφάλιση της

εµπιστοσύνης και του επιχειρηµατικού κλίµατος και

ανήλθε στο 3,3%, από 2,1% το 2007. Η Ζώνη του

παρουσίασε µεγάλη µείωση του ΑΕΠ κατά 0,8% σε

σταθερότητας του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος

σε αυξηµένη αβεβαιότητα για τις οικονοµικές

Ευρώ επηρεάσθηκε πολύ περισσότερο από την

ετήσια βάση στο τέταρτο τρίµηνο του 2008 µε

σε παγκόσµιο επίπεδο. Οι εξαιρετικά δυσµενείς

εξελίξεις το 2009 και τα επόµενα έτη. Οι εξελίξεις

χρηµατοοικονοµική κρίση µε πτώση του ΑΕΠ κατά

συνέπεια η αύξηση το 2008 να υποχωρήσει στο

16

αυξήθηκαν σηµαντικά το 2008 σε όλες τις χώρες και
αναµένεται να αυξηθούν κατακόρυφα και το 2009,
εξαιτίας της συµµετοχής των κυβερνήσεων σε
εκτεταµένα προγράµµατα ενισχύσεως των χρηµατοοικονοµικών οργανισµών και της ρευστότητας των
οικονοµιών. Στη Ζώνη του Ευρώ, το έλλειµµα και το
χρέος της γενικής κυβερνήσεως ως ποσοστό του
ΑΕΠ προβλέπονται τώρα στο 5,3% και 77,7%
αντιστοίχως για το 2009 και περαιτέρω στο 6,5% και
83,8% για το 2010.
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1,1%, έναντι 2,0% το 2007. Επίσης, µείωση του ΑΕΠ

10% το 2010. Επίσης, µολονότι ο πληθωρισµός

η µείωση του ΑΕΠ το 2009 εκτιµάται τώρα στο

εγχώριας ζητήσεως. Έτσι, παρά τη σηµαντική

κατά 2,5% σε ετήσια βάση σηµειώθηκε και στο

ανήλθε στο 3,8% το 2008 από 2,9% το 2007, η

7,0%, εξαιτίας της πτώσεως των επενδύσεων

χρηµατοδοτική συµβολή του ∆ΝΤ, οι περισσότερες

πρώτο τρίµηνο του 2009, γεγονός που σηµατοδοτεί

ύφεση της οικονοµίας σε συνδυασµό µε την

παγίου κεφαλαίου, αλλά κυρίως της µεγάλης

από τις χώρες της περιοχής αυτής αναµένεται να

την πτώση του κατά 2,7% το 2009 ως σύνολο.

σηµαντική υποχώρηση των τιµών των καυσίµων και

µειώσεως των εξαγωγών αγαθών. Η παγκόσµια

σηµειώσουν αρνητική ανάπτυξη το 2009.

Η πτώση του ΑΕΠ των ΗΠΑ στο τελευταίο τρίµηνο

των πρώτων υλών, έχει οδηγήσει σε αρνητικό

χρηµατοοικονοµική κρίση έχει πλήξει ιδιαίτερα την

του 2008 αποδίδεται κυρίως στη µεγάλη µείωση της

πληθωρισµό, στο -0,7% τον Απρίλιο 2009, ενώ το

ιαπωνική οικονοµία, καθώς η χώρα στηρίζει την

ιδιωτικής καταναλώσεως κατά 1,5% σε ετήσια βάση,

2009 ο µέσος ετήσιος πληθωρισµός εκτιµάται στο

ανάπτυξή της στον εξωτερικό τοµέα, παρά τις

γεγονός που συνέβαλε στη µεγάλη επιβράδυνση του

-0,3%. Η εφαρµογή σηµαντικών µέτρων νοµισµατι-

πρόσφατες ενισχύσεις προς το τραπεζικό της

ρυθµού αυξήσεώς της στο 0,2% το 2008 από 2,8%

κής και δηµοσιονοµικής πολιτικής για την επίτευξη

σύστηµα, τις επιχειρήσεις και την κατανάλωση.

το 2007. Ο αµερικανός καταναλωτής έπαψε από το

εξόδου της οικονοµίας από την ύφεση και την

2008 να αποτελεί τον βασικό συντελεστή της

εξυγίανση του ενεργητικού των χρηµατοπιστωτικών

παγκόσµιας αναπτύξεως και µετετράπη σε παράγο-

ιδρυµάτων και, ιδιαιτέρως, η επιτυχής εφαρµογή

ντα που συντείνει στην παγκόσµια ύφεση. Ωστόσο, η

αξιόπιστων ελέγχων ανθεκτικότητας των τραπεζών

πτώση της καταναλώσεως περιορίσθηκε στο 1,4%,

των ΗΠΑ σε δυσµενείς οικονοµικές συνθήκες

σε ετήσια βάση, στο πρώτο τρίµηνο 2009, ενώ

(stress tests), έχουν αποδειχθεί αποτελεσµατικά για

σηµειώθηκε αύξησή της κατά 0,37% σε τριµηνιαία

την αντιστροφή του αρνητικού οικονοµικού κλίµατος

βάση, εξέλιξη που αν συνεχισθεί θα συντελέσει στη

Γενικά, ενώ στο πρώτο τρίµηνο του 2009 οι προοπτικές για την παγκόσµια οικονοµία ήταν πολύ αποθαρρυντικές, από νεότερα στοιχεία διαφαίνεται µία
ουσιαστική συγκράτηση της πτωτικής πορείας του
ΑΕΠ στις ανεπτυγµένες χώρες από το δεύτερο ήδη

Οι οικονοµίες της Κίνας, Ινδίας, Ρωσίας και της

τρίµηνο του 2009. Τα µέτρα δηµοσιονοµικής και

Βραζιλίας, που παράγουν άνω του 20% του παγκό-

νοµισµατικής πολιτικής που έχουν υιοθετηθεί από τις

σµιου ΑΕΠ, παρουσίασαν επίσης σηµαντική επιβρά-

κυβερνήσεις και τις κεντρικές τράπεζες φαίνεται να

δυνση της αναπτυξιακής τους δυναµικής το 2008,

έχουν ήδη οδηγήσει σε σηµαντική βελτίωση των

ενώ αναµένεται ακόµη µεγαλύτερη επιβράδυνση το

δεικτών επιχειρηµατικού κλίµατος και καταναλωτι-

2009. Ειδικότερα, σύµφωνα µε το ∆ΝΤ, η αύξηση

κής εµπιστοσύνης και να έχουν ενδυναµώσει τις

στις αγορές, αλλά και για την αποκατάσταση της

του ΑΕΠ της Κίνας εκτιµάται ότι θα περιορισθεί στο

προσδοκίες ότι τα χειρότερα από την κρίση έχουν

συγκράτηση της πτωτικής πορείας του ΑΕΠ στα

εύρυθµης λειτουργίας του χρηµατοοικονοµικού

6,5% το 2009 από 9% το 2008, της Ινδίας στο 4,5%

παρέλθει. Επίσης, η προοπτική για σταθεροποίηση

επόµενα τρίµηνα του 2009. Αρνητική επίδραση στην

συστήµατος των ΗΠΑ. Οι συντονισµένες προσπά-

από 7,3%, της Ρωσίας θα µειωθεί στο -6,0% από

και έγκαιρη ανάκαµψη της παγκόσµιας οικονοµίας

ανάπτυξη των ΗΠΑ είχαν επίσης: α) Οι επιχειρηµατι-

θειες των νοµισµατικών αρχών για αύξηση της

5,6% το 2008 και της Βραζιλίας στο -1,3% από 5,1%

ισχυροποιείται τις τελευταίες εβδοµάδες µε τη

κές επενδύσεις, οι οποίες µειώθηκαν κατά 5,0% το

ρευστότητας στην οικονοµία και για σταδιακή

το 2008.

συνεχή άνοδο και των χρηµατιστηριακών αγορών.

2008, έναντι -3,1% το 2007, ενώ η πτώση τους στο

εξοµάλυνση της λειτουργίας της διατραπεζικής

Οι αναπτυξιακοί ρυθµοί στις χώρες της Νοτιοανατο-

πρώτο τρίµηνο του 2009 ανήλθε στο 17,9% σε
ετήσια βάση. β) Οι επενδύσεις σε κατοικίες οι οποίες
µειώθηκαν κατά 17,9% το 2008, από -7,1% το 2007,
ενώ στο πρώτο τρίµηνο του 2009 η πτώση τους ήταν
ακόµη εντονότερη στο 23,4% σε ετήσια βάση.
Αντιθέτως, οι καθαρές εξαγωγές συνέβαλαν στην
αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,18 ποσοστιαίες µονάδες στο
πρώτο τρίµηνο του 2009, αφού η µείωση των
εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών κατά 34,1%
υπερκάλυψε την κατά 28,7% µείωση των εξαγωγών.
Άξιο µνείας είναι η µεγάλη πτώση της απασχολή-

αγοράς και των αγορών επιχειρηµατικών οµολόγων
και γραµµατίων φαίνεται να στέφονται µε επιτυχία.
Από την άλλη πλευρά όµως, οι παρεµβάσεις
δηµοσιονοµικής ενισχύσεως της οικονοµίας και των
χρηµατοοικονοµικών ιδρυµάτων, οδηγούν σε
διόγκωση των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων και του
δηµοσίου χρέους των ΗΠΑ και σε αύξηση των
µακροπρόθεσµων επιτοκίων των κρατικών
οµολόγων, µε την απόδοση του 10ετούς οµολόγου
των ΗΠΑ να διαµορφώνεται στο 3,84% την 5.6.2009
από 2,22% στις αρχές του Ιανουαρίου του 2009.

λικής Ευρώπης παρέµειναν ισχυροί το 2008, καθώς
η εγχώρια ζήτηση συνέχισε να αυξάνεται, τροφοδοτούµενη από την άνοδο των πραγµατικών µισθών και
τον υψηλό ρυθµό πιστωτικής επεκτάσεως.
Εντούτοις, οι οικονοµίες αυτές αποδείχθηκαν
ευάλωτες στην κρίση, λόγω της σηµαντικής
µειώσεως των καθαρών εισροών κεφαλαίων και της
συνεπαγόµενης µεγάλης πτώσεως της εγχώριας
πιστωτικής επεκτάσεως, των επενδύσεων και της
καταναλώσεως. Η σηµαντική µείωση των ελλειµµά-

Το ∆ΝΤ και ο ΟΟΣΑ εκτιµούσαν, µε βάση τα στοιχεία
έως τον Απρίλιο 2009, ότι το παγκόσµιο ΑΕΠ θα
µειωθεί κατά 1,3% το 2009, µε µεγάλη πτώση του
όγκου του παγκόσµιου εµπορίου προϊόντων κατά
11,0%. Ειδικότερα, εκτιµούσαν πτώση του ΑΕΠ στις
ανεπτυγµένες οικονοµίες κατά 3,8% (ΗΠΑ: -2,8%,
Ζώνη του Ευρώ: -4,2%, Ιαπωνία: -6,2%), µε µεγάλη
επίσης επιβράδυνση στον ρυθµό αναπτύξεως των
αναπτυσσόµενων οικονοµιών. Επίσης, το ∆ΝΤ
εκτιµούσε ανάκαµψη της παγκόσµιας οικονοµίας
µόλις κατά 1,9% το 2010.

των στα ισοζύγια πληρωµών των χωρών αυτών

Ωστόσο, από πολλές πλευρές οι προβλέψεις αυτές

σεως κατά 3,22 εκατ. άτοµα περίπου στο πρώτο

Στην Ιαπωνία σηµειώθηκε πτώση του ΑΕΠ κατά

συνεπάγεται αξιοσηµείωτη θετική επίπτωση των

κρίνονται σήµερα απαισιόδοξες, καθώς οι εξελίξεις

πεντάµηνο του 2009, µε αποτέλεσµα να αυξηθεί η

0,7% το 2008, έναντι ανόδου 2,4% το 2007, µε

καθαρών εξαγωγών στην αύξηση του ΑΕΠ τους, η

στις οικονοµίες και τις αγορές ήταν σηµαντικά

ανεργία στο 9,4% του εργατικού δυναµικού τον

ακόµη µεγαλύτερη πτώση κατά 9,0% σε ετήσια βάση

οποία όµως µπορεί να µην επαρκεί για να αντισταθ-

βελτιωµένες στο δεύτερο τρίµηνο του 2009. Αξιοση-

Μάιο του 2009, ενώ εκτιµάται αύξησή της άνω του

στο πρώτο τρίµηνο του 2009. Αυτό συνεπάγεται ότι

µίσει τις αρνητικές επιπτώσεις από την πτώση της

µείωτη είναι η παρατηρούµενη σχετική εξοµάλυνση
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της πιστωτικής στενότητας, όπως αποτυπώνεται από

ιδιαιτέρως σε παραδοσιακούς κλάδους. Ωστόσο, οι

παγίου κεφαλαίου, µε την πτώση των επενδύσεων

(2008: 5,7%, 2007: 6,3%). Εξάλλου, η διαφορά

την επαναφορά των προθεσµιακών διατραπεζικών

εξαγωγές συνέχισαν την ικανοποιητική ανοδική τους

σε κατοικίες να ανέρχεται στο 29,1% το 2008, από

πληθωρισµού, µε βάση τον µέσο εναρµονισµένο

επιτοκίων σε επίπεδο που διαµορφώνονταν πριν τον

πορεία µε αποτέλεσµα, η πτώση των εισαγωγών στο

-6,8% το 2007. Στη διατήρηση της ιδιωτικής κατανα-

δείκτη τιµών καταναλωτή, µεταξύ Ελλάδος και

Σεπτέµβριο του 2008 και από τη σταδιακή

δεύτερο εξάµηνο του 2008 να οδηγήσει σε

λώσεως σε ικανοποιητικό επίπεδο συνέβαλαν

Ζώνης του Ευρώ αυξήθηκε το 2008 στις 1,1

επαναφορά σε ικανοποιητική λειτουργία των αγορών

σηµαντική θετική επίπτωση των καθαρών εξαγωγών

αφενός η σηµαντική αύξηση των µισθολογικών

ποσοστιαίες µονάδες, έναντι 0,9 π.µ. το 2007, αλλά

επιχειρηµατικών οµολόγων και γραµµατίων. Επίσης,

στην αύξηση του ΑΕΠ. Έτσι, η αύξηση του ΑΕΠ στην

απολαβών, της απασχολήσεως και του διαθέσιµου

επανήλθε στις 0,9 π.µ. τον ∆εκέµβριο του 2009.

τα µεγάλα χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα κυρίως στις

Ελλάδα διαµορφώθηκε στο 2,9% το 2008, έναντι

εισοδήµατος των νοικοκυριών, και αφετέρου η

Τέλος, και ο δοµικός πληθωρισµός µειώθηκε στο

ΗΠΑ, φαίνεται ότι έχουν ήδη προχωρήσει σε µέτρα

0,7% στη Ζώνη του Ευρώ, συµβάλλοντας στην

άνοδος της καταναλωτικής πίστεως, η οποία, παρά

2,5% τον Απρίλιο 2009, έναντι 1,5% στη Ζώνη

ενισχύσεως της κεφαλαιακής τους βάσεως, ενώ

περαιτέρω πρόοδο προς την πραγµατική σύγκλιση.

την επιβράδυνση που σηµείωσε το 2008, διατηρή-

του Ευρώ.

ανάλογες κινήσεις γίνονται και στην Ευρώπη.

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδος (σε µονάδες

θηκε σε αρκετά υψηλό επίπεδο. Τέλος, αξιοσηµείωτη

Οι τάσεις αυτές αποκαταστάσεως της οµαλής

ισοδύναµης αγοραστικής δυνάµεως) πλησίασε τον

ήταν η αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,3% σε ετήσια βάση

λειτουργίας του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος

µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, φθάνοντας

και στο πρώτο τρίµηνο 2009, έναντι της µεγάλης

παγκοσµίως ενισχύονται περαιτέρω από τις

σχεδόν το βιοτικό επίπεδο της Ιταλίας. Επίσης,

πτώσεως του ΑΕΠ κατά -4,4% στη Ζώνη του Ευρώ

ικανοποιητικές εξελίξεις στην πραγµατική οικονοµία

σύµφωνα µε τον δείκτη ανθρώπινης αναπτύξεως του

στις ΗΠΑ (π.χ. µε τη σηµαντική επιβράδυνση του

ΟΗΕ (που περιλαµβάνει εκτός του ΑΕΠ και µη

ρυθµού µειώσεως της απασχολήσεως και την

οικονοµικούς δείκτες που απεικονίζουν µε µεγαλύ-

αύξηση των δεικτών υπευθύνων προµηθειών), την

τερη ακρίβεια την οικονοµική ευηµερία και την

Ευρώπη και σε άλλες χώρες, καθώς και από την

ποιότητα της ζωής), η Ελλάδα κατετάγη το 2008

αυξητική ροπή της επιθυµίας των επενδυτών για

στην 23η θέση µεταξύ των χωρών µε τη µεγαλύτερη

ανάληψη κινδύνου.

κοινωνικό-οικονοµική ανάπτυξη, δύο µόλις θέσεις
πριν τη Γερµανία.

Η Ελληνική Οικονοµία

Η δηµοσιονοµική κατάσταση επιδεινώθηκε το 2008.
Το έλλειµµα της γενικής κυβερνήσεως ανήλθε στο
5,0% του ΑΕΠ, από 3,6% το 2007. Επίσης, το
δηµόσιο χρέος παρέµεινε στο 94,6% του ΑΕΠ από

Από την πλευρά της παραγωγής, στην αύξηση του

94,8% το 2007. Η επιδείνωση της δηµοσιονοµικής

ΑΕΠ το 2008 συνέβαλε κυρίως η περαιτέρω

θέσεως της χώρας οφείλεται στην εκ νέου µεγάλη

επέκταση του προϊόντος του τοµέος των υπηρεσιών,

υστέρηση των εσόδων, καθώς και στη συνεχιζόµενη

ενώ η προστιθέµενη αξία του πρωτογενούς και

υπέρβαση των δαπανών. Ειδικότερα, η υστέρηση

δευτερογενούς τοµέα εµφάνισε µείωση. Κατά

των εσόδων οφείλεται κυρίως στη σηµαντική

συνέπεια, η ποσοστιαία αναλογία των υπηρεσιών στο

µείωση των εσόδων από τον ΦΠΑ και από άµεσους

σύνολο της προστιθεµένης αξίας της οικονοµίας

φόρους, αφού δεν έγινε και πάλι δυνατή η αναγκαία

αυξήθηκε σε 76,9% το 2008 από 74,7% το 2007,

αναδιοργάνωση του συστήµατος εισπράξεως των

Οι εξελίξεις στα κύρια µεγέθη της ελληνικής οικονο-

ενώ της πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγω-

µίας είχαν ως εξής:

γής υποχώρησε σε 3,2% (2007: 3,5%) και 20,0%
(2007: 21,8%) αντιστοίχως.

φόρων. Υπήρξε επίσης απογοητευτική ανταπόκριση
των φορολογουµένων όσον αφορά στη ρύθµιση των
ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το ∆ηµόσιο, ενώ το

Η αναπτυξιακή δυναµική της ελληνικής οικονοµίας

Η αύξηση του ΑΕΠ περιορίσθηκε σε 2,9% το 2008,

συνεχίσθηκε και το 2008, παρά την αναπόφευκτη

έναντι 4% το 2007. Αυτό οφείλεται στην άνοδο της

Ο µέσος πληθωρισµός ανήλθε στο 4,2% το 2008,

βεβαιωµένων φορολογικών του απαιτήσεων.

επιβράδυνση του ρυθµού αναπτύξεώς της. Η πτώση

ιδιωτικής καταναλώσεως κατά 2,2%, έναντι 3,0% το

έναντι 2,9% το 2007, αλλά µειώθηκε σηµαντικά στο

Η υπέρβαση των δαπανών αποδίδεται κυρίως στις

της οικονοµικής δραστηριότητας στην Ευρωπαϊκή

2007, µε συµβολή στην άνοδο του ΑΕΠ κατά 2,0

2% τον ∆εκέµβριο 2008 και στο 1,0% τον Απρίλιο

υπερβάσεις που σηµειώνονται στα κονδύλια που

Ένωση και γενικότερα στον κόσµο επηρέασε το

ποσοστιαίες µονάδες. Επίσης, η ικανοποιητική

2009. Ο µέσος δοµικός πληθωρισµός αυξήθηκε στο

διατίθενται για µισθούς δηµοσίων υπαλλήλων,

επιχειρηµατικό κλίµα και την καταναλωτική εµπιστο-

άνοδος των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών και η

3,4% το 2008, από 2,9% το 2007, αντανακλώντας

κοινωνική πρόνοια και επιχορηγήσεις των ασφαλι-

σύνη στην Ελλάδα, περιορίζοντας τον ρυθµό

συγκράτηση των εισαγωγών, συνέβαλαν στη θετική

κυρίως τη σηµαντική αύξηση των τιµών ορισµένων

στικών ταµείων. Σηµειώνεται ότι η επιδείνωση της

αυξήσεως των καταναλωτικών δαπανών και

επίπτωση των καθαρών εξαγωγών στην αύξηση του

σηµαντικών τοµέων παροχής υπηρεσιών (π.χ., των

δηµοσιονοµικής καταστάσεως οδήγησε σε υποβάθ-

οδηγώντας σε πτώση τις επενδύσεις ιδιαίτερα στον

ΑΕΠ κατά 2,1 ποσοστιαίες µονάδες. Τέλος,

αστικών λεωφορείων, των νοσοκοµείων, κ.ά.)

µιση της «προοπτικής» της ελληνικής οικονοµίας από

κλάδο των κατοικιών. Επίσης, η ταχεία αύξηση των

σηµαντική θετική επίδραση στην αύξηση του ΑΕΠ το

ελεγχόµενων από το κράτος µε στόχο τη µείωση των

τις εταιρίες πιστοληπτικής διαβαθµίσεως Standard &

τιµών του πετρελαίου και των τροφίµων και η

2008 είχε η αύξηση της συσσωρεύσεως αποθεµά-

ελλειµµάτων αυτών των τοµέων. Σηµειώνεται,

Poor’s και Moody’s και επίσης στη µεγάλη αύξηση

µεγάλη ανατίµηση του Ευρώ στο επτάµηνο του 2008

των. Αντιθέτως, αρνητική επίπτωση κατά 2,8

επίσης, η σηµαντική αύξηση του κόστους εργασίας

του περιθωρίου κινδύνου που επιβαρύνει τα

συνέβαλαν στην πτώση της βιοµηχανικής παραγωγής

ποσοστιαίες µονάδες είχε η πτώση των επενδύσεων

ανά µονάδα προϊόντος στο σύνολο της οικονοµίας

οµόλογα της Ελληνικού ∆ηµοσίου έναντι των
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τελευταίο αδυνατεί να εισπράξει ένα µεγάλο ποσό

21

Aπολογισµός ∆ραστηριοτήτων 2008

1. Η ∆ιεθνής και η Ελληνική Οικονοµία για το 2008 και οι Προοπτικές για το 2009

οµολόγων της Γερµανίας και άλλων χωρών.

δηµόσιου τοµέα που χρηµατοδοτούνται σε µεγάλο

κατεύθυνση, δεν είναι δυνατόν να θεωρηθούν ως η

σµα την εισροή κοινοτικών πόρων ύψους Ευρώ 1,1

Οι εξελίξεις αυτές επανέφεραν σε αυξητική πορεία

βαθµό µε εισροές κεφαλαίων από το εξωτερικό.

ενδεδειγµένη λύση στα προβλήµατα υποβαθµίσεως

δισ. µε τη µορφή προκαταβολών. Τέλος, σηµειώθηκε

τις δαπάνες για τόκους, οι οποίες ήδη απορροφούν

Η υψηλή αρνητική καθαρή διεθνής επενδυτική θέση

του σηµαντικού αυτού τοµέα της χώρας µας. Στην

νέα πρόοδος όσον αφορά την ψηφιακή σύγκλιση της

σχεδόν το 5,0% του ΑΕΠ.

της χώρας δηµιουργεί υψηλές και ταχέως αυξανόµε-

αγορά εργασίας δεν σηµειώθηκε ουσιαστική

Ελλάδος µε την Ευρωπαϊκή Ένωση.

νες δαπάνες για τόκους, µερίσµατα και κέρδη ξένων

πρόοδος αναφορικά µε τις µεγάλες δυσκαµψίες που

κατοίκων που µεταφέρονται στο εξωτερικό αυξάνο-

εξακολουθούν να παρατηρούνται, ιδιαίτερα στον

ντας περαιτέρω το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχου-

δηµόσιο τοµέα. Στις αποκρατικοποιήσεις, τα

σών συναλλαγών. Επίσης, οι υψηλές εισροές

συνολικά έσοδα από το Πρόγραµµα Αποκρατικοποιή-

κεφαλαίων από το εξωτερικό µειώνουν την εγχώρια

σεων στην περίοδο 2004-2008 ανήλθαν σε Ευρώ

αποταµίευση και επιβαρύνουν την εγχώρια ανταγω-

6,67 δισ., µε το 77% περίπου των εσόδων αυτών να

νιστικότητα και το έλλειµµα στο ισοζύγιο τρεχουσών

προέρχεται από εισροές ξένων κεφαλαίων. Το 2008

συναλλαγών. Η παγκόσµια χρηµατοοικονοµική και

διατέθηκε ένα πρόσθετο ποσοστό ίσο µε το 3% των

οικονοµική κρίση συµβάλλει ήδη στη µείωση του

µετοχών του ΟΤΕ σε στρατηγικό επενδυτή

ελλείµµατος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών

(Deutsche Telecom) και εγκρίθηκε η παραχώρηση

της Ελλάδος κατά 14,5% στο πρώτο τρίµηνο 2009,

του Σταθµού Εµπορευµατοκιβωτίων Νέου Ικονίου

σηµατοδοτώντας τη µείωσή του περί το 8,5% του

Πειραιώς στην Cosco Pacific.

Στις εξωτερικές συναλλαγές, το έλλειµµα του
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαιακών
µεταβιβάσεων, ανήλθε το 2008 στο 12,7% του ΑΕΠ,
έναντι 12,3% το 2007 και 9,8% το 2006. Όσον
αφορά τα επιµέρους ισοζύγια των εξωτερικών
πληρωµών σηµειώνεται: α) Η διόγκωση του εµπορικού ισοζυγίου κατά 6,1%, λόγω κυρίως της
αυξήσεως των καθαρών πληρωµών για εισαγωγές
καυσίµων κατά 31,8%. Οι εξαγωγές εκτός πλοίων
και καυσίµων αυξήθηκαν σηµαντικά κατά 15,2%,
ενώ η αύξηση των αντίστοιχων εισαγωγών περιορίσθηκε κατά 5,8%. β) Η σηµαντική αύξηση (+19,9%)

ΑΕΠ το 2009 ως σύνολο. Ταυτόχρονα αναµένεται και

Το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα εξακολουθεί να
λειτουργεί αποτελεσµατικά, παρά τις σηµαντικές
αρνητικές επιπτώσεις που υφίσταται από την
παγκόσµια χρηµατοοικονοµική κρίση. Παραµένει
υγιές, ασφαλές και σταθερό, συµβάλλοντας στη
διατήρηση µίας σχετικά υψηλής ροής τραπεζικής
χρηµατοδοτήσεως της οικονοµίας, και ιδιαιτέρως
των επιχειρήσεων, εν µέσω αντιξοοτήτων. Παρά τη
µεγάλη αύξηση του κόστους των καταθέσεων, µετά
την ουσιαστική διακοπή της λειτουργίας της διατραπεζικής αγοράς χρήµατος και της αγοράς επιχειρηµατικών οµολόγων το τέταρτο τρίµηνο του 2008, οι

Στο πεδίο των επενδύσεων εφαρµόζεται ο νέος

τραπεζικές πιστώσεις προς τις επιχειρήσεις συνέχι-

επενδυτικός νόµος, ο οποίος παρέχει σηµαντικές

σαν να αυξάνονται µε ρυθµό 11,8%, σε ετήσια βάση,

ευκαιρίες επενδύσεων στον ιδιωτικό τοµέα και

έως το τέλος Απριλίου 2009. Επιβράδυνση σηµειώ-

27,8% το 2007. γ) Η αύξηση του πλεονάσµατος του

Στον τοµέα των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων

εξασφαλίζει ποσοστά ενισχύσεως έως και 60%. Σε

θηκε στην αύξηση των τραπεζικών πιστώσεων προς

ισοζυγίου των υπηρεσιών κατά 3,7%, µε αύξηση των

αξιοσηµείωτη ήταν το 2008 η προώθηση της

όλη τη διάρκεια εφαρµογής του νόµου έως το τέλος

τα νοικοκυριά, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 8,3% σε

µεταρρυθµίσεως του Συστήµατος Κοινωνικών

του 2008 είχαν εγκριθεί 5.377 επενδυτικά σχέδια

Ασφαλίσεων, η οποία αναµένεται να συµβάλλει στη

ύψους Ευρώ 11,4 δισ. που δηµιουργούν 27.544 νέες

βελτίωση και την εκλογίκευση σε κάποιο βαθµό του

άµεσες και περισσότερες έµµεσες θέσεις εργασίας.

συστήµατος αυτού τα επόµενα έτη. Ωστόσο, απαιτεί-

Επίσης, στο πλαίσιο των Συνεργασιών ∆ηµοσίου και

ται ακόµη η υλοποίηση της νέας οργανωτικής

Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ) έχουν ήδη εγκριθεί έργα

διαρθρώσεως του Συστήµατος Κοινωνικών Ασφαλί-

προϋπολογισµού Ευρώ 5,7 δισ. και έχουν δηµοπρα-

σεων, η περαιτέρω ουσιαστική διασύνδεση των

τηθεί έργα ύψους Ευρώ 1 δισ. Επίσης, προωθείται η

παροχών κάθε ταµείου µε τις πραγµατικές εισφορές

υλοποίηση των έργων του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου

των εργαζοµένων και των εργοδοτών και γενικά η

Στήριξης. Στο τέλος του 2008 είχε απορροφηθεί το

Η διαµόρφωση του ελλείµµατος σε τόσο υψηλά

αποκατάσταση ενός υψηλότερου βαθµού βιωσιµότη-

95% των πόρων, ενώ συνεχίζονται τα επιχειρησιακά

επίπεδα και η χρηµατοδότησή του µε εισροές

τας του συστήµατος για να περιορισθεί η µεγάλη

προγράµµατα που έχουν λάβει παράταση υλοποιή-

κεφαλαίων από το εξωτερικό αύξησαν την αρνητική

ετήσια επιβάρυνση των δηµόσιων οικονοµικών από

σεως έως το τέλος του 2009. Ενεργοποιήθηκαν τα

Η αποδοτικότητα και η κεφαλαιακή επάρκεια των

καθαρή διεθνή επενδυτική θέση της χώρας στο

τις ταχέως αυξανόµενες επιχορηγήσεις των ασφαλι-

επιχειρησιακά προγράµµατα του Εθνικού Στρατηγι-

ελληνικών τραπεζικών οµίλων επηρεάσθηκε

100% του ΑΕΠ το 2008 από 94% το 2007.

στικών ταµείων. Περιορισµένες µεταρρυθµίσεις

κού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013.

σε σηµαντικά χαµηλότερο βαθµό σε σύγκριση µε

Στη διόγκωση του ελλείµµατος τα τελευταία χρόνια

πραγµατοποιήθηκαν και στον τοµέα της τριτοβάθµιας

Το 2008 εγκρίθηκαν οκτώ τοµεακά και πέντε περιφε-

τις περισσότερες τράπεζες διεθνώς, λόγω της

έχουν συντελέσει οι µεγάλες δανειακές ανάγκες του

εκπαιδεύσεως οι οποίες, ενώ είναι προς τη σωστή

ρειακά επιχειρησιακά προγράµµατά του µε αποτέλε-

περιορισµένης εκθέσεώς τους σε επισφαλή – µη

του ελλείµµατος του ισοζυγίου εισοδηµάτων, λόγω
κυρίως της αυξήσεως των πληρωµών τόκων,

µείωση του πλεονάσµατος του λογαριασµού
κεφαλαίων.

µερισµάτων και κερδών κατά 21,3% το 2008, έναντι

καθαρών εισπράξεων από τον τουρισµό κατά 2,1%
και από τις µεταφορές (κυρίως ναυτιλία) κατά 7,7%.
δ) Η αύξηση του πλεονάσµατος του ισοζυγίου των
εισοδηµατικών και κεφαλαιακών µεταβιβάσεων κατά
15,6%, λόγω κυρίως της επιβαρύνσεως του πλεονάσµατος του 2007 µε την πληρωµή στην Ευρωπαϊκή
Ένωση πρόσθετων εισφορών λόγω της προς τα άνω
αναθεωρήσεως του εγχώριου ΑΕΠ.
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ετήσια βάση στο τέλος Απριλίου 2009, από 12,8%
τον ∆εκέµβριο 2008. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται
κυρίως στην περιορισµένη ζήτηση πιστώσεων από τα
νοικοκυριά, λαµβάνοντας υπ’ όψιν και τη µεγάλη
πτώση των δεικτών καταναλωτικής και επιχειρηµατικής εµπιστοσύνης λόγω της παγκόσµιας χρηµατοοικονοµικής κρίσεως. Ωστόσο, η αύξηση των
πιστώσεων σε ετήσια βάση εξακολουθεί να υπερβαίνει στην Ελλάδα κατά πολύ την αύξηση του
ονοµαστικού ΑΕΠ.
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ρευστοποιήσιµα στοιχεία ενεργητικού σχετιζόµενα µε

κόσµο. Η κρισιµότητα της καταστάσεως επιβάλλει

ενισχυθεί ο εξαγωγικός προσανατολισµός και ο

την παγκόσµια χρηµατοοικονοµική κρίση. Επίσης, οι

την άµεση και αποτελεσµατική αντιµετώπιση των

δυνητικός ρυθµός αναπτύξεως της οικονοµίας σε

ελληνικοί τραπεζικοί όµιλοι έχουν µικρή σχετικά

διαρθρωτικών αδυναµιών της οικονοµίας και τη

διατηρήσιµη βάση. Απαιτούνται επίσης παρεµβάσεις

εξάρτηση για χρηµατοδότησή τους από τη διατραπε-

βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της ώστε

για την αποτελεσµατικότερη σύνδεση της αναπτύ-

ζική αγορά και τις αγορές επιχειρηµατικών οµολόγων,

να γίνει δυνατή η εκµετάλλευση των συγκριτικών

ξεως µε την επιδίωξη αναδείξεως και προστασίας

δεδοµένου ότι το ποσοστό των χορηγήσεών τους που

της πλεονεκτηµάτων και της σχετικά ευνοϊκής

του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας, καθώς και

χρηµατοδοτείται µε καταθέσεις υπερβαίνει το 90%.

θέσεώς της στο πλαίσιο της παγκόσµιας κρίσεως.

παρεµβάσεις για την αποτελεσµατική λειτουργία των

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν ισχυρή κεφαλαιακή

Οι προοπτικές για θετική ανάπτυξη της Ελλάδος και

αγορών, την ισχυροποίηση των συνθηκών ανταγωνι-

βάση µε σχετικά χαµηλό βαθµό µόχλευσης, καθώς ο

το 2009 µπορεί να εµποδιστούν από την ανάγκη για

σµού και, τέλος, για προώθηση ουσιαστικών

λόγος του ενεργητικού προς τα ίδια κεφάλαιά τους

περαιτέρω περιορισµό των µισθολογικών απολαβών

µεταρρυθµίσεων στη δηµόσια διοίκηση.

διαµορφώθηκε το 2008 σε µόνο 15. Ασφαλώς έχουν

και άλλων παροχών µε σκοπό την συγκράτηση του

καταγραφεί ορισµένες αρνητικές επιδράσεις από την

ρυθµού αυξήσεως των πρωτογενών δαπανών του

κρίση στην κερδοφορία των τραπεζών και στους

Προϋπολογισµού. Επίσης, η µεγάλη πτώση της

δείκτες κεφαλαιακής τους επάρκειας, µετά όµως τη

οικονοµικής δραστηριότητας στον ιδιωτικό τοµέα θα

µεγάλη αύξησή τους το 2007. Αναµένεται επίσης

επιβάλλει αυστηρότερη εισοδηµατική πολιτική και

αύξηση του πιστωτικού κινδύνου και των επισφα-

από τις επιχειρήσεις, ενώ υπάρχουν εκτιµήσεις για

λειών καθώς η οικονοµία εισέρχεται σε περίοδο πολύ

µείωση της απασχολήσεως κατά 1,1% το 2009. Όσον

χαµηλής αναπτύξεως το 2009. Η ποιότητα του

αφορά τη ζήτηση για επενδύσεις πολλά θα εξαρτη-

χαρτοφυλακίου δανείων των ελληνικών τραπεζών

θούν από τη δυνατότητα του δηµοσίου να επιταχύνει

προς τον ιδιωτικό τοµέα χειροτέρευσε ελαφρά το

την υλοποίηση των επενδυτικών προγραµµάτων του

2008. Ένδειξη για αυτό αποτελεί η µικρή αύξηση του

ΕΣΠΑ 2007-2013, των Σ∆ΙΤ, των επενδύσεων στην

λόγου των δανείων σε καθυστέρηση προς το σύνολο

ενέργεια και σε άλλους τοµείς. Ειδικότερα, η

των δανείων (∆εκ. 2008: 5,0%, ∆εκ. 2007: 4,5%), η

αποτελεσµατική διαχείριση των πόρων που έχει

οποία οφείλεται αποκλειστικά στα δάνεια προς τα

προγραµµατισθεί να εισρεύσουν τουλάχιστον έως το

νοικοκυριά. Η εφαρµογή των κυβερνητικών µέτρων

2013 από τα διαρθρωτικά ταµεία της Ευρωπαϊκής

ενισχύσεως της ρευστότητας της οικονοµίας και η

Ενώσεως µπορεί να ενισχύσει τις επενδύσεις και να

αναµενόµενη βελτίωση της λειτουργίας της διατραπε-

διευκολύνει την αναπτυξιακή προσπάθεια της

ζικής αγοράς και της αγοράς επιχειρηµατικών

χώρας. Ωστόσο, προκειµένου να τεθεί σε κίνηση µία

οµολόγων και γραµµατίων κατά τη διάρκεια του

νέα αναπτυξιακή δυναµική θα πρέπει πρωτίστως να

έτους, θα επιτρέψουν την απρόσκοπτη χρηµατοδότηση

επιδιωχθεί, χωρίς καθυστέρηση, η ουσιαστική

των επιχειρήσεων και νοικοκυριών στην Ελλάδα µε

µείωση των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων και του

προσιτό κόστος.

δηµόσιου χρέους προκειµένου να γίνει δυνατή η

Το 2009 είναι έτος καµπής για την ελληνική οικονοµία, καθώς µετά από 13 έτη δυναµικής και αδιατάρα-

σηµαντική µείωση του κόστους του χρήµατος για τον
δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα της οικονοµίας.

κτης οικονοµικής αναπτύξεως, η χώρα µας επηρεά-

Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλισθεί η αύξηση της

ζεται αναπόφευκτα από το εξαιρετικά αρνητικό

εγχώριας αποταµιεύσεως και η µείωση των ελλειµ-

οικονοµικό περιβάλλον στην Ευρώπη και στον

µάτων στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και θα
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2. Τοµείς ∆ραστηριότητος

Τοµείς ∆ραστηριότητος

2

οδήγησε σε αύξηση των περιθωρίων επιτοκίων

το οποίο προβλέπει απαλλαγή των δανειοληπτών

καθώς και στην εφαρµογή αυστηρότερων κριτηρίων

από τα έξοδα του δανείου και δυνατότητα επιπλέον

χορηγήσεως.

χρηµατοδοτήσεως µε προνοµιακούς όρους.

Η Alpha Bank, παρά τη σηµαντική επιβράδυνση της

Τον Ιούλιο η Τράπεζα, πρώτη µεταξύ των ελληνικών

αγοράς, αύξησε τα υπόλοιπά της κατά Ευρώ 1,3 δισ.

τραπεζών, προέβη στην έκδοση καλυµµένων

Η σπουδαιότητα που αποδίδει η Τράπεζα στην

Στο τέλος του έτους, τα υπόλοιπα στεγαστικής

οµολογιών ύψους Ευρώ 2 δισ., µε εξασφάλιση

τραπεζική ιδιωτών και µικρών επιχειρήσεων

πίστεως της Τραπέζης διαµορφώθηκαν σε Ευρώ

ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια, επιτυγχάνοντας

απορρέει από το γεγονός ότι επιδιώκουµε τη διαχρο-

11,1 δισ. και εξακολουθούν να αποτελούν το δεύτερο

σηµαντική ευελιξία στην άντληση κεφαλαίων για

Στην Ελλάδα, η στεγαστική και καταναλωτική πίστη,

νική αύξηση της συµµετοχής τους στα συνολικά

σε µέγεθος χαρτοφυλάκιο της αγοράς. Σηµαντική

την ανάπτυξή της. Η έκδοση αξιολογήθηκε από τους

καθώς και οι χρηµατοδοτήσεις προς µικρές επιχειρή-

έσοδα σε ενοποιηµένη βάση. Το έτος 2008, τα κέρδη

ήταν η συµβολή του δικτύου εξωτερικών συνεργα-

µεγαλύτερους οίκους πιστοληπτικής διαβαθµίσεως

σεις, παρά την πτωτική τάση που παρουσιάζουν,

προ φόρων που προήλθαν από αυτόν τον τοµέα

τών, καθώς περισσότεροι από 3.000 συνεργάτες

µε την ανώτερη πιστοληπτική διαβάθµιση «ΑΑΑ».

εξακολουθούν να αυξάνονται µε ρυθµό σηµαντικά

συνεισέφεραν κατά 67% στα προ φόρων κέρδη του

παράγουν το 19% περίπου των νέων εκταµιεύσεων

υψηλότερο σε σχέση µε την ανάπτυξή τους

Οµίλου και διαµορφώθηκαν σε Ευρώ 420 εκατ.

της Τραπέζης.

Οι επιδόσεις µας αυτές οφείλονται κατά κύριο λόγο

Κατά τους πρώτους µήνες του 2008, η Τράπεζα

διαχείριση της διαδικασίας εγκρίσεων και λειτουργι-

στην ισχυρή εταιρική εικόνα της Τραπέζης, στη

εµπλούτισε το «Στεγαστικό Πρόγραµµα Προνοµιακού

κής υποστηρίξεως στεγαστικών δανείων. Με την

µεγάλη και σταθερή πελατειακή βάση της, στην

Επιτοκίου», που πρώτη είχε εισαγάγει στην αγορά

οµαλοποίηση πλέον των διαδικασιών, επιτυγχάνεται

αποτελεσµατικότητα του ∆ικτύου, στην ποιότητα

το 2007, µε την πρόσθετη επιλογή σταθερού

ο στόχος της ενιαίας και αποτελεσµατικής διαχειρί-

των προϊόντων, αλλά και στην παροχή εξατοµικευ-

προνοµιακού εισαγωγικού επιτοκίου για τρία έτη.

σεως των στεγαστικών δανείων καθώς και

µένων υπηρεσιών προς τους πελάτες.

Η κίνηση αυτή υποστηρίχθηκε διαφηµιστικά και

ο περιορισµός του λειτουργικού και πιστωτικού

έτυχε µεγάλης ανταποκρίσεως.

κινδύνου.

Παράλληλα, συνεχίσθηκε η διάθεση του στεγαστικού

Για το 2009 η Τράπεζα, κάνοντας χρήση και των

δανείου «Alpha Σταθερό» µε επιλογή σταθερών

δυνατοτήτων που της προσφέρει το πρόγραµµα

επιτοκίων για διάρκεια έως 15 έτη, το οποίο

για την ενίσχυση της ρευστότητας που προωθεί το

συγκέντρωσε την προτίµηση των πελατών το πρώτο

ελληνικό δηµόσιο, θα στοχεύσει στην αύξηση

εννεάµηνο, ενώ λόγω των αλλεπάλληλων µειώσεων

του χαρτοφυλακίου της µέσω ανταγωνιστικών

των ευρωπαϊκών επιτοκίων προς το τέλος του

προϊόντων και υποστηρικτικών ενεργειών, στηρίζο-

έτους, παρατηρήθηκε στροφή των προτιµήσεων

ντας την οικονοµική δραστηριότητα των πελατών

προς το πρόγραµµα κυµαινοµένου επιτοκίου

της προς όφελος της ελληνικής οικονοµίας.

Τραπεζική Ιδιωτών και
Μικρών Επιχειρήσεων

στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Βεβαίως,
ο ρυθµός αναπτύξεως και οι προοπτικές της λιανικής
τραπεζικής, αν και ανακόπηκαν εξαιτίας της κρίσεως,
είναι µεγαλύτερες στις χώρες της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης, όπου η Τράπεζα δραστηριοποιείται µαζί
µε άλλες ελληνικές τράπεζες. Αυτός είναι ο λόγος
που δίδουµε έµφαση τα τελευταία έτη στον στόχο
για συνεχή επέκταση των εργασιών µας σε αυτόν

Στεγαστικά ∆άνεια

τον τοµέα.
Tο 2008 η αγορά στεγαστικής πίστεως χαρακτηρί-

Επιπροσθέτως, το 2008 ολοκληρώθηκε η ένταξη
του συνόλου των Καταστηµάτων στην κεντρική

Σε ενοποιηµένο επίπεδο, το χαρτοφυλάκιό µας

σθηκε από µειούµενο ρυθµό αναπτύξεως, τάση που

στη λιανική τραπεζική ανήλθε σε Ευρώ 26,3 δισ.,

εντάθηκε σηµαντικά το τελευταίο τρίµηνο υπό την

σηµειώνοντας αύξηση 20,3%. Στην εξέλιξη αυτή

επίδραση της διεθνούς χρηµατοοικονοµικής

σηµαντική ήταν η συµβολή των χορηγήσεων προς

κρίσεως. Η ετήσια αύξηση περιορίσθηκε τελικά στο

ιδιώτες και µικρές επιχειρήσεις της Νοτιοανατολικής

12,0% έναντι 21,4% πέρυσι. Η σηµαντική αλλαγή

Ευρώπης, οι οποίες αν και αυξήθηκαν µε πολύ

του οικονοµικού κλίµατος το δεύτερο εξάµηνο του

υψηλό ρυθµό, της τάξεως του 54%, ευρίσκονται

έτους αντικατοπτρίζεται και στην πολιτική των

ακόµη σε σχετικά χαµηλό επίπεδο και αναµένεται να

τραπεζών. Ενώ το πρώτο εξάµηνο χαρακτηρίσθηκε

σηµειώσουν ραγδαία ανάπτυξη µετά την ανάκαµψη

από τη διατήρηση των έντονα ανταγωνιστικών

Κατά τη διάρκεια του έτους υλοποιήθηκε µία σειρά

Καταναλωτικά ∆άνεια

των οικονοµιών των χωρών της περιοχής. Αλλά και

συνθηκών που είχαν διαµορφωθεί το 2007, κατά το

από προωθητικές ενέργειες και προγράµµατα, µε

Το 2008 ήταν ένα ακόµη έτος µε ανοδική πορεία,

στην πιο ώριµη και ανταγωνιστική ελληνική αγορά,

δεύτερο εξάµηνο σηµειώθηκε σταδιακή εγκατάλειψη

στόχο την υποστήριξη των πωλήσεων των στεγαστι-

όπου στον τοµέα της καταναλωτικής πίστεως

οι επιδόσεις µας ήταν αξιόλογες, µε την αύξηση

της επιθετικής πολιτικής των προϊοντικών και

κών δανείων. Επιπλέον, σηµαντική συµβολή στις

η Τράπεζα επέτυχε ρυθµό αναπτύξεως (19%),

των χρηµατοδοτήσεων προς ιδιώτες και µικρές

τιµολογιακών προσφορών. Το τελευταίο τρίµηνο του

πωλήσεις προσέφερε το «Πρόγραµµα Μεταφοράς

µεγαλύτερο από αυτόν της αγοράς (14%).

επιχειρήσεις να ανέρχεται σε 19%.

2008 η έλλειψη ρευστότητας στις χρηµαταγορές

Στεγαστικών ∆ανείων από Άλλες Τράπεζες»,

Επισηµαίνεται ότι ο υψηλός ρυθµός αναπτύξεως των

26
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µεγεθών επιτυγχάνεται παράλληλα µε τη σταθερή

που παρέχει πλήθος επιλογών στον καταναλωτή,

των επιχειρήσεων για συνεργασία στον τοµέα

Κατά το 2008 συνεχίσθηκε η άνοδος των χρεωστι-

προσήλωση της Τραπέζης στη διατήρηση της

ακόµη και µετά την απόκτηση του δανείου.

χρηµατοδοτήσεως των αυτοκινήτων, µε έµφαση

κών υπολοίπων της Τραπέζης µε ρυθµό σηµαντικά

ποιότητας του χαρτοφυλακίου σε υψηλά επίπεδα.

Με το προϊόν αυτό δίδεται η δυνατότητα εκπληρώ-

στα καινούρια αυτοκίνητα (90% του χαρτοφυλακίου

µεγαλύτερο από αυτόν της αγοράς. Τα χρεωστικά

σεως των εκάστοτε επιθυµιών των πελατών,

της Τραπέζης). Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι,

υπόλοιπα στο τέλος του έτους διαµορφώθηκαν σε

µε ταυτόχρονη προσαρµογή στις οικονοµικές τους

το τελευταίο δίµηνο του 2008 ο αριθµός των νέων

Ευρώ 1,4 δισ. και αυξήθηκαν µε ρυθµό 15%, βελτιώ-

δυνατότητες. Τα υπόλοιπά του σηµείωσαν αύξηση

αιτήσεων για δάνεια αυτοκινήτων της Τραπέζης

νοντας περαιτέρω τη θέση και το µερίδιο αγοράς, το

κατά 42% σε σχέση µε το 2007, έναντι αυξήσεως

αποτελούσε το 35% του συνόλου των πωλήσεων

οποίο ανήλθε στο 13,5% από 12,7% το 2007.

72% κατά την προηγούµενη περίοδο.

καινούριων αυτοκινήτων της χώρας (7.475 αιτήσεις

Ο κύκλος εργασιών τόσο των πιστωτικών όσο και

επί συνόλου 21.340 ταξινοµήσεων).

των χρεωστικών καρτών της Τραπέζης σηµείωσε

Σε οργανωτικό επίπεδο, δηµιουργήθηκε τον Απρίλιο
του 2008 η ∆ιεύθυνση Πίστεως Ιδιωτών στην οποία
ανατέθηκε η κεντρική διαδικασία αξιολογήσεως
αιτηµάτων για προϊόντα καταναλωτικής πίστεως.
Η κεντρική διαχείριση των ως άνω εργασιών και
ο διαχωρισµός τους από τις ∆ιευθύνσεις δηµιουρ-

Παρά το δυσµενές χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον,

γίας προϊόντων και τις Μονάδες προωθήσεώς τους,

το 2008 προωθήσαµε και τη νέα σειρά καταναλωτι-

Σηµαντική συµβολή στο αποτέλεσµα αυτό είχε

αποσκοπεί στην έγκαιρη εναρµόνιση στις συνθήκες

κών προϊόντων που επιτρέπουν στους πελάτες

η ενισχυµένη οµάδα πωλήσεων µε γραφεία σε όλη

της αγοράς, στις κατευθύνσεις του κανονιστικού

να αποκτήσουν πρόσβαση σε ευέλικτες µορφές

την Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο,

πλαισίου καθώς και στην αποτελεσµατικότερη

χρηµατοδοτήσεως µε χαµηλό κόστος, αξιοποιώντας

Λάρισα), που σε συνεργασία µε το ∆ίκτυο των

Στον τοµέα της αποδοχής και εκκαθαρίσεως

εφαρµογή και παρακολούθηση των αρχών και της

την ακίνητη περιουσία τους. Μεταξύ αυτών είναι

Καταστηµάτων της Τραπέζης διέθεσε προϊόντα

συναλλαγών (acquiring), η Τράπεζα, µε ένα δίκτυο

πολιτικής διαχειρίσεως πιστωτικού κινδύνου, όπως

το «Alpha ∆άνειο Εξόδων Κατοικίας», ένα ανοικτό

προσαρµοσµένα στις ανάγκες και την εµπορική

πλέον των 120.000 συνεργαζοµένων επιχειρήσεων,

αυτές διαµορφώνονται από τη νεοσυσταθείσα

προεγκεκριµένο δάνειο, το οποίο απευθύνεται

πολιτική κάθε συνεργάτη.

εκ των οποίων 55.000 µε εγκατεστηµένα τερµατικά

∆ιεύθυνση ∆ιαχειρίσεως Πιστωτικού Κινδύνου

σε πελάτες µε εγκεκριµένο στεγαστικό δάνειο της

Λιανικής Τραπεζικής. Η προσπάθεια αυτή υποστηρί-

Τραπέζης. Το διαθέσιµο υπόλοιπο του καταναλωτι-

χθηκε µε νέο µηχανογραφικό σύστηµα, το οποίο

κού δανείου αυξάνεται σταδιακά, αυτοµάτως και

εφαρµόζεται από το Νοέµβριο του 2008 στο σύνολο

εξίσου µε το ποσό αποµειώσεως του στεγαστικού

των Καταστηµάτων για την εισαγωγή και διεκπεραί-

δανείου µε το οποίο συνδέεται, χωρίς άλλη εγγραφή

ωση των αιτηµάτων πιστωτικών καρτών και κατανα-

προσηµειώσεως και χωρίς περαιτέρω διαδικασίες

λωτικών δανείων. Με το νέο σύστηµα ενισχύεται

ή έξοδα για τον πελάτη.

η αποτελεσµατικότερη διαχείριση των αιτηµάτων και

σηµαντική αύξηση (16,1% και 9,6% αντιστοίχως) και
ξεπέρασε το ποσό των Ευρώ 2,5 δισ., διατηρώντας
τη δυναµική ανάπτυξη των τελευταίων ετών.

POS, ενίσχυσε περαιτέρω τη θέση της στην αγορά µε

Κάρτες
Η Alpha Bank είναι ο µοναδικός στην Ελλάδα εκδότης
και αποδέκτης καρτών και των τριών µεγαλύτερων
διεθνών συστηµάτων πληρωµών – American Express,
Visa και MasterCard– µε ηγετική θέση στην αγορά.
∆ιαθέτει πλήρη σειρά καρτών που καλύπτουν τις

µερίδιο άνω του 30%. Το 2008 ο κύκλος εργασιών
αυξήθηκε κατά 16,5% και ανήλθε στο ποσό των
Ευρώ 2,45 δισ. Παράλληλα πραγµατοποιήθηκε
αναβάθµιση του δικτύου των τερµατικών POS, τα
οποία πλέον σε ποσοστό µεγαλύτερο του 75%
υποστηρίζουν κάρτες µε chip, σύµφωνα µε
το πρότυπο EMV. Ακόµη, στο πλαίσιο του ενιαίου

Επίσης, συνεχίσθηκε µε ιδιαίτερη έµφαση η

ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή (κάρτες χρεωστι-

ανάπτυξη των συνεργασιών στον τοµέα της χρηµατο-

κές, διευκολύνσεως, πιστωτικές, εταιρικές κ.λπ.).

δοτήσεως αυτοκινήτων και µοτοσικλετών, στο

Ο συνολικός αριθµός πιστωτικών και χρεωστικών

σηµείο της πωλήσεως. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχά-

καρτών ανέρχεται περίπου σε 3 εκατ., που αποτελεί

Το 2008 χαρακτηρίσθηκε από την επιτυχή προώθηση

νεται η προσέλκυση νέων πελατών και η διείσδυση

το 20% της αγοράς και καθιστά την Τράπεζα κάτοχο

των υφιστάµενων προϊόντων που έχουν καθιερωθεί

σε επιµέρους τµήµατα της αγοράς µε στόχο, πέραν

ενός εκ των µεγαλυτέρων χαρτοφυλακίων καρτών της

Η επίτευξη των πιο πάνω αποτελεσµάτων οφείλεται

πλέον ως επώνυµα προϊόντα-ηγέτες στην κατηγορία

της αυξήσεως των µεγεθών, την προώθηση των

αγοράς. Τον Οκτώβριο 2008 υπεγράφη η ανανέωση

σε συνδυασµένες δράσεις που έχουν αναπτυχθεί

τους. Συγκεκριµένα, συνεχίσθηκε η ανοδική πορεία

προϊόντων της Τραπέζης µέσω σταυροειδών

του συµβολαίου συνεργασίας µε την American Express

τα τελευταία έτη. Η ανάπτυξη και η αποτελεσµατική

του προγράµµατος «Alpha Όλα σε 1» (αύξηση

πωλήσεων. Η ετήσια αύξηση υπολοίπων που

για τα επόµενα δέκα έτη. Κατ’ αυτόν τον τρόπο

χρήση των εναλλακτικών δικτύων, όπως είναι οι

υπολοίπων 31% σε σχέση µε το 2007), το οποίο

σηµειώθηκε ήταν 24%. Ιδιαιτέρως σηµαντικό είναι

η Τράπεζα συνεχίζει να παραµένει ο αποκλειστικός

τηλεφωνικές πωλήσεις (telemarketing), οι άµεσες

είναι το προϊόν που δηµιούργησε την κατηγορία

και το γεγονός ότι η Τράπεζα, έπειτα από τέσσερα

συνεργάτης της American Express στην Ελλάδα, τόσο

πωλήσεις σε Καταστήµατα του δικτύου της Τραπέζης

της µεταφοράς υπολοίπων. Ακόµη, συνεχίσθηκε

έτη δραστηριοποιήσεως στον χώρο, έχει πλέον

στην έκδοση προϊόντων καρτών όσο και στην εξυπηρέ-

και σε καταστήµατα συνεργαζόµενων επιχειρήσεων

η ανοδική πορεία του προϊόντος «Alpha Επιλογή»

καθιερωθεί ως µία από τις κυριότερες επιλογές

τηση των επιχειρήσεων.

(direct sales) καθώς και το διαδίκτυο, συνεισέφεραν

αυξάνονται οι δυνατότητες των ελέγχων πιστοληπτικής ικανότητας και πιθανότητας σφαλµάτων ή
εξαπατήσεως.

28

δικτύου τερµατικών POS σε συνεργασία µε την EFG
Eurobank και τη Citibank, το δίκτυο τερµατικών της
Τραπέζης εξυπηρετεί όλα τα µεγάλα διεθνή σήµατα
(Visa, MasterCard, American Express, Diners).
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σηµαντικά στην αύξηση των πωλήσεων καρτών.

κατόχους καρτών αλλά και στις συνεργαζόµενες

σε µεγάλο αριθµό συνεργαζόµενων επιχειρήσεων

µε πιστωτικό όριο έως Ευρώ 90.000, σηµείωσαν

Επιπλέον, πραγµατοποιήθηκε η έκδοση νέων καρτών

επιχειρήσεις, οι οποίες εισπράττουν οικονοµικό

(Carrefour Μαρινόπουλος, Beauty Shop, Sephora,

σηµαντική αύξηση υπολοίπων κατά 20,2%.

συνεργασίας (Fokas Bonus American Express,

όφελος τόσο από την προβολή τους µέσω του

Marks & Spencer, Hondos Center), ενώ σύντοµα

Wind Bonus Visa, Καλογήρου American Express

προγράµµατος όσο και από την αύξηση των συναλλα-

θα προστεθούν σε αυτές νέες συνεργασίες (ΑΒ

και Olympic American Express) ενισχύοντας

γών. Η τεχνολογική βάση του προγράµµατος είναι

Βασιλόπουλος κ.λπ.). Παράλληλα πραγµατοποιήθηκε

περαιτέρω το δίκτυο συνεργατών µας. Η χρήση των

από τις πλέον προηγµένες, τόσο για την ελληνική

η µαζική µετατροπή των καρτών Dynamic Visa σε

καρτών ενισχύθηκε ιδιαίτερα από τα πρωτοποριακά

όσο και για τη διεθνή αγορά και σύντοµα θα επεκτα-

Dynamic American Express στο πλαίσιο της ιδιαίτερα

προγράµµατα επιβραβεύσεως συναλλαγών που έχει

θεί και στις θυγατρικές της Τραπέζης στα Βαλκάνια.

επιτυχηµένης αποκλειστικής συνεργασίας µε την

αναπτύξει η Τράπεζα (Πρόγραµµα Bonus, Member-

Το πρόγραµµα «Membership Rewards» το οποίο

American Express. To πολύπλοκο αυτό έργο, το

ship Rewards, Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Χρυσή

έχει σχεδιασθεί για τους κατόχους της Πράσινης και

οποίο για πρώτη φορά υλοποιήθηκε στην Ελλάδα

Alpha Bank Visa και Επιστροφής Μετρητών της

ειδικών τιµολογιακών προσφορών τα ήδη καθιερω-

Χρυσής American Express, καθώς και της κάρτας

για τόσο µεγάλο αριθµό καρτών, ολοκληρώθηκε

κάρτας Dynamic), τα οποία θεωρούνται από τα πιο

µένα στην αγορά χρηµατοδοτικά προϊόντα: «Alpha

Blue από την American Express, είναι το µοναδικό

το καλοκαίρι του 2008.

επιτυχηµένα στην ελληνική αγορά.

Ανοικτό Επιχειρηµατικό», «Alpha Σταθερό

πρόγραµµα επιβραβεύσεως στην Ελλάδα που
Με σκοπό τη διατήρηση της δυναµικής αναπτύξεως

Επιχειρηµατικό», «Alpha Ταµειακή ∆ιαχείριση»,

Αναλυτικότερα, το Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως
Συναλλαγών Bonus διήνυσε το τρίτο και πιο

περιλαµβάνει εγχώριες και διεθνείς συνεργασίες µε
σηµαντικές επιχειρήσεις στον τοµέα των ταξιδίων,

σε όλους τους τοµείς που σχετίζονται µε το πλαστικό
χρήµα και τη συνεχή βελτίωση της εξυπηρετήσεως

Το 2008, η ανάπτυξη των εργασιών στην κατηγορία
των µικρών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελµατιών εστιάσθηκε στη δηµιουργία νέων προϊόντων
και υπηρεσιών, στον ανασχεδιασµό υφισταµένων,
στη διεξαγωγή στοχευµένων προωθητικών
ενεργειών και σε αναπροσαρµογή της τιµολογιακής
πολιτικής. Αναλυτικότερα, προωθήθηκαν µέσω

«Alpha Ανάπτυξη», «Alpha Επαγγελµατικό Ακίνητο»
και «Alpha Εξοπλισµός». Επιπλέον, στον τοµέα

επιτυχηµένο µέχρι σήµερα έτος του στην ελληνική

της ψυχαγωγίας και των αγορών. Το υψηλό επίπεδο

αγορά και έχει εδραιωθεί ως το πιο µεγάλο,

του προγράµµατος και η δυνατότητα συλλογής

σύγχρονο και αναγνωρίσιµο πρόγραµµα επιβραβεύ-

απεριόριστων πόντων, συνετέλεσε στην ιδιαίτερα

σεως. Η παρουσία του είναι ισχυρή τόσο στο δίκτυο

επιτυχηµένη πορεία του.

των µεγάλων συνεργατών (WIND, ΑΒ Βασιλόπου-

Επιπροσθέτως, ισχυροποιήθηκε η παρουσία του

λος, Aegean Airlines, ΒΡ, Hertz, πολυκαταστήµατα

στους κατόχους σηµαντικά οφέλη, όπως υψηλότερη

προγράµµατος επιβραβεύσεως «Χρυσή Alpha Bank

ασφάλεια στη διενέργεια των συναλλαγών και

Επίσης, το 2008 οι χρηµατοδοτήσεις για σκάφη

Visa», καθώς αυξήθηκε η πιστότητα των κατόχων

δυνατότητα συµµετοχής σε εξελιγµένα προγράµµατα

αναψυχής σηµείωσαν αύξηση υπολοίπων κατά 21%.

στην εν λόγω κάρτα. Στο πρόγραµµα συµµετέχουν

επιβραβεύσεως. Περαιτέρω, εστιάσαµε στην

Η Τράπεζα δραστηριοποιείται ενεργά στον κλάδο του

περισσότερες από 75.000 κάρτες µε ιδιαίτερα υψηλή

ενίσχυση σειράς χαρακτηριστικών προκειµένου να

yachting, ο οποίος αφορά σε κατηγορία πελατών

χρήση, ενώ οι κάτοχοι απολαµβάνουν δυνατότητες

βελτιώσουµε την ανταγωνιστικότητα και να

που διακρίνεται για την υψηλή ρευστότητα και την

εξαργυρώσεων µε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού

διευκολύνουµε τη διεκπεραίωση των συναλλαγών

έντονη επιχειρηµατική δραστηριότητα.

κύρους.

(ανταγωνιστικό επιτόκιο µεταφοράς υπολοίπου,

Τέλος, το «Πρόγραµµα Επιστροφής Μετρητών

Plus Cash για αναλήψεις µετρητών, αυξήσεις ορίων,

της κάρτας Dynamic», απέκτησε ακόµη καλύτερα

δυνατότητα αναλήψεως µετρητών στα ταµεία της

αναγκών των πελατών. Η συνεχής και στοχευµένη

χαρακτηριστικά, συνεχίζοντας να είναι ένα από

ΑΒ Βασιλόπουλος µε χρέωση της κάρτας κ.λπ.).

επικοινωνία του προγράµµατος και των προσφορών

τα πιο επιτυχηµένα προγράµµατα επιβραβεύσεως

Fokas) όσο και στις λοιπές συνεργαζόµενες επιχειρήσεις. Κατά το 2008, το πρόγραµµα ενισχύθηκε
περαιτέρω µε την είσοδο νέων συνεργατών,
ανάµεσα στους οποίους είναι οι εταιρίες Pizza Hut,
Alex Pak, Multirama, Ideal Strom, www.home.com
και Navy and Green, ανεβάζοντας τον αριθµό

και υπηρεσίες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα

καρτών της Τραπέζης έχει ήδη αντικατασταθεί
µε κάρτες τεχνολογίας EMV (smart chip cards).
Η αντικατάσταση µε «έξυπνες» κάρτες προσφέρει

των καταστηµάτων που συµµετείχαν στο εν λόγω
πρόγραµµα σε 2.000 σε όλη την Ελλάδα, µε προϊόντα

των πελατών, σχεδόν το σύνολο των πιστωτικών

της υγείας συνεχίσθηκε η προώθηση του ολοκληρωµένου προγράµµατος προϊόντων και υπηρεσιών
«Επαγγελµατικές Λύσεις Alpha Υγεία», το οποίο
απευθύνεται αποκλειστικά σε Ιατρούς, Οδοντιάτρους
και Φαρµακοποιούς.

Πέραν αυτών, συνεχίσθηκε η δηµιουργία καινοτόµων
προϊόντων και υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό και
µε στόχο την απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήµατος
έναντι του ανταγωνισµού στον ολοένα αναπτυσσόµενο χώρο του Franchise, η Τράπεζα δηµιούργησε

των συνεργατών καθώς και η διαρκώς αυξανόµενη

στην ελληνική αγορά. Το νέο αναβαθµισµένο

Χρηµατοδότηση Μικρών Επιχειρήσεων

ποικιλία επιλογών εξαργυρώσεως έχει οδηγήσει

πρόγραµµα προσφέρει υψηλότερα ποσοστά επιστρο-

Οι χρηµατοδοτήσεις προς µικρές επιχειρήσεις µε

µµα «Επαγγελµατικές Λύσεις Alpha Franchise».

τόσο σε αύξηση της χρήσεως, όσο και σε σηµαντική

φής (3% στις αγορές σε όλα τα supermarkets και

κύκλο εργασιών έως Ευρώ 2,5 εκατ. ή όριο χρηµατο-

Το πρόγραµµα αυτό απευθύνεται σε επαγγελµατίες

αύξηση του αριθµού εξαργυρώσεων. Τα θετικά

1,5% στις υπόλοιπες αγορές στην Ελλάδα και

δοτήσεων έως Ευρώ 1 εκατ., αυξήθηκαν κατά 14%,

που πρόκειται να ξεκινήσουν ή να επεκτείνουν την

αποτελέσµατα δεν εντοπίζονται µόνον στους

στο εξωτερικό). Οι επιστροφές αυτές εξαργυρώνονται

ενώ τα δάνεια προς τις πολύ µικρές επιχειρήσεις,

επιχειρηµατική τους δραστηριότητα στον χώρο
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του Franchise και περιλαµβάνει προϊόντα µε ιδιαί -

κατηγορίες επαγγελµατιών (περίπου 200.000

περιφέρειας που επλήγησαν από φυσικές καταστρο-

Τα υπόλοιπα των καταθέσεων της Alpha Bank,

τερα ευνοϊκούς όρους που καλύπτουν πλήρως τις

αποδέκτες).

φές. Για την ενίσχυση των επιχειρήσεων και

συµπεριλαµβανοµένων των οµολόγων λιανικής,

επαγγελµατιών των πληγέντων νοµών, η Τράπεζα

ανήλθαν την 31.12.2008 σε Ευρώ 42,5 δισ., σηµειώ-

προσέφερε επιπλέον πιστωτικές διευκολύνσεις

νοντας αύξηση κατά Ευρώ 7,9 δισ. ή σε ποσοστό

στα δάνεια κεφαλαίου κινήσεως, επαγγελµατικού

22,7% σε σχέση µε την αντίστοιχη περυσινή

εξοπλισµού και επαγγελµατικού ακινήτου πέραν

περίοδο. Από τα κεφάλαια αυτά, Ευρώ 35,8 δισ.

εκείνων που επρόκειτο να χορηγηθούν στο πλαίσιο

αφορούν καταθέσεις πελατών στην Ελλάδα, οι

των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων.

οποίες αυξήθηκαν κατά 24,6%, ρυθµός πολύ

ανάγκες των Franchisees για κεφάλαιο κινήσεως,
επαγγελµατική στέγη, επαγγελµατικό εξοπλισµό και
µέσα µεταφοράς. Το εν λόγω πρόγραµµα παρουσιάσθηκε δυναµικά µέσω της συµµετοχής της Τραπέζης
ως «Μέγας Χορηγός» στις ηµερίδες «Ηµέρες
Franchise» που πραγµατοποιήθηκαν σε 20 πόλεις
της περιφέρειας.

Η στελέχωση της οµάδας πωλήσεων ολοκληρώθηκε
στο τέλος του πρώτου εξαµήνου 2008 και κατά
το 2009 αναµένεται να ωριµάσει τόσο η δυναµική
των πωλήσεων όσο και η αποδοτικότητα των υφιστάµενων σχέσεων µε τους εξωτερικούς συνεργάτες.
Επίσης, µε στόχο την παροχή βέλτιστων υπηρεσιών

υψηλότερος εκείνου της αγοράς (12%), γεγονός

προς τους επιχειρηµατικούς πελάτες της Τραπέζης

Για το 2009 η Τράπεζα φιλοδοξεί να συνεχίσει να

Το 2008 αναπτύχθηκαν και ολοκληρώθηκαν έργα

δηµιουργήθηκε ειδική γραµµή τηλεφωνικής

πρωταγωνιστεί στην τραπεζική µικρών επιχειρήσεων

υποδοµής και αναδιαρθρώσεως, όπως η αναδιοργά-

εξυπηρετήσεως (Call Center) αποκλειστικά για

και ελεύθερων επαγγελµατιών µε νέα προϊόντα και

νωση χρηµατοδοτικών εργασιών των Καταστηµάτων

µικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελµατίες.

υπηρεσίες που θα καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες

µε διάκρισή τους σε Καταστήµατα Βασικής Χρηµατο-

Η νέα υπηρεσία έρχεται να προστεθεί στις υφιστάµε-

των πελατών της και θα εδραιώνουν περισσότερο

δοτικής Εξυπηρετήσεως, τα οποία εστιάζουν τις

νες υπηρεσίες τραπεζικής µέσω εναλλακτικών

τη σχέση τους µε την Τράπεζα.

εργασίες τους στην άµεση εξυπηρέτηση των πολύ

δικτύων (Web Banking, Phone Banking κ.λπ.) και

µικρών επιχειρήσεων και σε Καταστήµατα Πλήρους

έχει ως κύριο στόχο την ενηµέρωση των πελατών

Χρηµατοδοτικής Εξυπηρετήσεως. Επίσης, πραγµατο-

της Τραπέζης για τα χαρακτηριστικά και τους όρους

ποιείται κεντρικά η εγκριτική διαδικασία των δανείων

των χρηµατοδοτικών προϊόντων για τις ανωτέρω

που προωθούνται µέσω συνεργασιών µε αποτέλεσµα

επαγγελµατικές οµάδες.

την ταχύτερη εξυπηρέτηση και την οµοιογενή αξιολόγηση των σχετικών αιτηµάτων. Τα έργα αυτά, ενώ
επιβράδυναν τον ρυθµό πωλήσεων και καθυστέρησαν
την υλοποίηση νέων προϊόντων, έθεσαν τις προϋποθέσεις για ταχύτερη ανάπτυξη τα επόµενα έτη.

τους τελευταίους µήνες του έτους.

κεφαλαίου κινήσεως µε εγγύηση και επιδότηση

δικτύων προωθήσεως προϊόντων, όπως είναι οι

επιτοκίου. Επιπλέον, προχωρούµε δυναµικά στην

συνεργασίες που συνάπτονται για τον σκοπό αυτό

προώθηση της πρόσφατης ανανεωθείσας συνερ γα-

µε εταιρίες χρηµατοοικονοµικών συµβούλων κ.λπ.

σίας µας µε την Ευρω παϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

προσέλκυση νέας πελατείας καθώς και την επίτευξη
σταυροειδών πωλήσεων στο υφιστάµενο πελατολόγιο της Τραπέζης µέσω έντονης διαφηµιστι-

πιστωτικής κρίσεως, οδήγησε τις µικρές στην αρχή

Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων) για τη χορήγηση

επιχειρήσεων ενισχύθηκε και µε τη βοήθεια άλλων

ριξη του δικτύου Καταστηµάτων σε ό,τι αφορά την

ελληνικές τράπεζες λόγω της γενικευµένης χρηµατο-

ιδιαιτέρως επιθετική πολιτική επιτοκίων κυρίως κατά

Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. που αφορά τη χορήγηση δανείων

Παράλληλα δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στην υποστή-

Η κρίση ρευστότητας που αντιµετώπισαν όλες οι

Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. (Ταµείο Εγγυοδοσίας Μικρών και

Η δυναµική των εργασιών στον χώρο των µικρών

στον τοµέα της χρηµατοδοτήσεως των επενδυτικών
σχεδίων µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Με τις δράσεις
αυτές, η Alpha Bank στηρίζει ενεργά την ελληνική
µικροµεσαία επιχείρηση κατ’ επέκταση την ελληνική
οικονοµία κατά το εξαιρετικά δύσκολο έτος 2009.

συγκυρίας, η ικανότητα αυτή καθίσταται υψίστης
σηµασίας διότι θα µας δώσει τη δυνατότητα, µέσω
της αντλήσεως επαρκούς ρευστότητας να αναπτύξουµε τις χορηγήσεις προς την πελατεία και
να ενισχύσουµε περαιτέρω τον ισολογισµό µας.

αλλά και τις µεγάλες τράπεζες στη συνέχεια, σε µία

συµµετέχει ενεργά και στη νέα δράση του

άντληση κεφαλαίων. ∆εδοµένης της αρνητικής

Καταθετικά Προϊόντα

Συνεχίσθηκε επιτυχώς η συνεργασία µε το

επενδυτικών δανείων, ενώ παράλληλα η Τράπεζα

που αποδεικνύει την αποτελεσµατικότητά µας στην

Η Τράπεζα, έχοντας ως στόχο την καλύτερη
εξυπηρέτηση των πελατών και την όσο το δυνατόν
πληρέστερη κάλυψη των αναγκών τους, εξετάζει
το σύνολο των παρεχόµενων καταθετικών
προϊόντων µε σκοπό να προβεί σε αλλαγές και
συµπληρώσεις στα ήδη υπάρχοντα προϊόντα και
σε δηµιουργία νέων.

Η µεγάλη αύξηση των βραχυπρόθεσµων έναντι
των µακροπρόθεσµων επιτοκίων, οι αρνητικές απο δόσεις των αµοιβαίων κεφαλαίων κατά την περίοδο
αυτή, αλλά και η αύξηση του ορίου της εγγυήσεως
των καταθέσεων είχαν ως αποτέλεσµα τη µετακίνηση κεφαλαίων από τραπεζικά οµόλογα και κυρίως
από αµοιβαία κεφάλαια προς τις ασφαλέστερες
προθεσµιακές καταθέσεις. Επιπλέον, παρατηρήθηκε
µετακίνηση κεφαλαίων από καταθέσεις ταµιευτηρίου

Συγκεκριµένα, στον λογαριασµό «Ταµιευτήριο
Plus» αυξήθηκε η κλίµακα των επιτοκίων για ποσά
έως Ευρώ 3.000 ώστε να ενισχυθούν τα χαµηλότερα κεφάλαια. Επιπλέον, δόθηκαν κίνητρα
επιβραβεύσεως στον «Λογαριασµό Ταµιευτηρίου»,
προκειµένου να διαφοροποιηθεί, δίδοντας στους
υπάρχοντες πελάτες κίνητρο να παραµείνουν στον
λογαριασµό αλλά και προσελκύοντας νέους.

και από λογαριασµούς όψεως προς προθεσµιακές

Όσον αφορά τις προθεσµιακές καταθέσεις, τον

καταθέσεις, µε συνέπεια ο ρυθµός αυξήσεως στην

∆εκέµβριο του 2008 προωθήθηκε µε επιτυχία η νέα

κατηγορία αυτή να φθάσει το 36% και να επιβαρυν-

δωδεκάµηνη προθεσµιακή «Alpha Μηνιαία

κής παρουσίας αλλά και επαναλαµβανόµενων

Τέλος, και το 2008 η Alpha Bank επέδειξε την

θεί περαιτέρω το κόστος αντλήσεως χρήµατος των

Πρόοδος». Η επιτυχία του προϊόντος έγκειται στον

ενεργειών άµεσου marketing, σε συγκεκριµένες

κοινωνική της µέριµνα στηρίζοντας περιοχές της

τραπεζών.

συνδυασµό ελκυστικού κλιµακούµενου επιτοκίου
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για δώδεκα µήνες µε την παροχή δυνατότητας

το 2008 ήταν επενδυτικά µία πολύ δύσκολη χρονιά,

αναλήψεως του συνόλου του κεφαλαίου κάθε µήνα.

η ισχυρή σχέση Συµβούλου - Πελάτη λειτούργησε

Για το 2009 στόχος µας είναι η παροχή ευελιξίας
µέσω µίας ολοκληρωµένης σειράς προθεσµιακών
καταθέσεων οι οποίες θα δίδουν τη δυνατότητα στον
καταθέτη να επιλέγει το διάστηµα που επιθυµεί να
δεσµεύσει τα χρήµατά του, τον τρόπο και χρόνο αποδόσεως των τόκων ή ακόµη και την προείσπραξή τους.
Κατά το 2008 συνεχίσθηκε η επιτυχηµένη πορεία
των προϊόντων «Alpha Plus» τα οποία συνδυάζουν
προεπιλεγµένα χαρτοφυλάκια αµοιβαίων κεφαλαίων
µε υψηλότοκες προθεσµιακές καταθέσεις, ενώ ενισχύθηκε το επενδυτικό πρόγραµµα «Alpha ∆ηµιουργώ»
µε τακτικές συµµετοχές σε αµοιβαία κεφάλαια µέσω
πάγιας εντολής. Οι νέες συµµετοχές στο εν λόγω
πρόγραµµα ανήλθαν κατά το 2008 σε 29.000.

θετικά ως προς τη διακράτηση των κεφαλαίων
των πελατών, µε αποτέλεσµα οι συµβάσεις να
ανέλθουν σε 5.000 και να συγκεντρωθούν περίπου
Ευρώ 950 εκατ. Κύριος στόχος είναι η βελτίωση

Νοτιοανατολική Ευρώπη

της επεκτάσεώς της, µε ικανό αριθµό Καταστηµάτων
σε αστικές περιοχές αλλά και στην ευρύτερη περιφέ-

Οι ρυθµοί αναπτύξεως των οικονοµιών των χωρών
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης παρέµειναν ισχυροί
το 2008, καθώς η εγχώρια ζήτηση συνέχισε να
αυξάνεται, κυρίως κατά το πρώτο εξάµηνο του 2008,

ρεια. Η δεύτερη βασική πρόκληση είναι η διαφύλαξη
της ποιότητας του χαρτοφυλακίου µας, µε την άµεση
παρακολούθηση και αποτελεσµατική διαχείριση
ληξιπρόθεσµων οφειλών και την κεντροποίηση των
σχετικών διαδικασιών. Ήδη, έχει δηµιουργηθεί

της υπηρεσίας και η διεύρυνση του µείγµατος

τροφοδοτούµενη από την άνοδο των πραγµατικών

των προϊόντων έτσι ώστε το Alpha Prime να διαχει-

µισθών και τον υψηλό ρυθµό πιστωτικής επεκτά-

ρίζεται έως το 2010 το 30% - 40% των κεφαλαίων

σεως. Εντούτοις, πολλές από τις οικονοµίες αυτές

κάθε Καταστήµατος.

παραµένουν ευάλωτες στην κρίση, εξαιτίας κυρίως

Εκτός Ελλάδος, γίνονται ενέργειες για την οµογενο-

των διευρυµένων ελλειµµάτων τους στο ισοζύγιο

ποίηση της σειράς των καταθετικών προϊόντων σε

των εξωτερικών πληρωµών και από το γεγονός

όλες τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ενώ

ότι οι υψηλοί ρυθµοί αναπτύξεως των τελευταίων

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η Τράπεζα έχει επιτύχει

εντείνονται οι προσπάθειες προσελκύσεως νέων

ετών οφείλονται κυρίως στην ταχεία αύξηση της

ποιότητα δανειακού χαρτοφυλακίου µε χαµηλό

κεφαλαίων εντός των χωρών, προκειµένου να

καταναλώσεως και όχι στην περαιτέρω αύξηση της

ποσοστό καθυστερήσεων έναντι του ανταγωνισµού.

βελτιωθεί υπέρ των καταθέσεων το τοπικό ισοζύγιο

παραγωγικότητας.

Στο γεγονός αυτό συνέβαλε και η πολιτική αναπτύ-

ανάµεσα σε καταθέσεις και χορηγήσεις. Σηµαντική

Για τον λόγο αυτό, αναθεωρήθηκαν οι αναπτυξιακές

εγχειρίδιο πιστωτικής πολιτικής, το οποίο έχει ως
βάση τους κανόνες και τις διαδικασίες της Τραπέζης,
προσαρµοσµένο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε
χώρας, καθώς και το εγχειρίδιο πολιτικής καθυστερήσεων για την παρακολούθηση των χαρτοφυλακίων.

ξεως της Τραπέζης στο εξωτερικό, η οποία στηρίχθηκε

Επιπροσθέτως, αναθεωρήθηκε ο τρόπος λειτουργίας

συµβολή στην υλοποίηση της πολιτικής της Τραπέζης

προοπτικές των τοπικών οικονοµιών και παρακο-

του τρεχούµενου λογαριασµού «Alpha Μισθοδοσία»

είχε η ενηµέρωση του κοινού για τα πιο πάνω προϊόντα

λουθούνται οι κίνδυνοι που προκύπτουν από τον

προκειµένου να επιτευχθούν άµεσα στοχευµένες

µε σειρά διαφηµιστικών και προωθητικών ενεργειών.

περιορισµό των καθαρών εισροών κεφαλαίων από

η δυνατότητα υπεραναλήψεως, αποκτήσεως κάρτας

Τέλος, αξίζει να επισηµανθεί ότι στο πλαίσιο της

το εξωτερικό καθώς και από τις σηµαντικές διακυ-

Προς το παρόν, η επιδείνωση της ποιότητας του

και χρήσεως Web Banking.

κοινοτικής οδηγίας Μarkets in Financial Instruments

µάνσεις των συναλλαγµατικών ισοτιµιών που

χαρτοφυλακίου µας υπήρξε οριακή και σαφώς

Directive (MiFID) για τις αγορές χρηµατοπιστω-

παρατηρούνται σε αρκετές χώρες της Νοτιοανατο-

µικρότερη του µέσου όρου της αγοράς. Παρ’ όλα

λικής Ευρώπης.

αυτά, η Τράπεζα αποφάσισε την προληπτική αύξηση

σταυροειδείς πωλήσεις, ενώ δόθηκε στους πελάτες

όχι στην εξαγορά τραπεζών, αλλά στην αυτόνοµη
ανάπτυξη δικτύου Καταστηµάτων, µεταφέροντας έτσι
την πολιτική, τη δοµή και τα συστήµατα της Ελλάδος.

O λογαριασµός «Alpha 1|2|3» για Νέους συνέχισε

τικών µέσων, ενηµερώθηκαν από την Τράπεζα οι

την επιτυχηµένη πορεία του και παραµένει στοιχείο

πελάτες - επενδυτές για τις διατάξεις της νέας

Η Τράπεζα δραστηριοποιείται πλέον σε επτά χώρες µε

οδηγίας, ενώ παράλληλα ολοκληρώθηκε η προσαρ-

διαφορετικά οικονοµικά και κοινωνικά χαρακτηρι-

µογή των Μονάδων που προσφέρουν επενδυτικές

στικά, αντιµετωπίζοντας µε επιτυχία τις προκλήσεις

υπηρεσίες. Αναµένεται εντός του πρώτου τριµήνου

στις σηµερινές δύσκολες συνθήκες, όπως αυτές

Η παρουσία της Τραπέζης στις χώρες της Νοτιοανα-

του 2009 να ολοκληρωθεί το πρόγραµµα ενηµερώ-

διαµορφώνονται στο νέο οικονοµικό περιβάλλον.

τολικής Ευρώπης υποστηρίζεται από ένα ισχυρό

σεως των Στελεχών του ∆ικτύου σχετικά µε τις

Η πρώτη βασική πρόκληση είναι το πρόβληµα ρευστό-

δίκτυο 610 Καταστηµάτων µε 7.120 άτοµα Προσωπικό.

έννοιες που εισάγει η νέα οδηγία και τον τρόπο

τητας, για την αντιµετωπιση του οποίου δίδεται

Η είσοδος κατά το 2008 στην αγορά της Ουκρανίας

Το 2008 ήταν το τρίτο έτος λειτουργίας του προγράµ-

εφαρµογής τους στην Τράπεζα. Παράλληλα, είναι σε

έµφαση στην άντληση κατα θέσεων µέσω της προωθή-

µε την ανάπτυξη δικτύου 24 Καταστηµάτων, τα οποία

µατος «Alpha Prime» το οποίο έχει σχεδιασθεί στο

εξέλιξη το πρόγραµµα πιστοποιήσεως όλων των

σεως νέων ελκυστικών προϊόντων, της αυξήσεως της

λειτουργούν µε το όνοµα Astra Bank OJSC, αποτελεί

πρότυπο της εξυπηρετήσεως του Private Banking

Στελεχών που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες, µε

παραγωγικότητας του ∆ικτύου και κυρίως, της

σηµαντικό στοιχείο εξελίξεως. Όµως, λόγω της

και απευθύνεται στο τµήµα της αγοράς µε κεφάλαια

κατάλληλη προετοιµασία από τη ∆ιεύθυνση

ταχείας αυξήσεως της αναγνωρισι µότητος της

διεθνούς οικονοµικής κρίσεως, η Alpha Bank αποφά -

από Ευρώ 60.000 έως Ευρώ 300.000. Παρότι

Εκπαιδεύσεως και Αναπτύξεως.

Τραπέζης στις χώρες όπου δραστηριοποιείται λόγω

σισε την αναστολή των σχεδίων της για περαιτέρω

διαφοροποιήσεως των προϊόντων της Alpha Bank,
δεδοµένου ότι η Τράπεζα ήταν η πρώτη που έδωσε
βάρος στο τµήµα της αγοράς που αφορά τους
αυριανούς πελάτες. Κατά το 2008 συνεχίσθηκε
η στοχευµένη διαφηµιστική προβολή του προϊόντος
καθώς και οι λοιπές προωθητικές ενέργειες.

34

των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις, καθώς
οι επιπτώσεις από την επιδείνωση των οικονοµικών
συνθηκών είναι απρόβλεπτες.
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επέκταση του δικτύου Καταστηµάτων. Το εκτεταµένο

δηµιουργία προϊόντων συνεργασίας (co-branded)

Ρουµανία

Σηµαντική συµβολή στις καλές επιδόσεις είχε

πλέον ∆ίκτυο επιτρέπει την προσαρµογή στις ολοένα

και στην ανάπτυξη του δικτύου των επιχειρήσεων

Η Alpha Bank δραστηριοποιείται στην αγορά της

ο σχεδιασµός νέων πρωτοποριακών προϊόντων

µεταβαλλόµενες συνθήκες και ανάγκες των τοπικών

µέσω των οποίων θα πραγµατοποιηθεί η πώληση

Ρουµανίας επί 15 συνεχή έτη, καθώς είναι η πρώτη

και η δυναµική προώθησή τους στην αγορά.

αγορών, συµβάλλοντας καθοριστικά στην ταχεία

των προϊόντων µας.

ξένη Τράπεζα που εισήλθε στην εγχώρια αγορά.

Συγκεκριµένα, τον Μάιο του 2008, η Τράπεζα

Ένας σηµαντικός αριθµός νέων προϊόντων παρου-

Το 2008 ήταν έτος ταχείας επεκτάσεως του ∆ικτύου

δηµιούργησε ένα νέο προϊόν, τον «Alpha

Παρά το γεγονός ότι τα νέα Καταστήµατα (2007: +133,

σιάσθηκε στις κατά τόπους αγορές. Πολλά από αυτά

της, προσθέτοντας στο δυναµικό της 75 νέα Κατα στή-

Προνοµιακό» (Alpha Premier), ο οποίος είναι

2008: +206), λόγω του περιορισµένου χρόνου

έχουν ήδη κυκλοφορήσει στην ελληνική αγορά,

µατα. Στο τέλος του έτους, ο αριθµός των Καταστη -

τρεχούµενος λογαριασµός µε προνοµιακό επιτόκιο

λειτουργίας τους δεν έχουν αποδώσει ακόµη τα

οπότε είµαστε σε θέση να µεταφέρουµε επιτυχώς

µάτων ανήρχετο σε 200, εκ των οποίων τα 48 είναι

και επιτρέπει στους πελάτες συνεχή πρόσβαση σε

αναµενόµενα µεγέθη και αποτελέσµατα, οι επιδόσεις

την εµπειρία και την τεχνογνωσία που έχουµε

στο Βουκουρέστι. Εκτός από τα παραδοσιακού τύπου

αυτόν χωρίς περιορισµούς. Από τον Σεπτέµβριο

τους είναι ήδη εντυπωσιακές. Οι χορηγήσεις αυξή-

αποκτήσει. Ακόµη, το πρόγραµµα εγκαταστάσεως

Καταστήµατα, η Alpha Bank Romania προωθεί ένα

του 2008 προσφέρεται επίσης η πιστωτική κάρτα

θηκαν κατά 48%, ρυθµός διπλάσιος του ρυθµού

ΑΤΜ στα Καταστήµατά µας συνεχίσθηκε, καθώς

νέο τύπο Καταστηµάτων, το «Alpha Point», που

«Alpha Card VISA Gold», συνδυασµένη µε ένα

αυξήσεως της αγοράς, και ανήλθαν σε Ευρώ 11,2

η χρήση των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών

διαθέτει συγκεκριµένα προϊόντα λιανικής τραπεζικής.

ανταγωνιστικό πακέτο προνοµίων και παρέχει

δισ. Το µέγεθος αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 22%

παρουσίασε και το 2008 έντονη ανάπτυξη.

Τα Καταστήµατα αυτά δηµιουργούνται κυρίως µέσα

απόλυτη ασφάλεια µε τεχνολογία chip, καθώς

του συνόλου των χορηγήσεων σε ενοποιηµένη βάση.

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται µέσω εναλλακτικών

σε εµπορικά κέντρα και οι πελάτες έχουν άµεση

και η «Alpha MasterCard Credit», µε την οποία

Ακόµη, σηµαντική αύξηση της τάξεως του 15%

δικτύων τραπεζικής, όπως Web Banking, Phone

πρόσβαση σε χρηµατοοικονοµικά προϊόντα και

διαφοροποιήθηκε το χαρτοφυλάκιο των ηλεκτρο-

σηµείωσαν και οι καταθέσεις, έναντι αυξήσεως 5%

Banking κ.ά. συνέχισαν να αναπτύσσονται επίσης

υπηρεσίες σε ένα πιο οικείο περιβάλλον.

νικών προϊόντων της Τραπέζης µέσω της προσφοράς

του συνόλου της αγοράς, οι οποίες ανήλθαν σε

µε ταχύ ρυθµό.

Επίσης το 2008 ήταν άλλο ένα έτος εξαιρετικών

ανάπτυξη των µεγεθών µας.

Ευρώ 6,1 δισ. Τα κέρδη από τις δραστηριότητες
στην περιοχή ανήλθαν σε Ευρώ 112 εκατ.

Σε οργανωτικό επίπεδο, η δηµιουργία διαφορετικών
τοµέων λιανικής και εταιρικής τραπεζικής, καθώς

H ταχεία αύξηση των µεγεθών µας το 2008 είχε

και υποστηρικτικών Μονάδων, η εγκατάσταση νέου

ως αποτέλεσµα να αυξηθεί το µερίδιό µας στην

πληροφοριακού συστήµατος, η κεντρική διαχείριση

αγορά χορηγήσεων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

διαδικασιών και η υποστήριξη και ο συντονισµός των

από 7,3% το 2007 σε 8,5% το 2008. Τα στοιχεία

εργασιών εξωτερικού από τις ∆ιευθύνσεις δηµιουρ-

αυτά αποδεικνύουν ότι βρισκόµαστε σε σωστή

γίας προϊόντων στην Ελλάδα βελτίωσαν σηµαντικά την

πορεία παρά τη δυσµενή οικονοµική συγκυρία

αποτελεσµατικότητα των Μονάδων του εξωτερικού.

επιδόσεων για την Alpha Bank Romania.

υπηρεσιών και εκτός Ρουµανίας και της εξυπηρετήσεως συναλλαγών µέσω διαδικτύου.

Οι χορηγήσεις σηµείωσαν αύξηση της τάξεως του

Στην καταναλωτική πίστη, από την αρχή του έτους

50% σε σχέση µε πέρυσι, έναντι αυξήσεως 19% της

εισήχθη στην αγορά το δάνειο για αγορά αυτοκινή-

αγοράς, µε αποτέλεσµα την ενίσχυση του µεριδίου

του «Alpha Auto» και για αγορά αυτοκινήτου µέσω

στο 8,2% από 6,5% το 2007, ώστε η Τράπεζα

συνεργαζόµενων αντιπροσώπων το «Alpha Auto

να διατηρεί τη θέση της στις πέντε µεγαλύτερες

Dealers», ενώ προωθήθηκε µε επιτυχία το κατανα-

Τράπεζες της χώρας, µε δανειακό χαρτοφυλάκιο

λωτικό δάνειο «Alpha 4 All».

Ευρώ 4,2 δισ. Η ποιότητα του χαρτοφυλακίου είναι
πολύ καλή, µε τα δάνεια σε καθυστέρηση να

Στον τοµέα των επιχειρηµατικών δανείων, η

Γενικότερα, εφαρµόζουµε ενιαία συστήµατα και

ανέρχονται µόλις σε Ευρώ 20 εκατ. ή σε ποσοστό

νεοσυσταθείσα ∆ιεύθυνση Μικροµεσαίων

πολιτική σε όλες τις βασικές λειτουργίες (διαχείριση

0,5% επί του συνόλου των δανείων µας. Σηµειώ-

Επιχειρήσεων, εντασσόµενη στo πλαίσιο αναπτύ-

κινδύνων, εσωτερικός έλεγχος, κ.ά.) µε βάση

νεται ότι, η Alpha Bank Romania κατέχει πρωτεύ-

ξεως των δραστηριοτήτων της Τραπέζης στη λιανική

το εγχώριο πρότυπο, προσαρµοσµένο στο ρυθµιστικό

ουσα θέση στην παραγωγικότητα του κλάδου σε

τραπεζική, έχει ως στόχο τον διαχωρισµό των

και νοµικό πλαίσιο και στις ιδιαίτερες συνθήκες της

όρους χορηγήσεων ανά Κατάστηµα. Στον τοµέα

επιχειρήσεων σε επιµέρους τοµείς για την καλύτερη

κάθε χώρας. Επιδίωξή µας είναι τα Καταστήµατά µας

των καταθέσεων επετεύχθη αύξηση 24,2% έναντι

εξυπηρέτηση και την αύξηση του πελατολογίου. Ήδη

να λειτουργούν από την πρώτη ηµέρα κατά τα

ρυθµού αυξήσεως 4% του συνόλου της αγοράς.

σχεδιάζεται η δηµιουργία τυποποιηµένων δανειακών

Στόχος της Τραπέζης είναι να ισχυροποιήσει τη θέση

πρότυπα της Alpha Bank στην Ελλάδα, προκειµένου

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε Ευρώ 45,8 εκατ.,

(όπως το Alpha Decide) και καταθετικών προϊόντων

της στη λιανική τραπεζική στις αγορές της Νοτιο-

σε σύντοµο χρονικό διάστηµα τα κεφάλαιά µας να

ενισχυµένα κατά 21% έναντι του 2007, επηρεασµένα

(Alpha Premier, Alpha Card Business) προς τις

ανατολικής Ευρώπης, δίδοντας έµφαση στις καταθέ-

έχουν την ίδια υψηλή απόδοση που έχουν και στις

από την προληπτική πολιτική αποµειώσεων, οι οποίες

µικροµεσαίες επιχειρήσεις και τους ελεύθερους

σεις, στις πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, στη

υπόλοιπες δραστηριότητές µας.

ανήλθαν σε Ευρώ 33,2 εκατ.

επαγγελµατίες.

που επικράτησε το 2008. Καθώς θα «ωριµάζουν»
τα Καταστήµατα που ανοίχθηκαν τα προηγούµενα έτη
οι επιδόσεις µας θα βαίνουν αυξανόµενες. Σε αυτό
θα συντελέσει το γεγονός ότι, µε την µεγαλύτερη
διείσδυσή µας στην περιοχή θα αυξάνεται η αναγνωρισιµότητα του ονόµατος της Alpha Bank, καθώς και
η εµπιστοσύνη των πελατών σε αυτό.
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Με γνώµονα τη βελτίωση των λειτουργικών δραστη-

βάση. Στους ιδιώτες, η αύξηση των χρηµατο δοτή-

Σηµαντικό έργο για τη Μονάδα µας στην Βουλγαρία

της αγοράς. Συγκεκριµένα, τα υπόλοιπα χορηγή-

ριοτήτων της, η Τράπεζα προχώρησε σε µία σειρά

σεων ήταν εντυπωσιακή, ανερχόµενη σε 146% σε

είναι η ένταξή της στο νέο ενιαίο σύστηµα

σεων αυξήθηκαν κατά 40% έναντι αυξήσεως 19%

ενεργειών όπως η αναβάθµιση των κεντρικών

σχέση µε το προηγούµενο έτος. Η Τράπεζα έχει

χρηµατοδοτήσεων FlexCube, καθώς και στο σύστηµα

του συνόλου της αγοράς. Ήδη, στην αγορά χορηγή-

τηλεπικοινωνιακών υποδοµών, η εφαρµογή συστή

δηµιουργήσει όλες τις προϋποθέσεις για να εξελιχθεί

κεντρικής διαχειρίσεως Κινήσεως Κεφαλαίων του

σεων της Σερβίας κατέχουµε αξιόλογο µερίδιο

µατος ∆ιαχειρίσεως Πιστωτικού Κινδύνου, καθώς

σταδιακά σε τράπεζα ολοκληρωµένης εξυπηρετή-

Οµίλου. Στη σηµαντική αναβάθµιση των συστηµάτων

της τάξεως του 6,7%, ενισχυµένο κατά µία ποσο-

και η έναρξη του έργου για τη ολοκλήρωση του

σεως των πελατών της που ανήκουν όχι µόνο στον

της Τραπέζης κατατάσσεται και η υποστήριξη όλων

στιαία µονάδα σε σχέση µε το 2007, το οποίο µας

Σχεδίου Επιχειρησιακής Συνέχειας.

επιχειρηµατικό κλάδο αλλά και στους ιδιώτες.

των νέων προϊόντων που αναπτύχθηκαν καθώς

διατηρεί στις πρώτες θέσεις της αγοράς. Αξίζει

Στην αγορά της Βουλγαρίας παρέχουµε εκτενή

και η δηµιουργία ενός συστήµατος ηλεκτρονικών

να σηµειωθεί ότι οι προαναφερθείσες αυξήσεις

Η επιτυχηµένη πορεία της Alpha Bank Romania

σειρά προϊόντων και υπηρεσιών προς τις επιχειρή-

υπηρεσιών µέσω διαδικτύου.

µεγεθών επετεύχθησαν διατηρώντας την άριστη

επισφραγίζεται µε σειρά διακρίσεων, όπως είναι
η βράβευσή της ως «The most active bank on

σεις, ενώ δίδουµε ιδιαίτερη έµφαση στην ανάπτυξη

the corporate sector», σε εκδήλωση µε τίτλο

προϊόντων προς τους ιδιώτες, αντίστοιχων µε τα

«Romanian Top Bankers» που διοργάνωσε

προϊόντα που παρέχονται από την Τράπεζα στην

ο εκδοτικός όµιλος της Ρουµανίας FINMEDIA.

Ελλάδα. Συγκεκριµένα, στον τοµέα των καρτών

Η διάκριση αυτή συµπληρώνει την περυσινή διάκριση

προωθήθηκαν οι «Alpha Visa Credit Cards» σε

της Τραπέζης ως «The Retail Bank of the year».

προεπιλεγµένο πελατολόγιο µε θετική ανταπόκριση
75%. Για την προσέλκυση καταθέσεων δηµιουργή-

Βουλγαρία

σαµε το 2008 και προωθήσαµε στην πελατεία

Με 13 χρόνια παρουσίας στη Βουλγαρία η Alpha

πλήθος νέων προϊόντων, όπως το «Alpha Bonus

Bank διαθέτει δίκτυο 120 Καταστηµάτων, εκ των

Term Deposit», το «Alpha in Advance», το οποίο

οποίων τα 40 λειτούργησαν το 2008. Με την

προσέφερε την προκαταβολή των τόκων στους

επέκταση αυτή η Τράπεζα ενισχύει τη θέση της

πελάτες µας καθώς και το «Alpha Ultima» το οποίο

στη χώρα, διαθέτοντας παρουσία όχι µόνο σε όλες

προσφέρει κλιµακούµενο επιτόκιο. Τον ∆εκέµβριο

τις πόλεις άνω των 20.000 κατοίκων, αλλά και σε

του 2008, µε το προϊόν «Alpha Cash Premium»,

µικρότερες, µε πληθυσµό άνω των 10.000 κατοίκων,

προσφέραµε στους καταθέτες µας τη δυνατότητα

επιτυγχάνοντας κάλυψη εθνικής εµβέλειας. Με την

να κερδίσουν σηµαντικά χρηµατικά βραβεία ως

επέκταση αυτή, διευρύνεται η αναγνωρισιµότητα
του ονόµατός µας στην αγορά, µε αποτέλεσµα
σχεδόν να τριπλασιασθούν οι λογαριασµοί καταθέσεων κατά το 2008 και οι χορηγήσεις να υπερβούν
τα Ευρώ 1 δισ., σηµειώνοντας αύξηση 56%. Με την
επίδοση αυτή η Τράπεζα κατέχει πλέον την ένατη
θέση στην αγορά των χορηγήσεων µε µερίδιο 4%.

επιβράβευση για την εµπιστοσύνη τους προς την
Τράπεζα και αυτό είναι ένα πρόγραµµα που σκοπεύουµε να συνεχίσουµε και το 2009. Από την πλευρά
των χορηγήσεων δηµιουργήσαµε το «Alpha
Consumer Loan» σε Ευρώ, ενώ τροποποιήθηκε
σειρά προϊόντων, όπως το «Alpha Housing Loan»,
το «Alpha Consumer with Mortgage», το «Alpha

ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου, σύµφωνα

Σερβία
Η παρουσία µας στη Σερβία χρονολογείται από
το 2002. Έτος σταθµός για την ανάπτυξη των
δραστηριοτήτων µας στη χώρα ήταν το 2005 µε

πάντα µε την ενιαία πολιτική διαχειρίσεως κινδύνων
της Τραπέζης, µε τα δάνεια σε καθυστέρηση να
ανέρχονται σε Ευρώ 26 εκατ. σε σύνολο χαρτοφυλακίου Ευρώ 826 εκατ.

την απόκτηση της έβδοµης µεγαλύτερης σερβικής

Η Alpha Bank Srbija προσφέρει µία εκτενή σειρά

τραπέζης, της Jubanka, η οποία µετονοµάσθηκε

τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών, συµπερι-

σε Alpha Bank Beograd και µετέπειτα σε Alpha Bank

λαµβανοµένων προσωπικών και εταιρικών καρτών,

Srbija. Το 2008 συνεχίσθηκε η υλοποίηση ενός

καθώς και χρηµατιστηριακών υπηρεσιών. Αποτελεί

εκτεταµένου προγράµµατος ανακαινίσεων ή µετα στε-

έναν από τους βασικούς εκδότες καρτών Visa στη

γάσεων των περισσοτέρων από τα Καταστήµατα και

Σερβία και διαθέτει ένα εκτεταµένο δίκτυο ΑΤΜ

τις Κεντρικές Υπηρεσίες της Alpha Bank Srbija, ενώ

και POS, ενώ προσφέρει και υπηρεσίες Web

ταυτοχρόνως ενισχύθηκετο δίκτυό µας µε

Banking. Κατά τη διάρκεια του 2008 η Τράπεζα

την ίδρυση 32 νέων Καταστηµάτων, ανεβάζοντας

προώθησε ένα νέο προϊόν καταθέσεων, το

τον αριθµό τους σε 162, των οποίων το Προσωπικό

«Alpha in Advance Term Deposit», το οποίο

αριθµεί 1.691 άτοµα. Στο πλαίσιο της ταχείας

συνέβαλε σηµαντικά στην ενίσχυση των καταθέσεων

αναπτύξεώς της το 2008, η Τράπεζα προχώρησε

της Τραπέζης.

στην αναβάθµιση των τεχνολογικών υποδοµών

Το 2009, η Τράπεζα µε στόχο τη διεύρυνση του

και στην ενίσχυση της ασφάλειας των πληροφορια-

χαρτοφυλακίου των προϊόντων της, σχεδιάζει

κών συστηµάτων της. Αξιοσηµείωτη είναι η

την έκδοση νέων πιστωτικών καρτών MasterCard

ολοκλήρωση της εγκαταστάσεως συστηµάτων

καθώς και την προώθηση ενός νέου δανείου

τα οποία αριστοποίησαν δραστηριότητες, όπως

«Alpha Fast Loan», το οποίο αποτελεί ένα αξιόλογο

η εκτέλεση εγχώριων συναλλαγών, η πίστωση

τυποποιηµένο προϊόν για τις µικρές και πολύ µικρές

µισθοδοσιών, η διεκπεραίωση διατραπεζικών online

επιχειρήσεις για την αύξηση της µεσοπρόθεσµης

εντολών, κ.ά.

ρευστότητάς τους.

Στις χρηµατοδοτήσεις προς επιχειρήσεις, η Τράπεζα

Fast Loan» (δάνειο κεφαλαίου κινήσεως προς

έχει δηµιουργήσει σχέσεις µε τις κορυφαίες επιχειρή-

µικρές επιχειρήσεις και επαγγελµατίες) καθώς και

σεις στη χώρα, επιτυγχάνοντας σηµαντική αύξηση

το «Alpha Free Lancers» (τοκοχρεωλυτικό δάνειο

Το 2008 η ανάπτυξη των µεγεθών µας συνεχίσθηκε,

Κύριος στόχος της Τραπέζης είναι η δηµιουργία

του δανειακού χαρτοφυλακίου κατά 40% σε ετήσια

προς επαγγελµατίες).

επιτυγχάνοντας ρυθµούς αυξήσεως υψηλότερους

περισσότερων συνεργασιών µεταξύ της λιανικής
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τραπεζικής και της τραπεζικής µεσαίων και µεγάλων

Κατά το 2008 έγινε η εισαγωγή δύο νέων χρηµα-

Καταστηµάτων της από 15 που είχε στο τέλος του

Τα σχέδια της Alpha Bank Skopje για το µέλλον

επιχειρήσεων, καθώς και η διεύρυνση των δραστη-

τοδοτικών προϊόντων για µικρές επιχειρήσεις, το

2007 σε 24 Καταστήµατα και αντικατέστησε το

στρέφονται στη συνεχή αύξηση των καταθέσεων,

ριοτήτων µας στους τοµείς leasing, factoring, asset

«Alpha Fast Open Loan» και το «Alpha Fast Term

παλαιό µηχανογραφικό σύστηµα µε νέο, γεγονός

στην κερδοφορία και στη βελτίωση της ικανοποιή-

management, στις ασφαλιστικές πρακτορεύσεις

Loan», τεσσάρων νέων καταναλωτικών δανείων

που της δίδει συγκριτικό πλεονέκτηµα για το µέλλον,

σεως των πελατών της. Με αυτό τον τρόπο

και στην κίνηση κεφαλαίων. Για την αξιοποίηση των

για ιδιώτες «Alpha Consumer Loan», «Alpha Car

αφού διασφαλίζει την ανάπτυξή της µέσα από

η Alpha Bank Skopje συνεχίζει να ξεχωρίζει από

ευκαιριών που δηµιουργεί η αγορά ακινήτων στη

Dealers Loan», «Alpha Student Loan», «Alpha

καινοτοµικά προϊόντα και υπηρεσίες.

τους ανταγωνιστές της και ενισχύει τη φήµη της.

Σερβία, ιδρύθηκε τον Αύγουστο 2006 η θυγατρική

General Consumer Loan», ενώ ξεκίνησε η αποκλει-

εταιρία Alpha Real Estate.

στική συνεργασία µας µε την American Express
για την έκδοση καρτών και εκκαθαρίσεων συναλ-

Ακόµη, στο 2008, πραγµατοποίησε σηµαντικές βελτιώσεις στον τεχνολογικό εξοπλισµό της και αναβάθµισε
τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό προσαρµόζοντάς τον

Η παρουσία της Alpha Bank στην Κύπρο ξεκίνησε

στα τελευταία τεχνολογικά δεδοµένα που εξασφαλί-

το 1998 µε την εξαγορά της Lombard Natwest Bank,

ζουν ταχύτητα και ασφάλεια στις συναλλαγές.

η οποία µετονοµάσθηκε σε Alpha Bank Limited

Αλβανία

λαγών στην τοπική αγορά µε την εισαγωγή δύο

Το 2008 εορτάσαµε την επέτειο της δεκαετούς

νέων πιστωτικών καρτών, την «Amex Gold» και

λειτουργίας µας στην Αλβανία. Η Alpha Bank, από

την «Amex Green» και τον προγραµµατισµό για

την έναρξη των εργασιών της στη χώρα το 1998,

το 2009 της «Amex Small Business Card».

Τα ανωτέρω υποστήριξαν την περαιτέρω ανάπτυξη

υπήρξε ένας δυναµικός εταίρος στην ανάπτυξη του

Στο πλαίσιο βελτιώσεως των λειτουργικών

της Τραπέζης, επιτυγχάνοντας αύξηση του χαρτοφυ-

εργασιών ολοκληρώθηκε το σύστηµα κεντρικής

λακίου των χρηµατοδοτήσεων κατά 78% και των

Πολλά δηµόσια έργα, όπως η κατασκευή της Εθνικής

διαχειρίσεως των διαδικασιών και εφαρµόσθηκαν

καταθέσεων πελατείας κατά 19%.

Οδού ∆υρραχίου - Μορίνα και του νέου ∆ιεθνούς

νέα συστήµατα εγκρίσεως και αξιολογήσεως

Αεροδροµίου των Τιράνων «Μητέρα Τερέζα»,

των δανείων.

τραπεζικού τοµέως αλλά και της τοπικής κοινωνίας.

Κύπρος

και προσφάτως σε Alpha Bank Cyprus Ltd. Με την
ευκαιρία συµπληρώσεως δέκα ετών παρουσίας
στην Κύπρο, πραγµατοποιήθηκε σειρά εκδηλώσεων
στις οποίες παρευρέθησαν µέλη της Κυβερνήσεως
της χώρας καθώς και εκπρόσωποι του επιχειρηµα-

Στον τοµέα της λιανικής τραπεζικής, η Τράπεζα

τικού κόσµου και πλήθος πελατών. Στις εκδηλώσεις

ακολούθησε στρατηγική επεκτάσεως προσαρµο-

αυτές εντάσσεται και η πραγµατοποίηση των

Στον τοµέα των καταθέσεων προωθήθηκαν αρκετά

σµένη στις ανάγκες της αγοράς καθώς και στο

εγκαινίων των νέων ιδιόκτητων γραφείων ∆ιοική-

νέα ανταγωνιστικά προϊόντα, όπως ο νέος προθε -

πελατοκεντρικό σύστηµα που έχει αναπτύξει, επιτυγ-

σεως από τον Πρόεδρο της Alpha Bank που επισκέ-

σµιακός λογαριασµός «Alpha Bonus Deposit»,

χάνοντας την ενδυνάµωση της θέσεώς της, κυρίως

φθηκε την Κύπρο.

διάρκειας ενός έτους µε επιτόκιο 10% στο τοπικό

στον τοµέα των καταθέσεων ιδιωτών, όπου επέτυχε

νόµισµα, ο «Alpha Progressive Term Deposit»,

αύξηση κατά 50% σε σχέση µε το 2007.

διάρκειας ενός έτους µε αυξανόµενο µηνιαίο

Σηµαντική συµβολή στην πραγµατοποίηση της

ριοποιήθηκε µε επιτυχία σε όλες τις χρηµατοπιστω-

επιτόκιο, ο παιδικός αποταµιευτικός λογαριασµός

πολιτικής της είχε η εισαγωγή και επιτυχηµένη

τικές εργασίες, που την κατατάσσουν στις µεγαλύ-

«Alpha Child Dreams Deposit», ενώ τροποποιή -

προώθηση νέων προϊόντων, όπως το «Promo

τερες τράπεζες της χώρας, και παρουσίασε σηµα -

θηκαν τα χαρακτηριστικά υφισταµένων προϊόντων

Monthly Income Time Deposit», προθεσµιακή

ντικό πολιτιστικό και κοινωνικό έργο. Σήµερα η

Με µερίδιο αγοράς 15% για τις χορηγήσεις, ενισχυ-

προκειµένου να ανταποκρίνονται πληρέστερα

κατάθεση µικρής διάρκειας µε προνοµιακό επιτόκιο,

Alpha Bank Cyprus διαθέτει ένα σύγχρονο δίκτυο

µένο κατά 4,2 ποσοστιαίες µονάδες σε σχέση µε το

στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των πελατών µας.

«Alpha Child», νέος παιδικός αποταµιευτικός

37 Καταστηµάτων, που καλύπτει όλες τις πόλεις της

λογαριασµός, «Visa Debit», χρεωστική κάρτα,

Κύπρου. Το δίκτυο Καταστηµάτων πλαισιώνεται

χρηµατοδοτήθηκαν από την Τράπεζα σε συνεργασία
µε το αλβανικό κράτος. Σήµερα η Τράπεζα
δραστηριοποιείται στην Αλβανία µε 42 Καταστήµατα
έναντι 20 το 2007, στα οποία απασχολούνται 330
Υπάλληλοι. Η λιανική τραπεζική υποστηρίζεται από
55 ΑΤΜ έναντι 20 το 2007, τα οποία καλύπτουν
όλες τις µεγάλες πόλεις της χώρας.Ο αριθµός
των POS έφτασε τα 482 και ο αριθµός των καρτών
στις 11.077.

2007, τα µεγέθη µας εξακολουθούν να αυξάνονται

Στη διάρκεια των δέκα ετών η Alpha Bank Cyprus
ανέπτυξε το δίκτυο των Καταστηµάτων της, δραστη-

µε υψηλό ετήσιο ρυθµό. Το σύνολο των χορηγήσεων

Π.Γ.∆.Μ.

«Alpha Salary», λογαριασµός µισθοδοσίας ιδιωτών,

αποτελεσµατικά από την παροχή υπηρεσιών µέσω

σηµείωσε αύξηση 87%, ενώ οι καταθέσεις αυξήθη-

Η Alpha Bank εισήλθε στην αγορά της χώρας το

«Alpha 500», τρεχούµενος λογαριασµός µικρών

εναλλακτικών δικτύων. Προς την κατεύθυνση αυτή

καν κατά 25%. Οι επιδόσεις αυτές είναι αποτέλεσµα

2000 µε την εξαγορά της Kreditna Banka AD Skopje,

επιχειρήσεων και επαγγελµατιών. Επίσης έγινε

προωθήθηκε η υπηρεσία «Alpha Express Banking»,

συστηµατικής προσπάθειας, η οποία υποστηρίζεται

η οποία µετονοµάσθηκε σε Alpha Bank Skopje.

τροποποίηση στα χαρακτηριστικά του «Alpha

η οποία καλύπτει όλες τις ηλεκτρονικές συναλλαγές

από νέα, σύγχρονα και υψηλής ποιότητας προϊόντα

Το 2008 ήταν µία πολύ σηµαντική χρονιά για την

Consumer Loan with Mortgage», καταναλωτικού

µέσω των υπηρεσιών «Alpha Web Banking»,

και υπηρεσίες.

Alpha Bank Skopje. Ανέπτυξε το δίκτυο των

δανείου ιδιωτών µε υποθήκη.

«Alpha ATM Banking», «Alpha WAP Banking»
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και «Alpha SMS Banking». Με την υπηρεσία αυτή

σεως των υπηρεσιών και της αποτελεσµατικής διαχει-

υφιστάµενων και νέων δανείων. Ως πρωταρχικοί

διείσδυση της Alpha Bank στην αγορά της

επιτυγχάνεται η χαµηλότερου κόστους, ευκολότερη

ρίσεως των λειτουργικών εξόδων. Ο δείκτης έξοδα

στόχοι παραµένουν επίσης η αποτελεσµατική διαχεί-

Ουκρανίας.

και ταχύτερη πραγµατοποίηση τραπεζικών συναλ-

προς έσοδα διαµορφώνεται στο 33% για το 2008.

ριση του λειτουργικού κόστους, η βελτίωση της

λαγών µέσω ηλεκτρονικών δικτύων. Στις βελτιώσεις
που έχουν επέλθει περιλαµβάνεται και η προσθήκη
της Ρωσικής γλώσσας, ως τρίτης γλώσσας επιλογής
στους χρήστες της ιστοσελίδας µετά τα Ελληνικά
και τα Αγγλικά.

Το 2008 εφαρµόσθηκε οργανωµένη και συνεπής
στρατηγική, επικεντρωµένη στην προσέλκυση νέων
και στη διατήρηση των υφιστάµενων καταθέσεων.
Βασίσθηκε στην εισαγωγή νέων ανταγωνιστικών

παραγωγικότητας και η αξιοποίηση του υφισταµένου

Στο τέλος του 2008 η Τράπεζα είχε 24 Καταστήµατα

δικτύου Καταστηµάτων και των εναλλακτικών

και 333 άτοµα Προσωπικό. Η στελέχωση γίνεται µε

δικτύων για την εξυπηρέτηση των πελατών του

εξειδικευµένους Λειτουργούς, οι οποίοι υποβοηθού-

τοµέα της λιανικής τραπεζικής.

µενοι από τα εκπαιδευτικά συστήµατα που εφαρµόζονται στην Τράπεζα θα συµβάλλουν στις κύριες

καταθετικών προϊόντων, όπως είναι οι προθεσµιακές

Παράλληλα µε την υποστήριξη της Alpha Bank

Παρά το γεγονός ότι η Κυπριακή αγορά χαρακτηρί-

καταθέσεις µε προκαταβολή ή µηνιαία καταβολή των

Cyprus σε τραπεζοασφαλιστικές δραστηριότητες,

ζεται ως ώριµη αγορά µε έντονο ανταγωνισµό,

τόκων, ο καταθετικός λογαριασµός ειδικών παροχών

η Alpha Insurance στην Κύπρο παρέχει ένα ευρύ

η Alpha Bank Cyprus επέτυχε και το έτος 2008

και κινήτρων «Alpha Μισθοδοσία», το φοιτητικό

φάσµα ασφαλιστικών εργασιών, τόσο στον κλάδο

Με πρωταρχικό στόχο τη θεµελίωση της εµπιστο-

υψηλό ετήσιο ρυθµό αυξήσεως των µεγεθών της,

πακέτο παροχών, καθώς και οι λογαριασµοί «Alpha

ζωής και υγείας, όσο και στους γενικούς κλάδους.

σύνης και της φήµης της Astra Bank OJSC στο Ουκρα-

σε σχέση µε το σύνολο της αγοράς, τόσο στις χορη-

100», «Alpha Σύνταξη» και «Alpha Νέων». Ακόµη,

γήσεις µε αύξηση 39%, όσο και στις καταθέσεις µε

έγινε εκτενής προβολή της Τραπέζης και των

13%, τα υπόλοιπα των οποίων ανήλθαν σε Ευρώ 3,5

προϊόντων της µέσω τηλεοπτικής, ραδιοφωνικής

δισ., ελαφρώς επηρεασµένα από τον επαναπατρισµό

και έντυπης διαφηµίσεως καθώς και µέσω άλλων

υπεράκτιων κεφαλαίων. Τον Μάιο του 2008 η

προωθητικών ενεργειών, όπως αποστολή ενηµερωτι-

Alpha Bank Cyprus προχώρησε στην έκδοση οµολό-

κών επιστολών και φυλλαδίων στους πελάτες και

γων ύψους Ευρώ 100 εκατ., τα οποία διατέθηκαν

direct mail. Στο πλαίσιο προωθήσεως της περιβαλλο-

µε επιτυχία σε επενδυτές στην Κύπρο και το εξωτε-

ντικής συνειδήσεως και της κοινωνικής εταιρικής

ρικό. Τα χρεόγραφα αυτά έχουν εισαχθεί στο Χρηµα-

ευθύνης του Οµίλου, η Τράπεζα προσφέρει τα

τιστήριο Αξιών Κύπρου.

προϊόντα «Alpha Εξοικονόµηση Νερού» και «Alpha

Με τα υπόλοιπα χρηµατοδοτήσεων σε Ευρώ 4,5 δισ.,
ενισχύθηκε το µερίδιό µας στο 13,2%, διατηρώντας
την Τράπεζα στην τρίτη θέση της κυπριακής αγοράς.
Για άλλο ένα έτος εντυπωσιακή ήταν η αύξηση των

Οι καλές σχέσεις µε τους αντασφαλιστές, η έγκαιρη
πληρωµή απαιτήσεων, το άριστα εκπαιδευµένο
Προσωπικό, οι επαγγελµατίες ασφαλιστικοί αντιπρόσωποι αποκλειστικής συνεργασίας, η πλήρης σειρά
προϊόντων που διαθέτει και συνεχώς αναβαθµίζει,
και ασφαλώς η αξιοπιστία του Οµίλου της Alpha Bank
είναι τα στοιχεία που κάνουν την εταιρία να υπερτερεί
έναντι του ανταγωνισµού. Επιπρόσθετα, µε σκοπό
να βελτιώσει περαιτέρω το µερίδιό της, η Τράπεζα

λειτουργικές και επιχειρησιακές διαδικασίες που
αναπτύσσονται στη νεοσυσταθείσα Astra Bank.

νικό κοινό, η Τράπεζα θα παρέχει πλήρεις τραπεζικές
υπηρεσίες και προϊόντα. Τα τραπεζικά προϊόντα
που προωθήθηκαν το 2008 αφορούσαν κυρίως τις
χρηµατοδοτήσεις ιδιωτών, όπως τα «Car Loan»,
«Credit-Tour», «Loan Secured by Real Estate»,
τις καταθέσεις, όπως τα «Deposit Classic»,
«Deposit Profitable», «Deposit Accumulative»
καθώς και δάνεια προς µικρές και µεσαίες
επιχειρήσεις.

στοχεύει να αξιοποιήσει το γεγονός, ότι σε περιόδους

Έτσι, το 2008 µε µία σειρά ανταγωνιστικών

λύνσεις για αγορά προϊόντων / συστηµάτων που

κρίσεως οι πελάτες στρέφονται στους παροχείς

προϊόντων και µε τη δηµιουργία ενός αποτελεσµα-

συντελούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

υπηρεσιών εγγυηµένου κύρους.

τικού συστήµατος πωλήσεων, η Τράπεζα επέτυχε

Περιβάλλον», βάσει των οποίων παρέχονται διευκο-

ικανοποιητική ανάπτυξη των εργασιών της παρά τον

Σύµφωνα µε τον επιχειρησιακό σχεδιασµό της
Τραπέζης, αναµένεται η συνέχιση της αναπτύξεως

Ουκρανία

περιορισµένο χρόνο λειτουργίας της. Τον ∆εκέµβριο

των εργασιών της, αλλά µε µειωµένο ρυθµό σε

Τον Απρίλιο 2008 η Alpha Bank απέκτησε το 90%

του 2008 είχε 3.750 ιδιώτες και 240 εταιρίες

σχέση µε το παρελθόν, εξ αιτίας της συνεχιζόµενης

της νεοσυσταθείσας Ουκρανικής Τραπέζης Astra

πελάτες. Στα πρώτα βήµατα αυτής της επεκτάσεως

Παρά τη µείωση του περιθωρίου τόκων στις χορηγή-

διεθνούς οικονοµικής κρίσεως. Στόχοι της Τραπέζης

Bank OJSC και τον Ιούνιο 2008 συµµετείχε στην

πολύ σηµαντική ήταν η δηµιουργία ενός ∆ικτύου

σεις και του αυξηµένου κόστους των καταθέσεων

είναι η επικέντρωση στην προσέλκυση νέων και

αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της, ενισχύοντας

συνεργατών, όπως κτηµατοµεσιτών, ταξιδιωτικών

λόγω της χρηµατοοικονοµικής κρίσεως και του

στη διατήρηση των υφιστάµενων καταθέσεων,

το ποσοστό συµµετοχής της σε 93,33%.

γραφείων και αντιπροσώπων αυτοκινήτων καθώς

εντεινόµενου ανταγωνισµού, τα κέρδη προ φόρων

η επιλεκτική πιστωτική επέκταση καθώς και

Η τεχνογνωσία της Alpha Bank στον σχεδιασµό και

και η πραγµατοποίηση πολλών προωθητικών

σηµείωσαν αύξηση κατά 12,7%. Η άνοδος της

η ανατιµολόγηση των χορηγήσεων, ως συνέπεια

την ανάπτυξη ∆ικτύων, σε συνδυασµό µε τη γνώση

ενεργειών που έχουν στόχο την ενίσχυση αυτών

κερδοφορίας είναι αποτέλεσµα της συνεχιζόµενης

του υψηλού κόστους χρήµατος και του δυσµενούς

της τοπικής αγοράς και την τραπεζική εµπειρία που

των συνεργασιών στο µέλλον. Η συνεργασία µε

αυξήσεως της παραγωγικότητας, λόγω της πολύ καλής

µακροοικονοµικού περιβάλλοντος που επηρεάζει

διαθέτει η διοικητική οµάδα της Astra Bank,

καταστήµατα ηλεκτρονικών υπηρεσιών και η

τεχνολογικής και οργανωτικής δοµής, της κεντροποιή-

αρνητικά την αξιολόγηση των κινδύνων των

αποτελούν σταθερές βάσεις για την επιτυχή

δηµιουργία της ιστοσελίδας www.creditonline.co.ua

στεγαστικών δανείων. ∆όθηκαν 2.800 νέα δάνεια
και σηµειώθηκε αύξηση υπολοίπων κατά 58%.
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έχουν συµβάλει σηµαντικά στην προώθηση των

κού περιβάλλοντος µε δυσµενείς επιπτώσεις και

Στο πλαίσιο της νέας οργανωτικής δοµής στον τοµέα

Όσον αφορά τα προϊόντα, σχεδιάσθηκαν και

εργασιών της Astra Bank OJSC.

στην ελληνική οικονοµία, η ∆ιεύθυνση Corporate

των εργασιών µας µε τις µεσαίες επιχειρήσεις,

προωθήθηκαν στους πελάτες νέα χρηµατοδοτικά

Banking αντιλαµβανόµενη την ανάγκη έµπρακτης

ολοκληρώθηκε κατά το έτος 2008 η δηµιουργία των

προϊόντα, όπως το «Ευέλικτο Κεφάλαιο Κινήσεως»,

στηρίξεως των πελατών της στο ανωτέρω περιβάλ-

δέκα συνολικά Επιχειρηµατικών Κέντρων, τα οποία

διάρκειας άνω των 180 ηµερών µε επιτόκιο βάσεως

λον, αύξησε σηµαντικά τα υπό αυτήν διαχειριζόµενα

διαχειρίζονται τις σχέσεις µε το σύνολο των µεσαίων

το Euribor.

δάνεια προς µεγάλους πελάτες της Τραπέζης,

επιχειρήσεων της Τραπέζης. Μέσω των Επιχειρηµα-

παρέχοντάς τους την αναγκαία ρευστότητα και

τικών Κέντρων εξυπηρετούνται περίπου 6.500

βελτιώνοντας περαιτέρω την ήδη ισχυρή θέση της

µεσαίες επιχειρήσεις µε όρια µεγαλύτερα του Ευρώ

στην αγορά των µεγάλων επιχειρήσεων.

1 εκατ. και ετήσιο κύκλο εργασιών µεταξύ Ευρώ 2,5

Με την προϋπόθεση βεβαίως ότι θα επικρατήσουν
συνθήκες µεγαλύτερης σταθερότητας στην οικονοµία
της χώρας, η παροχή τραπεζικών υπηρεσιών θα
ενισχυθεί το 2009 µε νέα προϊόντα προθεσµιακών
καταθέσεων, µε την προώθηση πιστωτικών καρτών,
ευέλικτων καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων
και µε τη δηµιουργία προϊόντων χρηµατοδοτήσεως
εξοπλισµού επιχειρήσεων και κεφαλαίου κινήσεως.

Ειδικότερα, το συνολικό υπόλοιπο των πιστοδοτήσεων

Η ανάπτυξη του πελατολογίου θα ενταθεί µε την

προς µεγάλες επιχειρήσεις ανήλθε στο τέλος του

προώθηση ενός προγράµµατος τηλεφωνικών πωλή -

έτους στο ύψος των Ευρώ 10,6 δισ., καταγράφοντας

σεων προς τους ιδιώτες και την ενίσχυση της εµπι -

αύξηση της τάξεως του 14% περίπου σε ετήσια βάση.

στο σύνης των πελατών της Τραπέζης µέσω της

εκατ. και Ευρώ 75 εκατ. Το χαρτοφυλάκιο ανήλθε µε
υπόλοιπα τέλους έτους, σε Ευρώ 6 δισ., σηµειώνοντας αύξηση της τάξεως του 15,2%. Οι εργασίες των
Επιχειρηµατικών Κέντρων εποπτεύονται και συντονίζονται από τις δύο ∆ιευθύνσεις Επιχειρηµατικών

Στόχος της Τραπέζης παραµένει πάντα, δεδοµένης
της συνεχώς µεταβαλλόµενης αγοράς και του
οικονοµικού περιβάλλοντος δραστηριοποιήσεως,
η στήριξη και ενίσχυση των επιχειρήσεων στο
πλαίσιο της διαµορφωµένης πολιτικής της Τραπέζης,
µε γνώµονα την εξυπηρέτηση και το υψηλό επίπεδο
παροχής υπηρεσιών και προϊόντων. Έτσι, ιδιαίτερη
έµφαση δίδεται στην εκπαίδευση στους τοµείς
των πωλήσεων, της επικοινωνίας, της διαχειρίσεως

Η υποστήριξη των χρηµατοδοτικών αναγκών των

Κέντρων, την υποστήριξη των οποίων έχει αναλάβει

επιχειρήσεων, σε ένα ιδιαίτερα δυσµενές χρηµατοοι-

η ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού Χρηµατοδοτήσεων

κονοµικό περιβάλλον µε σηµαντικά αυξηµένο κόστος

Μεσαίων Επιχειρήσεων. Με αυτές τις οργανωτικές

χρήµατος, συνδυάσθηκε µε προσεκτική και σταδιακή

αλλαγές επιδιώκουµε όχι µόνον τη βελτίωση του

ανατιµολόγηση του πιστωτικού κινδύνου, µε αποτέ λε-

επιπέδου εξυπηρετήσεως των πελατών µας αλλά και

σµα την διατήρηση της αποδοτικότητας του χαρτοφυ-

την εναρµόνιση µε το κανονιστικό πλαίσιο, βάσει του

λακίου σε ικανοποιητικό επίπεδο. Παράλληλα, η

οποίου θα πρέπει να διαχωρίζεται η εγκριτική από τη

ποιότητα του χαρτοφυλακίου πιστοδοτήσεων

συναλλακτική δραστηριότητα.

χαρακτηρίζεται από ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό

Επίσης, διευρύνθηκε και αναπροσαρµόσθηκε το

προσεγγίσεως νέων πελατών και της αναπτύξεως

των χρηµατοδοτήσεων που εµπίπτουν στη ζώνη των

Σύστηµα ∆ιαχειρίσεως Πιστωτικού Κινδύνου για τις

σταυροειδών πωλήσεων µε έµφαση σε χρηµατοδο-

πιστούχων αποδεκτού µέσου και χαµηλού κινδύνου.

επιχειρήσεις που τηρούν λογιστικά βιβλία Γ’ κατηγο-

τικά προϊόντα leasing και factoring και, αφετέρου,

ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών αλλά και

Οι σχέσεις µε τους µεγάλους πελάτες συνέχισαν να

ρίας, ώστε να αξιολογείται µε µεγαλύτερη ακρίβεια

η διασφάλιση και περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας

στη δηµιουργία µακροχρόνιων σχέσεων εµπιστοσύνης

δηµιουργούν πλήθος σταυροειδών πωλήσεων µε

ο κίνδυνος των πιστούχων, ενώ εκπονήθηκε ο νέος

του χαρτοφυλακίου µέσω της συνεχούς αξιολογή-

σηµαντικότερο αποτέλεσµα για το 2008 τη σπουδαία

Κανονισµός Πιστοδοτήσεων Επιχειρήσεων σύµφωνα

σεως της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών,

µε τις ισχύουσες απαιτήσεις των εποπτικών αρχών,

του άµεσου εντοπισµού τυχόν προβληµάτων και

µε τον οποίο διασφαλίζεται η αποδοτική και ασφαλής

της ταχείας επιλύσεώς τους.

βελτιώσεως της ποιότητας των παρεχοµένων
υπηρεσιών.

Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις
Στις χρηµατοδοτήσεις των µεσαίων και µεγάλων
επιχειρήσεων η Alpha Bank κατέχει επί µακρόν
ηγετική θέση στην αγορά. Το γεγονός αυτό είναι
απόρροια της πάγιας πολιτικής µας που συνίσταται
στην παροχή υψηλής και συνεχώς βελτιούµενης

µε αυτό το υψηλών απαιτήσεων τµήµα της αγοράς.
Η διαχείριση και ο συντονισµός των σχέσεων της
Τραπέζης µε µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους (µε
κύκλο εργασιών άνω των Ευρώ 75 εκατ.), στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό γίνεται µε µεγάλη επιτυχία
από τη ∆ιεύθυνση Corporate Banking, η οποία διαχειρίζεται 195 Οµίλους επιχειρήσεων που διακρίνονται
για την εγχώρια ή/και τη διεθνή δραστηριότητά τους.
Παρά τη σοβαρή επιδείνωση του διεθνούς οικονοµι-
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αύξηση (73%) των καταθετικών υπολοίπων, µέσω
των οποίων χρηµατοδοτήθηκε η ανάπτυξη των
χορηγητικών εργασιών της ∆ιευθύνσεως, αλλά και

των σχέσεων µε τους πελάτες και της πιστωτικής
αναλύσεως. Τα Επιχειρηµατικά Κέντρα, στελεχωµένα µε άρτια εκπαιδευµένο προσωπικό, παρέχουν
σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες, για να καλύπτουν
συνολικά τις ανάγκες των πελατών µας. Στόχος µας
είναι, αφενός η αύξηση των µεγεθών και των
εσόδων της Τραπέζης µέσω της ενεργητικότερης
διαχειρίσεως του υφιστάµενου πελατολογίου, της

διαχείριση των επιχειρηµατικών πιστοδοτήσεων.

δηµιουργήθηκε πρόσθετη ρευστότητα στην Τράπεζα.

Ακόµη, κατά τη διάρκεια του 2008 ολοκληρώθηκε

Χρηµατοδότηση Ναυτιλίας

Μέσω των συνεργασιών µε µεγάλες επιχειρήσεις,

ο σχεδιασµός και υλοποιήθηκε η µηχανογραφική

Τα τελευταία έντεκα έτη, η Τράπεζα δραστηριοποι-

προωθήθηκαν και προϊόντα Retail Banking, όπως

υποδοµή για τη συστηµατική καταγραφή του πελα-

είται µε επιτυχία στον χώρο των χρηµατοδοτήσεων

δάνεια αγοράς αυτοκινήτου, άνοιγµα και διατήρηση

τολογίου των Επιχειρηµατικών Κέντρων και την

της ναυτιλίας αναπτύσσοντας µακροπρόθεσµες

λογαριασµών µισθοδοσίας και γενικά προϊόντα

αντιστοίχιση των πελατών στους Υπευθύνους

συνεργασίες µε τα µεγαλύτερα ονόµατα της ελληνό-

καταναλωτικής πίστεως.

Σχέσεων κάθε Επιχειρηµατικού Κέντρου.

κτητης ποντοπόρου ναυτιλίας και της ελληνικής
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ακτοπλοΐας. Εκτός από τη χρηµατοδότηση παρέχο-

δόθηκε και στις σταυροειδείς πωλήσεις (Private

πρακτικές προσελκύσεως πελατείας υγιούς οικονο-

καθαρών κερδών της κατά 9,2% και 21,3% αντιστοί-

νται και άλλα εξειδικευµένα χρηµατοοικονοµικά

Banking, Project Finance, στεγαστική πίστη, δάνεια

µικής βάσεως:

χως, διατηρώντας την ηγετική της θέση στην

προϊόντα και υπηρεσίες. Το πελατολόγιό µας

σκαφών αναψυχής).

αποτελείται από 150 οµίλους εκ των οποίων

• Ενεργοποίηση των συνεργασιών µε επιλεγµένους

ελληνική αγορά µε µερίδιο άνω του 30%.

Όσον αφορά στα µελλοντικά σχέδια της Τραπέζης,

προµηθευτές (vendor leasing), γραφεία συµβού-

Παράλληλα η ορθολογική διαχείριση του πιστωτικού

στόχος µας είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των

λων, δικαιοπαρόχους (franchisers) και µεσίτες

κινδύνου επέτρεψε τη διατήρηση του ποσοστού των

Η παγκόσµια οικονοµική κρίση, εξακολουθεί να

πελατών µας, µε προσεκτική ανάπτυξη σε νέους

αστικών συµβάσεων (ακίνητα)

αποµειωµένων απαιτήσεων κατά πελατών.

επηρεάζει και την ναυτιλία από το τρίτο τρίµηνο του

πελάτες (µεσαίας αγοράς καθώς και µη-ελληνικών

• Σχεδιασµό νέων προϊόντων

2008 µε τους ναύλους, κυρίως στην αγορά ξηρού

συµφερόντων) εφόσον εµφανίσουν οι αγορές σαφή

• Αναχρηµατοδότηση υφισταµένων συµβάσεων

φορτίου, να αγγίζουν ιστορικά χαµηλές τιµές.

σηµάδια ανακάµψεως. Ακόµη, στόχος µας είναι

Αναφορικά µε τις αξίες των πλοίων, τόσο των

η διατήρηση των καταθέσεων του Ναυτιλιακού

µεταχειρισµένων όσο και των νεοτεύκτων, η

Καταστήµατος σε υψηλά επίπεδα και η περαιτέρω

(Alpha Υγεία), µικροµεσαίες επιχειρήσεις και

αδυναµία παροχής χρηµατοδοτήσεων οδήγησε σε

ανάπτυξη των σταυροειδών πωλήσεων.

νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις.

χρηµατοδοτούµε τους 60.

ακινήτων (refinancing)
• Προώθηση των ειδικών προϊόντων για γιατρούς

στασιµότητα όλων των συναλλαγών στη δευτερογενή
αγορά µεταχειρισµένων πλοίων µε αποτέλεσµα την
πτώση των τιµών τους καθώς και σε πληθώρα
ακυρώσεων ναυπηγήσεων. Υπάρχει στενή παρακολούθηση των εξελίξεων σε όλους τους κλάδους
(χρηµατοοικονοµικά µεγέθη, νέα εταιρικά σχήµατα

Χρηµατοδοτική Μίσθωση
Οι εργασίες µας στον τοµέα των χρηµατοδοτικών
µισθώσεων, λόγω της συνεχιζόµενης χρηµατοπιστωτικής κρίσεως, προσανατολίζονται στην υιοθέτηση
συντηρητικής πολιτικής, στοχεύοντας σε επιλεκτικές

κ.λπ.) και εφαρµόζεται συντηρητική πολιτική,

χρηµατοδοτήσεις που να εξασφαλίζουν χαµηλό

εξετάζοντας προσεκτικά το ενδεχόµενο να δηµιουργη-

κίνδυνο για το χαρτοφυλάκιό µας.

θούν επενδυτικές ευκαιρίες για το πελατολόγιο µας.

Παράλληλα, αναµένεται η επέκταση της αγοράς
leasing σε τοµείς της οικονοµίας που εκτιµάται ότι
θα έχουν σηµαντική ανάπτυξη τα επόµενα χρόνια,
όπως η παραγωγή εναλλακτικών µορφών ενέργειας,
περιβαλλοντολογική τεχνολογία, µεταφορές και
έργα υποδοµής.

Η προσήλωση στην υιοθέτηση των βέλτιστων
πρακτικών, όσον αφορά τη διαχείριση των
κινδύνων, επιβεβαιώθηκε και επιβραβεύθηκε κατά
τον έλεγχο της Τραπέζης της Ελλάδος, ο οποίος
πραγµατοποιήθηκε το 2008.
Η ABC Factors, µέλος από το 1995 της διεθνούς
ενώσεως Factors Chain International (FCI) επέτυχε
το 2008 αύξηση των εργασιών διεθνούς factoring
σε ποσοστό 20%. Είναι η πρώτη ελληνική εταιρία
factoring που δραστηριοποιείται απευθείας σε
Κύπρο, Βουλγαρία και Ρουµανία παρέχοντας
εξαγωγικό factoring στις εγχώριες επιχειρήσεις.

Εργασίες Factoring

Στο πλαίσιο πλήρους δραστηριοποιήσεώς της στις

Ενδεικτικό είναι το γεγονός της κάµψεως των συµ-

Η Τράπεζα, µέσω της ABC Factors, δραστηριοποιεί-

υπηρεσίες Commercial Finance το 2006 έγινε µέλος

Το χαρτοφυλάκιο, το οποίο είναι ενήµερο µε υψηλής

βάσεων σε ό,τι αφορά το sale and leaseback ακινήτων

ται σε υπηρεσίες factoring τα τελευταία 14 έτη.

της International Forfaiting Association (ΙFA) για

ποιότητας πελατολόγιο, ανήλθε µε υπόλοιπα τέλους

από το τέλος Σεπτεµβρίου του 2008 και εντεύθεν.

παροχή υπηρεσιών forfaiting σε διεθνές επίπεδο.
Η αγορά του factoring το 2008 χαρακτηρίσθηκε από

έτους σε Ευρώ 1,6 δισ., σηµειώνοντας αύξηση
Ωστόσο ο προσανατολισµός µας στην εφαρµογή

έντονο ανταγωνισµό, ως αποτέλεσµα του αυξηµένου

Αναλυτικότερα, οι υπηρεσίες που προσφέρει η ABC

ανταγωνιστικής και συνετής τιµολογιακής πολιτικής

ενδιαφέροντος εκ µέρους των ελληνικών επιχειρή-

Factors είναι:

παραµένει ο βασικός µας στόχος.

σεων, αλλά και της εντονότερης προωθήσεως του

διαµορφώθηκε ως ακολούθως: Ξηρού φορτίου 52%,

Στο περιβάλλον αυτό, η Alpha Leasing παρουσίασε

προϊόντος εκ µέρους των χρηµατοπιστωτικών

∆εξαµενόπλοια 31%, Μεταφοράς εµπορευµατοκιβω-

αύξηση των απαιτήσεων από χρηµατοδοτικές

ιδρυµάτων και παρουσίασε αύξηση της τάξεως του

τίων 8%, Τουριστικά σκάφη 2% ενώ το υπόλοιπο

µισθώσεις κατά 8%, οι οποίες ανήλθαν την

30%, µε συνολικό κύκλο εργασιών περίπου Ευρώ

7% αφορά χρηµατοδοτήσεις προς τις µεγαλύτερες

31.12.2008 σε Ευρώ 1.289 εκατ. ενώ τα έσοδα

9,5 δισ. Η ζήτηση εκ µέρους των ελληνικών επιχει-

επώνυµες ελληνικές ακτοπλοϊκές εταιρίες.

τόκων αυξήθηκαν κατά 20%.

ρήσεων προήλθε από την ανάγκη εξυγιάνσεως του

18,5%. Το 36% των υπολοίπων αφορά κοινοπρακτικά δάνεια. Η διασπορά του χαρτοφυλακίου µε
βάση τον τύπο των χρηµατοδοτούµενων πλοίων

εµπορικού τους κυκλώµατος σε δύσκολες συνθήκες

• Εγχώριο Factoring µε Αναγωγή
Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που έχουν πελάτες
µε τους οποίους συνεργάζονται σε µόνιµη βάση και
ενδιαφέρονται για την παροχή δέσµης υπηρεσιών,
όπως άµεση χρηµατοδότηση µε προεξόφληση των
τιµολογηµένων απαιτήσεων, αξιολόγηση φερεγ γυότητας των πελατών τους και αποτελεσµατική

Το υπόλοιπο των καταθέσεων σχεδόν τριπλασιά-

Παρά την αρνητική συγκυρία και τις απαισιόδοξες

σθηκε και ανήλθε στο ιστορικά υψηλό επίπεδο των

προβλέψεις για την πορεία της αγοράς leasing

Ευρώ 1,8 δισ., (αύξηση 119%). Ανάλογη ήταν και η

προσδοκούµε να διατηρήσουµε την ηγετική µας θέση

Τα αποτελέσµατα της ΑΒC Factors ήταν ικανο-

Factors µεριµνά για την τήρηση της εν ισχύι πιστω -

εξέλιξη των παράλληλων εργασιών, ενώ έµφαση

στην εγχώρια αγορά µε τις ήδη δοκιµασµένες

ποιητικά, µε αύξηση των προεξοφλήσεων και των

τικής πολιτικής µεταξύ της επιχειρήσεως και των
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πελατών της, και εφαρµόζει τυχόν διαφοροποίησή

σεων, αποτελεσµατική διαχείριση και είσπραξη των

διαµορφώθηκε στα Ευρώ 10,4 δισ. την 31.12.2008,

τη δυνατότητα να επενδύσουν στις 20 µεγαλύτερες

της µόνο µε τη σύµφωνη αποδοχή της επιχειρήσεως.

απαιτήσεων, βοηθώντας στη µείωση των ηµερών

έναντι Ευρώ 24,5 δισ. την 31.12.2007 (µείωση κατά

εταιρίες του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, µέσω ενός

εισπράξεως, πλήρη κάλυψη (100%) του πιστωτικού

58%). Ειδικότερα, στα µετοχικά αµοιβαία κεφάλαια

προϊόντος το οποίο προσφέρει διαφάνεια, χαµηλό

κινδύνου των αγοραστών, ευελιξία στην αντιµετώ-

η πτώση των τιµών των µετοχών είχε ως αποτέλε-

κόστος και ρευστότητα. Με αυτό το προϊόν, ενισχύ-

πιση τυχόν προβληµάτων που προκύπτουν από τις

σµα τη µείωση των συνολικών υπό διαχείριση

θηκε η ηγετική θέση µας στην ελληνική κεφαλαια-

συναλλακτικές συνήθειες και τους νόµους κάθε

κεφαλαίων, δεδοµένου ότι οι συνολικές εκροές κατά

γορά, ενώ παράλληλα εµπλουτίσθηκε το µίγµα των

χώρας καθώς και νοµική υποστήριξη στη διεκδί-

τη διάρκεια του τελευταίου τριµήνου δεν ξεπέρασαν

προϊόντων που προσφέρουµε στο επενδυτικό κοινό.

κηση εκχωρηµένων απαιτήσεων.

το 2,26%. Οι κατηγορίες των αµοιβαίων κεφαλαίων

• Εγχώριο Factoring χωρίς Αναγωγή
Προκειµένου να εξασφαλισθεί η εύρυθµη λειτουργία της επιχειρήσεως, παρέχονται οι ανωτέρω
υπηρεσίες, όπως επίσης προσφέρεται και ασφαλιστική κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου λόγω
αφερεγγυότητας των πελατών.
• Προεξόφληση Τιµολογίων
Η προεξόφληση τιµολογίων απευθύνεται υπό
ειδικούς όρους και προϋποθέσεις σε επιχειρήσεις
οι οποίες έχουν οργανωµένο σύστηµα εισπράξεως
και ελέγχου των απαιτήσεων τους και χρειάζονται
µόνο να αντλήσουν ρευστότητα µέσω της προεξοφλήσεως των απαιτήσεων τους.
• Λογιστική Παρακολούθηση, ∆ιαχείριση και
Είσπραξη
Η υπηρεσία απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δεν
παρουσιάζουν ανάγκη ρευστότητας, αλλά έχουν
ανάγκη για λογιστική παρακολούθηση, διαχείριση
και είσπραξη των απαιτήσεων τους. Με την αξιόπιστη υποστήριξη της ABC Factors, η επιχειρηµατική
δραστηριότητα των εταιριών απλοποιείται και δεν
διακινδυνεύουν οι αναπτυξιακοί τους στόχοι.
• Εισαγωγικό Factoring

• Forfaiting
Ένα σύγχρονο εργαλείο αναπτύξεως των

σαν σηµαντικές απώλειες εξαιτίας των µαζικών

πωλήσεων, το οποίο παράλληλα βελτιώνει την

εξαγορών από την πλευρά των επενδυτών και της

ταµειακή ρευστότητα και µειώνει το ρίσκο.

διαµορφώσεως ιδιαιτέρως υψηλών επιτοκίων στην

Απευθύνεται κυρίως σε εξαγωγικού χαρακτήρα

προθεσµιακή αγορά χρήµατος.

επιχειρήσεις, παρέχοντας ευελιξία στην διαµόρ-

στην παραγωγή η νέα εφαρµογή των Alpha
Αµοιβαίων Κεφαλαίων (Β2Β), η οποία λειτουργεί
µέσω του Alpha Bank Intranet. Με αυτή την
εφαρµογή δίδεται η δυνατότητα άµεσης ενηµερώσεως για τα υπόλοιπα και τις αποδόσεις κάθε µεριδιούχου, καθώς και διαθέσεως και εξαγοράς

Alpha Asset Management Α.Ε.∆.Α.Κ., διαµορφώ-

πολλαπλών αµοιβαίων κεφαλαίων µε µία µόνον

θηκε την 31.12.2008 σε Ευρώ 1,9 δισ. έναντι Ευρώ

συναλλαγή, ενώ µειώνεται ο χρόνος ολοκληρώσεως

5,7 δισ. το προηγούµενο έτος (µείωση κατά 67%).

των συναλλαγών. Έτσι βελτιώνονται σηµαντικά οι

Βασική αιτία αυτής της µειώσεως ήταν οι αθρόες

παρεχόµενες υπηρεσίες προς τους πελάτες/µεριδι-

Η υιοθέτηση νέων σύνθετων προϊόντων factoring,

εξαγορές µεριδίων από αµοιβαία κεφάλαια διαχειρί-

ούχους και διευκολύνονται οι σχετικές εργασίες των

τα οποία συνιστούν σύγχρονες µορφές διαχειρίσεως

σεως διαθεσίµων και οµολογιακά. Ωστόσο, η Εταιρία

Καταστηµάτων.

του ενεργητικού των ελληνικών επιχειρήσεων, έχει

διατήρησε την πρώτη θέση σε ό,τι αφορά τα

Στον τοµέα του Bancassurance δηµιουργήθηκαν

δηµιουργήσει τις προοπτικές για την περαιτέρω

συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια σε ελληνικές

δύο νέα προϊόντα, τα αµοιβαία κεφάλαια Alpha

δυναµική ανάπτυξη των εργασιών της εταιρίας, τόσο

µετοχές, ύψους περίπου Ευρώ 406 εκατ. και την

Bancassurance EE100 Οµολογιακό Εξωτερικού και

στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά, καθώς

τρίτη θέση σε ό,τι αφορά το συνολικό µερίδιο

Alpha Bancassurance EE101 Οµολογιακό Εξωτερι-

αποκαθίσταται σταδιακά η εµπιστοσύνη στην οικονο-

αγοράς (που διαµορφώθηκε στο 18%).

κού, τα οποία σχεδιάσθηκαν για να καλύψουν τις

φωση της πιστωτικής πολιτικής τους, χωρίς τη
δέσµευση υφιστάµενων ορίων χρηµατοδοτήσεως,
και κάλυψη του πιστωτικού καθώς και του
επιτοκιακού / συναλλαγµατικού κινδύνου.

µική δραστηριότητα.
Στις σηµαντικές ενέργειες του 2008 περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων η ανάληψη της εκδόσεως

ρεύµατα ή υπηρεσίες από το εξωτερικό προσφέροορίου στους ξένους προµηθευτές τους, αλλά και

Επιπροσθέτως, τον Μάρτιο του 2008 εντάχθηκε

Σε αυτό το αρνητικό περιβάλλον, το ενεργητικό της

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που εισάγουν εµπο ντας τους τη δυνατότητα παροχής πιστωτικού

διαχειρίσεως διαθεσίµων και οµολογιακών υπέστη-

∆ιαχείριση Χαρτοφυλακίου και
Ασφαλιστικές Εργασίες

ανάγκες µακροχρόνιας αποδόσεως (δέκα έτη)
επενδυτικών - συνταξιοδοτικών προγραµµάτων.

και διαχειρίσεως του πρώτου διαπραγµατεύσιµου

Στο πλαίσιο του σχεδιασµού προϊόντων για χώρες

αµοιβαίου κεφαλαίου (ETF) του Xρηµατιστηρίου

της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, κατά τη διάρκεια του

Αθηνών την οποία η Εταιρία κέρδισε µετά από

2008 δηµιουργήθηκε το αµοιβαίο κεφάλαιο Alpha

Αµοιβαία Κεφάλαια

διαγωνισµό µεταξύ ελληνικών και ξένων οίκων.

Τουρκίας Μικτό Εξωτερικού. Παράλληλα ολοκλη-

Οι δυσµενείς οικονοµικές εξελίξεις του 2008 και

Στις 24 Ιανουαρίου 2008 ξεκίνησε η διαπραγµά-

ρώθηκε η µηχανογραφική εφαρµογή και οι διαδικα-

η αρνητικές συνθήκες στις αγορές δεν άφησαν

τευση του «ALPHA ETF FTSE Athex 20 Μετοχικό

σίες για τη διάθεση Alpha Αµοιβαίων Κεφαλαίων στη

Στις επιχειρήσεις µε εξαγωγική δραστηριότητα

ανεπηρέαστη την ελληνική κεφαλαιαγορά και κατ΄

Εσωτερικού» και η Alpha Bank, σε συνεργασία µε

Ρουµανία µέσω της Alpha Bank Romania, ενισχύο-

παρέχεται χρηµατοδότηση µέσω άµεσης προ-

επέκταση τα αµοιβαία κεφάλαια. Το συνολικό

το Χρηµατιστήριο Αθηνών και την FTSE Interna-

ντας επιπλέον το εύρος των προϊόντων που προσφέ-

εξοφλήσεως των ανοικτών επί πιστώσει απαιτή-

ενεργητικό των ελληνικών αµοιβαίων κεφαλαίων

tional, έδωσαν για πρώτη φορά στους επενδυτές

ρει η Τράπεζα στο ρουµάνικο επενδυτικό κοινό.

πλήρη διαχείριση της εισπράξεως των τιµολογίων
και αποδόσεως αυτών στους προµηθευτές.
• Εξαγωγικό Factoring
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Η προσπάθεια της Ρουµανίας θα αποτελέσει το

Ελλάδα. Το 2001, ανταποκρινόµενοι στις νέες

Παρά την αρνητική συγκυρία από τη χρηµατοπιστω-

1. Ενεργοποίηση της ∆ιαχειρίσεως Χαρτοφυλακίου

πρότυπο για µεταγενέστερη ανάπτυξη στις υπόλοιπες

προκλήσεις από την παγκοσµιοποίηση των αγορών,

τική κρίση, τα κεφάλαια υπό διαχείριση διαµορφώ-

και της Παροχής Επενδυτικών Συµβουλών σε

χώρες της περιοχής (Κύπρο, Βουλγαρία, Σερβία),

την πληθώρα των επενδυτικών επιλογών και

θηκαν σε Ευρώ 3,9 δισ. στο τέλος ∆εκεµβρίου 2008,

θεµατικά χαρτοφυλάκια, που επικεντρώνονται σε

αµέσως µόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες των

τον συνεχώς αυξανόµενο αριθµό πελατών που

σηµειώνοντας µείωση κατά 30% σε σχέση µε πέρυσι,

συγκεκριµένες κατηγορίες επενδύσεων µε γνώµο-

οικονοµιών τους. Για την πλειονότητα των χωρών

αναζητούσαν ολοκληρωµένες επενδυτικές

ενώ οι αντίστοιχοι φορείς του κλάδου σηµείωσαν

να τη γεωγραφική περιοχή ή τον τοµέα δραστη-

αυτών τα στοιχεία παρουσιάζουν δυνατότητες

υπηρεσίες, δηµιουργήσαµε την Alpha Private Bank.

µεγαλύτερη µείωση, όπως επίσης σηµειώθηκε

ριότητας υπό την ονοµασία «Focus Portfolios».

µεγαλύτερη πτώση και στις χρηµατιστηριακές και

Ήδη από το 2007 δηµιουργήθηκαν και προωθού

οµολογιακές αξίες. Ο αριθµός των συµβάσεων

νται τα «Green» και το «Greek Equities» Focus

πελατών της Alpha Private Bank ανέρχεται στις

Portfolios.

αναπτύξεως µε µεσοπρόθεσµο ορίζοντα.

Ο πελάτης της Alpha Private Bank έχει στη διάθεσή

Συνολικά, µε τα νέα επενδυτικά προϊόντα που

του ένα ευέλικτο πλαίσιο υπηρεσιών τόσο σε

δηµιουργήθηκαν το 2008, η Alpha Asset Management

επίπεδο εξειδικεύσεως όσο και σε επίπεδο συµµε-

διαθέτει πλέον 36 αµοιβαία κεφάλαια και σύγχρονα

τοχής του στη διαδικασία λήψεως των επενδυτικών

και καθιστώντας µας κορυφαίους στην ελληνική

επενδυτικά προϊόντα στις βασικές κατηγορίες

αποφάσεων. Με αυτό τον τρόπο, ανάλογα µε τις

αγορά στις υπηρεσίες Private Banking. Αξίζει να

επενδύσεων, καλύπτοντας έτσι ένα µεγάλο εύρος

ανάγκες του, µπορεί να επιλέξει οποιονδήποτε

σηµειωθεί ότι η Alpha Bank είναι η µόνη ελληνική

επενδυτικών αναγκών. Τα προϊόντα αυτά περι-

συνδυασµό υπηρεσιών επιθυµεί για µέρος ή για

τράπεζα που προσφέρει την υπηρεσία παροχής

λαµβάνουν οµολογιακά αµοιβαία κεφάλαια µε

το σύνολο του χαρτοφυλακίου του. Η Alpha Private

επενδυτικών συµβουλών, µε κεφάλαια που ανέρχο-

έκθεση σε κρατικά και εταιρικά οµόλογα, µετοχικά

Bank προσφέρει τις υπηρεσίες της λαµβάνοντας

νται σε Ευρώ 1,5 δισ., συµβάλλοντας σηµαντικά στην

αµοιβαία κεφάλαια εσωτερικού και εξωτερικού,

υπ’ όψιν το ποσό (ελάχιστο ύψος χαρτοφυλακίου

αύξηση των εσόδων από αµοιβές διαχειρίσεως.

µικτά αµοιβαία κεφάλαια (εσωτερικού και εξωτε-

Ευρώ 300.000) και τον στόχο επενδύσεως του

ρικού), Funds of Funds, που καλύπτουν τις βασικές
παγκόσµιες αγορές µετοχών (ΗΠΑ, Ευρώπη,

πελάτη (προστασία κεφαλαίου, εισόδηµα και υπεραξία, µέγιστη δυνατή υπεραξία), καθώς και τον

8.100, σηµειώνοντας αύξηση 6% σε ετήσια βάση,

Η κατανοµή των εσόδων µεταξύ αµοιβών διαχειρίσεως και εσόδων από συναλλαγές και τόκους
διαµορφώθηκε σε 40% προς 60%.

Αναδυόµενη Ασία) και το ∆ιαπραγµατεύσιµο

χρονικό ορίζοντα, την επενδυτική του εµπειρία και

Αµοιβαίο Κεφάλαιο Alpha ETF FTSE Athex 20.

γνώσεις, τις γνωστές ή εκτιµώµενες ταµειακές ροές

Η Alpha Private Bank διαθέτει ένα εκτεταµένο δίκτυο

καθώς και τη φορολογική ιθαγένεια.

15 Κέντρων Private Banking σε όλη την Ελλάδα και

Τέλος, µε γνώµονα την ολοκληρωµένη κάλυψη των

Πρώτη στην Ελλάδα η Alpha Bank δηµιούργησε
από το 1993 υπηρεσίες Private Banking, έχοντας

και µε αντίστοιχο επίπεδο εξυπηρετήσεως αυτού
που προσφέρεται στην Ελλάδα.
3. ∆ιερεύνηση αναπτύξεως των εργασιών Private
Banking στις χώρες όπου δραστηριοποιείται η
Alpha Bank στο εξωτερικό.
4. Προώθηση της ιδέας της «ανοικτής αρχιτεκτονικής» (Open Architecture) και της διαθέσεως

αποτελούν µία ισχυρή οµάδα επενδυτικών συµβού-

σίες µε επενδυτικούς οίκους του εξωτερικού.

λων, οι οποίοι ασχολούνται αποκλειστικά µε τη

∆ίδουµε µεγάλη σηµασία στην προώθηση υπηρε-

αναλαµβάνοντας την πλήρη διαχείριση των

συµβουλευτική διαχείριση της κινητής περιουσίας

σιών υψηλής προστιθέµενης αξίας και καινοτοµικών

κεφαλαίων των πελατών.

των πελατών. Σήµερα, η Alpha Private Bank έχει

προϊόντων, όχι µόνο της Τραπέζης αλλά και

στην Ελλάδα 200 εξειδικευµένα Στελέχη.

προϊόντων τρίτων, µε απώτερο στόχο την ευελιξία

• ∆ιαχείριση Χαρτοφυλακίου (Discretionary),

βελτιστοποίηση των λειτουργιών και την εκµετάλ-

Private Banking

ανάγκες διαχειρίσεως περιουσίας στο εξωτερικό

βαίων κεφαλαίων, αναπτύσσοντας νέες συνεργα-

γασίας ή συνδυασµό αυτών:

λευση οικονοµιών κλίµακος.

εξυπηρέτηση των πελατών µε εξειδικευµένες

πιστοποιηµένους και έµπειρους επαγγελµατίες που

2009 την αυτοµατοποίηση των εργασιών υποστηρί-

αντίστοιχες υποκείµενες αγορές, µε σκοπό τη

Alpha Bank Jersey. Σκοπός είναι η πληρέστερη

προϊόντων τρίτων, κυρίως υπό τη µορφή αµοι-

Στο πλαίσιο αυτό παρέχουµε τρεις τρόπους συνερ-

λαίων µε άλλα, τα οποία παρέχουν έκθεση σε

Λονδίνο, µέσω της Alpha Bank London και της

µία Μονάδα στο Λονδίνο, άρτια στελεχωµένα από

αναγκών των πελατών µας, προγραµµατίζουµε για το
ξεως καθώς και τη συγχώνευση αµοιβαίων κεφα-

2. Ανάπτυξη των εργασιών Private Banking στο

• Παροχή επενδυτικών συµβουλών (Advisory),

και ανεξαρτησία στις επενδυτικές επιλογές. Έτσι,

παρέχοντας συµβουλές ενεργούς διαχειρίσεως

Το αναπτυξιακό πρόγραµµα για τις υπηρεσίες Private

σε πελάτες οι οποίοι λαµβάνουν οι ίδιοι τις τελικές

Banking βασίζεται στην αρχή της πελατοκεντρικής

επενδυτικές αποφάσεις.

προσεγγίσεως που οδηγεί στη δηµιουργία µακρο-

• Λήψη και διαβίβαση εντολών (Execution only),

πρόθεσµων σχέσεων µε τους πελάτες.

αξιοποιούµε συνεχώς συνεργασίες µε διεθνείς
χρηµατοοικονοµικούς οίκους, που έχουν ηγετική
παρουσία στον χώρο των επενδύσεων και εξειδίκευση στην παγκόσµια αγορά, ώστε οι πελάτες µας

ως βασικό στόχο την παροχή ολοκληρωµένων

αναλαµβάνοντας την εκτέλεση των εντολών

Στο πλαίσιο εµπλουτισµού των παρεχοµένων

να έχουν στη διάθεσή τους εκτεταµένες σειρές

επενδυτικών και τραπεζικών υπηρεσιών σε ιδιώτες

πελατών οι οποίοι επιθυµούν να παρακολουθούν

υπηρεσιών και προϊόντων είµαστε προσανατολι-

προϊόντων και λύσεων που καλύπτουν όλες τις

πελάτες υψηλής οικονοµικής επιφάνειας στην

και να διαχειρίζονται οι ίδιοι το χαρτοφυλάκιό τους.

σµένοι στα εξής:

επενδυτικές κατηγορίες.
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και την υπογραφή µακροχρόνιας αποκλειστικής

εµπορευµάτων), προσαρµο σµένο στις ανάγκες της

επενδυτικές επιλογές των πελατών αναπτύσσοντας

συνεργασίας για 20 έτη στον τοµέα των τραπεζο-

σύγχρονης επιχειρήσεως.

συνεργασία για τη διάθεση των αµοιβαίων κεφα-

ασφαλιστικών εργασιών, για τη διάθεση ασφαλιστικών

λαίων της Pictet Funds πέραν των αµοιβαίων

προϊόντων της ΑΧΑ µέσω του δικτύου Καταστηµάτων

5. Ήδη, κατά τη διάρκεια του 2008, εµπλουτίσαµε τις

κεφαλαίων των Morgan Stanley, Merrill Lynch και

της Τραπέζης.
Η ταχύτατη ανάπτυξη της συνεργασίας µας µε την
ΑΧΑ Ασφαλιστική, σε συνδυασµό µε τις υποδοµές

6. Ενίσχυση των πωλήσεων σε προϊόντα χορηγήσεων, τα οποία προωθούνται ως βασική υπηρεσία
αξιοποιήσεως της περιουσίας του πελάτη. Στο
πλαίσιο αυτό, το 2008, ανταποκρινόµενοι και στις
πιο απαιτητικές ανάγκες των πελατών µας για
προσωπικά και στεγαστικά δάνεια, αναπτύξαµε και
προσφέρουµε το δάνειο «Alpha Αξιοποιήσεως
Χαρτοφυλακίου», το οποίο βασίζεται στην
ενεχυρίαση του χαρτοφυλακίου µε ταυτόχρονη
δυνατότητα ενεργούς διαχειρίσεώς του.
7. Σχεδιασµός και ανάπτυξη πακέτου τραπεζικών

συνταξιοδοτικό πρόγραµµα «Alpha Απόδοση».
Πρόκειται για ένα ειδικά σχεδιασµένο πρόγραµµα

Parvest, που ήδη διατίθενται αποκλειστικά στους
πελάτες του Private Banking.

Ακόµη, δηµιουργήθηκε το νέο επενδυτικό-

που δηµιουργήθηκαν και από τα δύο µέρη, οδήγησαν

µακροχρόνιας επενδύσεως, το οποίο εξασφαλίζει
συνθήκες εξαιρετικών αποδόσεων, παρέχοντας

Επενδυτική Τραπεζική και Εργασίες
∆ιαχειρίσεως ∆ιαθεσίµων
Επενδυτική Τραπεζική και
Χρηµατιστηριακές Εργασίες
Οι εργασίες επενδυτικής τραπεζικής εστιάσθηκαν
κυρίως σε συµβουλευτικές εργασίες, τόσο προς το
∆ηµόσιο στο πλαίσιο των ιδιωτικοποιήσεων, όσο και

παράλληλα καλύψεις προστασίας. Το πρόγραµµα

προς ιδιωτικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο εξαγορών

«Alpha Απόδοση» προσφέρει το 100% της σωρευτι-

και συγχωνεύσεων. Ενώ το 2007 είχαν πραγµατο-

κής ανόδου του δείκτη DJ EURO STOXX 50®, ενώ

ποιηθεί τέσσερις εισαγωγές νέων εταιριών στην

πλήρους σειράς προϊόντων και την ύπαρξη ενός

παράλληλα διασφαλίζει το 100% του αρχικού

οργανωµένη αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών

αντίστοιχου ασφαλιστικού µε κάθε τραπεζικό προϊόν,

κεφαλαίου στη λήξη του προγράµµατος.

συνολικού ύψους Ευρώ 500 εκατ., κατά το 2008 οι

στην ανάπτυξη, σε µικρό χρονικό διάστηµα, και
στην επιτυχή προώθηση καινοτόµων ασφαλιστικών
προϊόντων. Έχοντας ως στόχο την ολοκλήρωση

αναπτύχθηκαν νέα και επανασχεδιάσθηκαν υφιστάµενα προϊόντα. Ο επιτυχής σχεδιασµός και προώθηση των προϊόντων µας, η απλοποίηση των διαδικασιών διαθέσεως και η οργανωµένη υποστήριξη του
δικτύου των Καταστηµάτων οδήγησαν στη σηµαντική

συνθήκες της κεφαλαιαγοράς δεν ευνόησαν
Κατά τη διάρκεια του 2008, ανασχεδιάσθηκε επίσης

παρόµοια γεγονότα. Παρά τις δυσκολίες των

ο τρόπος διαθέσεως εξειδικευµένων ασφαλιστικών

αγορών, το Χρηµατιστήριο εγκαινίασε την Εναλλα-

προϊόντων σε µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις

κτική Αγορά. Ειδικότερα, πραγµατοποιήθηκαν εννέα

καθώς και οι συνεργασίες µε τρίτα δίκτυα.

εισαγωγές συνολικού ύψους Ευρώ 12 εκατ. Η Alpha

προϊόντων µη επενδυτικού χαρακτήρα που θα

εµπορική επιτυχία των νέων προϊόντων κατά τη

Αυτοµατοποιήθηκαν και απλοποιήθηκαν οι διαδι-

Bank ανέλαβε τον ρόλο του συµβούλου εισαγωγής

περιλαµβάνει καταθετικό λογαριασµό διευκολύν-

διάρκεια του έτους, συµβάλλοντας σηµαντικά στην

κασίες ασφαλίσεως των επιχειρηµατικών δανείων,

σε δύο από αυτές, τις «Alpha Trust ΑΕΠΕΥ» και

σεως, καρνέ επιταγών, πιστωτική κάρτα, δωρεάν

αύξηση της παραγωγής.

ενώ η παραγωγή ασφαλίσεων ζωής για ασφάλιση

«Performance Technologies».

δανείων καθώς και το ποσοστό cross selling

Στις εργασίες επενδυτικής τραπεζικής που ολοκλή-

κατέγραψαν εντυπωσιακή αύξηση.

ρωσε η Τράπεζα κατά το 2008 συµπεριλαµβάνονται η

χρήση πάγιων εντολών και µηνιαία αναλυτική
κατάσταση κινήσεων του λογαριασµού.
Τέλος, για την υποστήριξη των πωλήσεών µας
δηµιουργήθηκε ειδική ιστοσελίδα, µέσω της οποίας
προσφέρεται η υπηρεσία «Alpha Private Web»,
δίδοντας τη δυνατότητα ηλεκτρονικής ενηµερώσεως
για την πορεία του χαρτοφυλακίου των πελατών
και πληροφορήσεως για τις αγορές χρήµατος και
κεφαλαίου. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η Alpha Private
Bank πρωτοπορεί για µία ακόµα φορά, αφού είναι

Ειδικότερα, συνεχίσθηκε η προώθηση των προϊόντων
«Alpha Ασφάλιση ∆ανειολήπτη», «Alpha
Ασφάλιση Κατοικίας» και «Alpha Ανέγερση

Το 2009 βασικός στόχος είναι η δραστηριοποίηση

Κατοικίας» για την προστασία των στεγαστικών

της νεοσυσταθείσης ασφαλιστικής εταιρίας µε την

δανείων και ενυπόθηκων κατοικιών αντίστοιχα,

επωνυµία «Alphalife» στον χώρο της αναπτύξεως

καθώς και τα προγράµµατα προστασίας αποπληρωµής καταναλωτικών δανείων «Alpha Ασφάλιση
Ιδιωτών» και «Πρόγραµµα Ασφάλισης Ανοικτών
Καταναλωτικών ∆ανείων». Επίσης δηµιουργήθηκαν

και προωθήσεως αποταµιευτικών και συνταξιοδοτι-

έµµεση εισαγωγή της «Hellas OnLine» στο Χρηµατιστήριο Αθηνών µέσω της απορροφήσεώς της από
την εισηγµένη «Unibrain» και η διάσπαση της
«ΤΕΡΝΑ» µε απορρόφηση των δραστηριοτήτων της
από τον Όµιλο της ΓΕΚ.

κών ασφαλιστικών προϊόντων µέσω του ∆ικτύου της
Τραπέζης.

Στον τοµέα των ιδιωτικοποιήσεων, η Alpha Bank ως
σύµβουλος αποκρατικοποιήσεων συνέβαλε στην

νέα προγράµµατα ασφαλίσεως που συνδέονται

επιτυχή συνέχιση του προγράµµατος ιδιωτικοποιή-

µε επιχειρηµατικά δάνεια, το «Alpha Ασφάλιση

σεων του ελληνικού δηµοσίου, µεταξύ άλλων µε την

Επιχειρηµατιών» (για τη διασφάλιση αποπληρωµής

επιτυχή ολοκλήρωση της ιδιωτικοποιήσεως της

Ασφαλιστικές Εργασίες

του δανείου σε περίπτωση απρόοπτων γεγονότων)

Μαρίνας του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και τη

Το 2008 ήταν το πρώτο έτος µετά την πώληση της

και το «Alpha Ασφάλιση Επιχειρήσεως» (ασφάλιση

συνέχιση παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών στο

Alpha Ασφαλιστική Α.Ε. στη γαλλική εταιρία ΑΧΑ

των εγκαταστάσεων, του εξοπλισµού και των

πλαίσιο εξυγιάνσεως των Ολυµπιακών Αερογραµµών.

η µόνη στην Ελλάδα που προσφέρει αυτού του
είδους την υπηρεσία.
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Για την ελληνική χρηµατιστηριακή αγορά το 2008

«ανεξάρτητα» (χωρίς δηλαδή τη διαµεσολάβηση

Στη διάρκεια του 2008 πραγµατοποιήθηκε από

µε γνώµονα την αντιστάθµιση των κινδύνων και

ήταν το χειρότερο έτος στην ιστορία της. Οι

εγχώριας ΑΕΠΕΥ) όλο και µεγαλύτερο µέρος των

την Alpha Bank η ανάληψη καθηκόντων ειδικού

τη διατήρηση των περιθωρίων κέρδους, κυρίως

δυσµενείς εξελίξεις στις βασικές διεθνείς κεφαλαια-

συναλλαγών τους, αφού αυτό θα συνεπάγεται

διαπραγµατευτή επί του Αµοιβαίου Κεφαλαίου

από διαµεσολαβητικές πράξεις.

γορές εντάθηκαν µετά τον Σεπτέµβριο του 2008 και

µικρότερο κόστος. Ενδεικτικά, τον τελευταίο µήνα

Alpha FTSE20-ETF, του πρώτου ∆ιαπραγµατεύσιµου

οδήγησαν σε αθρόες πωλήσεις ελληνικών µετοχών,

του 2008, τα εξ αποστάσεως µέλη είχαν µερίδιο

Αµοιβαίου Κεφαλαίου (∆.Α.Κ.) που εισάγεται

από ξένα επενδυτικά κεφάλαια κυρίως, στο πλαίσιο

αγοράς 7,8%.

στο ελληνικό χρηµατιστήριο, ενώ συνεχίζεται και

της µειώσεως του δανεισµού (deleveraging) που
άρχισε να συντελείται παγκοσµίως.

η δραστηριοποίησή της ως Ειδικός ∆ιαπραγµατευτής
Η πορεία της Alpha Finance το 2008 κρίνεται ικανοποιητική, δεδοµένων των γενικότερων συνθηκών

Οι ξένοι θεσµικοί επενδυτές απέσυραν συνολικά

της αγοράς. Ο µέσος ηµερήσιος όγκος συναλλαγών

Ευρώ 7,2 δισ. έναντι εισροών Ευρώ 5,7 δισ. κατά το

διαµορφώθηκε σε Ευρώ 316,5 εκατ. σε σχέση µε

2007, ενώ τόσο οι εγχώριοι θεσµικοί επενδυτές όσο
και οι ιδιώτες παρουσίασαν εισροές Ευρώ 1,4 δισ.
(από εκροές Ευρώ 823 εκατ. το 2007) και Ευρώ

Ευρώ 480,8 εκατ. το 2007, σηµειώνοντας µείωση
34,2%, ενώ ανάλογη ήταν και η πτώση των
προµηθειών από χρηµατιστηριακές εργασίες.

1,2 δισ. (από εκροές Ευρώ 5,3 δισ. το 2007) αντι -

σε µετοχές και παράγωγα των οποίων γίνεται
διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.

Εργασίες ∆ιαχειρίσεως ∆ιαθεσίµων
Η κρίση που έπληξε τις αγορές χρήµατος και
κεφαλαίου το 2008 έθεσε σε δοκιµασία και τον

Παρά τις αντιξοότητες, διατήρησε την ηγετική θέση
της στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
στον τοµέα της διοργανώσεως και συµµετοχής σε
κοινοπρακτικά και διµερή δάνεια. Ταυτόχρονα,
συνέχισε την επιτυχή συµβολή της στη λειτουργία
της πρωτογενούς και δευτερογενούς αγοράς
οµολόγων στην Ελλάδα, όπου επί σειρά ετών
παραµένει στις πρώτες θέσεις της κατατάξεως των
Βασικών ∆ιαπραγµατευτών σε οµόλογα του Ελληνικού ∆ηµοσίου.

τοµέα της διαχειρίσεως διαθεσίµων των πιστωτικών

στοίχως. Τελικώς, o γενικός δείκτης του Χρηµατι-

∆ίδοντας έµφαση στη διατήρηση του κύρους και της

ιδρυµάτων παγκοσµίως. Η Τράπεζα, χάρις στην

Οι δυσµενείς εξελίξεις στις διεθνείς κεφαλαιαγορές

στηρίου Αθη νών έκλεισε τη χρονιά µε απώλειες

αξιοπιστίας που απολαµβάνει στην αγορά, η Alpha

αταλάντευτη και πειθαρχηµένη πολιτική της σε

δυσχέραναν τις προσπάθειες προς εξασφάλιση της

65,5%, είναι µία από τις χειρότερες επιδόσεις

Finance διευρύνει τις επενδυτικές επιλογές των

θέµατα διαχειρίσεως κινδύνων και τη συνειδητή

χονδρικής χρηµατοδοτήσεως του Οµίλου κατά τη

παγκοσµίως για το 2008.

πελατών της, προσφέροντας µεγάλο εύρος

αποφυγή των τοποθετήσεων σε αυξηµένου κινδύνου

διάρκεια του έτους, χωρίς ωστόσο να αντιµετωπι-

προϊόντων και υπηρεσιών.

προϊόντα, κατόρθωσε να περιορίσει τις συνέπειες.

σθεί πρόβληµα στην έγκαιρη και αποτελεσµατική

στηριακών εταιριών, αυτός παραµένει έντονος για

Τα εναλλακτικά δίκτυα εξακολουθούν να παραµέ-

Βασική επιδίωξη εξακολούθησε να είναι η κάλυψη

όλες τις οµάδες επενδυτών (ξένους και εγχώριους

νουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός µας,

των αναγκών των πελατών, µε έµφαση στη

θεσµικούς, ιδιώτες). Ο βαθµός συγκεντρώσεως της

συµµετέχοντας σηµαντικά στον κύκλο εργασιών

βελτίωση της ποιότητος των υφιστάµενων και στην

αγοράς αυξήθηκε και το 2008, µε τις δέκα µεγαλύτε-

της Alpha Bank. Για τον λόγο αυτό στόχος µας είναι

ανάπτυξη νέων χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών.

ο εµπλουτισµός προϊόντων και υπηρεσιών που

Η Τράπεζα διατήρησε την επικοινωνία µε την

παρέχονται µέσω των εναλλακτικών δικτύων.

πελατεία της, υποδεικνύοντας τρόπους αντιµετωπί-

Όσον αφορά στον ανταγωνισµό µεταξύ των χρηµατι-

ρες ΑΧΕ να πραγµατοποιούν το 86% των ηµερήσιων
συναλλαγών από 84% το 2007 και 71% το 2004.
Η σηµαντικότερη ίσως εξέλιξη του 2008, ήταν η

κάλυψη των αναγκών. Η άντληση της απαιτούµενης

Κατά το 2008 πραγµατοποιήθηκε η αναβάθµιση του

σεως των κινδύνων της αγοράς. Προβάλλοντας
τα σύγχρονα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα, επέτυχε

ρευστότητας στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική
Ευρώπη πραγµατοποιήθηκε µέσω των προγραµµάτων εκδόσεως τίτλων, τόσο σε βραχυπρόθεσµο όσο
και µεσοµακροπρόθεσµο ορίζοντα, µε αξιοσηµείωτη
εξέλιξη την ολοκλήρωση της πρώτης εκδόσεως
καλυµµένων οµολογιών στεγαστικής πίστεως ύψους
Ευρώ 2 δισ. στην Ελλάδα, στα µέσα του έτους, από

ενεργός δραστηριοποίηση ως εξ αποστάσεως µελών

εταιρικού website Alpha Trade και η ανάπτυξη

(remote members) µερικών εκ των µεγαλυτέρων

ηλεκτρονικών συνδέσεων DMA (Direct Market

επενδυτικών οίκων, όπως η UBS, η Merrill Lynch και

Access) για την απευθείας πρόσβαση των πελατών

η Deutsche Bank, αλλά έµµεσα και η Chevreux

στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, ενώ παρέχονται

η οποία διοχετεύει όλες τις συναλλαγές της µέσω

ολοκληρωµένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες είτε

∆εδοµένων των δυσµενών συνθηκών που επικρά-

πηγή χρηµατοδοτήσεως. Με τον τρόπο αυτό θωρακί-

της συγγενούς Eurocorp. Παρά το γεγονός ότι στη

µέσω τηλεφώνου, είτε µέσω της ιστοσελίδας

τησαν στις διεθνείς αγορές, η Τράπεζα απέφυγε να

ζεται η ρευστότητα του Οµίλου στο προσεχές µέλλον

διάρκεια του 2008 το µερίδιο αγοράς των εξ

www.alphafinance.gr. Παρέχονται επίσης

εκτεθεί σε κινδύνους, προφυλάσσοντας το καθαρό

εν µέσω µίας ιδιαιτέρως κρίσιµης περιόδου για τις

αποστάσεως µελών ήταν 2,8%, αυτό αναµένεται

υπηρεσίες εκκαθαρίσεως συναλλαγών και θεµατο-

έσοδο τόκων του χαρτοφυλακίου οµολόγων και

διεθνείς αγορές. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στο

να αυξηθεί σηµαντικά κατά το 2009, αφού οι ξένοι

φυλακής για το σύνολο των εγχώριων και διεθνών

δανείων. Παράλληλα, ενθάρρυνε τη στοχευµένη

τέλος του έτους διαθέταµε σηµαντικά αποθέµατα

επενδυτικοί οίκοι αναµένεται να εκτελούν

αγορών.

συναλλακτική δραστηριότητα αποκλειστικά

ρευστότητας στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα,
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αύξηση των µεγεθών και των εσόδων της σε
συνδυασµό µε ενδυνάµωση της εµπιστοσύνης και
της ικανοποιήσεως των πελατών.

την Τράπεζα. Εξίσου σηµαντική επιτυχία συνιστά και
η πρώτη τιτλοποίηση στοιχείων του ενεργητικού
καταναλωτικής πίστεως της Τραπέζης, ύψους Ευρώ
1,5 δισ. στο τέλος του έτους, εγκαινιάζοντας µία νέα
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2. Τοµείς ∆ραστηριότητος

ύψους Ευρώ 1,5 δισ. Εντός του 2009 προβλέπεται

αεροδροµίων, σταθµών παραγωγής ενέργειας και

αναπτύξεως της επενδυτικής δραστηριότητας

Εκτιµήσεων και η επένδυση σε ακίνητα αποδόσεως

αύξηση του αποθέµατος των αποδεκτών προς

αυτοκινητοδρόµων.

ιδρύθηκε ένα νέο Fund, το Alpha - ΤΑΝΕΟ ΑΚΕΣ, µε

εκτός Ελλάδος.

αναχρηµατοδότηση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα τίτλων, κατά Ευρώ 4,4 δισ., µέσω τιτλοποιήσεως στοιχείων του ενεργητικού µας. Επιπλέον,
από το κυβερνητικό πρόγραµµα για την ενίσχυση
της ρευστότητας της οικονοµίας αναλογούν στην
Τράπεζα περίπου Ευρώ 5,5 δισ.
Τέλος, αξίζει να υπογραµµισθεί η νέα διάκριση της
Τραπέζης στον τοµέα της αναλύσεως των αγορών.
Το Τµήµα Αναλύσεως ∆ιεθνών Αγορών της ∆ιευθύνσεως Χρηµατοοικονοµικού Σχεδιασµού Οµίλου
κατέκτησε για µία ακόµη χρονιά τη δεύτερη θέση για

Κατά το έτος 2009 η ανάπτυξη των χρηµατοδοτήσεων
Project Finance αναµένεται να γίνει µε πιο αργό
ρυθµό εξαιτίας της οικονοµικής κρίσεως καθώς και
της µικρότερης ζητήσεως για τέτοιου είδους έργα.

συνολικό ύψος κεφαλαίων Ευρώ 30 εκατ. Οι πρώτες
επενδύσεις της Alpha Ventures βρίσκονται ήδη σε

Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις

φάση ρευστοποιήσεως και επιπρόσθετα έχει ασκηθεί

Η Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις ιδρύθηκε το

το πρώτο δικαίωµα εξόδου στην εταιρεία Micrel.

1957 µε σκοπό την ανέγερση, λειτουργία και

Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν οι δραστηριότητες

To ενδιαφέρον µας επικεντρώνεται σε ελληνικές

του Project Finance αναµένεται να αναπτυχθούν

επιχειρήσεις και επιχειρήσεις που δραστηριοποιού-

δίδοντας έµφαση στους ακόλουθους τοµείς:

νται στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής

• Έργα υποδοµής και παραγωγής ενέργειας
• Έργα που θα πραγµατοποιηθούν µε τη µορφή των
Συµπράξεων µεταξύ του ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού
Τοµέα (Σ∆ΙΤ).

τις εκτιµήσεις σχετικά µε τα επίπεδα των συναλλαγµατικών ισοτιµιών στα βασικά νοµίσµατα, επιβεβαιώ-

Έµφαση θα εξακολουθήσει να δίδεται σε επιλεγµένες

νοντας κατά τον καλύτερο τρόπο τη δέσµευση

τοποθετήσεις στα Βαλκάνια, όπου οι υψηλές

της Τραπέζης για την παροχή υψηλού επιπέδου

αποδόσεις και οι σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες

υπηρεσιών, αναφορικά µε τις εξελίξεις στις διεθνείς

προσελκύουν το ενδιαφέρον επενδυτών σε διεθνές

Ευρώπης, µε προβλέψιµες χρηµατοροές, σαφείς
προοπτικές αναπτύξεως και µε σαφή χρονικό
ορίζοντα ρευστοποιήσεως µέσω εσωτερικών
χρηµατοροών ή πωλήσεως σε στρατηγικό εταίρο
ή εισαγωγής σε οργανωµένη κεφαλαιαγορά.

εκµετάλλευση ξενοδοχειακών µονάδων υψηλών
προδιαγραφών. Είναι ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου
Hilton Αθηνών για το οποίο έχει υπογραφεί µε την
οµώνυµη διεθνή εταιρία σύµβαση διαχειρίσεως.
Μετά την πλήρη ανακαίνισή του, το 2004, το ξενοδοχείο έχει διαµορφώσει ένα ελκυστικό περιβάλλον
και διαθέτει άριστη εσωτερική οργάνωση και
σύγχρονο ξενοδοχειακό και τεχνολογικό εξοπλισµό.
Καλύπτει δε όλο το φάσµα των ξενοδοχειακών
υπηρεσιών που απαιτεί το σύγχρονο πνεύµα στον

Λοιπές ∆ραστηριότητες

τοµέα της προσφοράς υπηρεσιών.
Τον Μάρτιο του 2008 η εταιρία ολοκλήρωσε τη

αγορές αλλά και την αναγνωρισιµότητα της Τραπέζης

επίπεδο, µετά την παρέλευση βεβαίως της οικονοµι-

∆ιαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

σε παγκόσµιο επίπεδο.

κής κρίσεως.

Η Alpha Αστικά Ακίνητα δραστηριοποιείται κυρίως

κής της εταιρίας Τουριστικά Θέρετρα Α.Ε., ιδιοκτή-

στην ελληνική αγορά και στην αγορά της Σερβίας,

τριας του ξενοδοχείου Hilton Rhodes Resort.
Οι µετοχές µεταβιβάσθηκαν κατά 50% στην «Εταιρία

µεταβίβαση του συνόλου των µετοχών της θυγα τρι-

Project Finance

Venture Capital, Equity Financing

Βουλγαρίας και FYROM µέσω των θυγατρικών της

Κατά το 2008 συνεχίσθηκε η ανάπτυξη των δραστη-

Οι επενδύσεις των κεφαλαίων της Alpha Ventures

εταιριών Alpha Real Estate D.O.O. BBEOGRAD,

Ελληνικών Ξενοδοχείων Λάµψα Α.Ε.» και κατά 50%

ριοτήτων και των µεγεθών µας στον τοµέα Project

επικεντρώνονται σε κλάδους µε δυναµική ταχείας

Alpha Immovables Bulgaria E.O.O.D. και Alpha

στην «Πλάκα Α.Ε. Ξενοδοχειακών, Τουριστικών και

Finance. Υπεγράφησαν νέες συµφωνίες χρηµατοδο-

αναπτύξεως ή/και µετεξελίξεως και σε επιχειρήσεις

Astika Akinita D.O.O.E.L. Skopje αντιστοίχως.

Εµπορικών Επιχειρήσεων».

τήσεως της τάξεως των Ευρώ 300 εκατ. στους

που διαθέτουν τις ικανότητες να εκµεταλλευθούν

Αντικείµενο της εταιρίας είναι κυρίως η διαχείριση

τοµείς των υποδοµών, της αναπτύξεως ακινήτων

επιχειρηµατικές ευκαιρίες στους τοµείς δραστηριο-

της ακίνητης περιουσίας της Alpha Bank και η

και της ενέργειας.

ποιήσεώς τους, έχοντας ταυτόχρονα την προοπτική

εκµίσθωση των ακινήτων της. Παρέχει υπηρεσίες

να γίνουν ανταγωνιστικές σε διεθνές επίπεδο και να

εκτιµήσεως ακινήτων, παρακολουθήσεως έργων,

αποδώσουν σηµαντικά κέρδη.

διαχειρίσεως ακινήτων καθώς και υπηρεσίες µεσίτη

H Τράπεζα ολοκλήρωσε µε µεγάλη επιτυχία τη
σύναψη κοινοπρακτικών δανείων συνολικού ύψους

αστικών συµβάσεων. Το πελατολόγιό της περιλαµβά-

Ευρώ 1.680 εκατ. για το έργο κατασκευής και

Το 2008 ήταν ένα έτος ιδιαίτερης σηµασίας για την

λειτουργίας του αυτοκινητόδροµου Ελευσίνα -

πορεία της Alpha Ventures καθώς αξιολογήθηκαν

Κόρινθος - Πάτρα - Πύργος - Τσακώνα, συγκεντρώ-

36 επενδυτικές προτάσεις στην Ελλάδα και 12

νοντας την πλειονότητα των τραπεζών της κοινοπρα-

στο εξωτερικό, εκ των οποίων, εξαιτίας της οικονο-

ξίας. Συµµετείχε, επίσης, ενεργά σε δάνεια project

µικής συγκυρίας, ολοκληρώθηκε µόνο η µία, ενώ

Στόχος µας για το 2009 είναι η πλήρης ανάπτυξη

finance για τη χρηµατοδότηση ακινήτων,

παραµένουν υπό εξέταση 13 προτάσεις. Στο πλαίσιο

του Ενιαίου Εταιρικού Συστήµατος ∆ιαχειρίσεως

56

νει Τραπεζικούς Οργανισµούς, φορείς του ∆ηµοσίου,
Ασφαλιστικά Ταµεία, λοιπά Ν.Π.∆.∆. και Ν.Π.Ι.∆.,
µεγάλες πολυεθνικές εταιρίες και ιδιώτες.
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Συστήµατα και
∆ίκτυα ∆ιανοµής

Λειτουργικός Ανασχεδιασµός
Το 2008 ήταν µια σηµαντική χρονιά για το Πρόγραµµα
Λειτουργικού Ανασχεδιασµού καθώς µε την έναρξη
λειτουργίας της Μονάδος Υποστηρίξεως Επιχειρηµατικών ∆ανείων ολοκληρώθηκε η δηµιουργία εξειδι-

3

Οµίλου στο εξωτερικό. Σηµαντικό επίσης έργο στον

Όσον αφορά τα εναλλακτικά δίκτυα, προτεραιότητα

τοµέα της Πληροφορικής ήταν η αναβάθµιση και
συγκέντρωση όλων των συστηµάτων ανακάµψεως

Μονάδες και αφού αναλυθούν τα αίτια δηµιουργίας

σεως τριπλάσιου αριθµού ταυτόχρονα συνδεδεµένων

Επιπλέον, είναι σε εξέλιξη σηµαντικά έργα, όπως η

τους, στη συνέχεια καθορίζονται οι απαιτούµενες

συνδροµητών. Παράλληλα, εµπλου τίσθηκαν τα

ανάπτυξη και εγκατάσταση του ενιαίου συστήµατος

διορθωτικές ενέργειες.

προϊόντα/υπηρεσίες που διατίθενται µέσω των

διαχειρίσεως πελάτη (CDI) και του νέου συστήµατος

εναλλακτικών δικτύων µε νέες υπηρεσίες (πληρωµή

διαχειρίσεως ληξιπρόθεσµων οφειλών (Collections).

κτηµατολογίου, Ενιαίου Τέλους Ακινήτων,

Ειδικά για το σύστηµα διαχειρίσεως ληξιπρόθεσµων

ενηµέρωση για τις προθεσµιακές κατα θέσεις, κ.ά.).

οφειλών έχει δοθεί άµεση προτεραιότητα και ήδη

Συνεχίσθηκε η επέκταση του δικτύου των ΑΤΜ µε

εγκαταστάθηκε και λειτουργεί για τις οφειλές

την εγκατάσταση 79 νέων ΑΤΜ και την απόσυρση

Καρτών και Καταναλωτικών ∆ανείων, ενώ σύντοµα

26 εκ των παλαιότερων, καθώς και του δικτύου των

θα ενταχθούν στο σύστηµα και οι υπόλοιπες οφειλές

Κέντρων Αυτόµατων Συναλλαγών (ΚΑΣ), µε την

(Στεγαστικών και Επιχειρηµατικών ∆ανείων). Εξίσου

εγκατάσταση 118 νέων. Αποτέλεσµα των ανωτέρω

σηµαντική ήταν και η υποστήριξη του σχεδιασµού για

ενεργειών ήταν να αυξηθεί σηµαντικά η χρήση των

την ενίσχυση της ρευστότητας.

ζεται από τις ανωτέρω Μονάδες µέσω ενιαίων

και της αναβαθµίσεως υφισταµένων, µε σκοπό τη
βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους σύµφωνα µε
τις νέες συνθήκες της αγοράς και της εξυπηρετήσεως των πελατών καθώς επιτυγχάνονται καλύτεροι
χρόνοι και βελτιώνεται η ποιότητα των προϊόντων
και των υπηρεσιών που παρέχουµε.

εναλλακτικών δικτύων µε αντίστοιχη µείωση του

των επιχειρησιακών απαιτήσεων και την αναβάθµιση

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της συνεχούς υποστηρίξεως

των υποδοµών της Πληροφορικής.

των επιχειρησιακών Μονάδων της Τραπέζης αναπτύχθηκε µία σειρά από νέα προϊόντα και υπηρεσίες

Τραπέζης. Για το έτος 2008 το πρόγραµµα αναβαθµί-

Απόδοση».

σεως των συναλλαγών και δυνατότητα εξυπηρετή-

δηµιουργήθηκαν κατά την διάρκεια του 2008 αλλά

Η ποιότητα αποτελεί την κύρια προτεραιότητα της

συστήµατος για την Τράπεζα και τις Εταιρίες του

τυχόν δυσλειτουργίες εντοπίζονται από τις αρµόδιες

δικτύου των Καταστηµάτων της Τραπέζης υποστηρί-

λοιπούς τοµείς δραστηριοτήτων, µε την υποστήριξη

επενδυτικό - συνταξιοδοτικό πρόγραµµα «Alpha

της οποίας επιτυγχάνεται µείωση του χρόνου εκτελέ-

υποστηρίξεως πλήθους νέων προϊόντων που

σθηκε η υλοποίηση του Προγράµµατος στους

οποίας εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη λειτουργία του

νονται µε τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, ενώ

προϊόντων και υπηρεσιών. Πλέον το σύνολο του

των παρεχόµενων υπηρεσιών. Παράλληλα συνεχί-

Ασφάλιση Επιχειρήσεως», καθώς και το νέο

δόθηκε στην αναβάθµιση της υποδοµής τους µέσω

Για άλλο ένα έτος, σηµαντικό ήταν το έργο της

των, επιτυγχάνει την αναβάθµιση και τυποποίηση

µιση του συστήµατος πληρωµών SWIFT, µέσω της

υποστηρικτικές Κεντρικές Μονάδες και συγκρί-

κευµένων κεντρικών µονάδων υποστηρίξεως

διαδικασιών και µε την λειτουργία νέων συστηµά-

των «Alpha Ασφάλιση Επιχειρηµατία» και «Alpha

ποσοστού των συναλλαγών που διενεργείται από το
δίκτυο Καταστηµάτων στο 52% παρά τη συνεχή
αύξηση του συνολικού όγκου των συναλλαγών.

όπως η προθεσµιακή κατάθεση «Alpha Μηνιαία

(disaster recovery) της Τραπέζης, καθώς και η
ενίσχυση του επιπέδου ασφάλειας.

Για την προσαρµογή της Τραπέζης στο Κανονιστικό
Πλαίσιο υλοποιήθηκαν έργα µε σηµαντικότερα εξ
αυτών:
• Την Κατάρτιση Σχεδίου Επιχειρησιακής Συνέχειας

Πρόοδος», το νέο προϊόν καταναλωτικής πίστεως µε

Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στις υποδοµές της

σεως της ποιότητoς των παρεχοµένων υπηρεσιών

ενεχυρίαση χαρτοφυλακίου «Alpha Αξιοποίηση

Πληροφορικής, όπου ολοκληρώθηκε ο ανασχε-

περιλάµβανε, µεταξύ άλλων, την πιστοποίηση των

Χαρτοφυλακίου» και οι κάρτες Amex Dynamic,

διασµός της αρχιτεκτονικής της και ενισχύθηκε η

εργασιών ∆ιεθνούς Εµπορίου και της Υπηρεσίας

Mastercard Bonus, Amex Lemonis Group, Αmex Chip

ασφάλεια στην χρήση του διαδικτύου, παρέχοντας τη

Εξυπηρετήσεως Πελατών κατά το πρότυπο ISO 9001

Olympic Airlines, Αmex Bonus Fokas, Wind Visa

µέγιστη δυνατή προστασία των πελατών – χρηστών

καθώς και την ανανέωση της πιστοποιήσεως για τις

Bonus. Για την κάλυψη αναγκών των πελατών -

υπηρεσιών όσο και των Υπαλλήλων. Εξίσου άµεσης

προστα σίας από το ξέπλυµα χρήµατος (Αnti-Money

µηχανογραφικές εφαρµογές, ενώ στις αρχές του

επιχειρήσεων σε κεφάλαια κινήσεως, δηµιουργήθηκε

προτεραιότητας ζήτηµα που προκάλεσε η διεθνής

Laundering), στο πλαίσιο βελτιώσεως των διαδι -

2009 αναµένεται η πιστοποίηση των εναλλακτικών

το νέο προϊόν «Ευέλικτο Κεφάλαιο Κινήσεως», καθώς

χρηµατοπιστωτική κρίση ήταν η υποστήριξη του

κασιών που αφορούν την πρόληψη χρησιµοποιή-

δικτύων και των εργασιών κινήσεως κεφαλαίων.

και οι νέοι λογαριασµοί χορηγήσεων Alpha 651

έργου της τιτλοποιήσεως του χαρτοφυλακίου χορη-

σεως του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη

Αξίζει να αναφερθεί ότι, για τη διασφάλιση της ποιό-

Euribor τριµήνου και Alpha 652 Euribor εξαµήνου.

γήσεων της Τραπέζης, έργο το οποίο θα συνεχισθεί

νοµιµοποίηση των εσόδων από εγκληµατικές

τητος χρησιµοποιούνται δείκτες (Key Performance

Νέα προϊόντα αναπτύχθηκαν και στον χώρο των

και κατά το 2009, προκειµένου να ενισχυθεί η

δραστη ριότητες και τη χρηµατοδότηση της

Indicators) που έχουν εισαχθεί σε όλες τις

τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων µε τη δηµιουργία

ρευστό τητά µας. Επίσης πραγµατο ποιήθηκε αναβάθ-

τροµοκρατίας.
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(Business Continuity Plan) για την Τράπεζα και τις
υπόλοιπες Εταιρίες του Οµίλου που λειτουργούν
στην Ελλάδα, βασισµένο στη σύγχρονη µεθοδολογία.
• Την εγκατάσταση και λειτουργία συστήµατος
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Επίσης, στο πλαίσιο της λειτουργικής υποστηρίξεως

το ξέπλυµα χρήµατος (Anti Money Laundering)

από ένα ισχυρό δίκτυο 1050 Καταστηµάτων. Το

των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρµο -

στην Κύπρο καθώς και η επέκταση του Σχεδίου

∆ίκτυο των Καταστηµάτων µας στο τέλος του έτους

γή κανονιστικών διατάψεων όπως της Markets in

Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity

στην Ελλάδα αριθµούσε 431 Καταστήµατα (συµπερι-

Financial Instruments Directive (MiFID), των

Plan) σε όλες τις Εταιρίες του Οµίλου στο εξωτερικό

λαµβανοµένων και των Επιχειρηµατικών Κέντρων)

Πράξεων του ∆ιοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος

βασισµένη στην ίδια µεθοδολογία που εφαρµόσθηκε

και 14 σηµεία εξυπηρετήσεως πελατών Private

και των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

για την Τράπεζα και τις Εταιρίες στην Ελλάδα.

Banking. Στο εξωτερικό, όπου το 2008 προσθέσαµε

Στον τοµέα των διαδικασιών, ολοκληρώθηκε το

206 νέα Καταστήµατα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη,

2008 ο πρώτος κύκλος δηµιουργίας εγχειριδίων

διαθέτουµε ήδη 610 Καταστήµατα. Τα νέα Καταστή-

πολιτικών και διαδικασιών σε επίπεδο Οµίλου που

µατα που δηµιουργούνται, τόσο στην Ελλάδα όσο και

καλύπτουν τις βασικές περιοχές εργασιών µε σκοπό

στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, στελεχώνονται µε

τη διασφάλιση λειτουργίας της Τραπέζης και των

µικρότερο αριθµό Προσωπικού.

η υφιστάµενη εφαρµογή διαχειρίσεως συµβάσεων
και ερωτηµατολογίων που λειτουργεί για το Private
Banking επεκτάθηκε ώστε να καλύπτει και το ∆ίκτυο
των Καταστηµάτων. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και
οι ενέργειες για τη γνωστοποίηση των συναλλαγών
σε συγκεκριµένα χρηµατοπιστωτικά µέσα εισηγµένα
σε οργανωµένες αγορές της Ευρωπαϊκής Ενώσεως
είτε αυτές πραγµατοποιούνται εντός των ορίων της
Ενώσεως είτε εκτός, µε εξαίρεση τις συναλλαγές
που διενεργούνται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.

Εταιριών του Οµίλου µε ενιαίους κανόνες και
διαδικασίες, ελαχιστοποιώντας τον λειτουργικό
κίνδυνο. Για την ενιαία και άµεση ενηµέρωση όλων
των Λειτουργών της Alpha Bank στο εσωτερικό και
στο εξωτερικό όσον αφορά την πολιτική της

Η ταχεία επέκταση του ∆ικτύου της Alpha Bank στο

Τραπέζης, τον Κανονισµό Λειτουργίας της και τις

εξωτερικό δηµιούργησε την ανάγκη σηµαντικών

εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες, δηµιουργήθηκε στο

υποστηρικτικών έργων όπως είναι η εγκατάσταση

ηλεκτρονικό δίκτυο εσωτερικής επικοινωνίας της

του νέου ενιαίου συστήµατος πληροφορικής (core

Τραπέζης (Alpha Bank Intranet) δικτυακός χώρος µε

banking) στην Π.Γ.∆.Μ., στη Βουλγαρία και στη

την επωνυµία «Κανονισµοί και ∆ιαδικασίες Οµίλου».

Σερβία καθώς και η έναρξη λειτουργίας του Web
Banking στη Βουλγαρία και τη Σερβία. Σηµειώνεται
ότι ανεξαρτήτως της χώρας λειτουργίας του
συστήµατος, η εγκατάσταση και η διαχείρισή του
πραγµατοποιείται κεντρικά από το ενιαίο Data
Center Οµίλου. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει η εγκατάστασή του στην Αλβανία και τη Ρουµανία, µε στόχο
ολοκληρώσεως εντός του 2009. Από τα λοιπά έργα
που αφορούν το ∆ίκτυό µας στο εξωτερικό

2008 και εντάσσονται στο εκτενές Πρόγραµµα του

Το εκτεταµένο πλέον δίκτυό µας µε παρουσία στις
αστικές περιοχές αλλά και στην ευρύτερη περιφέ-

Τραπέζης.
Κατά το έτος 2008, οι συναλλαγές που εκτελούνται
µέσω των υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής
παρουσίασαν αύξηση κατά 20% σε σχέση µε το
2007, και αποτελούν το 48% του συνόλου των

Τα εναλλακτικά δίκτυα και οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής που προσφέρει η Τράπεζα είναι:

Λόγω της διεθνούς οικονοµικής κρίσεως, αποφασί-

Περιλαµβάνονται τα Αυτόµατα Ταµειολογιστικά

σαµε για το 2009 την αναστολή των σχεδίων µας για

Μηχανήµατα (ΑΤΜ) και τα Κέντρα Αυτόµατων

περαιτέρω επέκταση του δικτύου Καταστηµάτων.

Συναλλαγών (ΚΑΣ) για διενέργεια συναλλαγών µε

Έµφαση δίδεται πλέον στην καλύτερη αξιοποίηση

κατάθεση µετρητών.

των Καταστηµάτων µέσω της αυξήσεως της αναγνω-

Πρώτη η Alpha Bank το 1981 άνοιξε τον δρόµο στη

ρισιµότητας του ονόµατός µας στην αγορά.

σύγχρονη τραπεζική τεχνολογία στην Ελλάδα,

Παράλληλα µε την επέκταση του δικτύου, υλοποιείται
ένα εκτεταµένο πρόγραµµα ανακαινίσεων, επεκτά-

εξέλιξη και έχει ως στόχο την αύξηση της παραγωγι-

Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Μετά την ολοκλή-

κότητας, την ενίσχυση των εσωτερικών ελεγκτικών

ρωση της γενικής ανακαινίσεως και διαµορφώσεως

µηχανισµών, την αναβάθµιση της ποιότητας των

σε Εκπαιδευτικό Κέντρο του κτηρίου της Τραπέζης

παρεχόµενων υπηρεσιών και τη συγκράτηση των

στον Άγιο Στέφανο, µεταφέρονται σταδιακά σε αυτό

λειτουργικών δαπανών.

και άλλες Κεντρικές Υπηρεσίες.

και Αλβανία και η εγκατάσταση ενιαίας πλατφόρµας

από τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής της

Συσκευές Αυτοµατοποιηµένης Τραπεζικής

ενδεικτικά αναφέρονται η εγκατάσταση εφαρµογής
εντάχθηκαν η Κύπρος, Βουλγαρία, Ρουµανία, Σερβία

είναι «πολύ ικανοποιηµένοι» και «ικανοποιηµένοι»

µεταβαλλόµενες συνθήκες και ανάγκες της αγοράς.

Λειτουργικού Ανασχεδιασµού το οποίο είναι σε

Καταστήµατα και Εναλλακτικά ∆ίκτυα

ικανοποίηση της πελατείας, το 96% των πελατών

ρεια, µας επιτρέπει να προσαρµοζόµαστε στις ολοένα

σεων και µεταστεγάσεων Καταστηµάτων, τόσο στην

επιχειρησιακής πληροφορήσεως (MIS) στην οποία

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα έρευνας για την

συναλλαγών των πελατών της Τραπέζης.

Σηµειώνεται ότι τα ανωτέρω συνιστούν µία ενδει κτική αναφορά δραστηριοτήτων που έλαβαν χώρα το

υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας.

εγκαθιστώντας τα πρώτα ΑΤΜ. Το 2008 επεκτείναµε
το ∆ίκτυό µας µε 57 νέα µηχανήµατα, ανεβάζοντας
τον αριθµό τους σε 838 (508 εγκατεστηµένα στα
Καταστήµατα και 330 σε χώρους εκτός των Καταστηµάτων) στα οποία διενεργήθηκε το 80% περίπου των
συναλλαγών αναλήψεων µετρητών της Τραπέζης και
διακινήθηκαν Ευρώ 9,2 δισ. Η Τράπεζα κατέχει τη
δεύτερη θέση της αγοράς µε βάση το µέσο µηνιαίο
όρο συναλλαγών αναλήψεως ανά ΑΤΜ.

Εναλλακτικά ∆ίκτυα

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών µας,

Η Alpha Bank, πρωτοπόρος στην αξιοποίηση των

το 2008 πραγµατοποιήθηκαν περί τις 250 µελέτες

δυνατοτήτων που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες,

σκοπιµότητας για αιτήµατα σχετιζόµενα κυρίως µε

διαθέσεως αµοιβαίων κεφαλαίων της Alpha Asset

∆ίκτυο Καταστηµάτων

εξελίσσει διαρκώς τα εναλλακτικά δίκτυα προωθή-

ATM εκτός Καταστηµάτων (νέες εγκαταστάσεις,

Management στη Ρουµανία. Σε εξέλιξη βρίσκεται

Η παρουσία µας τόσο στην Ελλάδα όσο και στις

σεως των προϊόντων και υπηρεσιών της, προσφέρο-

καταργήσεις, µετεγκαταστάσεις, αντικαταστάσεις,

η εγκατάσταση του συστήµατος προστασίας από

χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης υποστηρίζεται

ντας αυτοµατοποιηµένη τραπεζική εξυπηρέτηση

ανανεώσεις συµβάσεων κ.λπ.). Αποτέλεσµα αυτών
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ήταν η εγκατάσταση 81 νέων µηχανηµάτων και η

Τέλος, µε τη συνεχή αναβάθµιση του συστήµατος

στους υπολογιστές των πελατών µας. Με την

διαδικτύου µε χρήση πιστωτικής κάρτας. Κατά το

κατάργηση 26. Επίσης, εκπονήθηκαν απολογιστικές

παρακολουθήσεως καλής λειτουργίας των ΑΤΜ και

εµπλουτισµένη έκδοση Alphaline II παρέχεται η

2008 εντάχθηκαν στην υπηρεσία 211 νέες εταιρίες,

µελέτες κόστους - οφέλους για το σύνολο των ΑΤΜ.

ΚΑΣ, η Τράπεζα στοχεύει στην όσο το δυνατόν

δυνατότητα λειτουργίας σε περιβάλλον δικτύου από

φτάνοντας συνολικά τις 942, ενώο συνολικός τζίρος

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της ενισχύσεως της

ασφαλέστερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση των

πολλούς χρήστες. Οι συνδροµητές στην υπηρεσία

έφτασε τα Ευρώ 45,5 εκατ. περίπου.

ασφάλειας των συναλλαγών, προστέθηκαν νέοι

αναγκών των πελατών.

αυτή ανέρχονται σε 939 επιχειρήσεις.

Αlpha Web Banking

Alpha Mobile Banking

ηλεκτρονική διακίνηση αρχείων

Από το 1996, όπου η Alpha Bank, πρώτη, καθιέρωσε

Αφορά την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών µέσω

Αφορά την είσπραξη οφειλών µέσω παγίων εντολών

τις τραπεζικές συναλλαγές µέσω internet, παρέχο-

κινητού τηλεφώνου. Οι πελάτες µπορούν να παρακο-

ή/και εναλλακτικών δικτύων και την πληρωµή χρεών

νται τραπεζικές υπηρεσίες σε ιδιώτες και σε µικρές

λουθούν τα υπόλοιπα των λογαριασµών και των

(καταβολή µισθοδοσίας, πληρωµή προµηθευτών).

και µεσαίες επιχειρήσεις µέσω διαδικτύου. Ήδη,

πιστωτικών καρτών τους, να πραγµατοποιούν µεταφο-

Οι υπηρεσίες εµπλουτίσθηκαν µε τη δυνατότητα για

πάνω από 105.000 συνδροµητές χρησιµοποιούν τις

ρές κεφαλαίων και πληρωµές σε τρίτους και να

µαζική αποστολή εµβασµάτων προς χώρες της

υπηρεσίες αυτές, κατά 15% περισσότεροι σε σχέση

πληροφορούνται τις τιµές συναλλάγµατος και

Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ήδη έχουν ενταχθεί 25

µηχανισµοί και ολοκληρώθηκε το έργο πιστοποιήσεως µε το «πρότυπο EMV» έτσι ώστε να παρέχεται
στους πελάτες η δυνατότητα εξυπηρετήσεως καρτών
chip οποιουδήποτε εκδότη, εσωτερικού και εξωτερικού. Ακόµη, εισήχθη νέα υπηρεσία για πληρωµή
κάρτας και καταναλωτικού δανείου τρίτων µε
πληκτρο λόγηση του αριθµού της κάρτας ή του
λογαριασµού και δροµολογείται η χρήση πολλών

Υπηρεσίες µαζικών εισπράξεων / πληρωµών µε

µε το προηγούµενο έτος, ενώ πραγµατοποιήθηκαν

µετοχών. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας συνδέσεως των

εταιρίες που κατά το 2008 διενήργησαν άνω των

γλωσσών επικοινωνίας µε τον πελάτη στα ΑΤΜ

57.500.000 συναλλαγές, αυξηµένες κατά 46%

συσκευών στο Internet έχει καταστήσει περισσότερο

36.000 συναλλαγών πληρωµών.

(«Πολυγλωσσικό ΑΤΜ»).

έναντι του 2007. Κατά το 2008 εντάχθηκαν οκτώ

εύχρηστες τις υπηρεσίες και ενισχύει το ενδιαφέρον

νέες εταιρίες και οργανισµοί στην υπηρεσία

∆ικτυακή τοποθεσία της Τραπέζης (www.alpha.gr)

Όσον αφορά στα Αυτόµατα Κέντρα Πληρωµών,

των πελατών για τη συγκεκριµένη υπηρεσία.

πληρωµών οφειλών, µεταξύ των οποίων και το

Από τη δικτυακή τοποθεσία µας, οι πελάτες και

ο αριθµός τους διπλασιάσθηκε κατά το 2008, µε

Εθνικό Κτηµατολόγιο και το Τέλος Ακίνητης Περιου-

Alpha Phone Banking

επενδυτές λαµβάνουν πληροφόρηση για την Τράπεζα,

αποτέλεσµα να λειτουργούν ήδη 232 µονάδες στις

σίας. Έτσι, οι συνδροµητές µπορούν πλέον να

Πρόκειται για παροχή τραπεζικών υπηρεσιών µέσω

τις εταιρίες του Οµίλου καθώς και για τις προσφερό-

πληρώνουν οφειλές τους σε 70 περίπου εταιρίες /

τηλεφώνου, είτε µε χρήση του αυτόµατου συστή-

µενες υπηρεσίες.

οργανισµούς.

µατος (IVR) επί εικοσιτετραώρου βάσεως, είτε µε τη

οποίες έχει µεταφερθεί περίπου το 46% των συνα λλαγών πληρωµής καρτών µε µετρητά και το 10%
των συναλλαγών καταθέσεων που διενεργούντο στα

βοήθεια εξειδικευµένων λειτουργών. Οι κλήσεις

ταµεία των Καταστηµάτων που ήταν εγκατεστηµένα.

Alpha Web International Trade

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και

Η υπηρεσία, που ξεκίνησε το 2007, δίδει τη δυνατό-

αξιοποίηση του δικτύου προστέθησαν νέες

προς την Υπηρεσία Alpha Phone Banking κατά το
2008 σηµείωσαν αύξηση κατά 26% σε ετήσια βάση.

Τα στατιστικά στοιχεία για το 2008 επιβεβαιώνουν
για άλλο ένα έτος τη µεγάλη αποδοχή των εν λόγω
υπηρεσιών από τους πελάτες. Με βάση στοιχεία της

τητα στους πελάτες που συνεργάζονται µε την
Τράπεζα σε εργασίες εισαγωγών / εξαγωγών να

Ενιαίο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρετήσεως

Ελληνικής Ενώσεως Τραπεζών η Alpha Bank κατέχει

παρακολουθούν την πορεία των σχετικών φακέλων

πελατείας ιδιωτών (Call Centre)

µερίδιο 29% περίπου σε ενεργούς συνδροµητές

των διακανονισµών, να αποστέλλουν ηλεκτρονικά

Για τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών µέσω

και 40% σε εγχρήµατες συναλλαγές, ενώ στις

αιτήµατα διακανονισµών και ενεγγύων πιστώσεων

τηλεφώνου, την παροχή πληροφοριών για τα χαρακτη-

διατραπεζικές πληρωµές που διενεργούνται µέσω

εισαγωγών, καθώς και τα απαιτούµενα δικαιολογη-

ριστικά των προϊόντων και υπηρεσιών της Τραπέζης

ηλεκτρονικών δικτύων (∆ΙΑΣ) κατέχει µερίδιο της

τικά. Μέχρι τέλος 2008 είχαν ενταχθεί στην

και την υποστήριξη συνδροµητών Ηλεκτρονικών

τάξεως του 43%.

υπηρεσία 215 εταιρίες και διεκπεραιώθηκαν

Υπηρεσιών, το τηλεφωνικό κέντρο της Τραπέζης

ηλεκτρονικά 6.400 συναλλαγές εργασιών διεθνούς

λειτουργεί καθηµερινά σε ενιαίο ωράριο και διεκπε-

εµπορίου (εισαγωγές).

ραιώνει περισσότερες από 330.000 κλήσεις τον µήνα.

θηκε η υποδοµή που θα παρέχει τη δυνατότητα για

Alpha Line

Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Εµπορίου

τη δυνατότητα για τη δηµιουργία ενοποιηµένης

διαχείριση κερµάτων, προς διευκόλυνση των

Πρόκειται για παροχή τραπεζικών υπηρεσιών προς

Με αυτή την υπηρεσία δίδεται η δυνατότητα στον

βάσεως συνδροµητικών υπηρεσιών για τον Όµιλο,

συναλλαγών πληρωµών µικρής αξίας.

επιχειρήσεις µέσω εφαρµογής που εγκαθίσταται

πελάτη να διενεργεί µε ασφάλεια αγορές µέσω του

σύστηµα κεντρικής διαχειρίσεως και επεξεργασίας,

υπηρεσίες όπως η πληρωµή καταναλωτικών δανείων
και οφειλών για το Κτηµατολόγιο. Παράλληλα σε
εξέλιξη βρίσκεται η ένταξη νέων υπηρεσιών στα
Κέντρα Αυτόµατων Συναλλαγών µε σκοπό την
αποµάκρυνση µεγάλου αριθµού πληρωµών που
πραγµατοποιούνται µε µετρητά στα ταµεία των
Καταστηµάτων (π.χ. λογαριασµοί κινητής τηλεφωνίας, ∆ΕΚΟ, παρόχων Internet, Multichoice, πιστωτικές κάρτες άλλων εκδοτών). Επιπλέον, ολοκληρώ-

62

Κατά το 2008 ολοκληρώθηκε η υλοποίηση της
ενιαίας υποδοµής συνδροµητικών υπηρεσιών εναλλακτικών δικτύων του Οµίλου. Η νέα υποδοµή δίδει
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∆ιαχείριση Κινδύνων
γρηγορότερη και οµοιόµορφη ανάπτυξη υπηρεσιών
σε όλα τα εναλλακτικά δίκτυα, ενσωµάτωση συνδροµητικών συστηµάτων/εφαρµογών Οµίλου (π.χ.
Private Banking, Alpha Trade, Αµοιβαία Κεφάλαια)
και παροχή επιλεγµένων υπηρεσιών σε διάφορες
υποοµάδες πελατείας (π.χ. λογιστές, έµποροι κ.λπ.).

γών που διενεργούνται µέσω εναλλακτικών δικτύων.
Παράλληλα, στα ενθαρρυντικά αποτελέσµατα
συνέβαλε µεταξύ άλλων και η εφαρµογή οργανωµένου προωθητικού σχεδίου, αποτελούµενου από
ενέργειες και επισκέψεις σε 315 εταιρίες, συµµετοχή
στην έκθεση τεχνολογίας DTE µε περίπτερο για την

Η νέα υποδοµή παρέχει άµεση πληροφόρηση, διασφα-

παρουσίαση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της

λίζει την επιθυµητή ταχύτητα χρήσεως των υπηρε-

Τραπέζης και ανάπτυξη εκπαιδευτικών σεµιναρίων

σιών µέσω Internet και είναι εύκολα επεκτάσιµη

για τις υπηρεσίες Alpha Web International Trade και

ώστε να ακολουθεί την αναµενόµενη ανάπτυξη της

Alpha e-Pay.

συνδροµητικής βάσεως και του όγκου των συναλλα-

Η Alpha Bank έχει θεσπίσει ένα συστηµατικό και

4

Πιστωτικός Κίνδυνος

αυστηρό πλαίσιο διαχειρίσεως κινδύνων, όπου
κεντρική θέση κατέχει η αξιόπιστη µέτρηση των
χρηµατοοικονοµικών κινδύνων. Βασικός στόχος
είναι η εφαρµογή και η συνεχής βελτίωση του
πλαισίου αυτού, µε σκοπό την ελαχιστοποίηση των
ενδεχόµενων αρνητικών συνεπειών των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων στα αποτελέσµατα της

Πιστωτικός κίνδυνος ορίζεται ως ο πιθανός κίνδυνος
πραγµατοποιήσεως χρηµατοοικονοµικής ζηµίας που
µπορεί να προκύψει από ενδεχόµενη αδυναµία των
αντισυµβαλλοµένων να εκπληρώσουν τις συµβατικές
τους υποχρεώσεις στις καθορισµένες ηµεροµηνίες
αποπληρωµών.

Τραπέζης. Η ενεργός διαχείριση των κινδύνων
αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα της Alpha Bank,

Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι η πιο σηµαντική πηγή

που µε τις παρούσες συνθήκες της διεθνούς

κινδύνου για τις Τράπεζες και για τον λόγο αυτό η

οικονοµικής κρίσεως αποκτά ακόµη µεγαλύτερη

έγκαιρη διάγνωση και η αποτελεσµατική αντιµετώ-

βαρύτητα.

πισή του αποτελούν πρωταρχικό στόχο της Alpha
Bank καθώς και ανταγωνιστικό της πλεονέκτηµα.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τραπέζης έχει τη

Έτσι, προκειµένου να αντιµετωπίσει το ενδεχόµενο

συνολική ευθύνη για την ανάπτυξη και την επίβλεψη

αυτό, η Τράπεζα διενεργεί σε συνεχή βάση έλεγχο

του πλαισίου διαχειρίσεως κινδύνων. Έχει ορισθεί

αποµειώσεως της αξίας των χρηµατοδοτήσεων,

Επιτροπή ∆ιαχειρίσεως Κινδύνων, η οποία συνεδριά-

σύµφωνα µε τις γενικές αρχές και τη µεθοδολογία

ζει σε τριµηνιαία βάση και αναφέρεται στο ∆ιοικητικό

που περιγράφονται στο ∆ΛΠ 39 και στο ∆ΠΧΠ 7,

Συµβούλιο για τις δραστηριότητές της, και η οποία

είτε σε ατοµική βάση είτε σε επίπεδο χαρτοφυ-

έχει την ευθύνη της εποπτείας και της ορθής

λακίου.

εφαρµογής της πολιτικής διαχειρίσεως κινδύνων.
Το πλαίσιο διαχειρίσεως κινδύνων και η αποτελεσµατικότητά του επανεξετάζονται σε τακτά χρονικά
διαστήµατα ώστε να είναι εναρµονισµένα και µε τις
διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.
Οι ∆ιευθύνσεις ∆ιαχειρίσεως Κινδύνων έχουν
την ευθύνη για την άµεση υλοποίηση του πλαισίου
διαχειρίσεως κινδύνων, σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις της Επιτροπής ∆ιαχειρίσεως Κινδύνων.

Ειδικότερα, η όλη διαδικασία περιλαµβάνει τα
ακόλουθα βήµατα:
α) Καθορισµό των συµβάντων που αποτελούν το
έναυσµα για τη διενέργεια ελέγχου αποµειώσεως
(trigger events)
β) Καθιέρωση κριτηρίων για τον έλεγχο σε ατοµική
βάση ή σε επίπεδο χαρτοφυλακίου
γ) Μεθοδολογία προσεγγίσεως των µελλοντικών
ταµειακών ροών σε αποµειούµενα δάνεια
δ) Εκτοκισµό αποµειωµένων δανείων
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ε) Ανακτήσεις / εισπράξεις ποσών σε αποµειωµένα
δάνεια.
Ο έλεγχος αποµειώσεως επικεντρώνεται κυρίως στα
δάνεια που παρουσίασαν καθυστερηµένες οφειλές

Με στόχο την αποτελεσµατική διαχείριση του πιστωτι-

διευρυµένη της µορφή αποτελείται από δεκαεπτά

χρηµατοδοτήσεων σε όλες τις χώρες και διαµορφώ-

κού κινδύνου, έχει δηµιουργηθεί στον Όµιλο της

βαθµίδες. Συµπληρωµατικά και επικουρικά γίνεται

θηκαν κοινά πιστοδοτικά συστήµατα και διαδικασίες.

Alpha Bank συγκεκριµένο πλαίσιο µεθοδολογιών και

χρήση και των διαβαθµίσεων που παρέχουν οι

Τέθηκαν έτσι οι οργανωτικές και θεσµικές βάσεις για

συστηµάτων για τη µέτρησή του, το οποίο διαρκώς

διεθνείς οίκοι πιστοληπτικής αξιολογήσεως.

την αποτελεσµατική λειτουργία των Μονάδων

εξελίσσεται, έτσι ώστε να παρέχεται η όσο το δυνατόν

άνω των 90 ηµερών, που ως ποσοστό του χαρτοφυλα-

πιο έγκαιρη και αποτελεσµατική υποστήριξη των

κίου σηµείωσε µικρή αύξηση στη διάρκεια του έτους

επιχειρηµατικών Μονάδων στη λήψη αποφάσεων και

και διαµορφώθηκε σε 3,9% στο τέλος του 2008,

να προλαµβάνονται τυχόν αρνητικές συνέπειες στα

έναντι 3,7% στο τέλος του 2007, µε το ποσοστό

αποτελέσµατα του Οµίλου.

Η διαβάθµιση πιστωτικού κινδύνου αποτελεί καθοριστικό στοιχείο για τη θέσπιση των πιστοδοτικών
ορίων και των εξασφαλίσεων των πιστούχων και
ανανεώνεται συστηµατικά σε τακτά χρονικά διαστήµατα, από έξι µήνες έως έναν χρόνο ανάλογα µε την

καλύψεως των καθυστερήσεων, συµπεριλαµβανοµέ-

Πίστεως εξωτερικού µε ενιαία πολιτική σε επίπεδο
Οµίλου. Επιπλέον, διευρύνθηκε η χρήση εξειδικευµένων εφαρµογών διαβαθµίσεως πιστωτικού κινδύνου
µε την ανάπτυξη και χρήση συστηµάτων διαβαθµίσεως για χρηµατοδοτήσεις ακινήτων. Με τον τρόπο
αυτόν αξιοποιείται τόσο η διεθνής τεχνογνωσία

Κεντρικό άξονα στη µέτρηση του πιστωτικού κινδύνου

επικινδυνότητα των πιστούχων ή και µε την έλευση

αποτελούν τα συστήµατα διαβαθµίσεως πιστωτικού

νέων πληροφοριών ή γεγονότων που ενδεχοµένως

κινδύνου των αντισυµβαλλοµένων, τα οποία χρησιµο-

επιδρούν σηµαντικά στην πιθανότητα αθετήσεως

χαρτοφυλακίου των δανείων της Alpha Bank σε

ποιούν τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά κριτήρια

αυτών. Τα συστήµατα διαβαθµίσεως υπόκεινται σε

ενοποιηµένη βάση.

αξιολογήσεως, σε συνδυασµό και µε κριτήρια

διαρκή ποιοτικό έλεγχο ώστε να διασφαλίζεται ανά

Οι προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού

συναλλακτικής συµπεριφοράς, ώστε να εξάγονται

πάσα στιγµή η προβλεπτική ικανότητά τους.

κινδύνου που σχηµάτισε η Alpha Bank για το 2008

στατιστικά διακριτές πιθανότητες αθετήσεως των

Επίσης, διενεργούνται σε συστηµατική βάση ασκήσεις

την τήρηση των κανόνων και διαδικασιών αυτής από

πιστούχων. Τα υποδείγµατα αυτά εξελίσσονται και

προσοµοιώσεως καταστάσεων κρίσεως όπου διερευ-

τις Μονάδες και τους αρµόδιους Λειτουργούς της

εξειδικεύονται διαρκώς µε απώτερο στόχο την ένταξη

νάται η ενδεχόµενη επίπτωση στα χρηµατοοικονοµικά

Τραπέζης, ολοκλήρωσε το νέο πλαίσιο εγκριτικών

όλων των χαρτοφυλακίων πιστοδοτήσεως του Οµίλου

αποτελέσµατα του Οµίλου λόγω δυσµενών εξελίξεων

λειτουργιών και αξιολογήσεων των επιχειρηµατικών

στη µέθοδο εσωτερικών διαβαθµίσεων του νέου

τόσο στη συναλλακτική συµπεριφορά των πιστούχων,

πιστοδοτήσεων της Τραπέζης και των εταιριών του

πλαισίου απαιτήσεων της κεφαλαιακής επάρκειας.

όσο και στο ευρύτερο οικονοµικό περιβάλλον.

Οµίλου στην Ελλάδα. Το 2009 πρόκειται να ολοκλη-

Επίσης έχουν αναπτυχθεί υποδείγµατα διαβαθµίσεως

Επιπλέον, παρακολουθείται σε τακτή βάση η

ρωθεί και η διαµόρφωση του Κανονισµού Επιχειρη-

για ανοίγµατα δανεισµού ειδικής µορφής, όπως το

συγκέντρωση των κινδύνων στους µεγαλύτερους

µατικών Πιστοδοτήσεων των Μονάδων του Οµίλου

project finance και οι ναυτιλιακές χρηµατοδοτήσεις.

πιστούχους του Οµίλου και ενηµερώνεται η Γενική

στο εξωτερικό.

∆ιεύθυνση καιτο ∆ιοικητικό Συµβούλιο.

Τέλος, οι ∆ιευθύνσεις Καθυστερήσεων Επιχειρή-

Στο πλαίσιο εφαρµογής του νέου κανονιστικού

σεων και Καθυστερήσεων Λιανικής Τραπεζικής

πλαισίου της Τραπέζης της Ελλάδος σχετικά µε τον

ανέλαβαν αρµοδιότητες σχετικά µε τη διαχείριση

Πίνακας 1

διαχωρισµό της εγκριτικής από την εισηγητική

των πάσης φύσεως απαιτήσεων σε καθυστέρηση.

Ανάλυση Καθυστερήσεων

αρµοδιότητα, ο Τοµέας Πίστεως Οµίλου διαχειρίζεται

νων των εξασφαλίσεων, να ανέρχεται σε 140%.
Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται η ενηµερότητα του

ανήλθαν σε ποσοστό 1,14% του συνόλου των
δανείων, έναντι ποσοστού 0,60% το 2007, ενώ
συνολικά το ποσοστό καλύψεως του πιστωτικού
κινδύ νου µε συσωρευµένες προβλέψεις ανέρχεται
στο 2,46% του χαρτοφυλακίου των δανείων. Η
προληπτική αύξηση των προβλέψεων αντανακλά την
πολιτική της Τραπέζης στο να έχει επάρκεια προβλέψεων για να καλύψει το ενδεχόµενο επιδεινώσεως
των πιστωτικών συνθηκών στην Ελλάδα και τη

Η κλίµακα διαβαθµίσεως που χρησιµοποιείται

Νοτιοανατολική Ευρώπη.

αποτελείται από εννέα βασικές βαθµίδες ενώ στη

τον πιστωτικό κίνδυνο στην Ελλάδα και στις Μονάδες

31.12.2008

(Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Ενήµερα

Ενήµερα
και µη αποµειωµένα

44.207,7

Καθυστερηµένα 1 - 90 ηµέρες
Καθυστερηµένα > 90 ηµέρες
Σύνολο Χαρτοφυλακίου
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Σε καθυστέρηση
και µη αποµειωµένα

44.207,7

διαβαθµίσεων όσο και η µακρόχρονη εµπειρία της
Τραπέζης σε επιχειρηµατικές πιστοδοτήσεις στον
ευρύτερο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Επίσης, η νεοσυσταθείσα ∆ιεύθυνση Πιστωτικής
Πολιτικής, η οποία εισηγείται τον καθορισµό των
αρχών της πιστωτικής πολιτικής και παρακολουθεί

Κίνδυνος Αγοράς

µας στο εξωτερικό και συµµετέχει στα εκάστοτε
Αποµειωµένα

Σύνολο

οριζόµενα εγκριτικά κλιµάκια για τη λήψη αποφά-

Κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος ζηµίας που προκύ-

σεων επί αιτηµάτων πιστοδοτήσεως επιχειρήσεων.

πτει από δυσµενείς εξελίξεις στην τιµή ή στη µεταβλη-

421,4

44.629,1

5.193,3

114,5

5.307,8

Το 2008 ολοκληρώθηκε η στελέχωση όλων των

τότητα που παρατηρούνται στις αγορές επιτοκίων,

230,4

1.813,5

2.043,9

Μονάδων Πίστεως του εξωτερικού υπό την εποπτεία

συναλλάγµατος, δεικτών, οµολόγων, µετοχών και

5.423,7

2.349,4

51.980,7

του Τοµέως Πίστεως. Κωδικοποιήθηκαν οι αρχές

αγαθών. Ζηµίες είναι δυνατόν να προκύψουν τόσο από
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Πίνακας 3

το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών όσο και κατά τη διαχεί-

τους που παρατηρήθηκαν στο παρελθόν (stress -

ριση των στοιχείων Ενεργητικού - Υποχρεώσεων.

testing).

1. Χαρτοφυλάκιο Συναλλαγών

Το 2008 ολοκληρώθηκε επιτυχώς από την Τράπεζα

Σύνολο Ενεργητικού

4.469,2

673,9

2.328,0

Ο κίνδυνος αγοράς του χαρτοφυλακίου συναλλαγών

της Ελλάδος η διαδικασία ελέγχου του συστήµατος

Σύνολο Υποχρεώσεων

4.727,2

479,6

114,6

µετράται µε τον υπολογισµό της Αξίας σε Κίνδυνο

υπολογισµού της Αξίας σε Κίνδυνο της Τραπέζης, το

Συναλλαγµατική Θέση Στοιχείων
Ισολογισµού

-258,0

194,4

(Value at Risk - VaR). Η µεθοδολογία υπολογισµού

οποίο πιστοποιήθηκε για χρήση ως εσωτερικό

της Αξίας σε Κίνδυνο που χρησιµοποιείται είναι η

µοντέλο υπολογισµού των εποπτικών κεφαλαίων για

Προθεσµιακή Συναλλαγµατική
Θέση Παραγώγων

µέθοδος της ιστορικής προσοµοιώσεως. Η Τράπεζα

κίνδυνο αγοράς. Το Σεπτέµβριο του 2008 υποβλή θη-

Συνολική Συναλλαγµατική Θέση

χρησιµοποιεί περίοδο διακρατήσεως µίας και δέκα

καν για πρώτη φορά στοιχεία για την κεφαλαιακή

ηµερών, ανάλογα µε τον χρόνο που απαιτείται για τη

επάρκεια βάση του εσωτερικού µοντέλου.

ρευστοποίηση του χαρτοφυλακίου.

Στο πλαίσιο της πολιτικής διαχειρίσεως χρηµατοοικο-

Για τον υπολογισµό της αξίας σε κίνδυνο µίας ηµέρας

νοµικών κινδύνων από την Επιτροπή ∆ιαχειρίσεως

του χαρτοφυλακίου συναλλαγών της Τραπέζης,

στοιχείων Ενεργητικού - Παθητικού (ΑLCO), έχουν

χρησιµοποιήθηκε περίοδος µεταβλητότητας δύο

θεσπισθεί όρια εκθέσεως και µεγίστης ζηµίας (stop

2. Ανάλυση Στοιχείων Ενεργητικού - Παθητικού

για τον επιτοκιακό κίνδυνο, διενεργείται Ανάλυση

ετών και διάστηµα εµπιστοσύνης 99%. Στον

loss) στα διάφορα προϊόντα που απαρτίζουν το Χαρτο-

Ο κίνδυνος αγοράς που προκύπτει από τη διάρθρω -

Ληκτότητας (Gap Analysis) του επενδυτικού χαρτο φυ-

φυλάκιο Συναλλαγών. Συγκεκριµένα, έχουν θεσπισθεί

ση των στοιχείων Ενεργητικού - Παθητικού του

λακίου ανά νόµισµα. Τα στοιχεία Ενεργητικού -

όρια που αφορούν τους παρακάτω κινδύνους:

χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και καταθέσεων του

Παθητικού ταξινοµούνται σε χρονικές περιόδους

• Συναλλαγµατικό κίνδυνο για θέσεις spot and

Οµίλου διακρίνεται σε συναλλαγµατικό και επιτοκιακό.

(gaps) ανάλογα µε το πότε επαναπροσδιορίζεται το

Πίνακα 2 παρατίθενται τα στοιχεία που προέκυψαν
για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών έτους 2008.
Οι εταιρίες του Οµίλου έχουν πολύ µικρές θέσεις και

(Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

forward

όρια για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και συνεπώς

Rate Swaps, Interest Futures, Interest Options
Για τη µέτρηση του κινδύνου αγοράς του χαρτοφυλα-

• Κίνδυνο τιµών για θέσεις µετοχών, index Futures

κίου συναλλαγών συµπληρωµατικά µε τον υπολογι-

και Οptions

σµό της Αξίας σε Κίνδυνο, ελέγχεται η συµπεριφορά

GBP

261,3 -180,4
3,3

CHF

JPY

• Πιστωτικό κίνδυνο για διατραπεζικές πράξεις,

του σε υποθετικές µεταβολές των παραµέτρων

εταιρικά οµόλογα και κρατικά οµόλογα αναπτυσσο-

αγοράς (σενάρια), καθώς και σε ακραίες µεταβολές

µένων χωρών.

RON

1.437,2 1.068,0

-2.220,8

1.370,9

-7,4

-2,2

14,0

RSD

Λοιπά ΞΝ

64,1 1.042,5 363,9

2.213,4 -1.373,1

-25,5

Ευρώ

Σύνολο

541,1

55.787,2 65.270,0

120,8 695,0

52.686,8 61.329,3

243,1 -154,0

113,9

3.100,4

3.940,7

-9,8

288,7

388,2

12,0

88,4 233,2

134,7

3.488,6

3.952,7

Οι θέσεις σε αυτά τα προϊόντα παρακολουθούνται

από τα στοιχεία του ισολογισµού και της προθεσµια-

κατά τη διάρκεια της ηµέρας και ελέγχονται για το

κής θέσεως από τα παράγωγα προϊόντα (Πίνακας 3).

ποσοστό καλύψεως και τυχόν υπερβάσεις των

β. Επιτοκιακός κίνδυνος: Στο πλαίσιο της

εκάστοτε ορίων.

αναλύσεως των στοιχείων Ενεργητικού - Παθητικού

επιτόκιό τους, για τα στοιχεία κυµαινοµένου

α. Συναλλαγµατικός κίνδυνος: Η Γενική ∆ιεύθυνση

• Επιτοκιακό κίνδυνο για θέσεις οµολόγων, Interest

η έκθεση σε κίνδυνο είναι αµελητέα.

USD

επιτοκίου, ή µε το πότε λήγουν, για τα στοιχεία

καθορίζει όρια για την ανοικτή συναλλαγµατική θέση

σταθερού επιτοκίου.

-overnight- καθώς και για την ηµερήσια ανοικτή
συναλλαγµατική θέση -daylight- τόσο για τη συνολική

Στον Πίνακα 4 δίδεται η ανάλυση ληκτότητας των

θέση όσο και ανά νόµισµα. Η συνολική θέση

στοιχείων Ενεργητικού - Παθητικού την 31.12.2008

προκύπτει από την άθροιση της τρέχουσας θέσεως

για τον Όµιλο.

Πίνακας 4
Ανάλυση Ληκτότητας Ενεργητικού - Παθητικού

Πίνακας 2

(Ποσά σε εκατ. Ευρώ)
< 1 µηνός

1 έως 3
µήνες

3 έως 6
µήνες

6 έως 12
µήνες

1 έως 5
έτη

> 5 ετών

Μη επηρεαζόµενα στοιχεία

Σύνολα

Σύνολο Ενεργητικού

34.180,7

9.139,0

6.591,2

2.697,0

7.857,7

1.497,9

3.306,4

65.270,0

Σύνολο Υποχρεώσεων

38.811,4

13.390,6

4.001,3

1.687,5

1.516,7

149,6

1.772,2

61.329,3

Σύνολο Καθαρής Θέσεως

0,0

887,3

0,0

0,0

0,0

0,0

3.053,4

3.940,7
65.269,9

Χαρτοφυλάκιο Συναλλαγών
2008

(Ποσά σε χιλ. Ευρώ)

2007

Συναλλαγµατικός
Κίνδυνος

Επιτοκιακός
Κίνδυνος

Κίνδυνος
Τιµής

31 ∆εκεµβρίου

418,4

1.085,6

189,0

-17,6

1.128,5

320,8

Μέση ηµερήσια Αξία (ετησίως)

246,2

2.006,2

303,0

-485,1

2.070,3

1.019,5

Σύνολο Υποχρεώσεων και
Καθαρής Θέσεως

38.811,4

14.277,9

4.001,3

1.687,5

1.516,7

149,6

4.825,5

Μέγιστη ηµερήσια Αξία (ετησίως)

57,3

3.460,8

645,8

-440,0

3.723,9

3.027,6

Άνοιγµα

-4.630,6

-5.138,9 2.590,0

1.009,5

6.341,0

1.348,3

-1.519,1

Ελάχιστη ηµερήσια Αξία (ετησίως)

95,6

651,3

102,1

-268,4

580,6

223,0

Σωρευτικό Άνοιγµα

-4.630,6

-9.769,5 -7.179,6

-6.170,1

170,9

1.519,1

0,0
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Επίδραση
Αλληλοσυσχετίσεως

Σύνολο

Σύνολο
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4. ∆ιαχείριση Κινδύνων

Από την ανάλυση ληκτότητας και µε την εφαρµογή

εάν ζητηθεί, η διασπορά σε αριθµό και είδος

Στην έναρξη κάθε έτους µε τα στοιχεία προϋπολογι-

εναλλακτικών σεναρίων µεταβολών των επιτοκίων

καταθετών διασφαλίζει την απουσία σηµαντικών

σµού επισηµαίνονται οι χρηµατοδοτικές ανάγκες για

της αγοράς ή και των βασικών επιτοκίων της

απρόσµενων διακυµάνσεων. Έτσι αυτές οι

την Τράπεζα και τον Όµιλο και αποφασίζονται οι

Λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ζηµίας που

Τραπέζης και των εταιριών του Οµίλου, υπολογίζεται

καταθέσεις αποτελούν στην πλειοψηφία τους

απαιτούµενες ενέργειες για την ικανοποίησή τους,

προέρχεται από ανεπιτυχείς ή ανεπαρκείς εσωτερι-

άµεσα η αντίστοιχη µεταβολή στο καθαρό έσοδο

σταθερή καταθετική βάση.

έτσι ώστε οι αντίστοιχοι ∆είκτες Ρευστότητας να

κές διαδικασίες, συστήµατα, ανθρώπους ή από

παραµένουν εντός των θεσπισµένων ορίων σε όλη

εξωτερικά γεγονότα. Στον ορισµό περιλαµβάνεται

την διάρκεια του έτους.

και ο νοµικός κίνδυνος.

οµόλογα για επενδυτικούς σκοπούς αφορούν τις

Επίσης, διενεργείται σε τακτική βάση Ανάλυση

Το 2008 συστήθηκε η Επιτροπή ∆ιαχειρίσεως

προθεσµιακές πελατειακές καταθέσεις, τις

Ληκτότητας Ρευστότητας (Liquidity Gap Analysis).

Λειτουργικού Κινδύνου Οµίλου, µε αντικείµενο την

πράξεις προσωρινής εκχωρήσεως µε την

Υπολογίζονται οι χρηµατορροές που προκύπτουν από

έγκριση και παρακολούθηση της εφαρµογής πολιτικής

πελατεία και την πώληση οµολόγων εκδόσεως

όλα τα στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού και ταξινο-

διαχειρίσεως του λειτουργικού κινδύνου και την

του Οµίλου.

µούνται σε χρονικές περιόδους, ανάλογα µε το πότε

ενηµέρωση της Επιτροπής ∆ιαχειρίσεως Κινδύνων

τόκων.

β) Πελατειακές καταθέσεις και οµόλογα για επενδυτικούς σκοπούς: Οι πελατειακές καταθέσεις και

Στον Πίνακα 5 δίδεται η ευαισθησία του καθαρού
εσόδου τόκων για τον Όµιλο την 31.12.2008.

Κίνδυνος Ρευστότητας
Κίνδυνος ρευστότητας αφορά τη δυνατότητα του

Ο κίνδυνος ρευστότητας στην Τράπεζα παρακολου-

Οµίλου να διατηρεί επαρκή ρευστότητα για την

θείται σε τακτική βάση µε τον υπολογισµό των ∆εικτών

εκπλήρωση των συναλλακτικών του υποχρεώσεων

Ρευστότητας σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Τραπέζης

είτε προγραµµατισµένων είτε εκτάκτων. Το µεγαλύ-

της Ελλάδος (Π.∆./Τ.Ε. 2560/1.4.2005), ήτοι:

Λειτουργικός Κίνδυνος

πραγµατοποιούνται, µε εξαίρεση τις πελατειακές

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όσον αφορά τη

καταθέσεις, που κατανέµονται σύµφωνα µε τη συναλ -

συνολική έκθεση του Οµίλου σε λειτουργικό κίνδυνο.

λακτική τους συµπεριφορά, καθώς και τα αξιόγραφα
του χαρτοφυλακίου συναλλαγών και του διαθεσίµου

Η ενιαία πολιτική που εφαρµόζεται στον τοµέα αυτό

προς πώληση. Ειδικά για αυτά τα χαρτοφυλάκια, τα

από όλες τις Μονάδες, τόσο στην Ελλάδα όσο και

• του ∆είκτη Ρευστών ∆ιαθεσίµων και

οποία µπορούν να ρευστοποιηθούν εύκολα, κατανέ µο-

στο εξωτερικό, καταγράφεται στο «Εγχειρίδιο Πολιτι-

• του ∆είκτη Ασυµφωνίας Ληκτότητας Απαιτήσεων -

νται στην πρώτη περίοδο λαµβάνοντας υπόψη σχετι -

κών και ∆ιαδικασιών για τη ∆ιαχείριση του Λειτουρ-

κούς συντελεστές ρευστοποιησιµότητας (haircuts).

γικού Κινδύνου».

Σε τακτά χρονικά διαστήµατα ελέγχεται η συµπερι-

Στον Πίνακα 6 δίδεται η Ανάλυση Ρευστότητας για

Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στη συλλογή ζηµιογόνων

φορά των ∆εικτών Ρευστότητας σε υποθετικές

τον Όµιλο της 31.12.2008. Στον πίνακα αυτόν οι

γεγονότων λειτουργικού κινδύνου στην Τράπεζα

αναγκών: Οι καταθέσεις για σκοπούς καλύψεως

µεταβολές των µεγεθών των στοιχείων Ενεργητικού -

καταθέσεις προθεσµίας αντιµετωπίζονται ως

και τις θυγατρικές, στον εµπλουτισµό των πηγών

ταµειακών αναγκών είναι οι καταθέσεις Ταµιευτη-

Παθητικού (ανάλυση σεναρίων), καθώς και σε

σταθερή καταθετική βάση, καθώς από την ανάλυση

αντλήσεώς τους και στην καταχώρισή τους στην

ρίου και Όψεως. Παρόλο που οι καταθέσεις αυτές

ακραίες µεταβολές τους (προσοµοίωση καταστά-

της συµπεριφοράς τους προκύπτει ότι τουλάχιστον

κεντρική εφαρµογή που λειτουργεί για τον σκοπό

µπορούν να αποσυρθούν χωρίς προειδοποίηση

σεων κρίσεως).

το 80% ανανεώνεται στη λήξη τους.

αυτό. Στα Στελέχη που είναι αρµόδια µε την

τερο µέρος του Ενεργητικού του Οµίλου χρηµατοδοτείται από πελατειακές καταθέσεις και οµόλογα
εκδόσεως του Οµίλου. Η χρηµατοδότηση αυτή

Υποχρεώσεων.

µπορεί να διαχωρισθεί σε δύο κατηγορίες:
α) Πελατειακές καταθέσεις για κάλυψη ταµειακών

Πίνακας 5

Πίνακας 6

Ευαισθησία Καθαρού Εσόδου Τόκων

Ανάλυση Ρευστότητας

(Ποσά σε χιλ. Ευρώ)

(Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Σενάριο µεταβολής επιτοκίων
(παράλληλη µετατόπιση καµπύλης
αποδόσεων)

Ευαισθησία καθαρού εσόδου
τόκων (για χρονική
περίοδο ενός έτους)

Ευαισθησία της
Καθαρής Θέσεως

+50 µ.β.
-50 µ.β.

3.956
-3.956

-2.639
2.691

USD

+50 µ.β.
-50 µ.β.

-2.917
2.917

-269
274

GBP

+50 µ.β.
-50 µ.β.

-33
33

-7
8

Νόµισµα

Ευρώ
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< 1 µηνός

1 έως 3
µήνες

3 έως 6
µήνες

6 έως 12
µήνες

> 1 έτους

Σύνολα

Ενεργητικό

12.371,8

2.512,9

2.526,4

3.226,0

44.632,7

65.270,0

Υποχρεώσεις

13.934,2

3.806,9

2.311,1

3.468,7

37.808,3

61.329,3

Καθαρή Θέση

0,0

0,0

0,0

0,0

3.940,7

3.940,7

Σύνολο Υποχρεώσεων και Καθαρής Θέσεως

13.934,2

3.806,9

2.311,1

3.468,7

41.749,0

65.270,0

Άνοιγµα Ρευστότητας

-1.562,3

-1.294,0

215,3

-242,7

2.883,7

71

Aπολογισµός ∆ραστηριοτήτων 2008

4. ∆ιαχείριση Κινδύνων

καταχώριση στο σύστηµα παρασχέθηκε εκτενής

των δεδοµένων που ανταλλάσσεται µε τις Μονάδες.

Ακόµη, εφαρµόσθηκαν διαδικασίες για τη συλλογή

Σηµαντική διάσταση αντιλήψεως του επιπέδου

εκπαίδευση.

Εφαρµόσθηκε µέθοδος υπολογισµού αξίας σε

και επεξεργασία ζηµιογόνων γεγονότων λειτουργι-

κινδύνων που αφορά τις δραστηριότητες των

κίνδυνο (Value-at-Risk) για τον συναλλαγµατικό

κού κινδύνου, καθώς επίσης αναπτύχθηκε και

εταιριών του Οµίλου στο εξωτερικό αποτελεί η

κίνδυνο και εγκαταστάθηκε περιβάλλον παρακο λου-

εφαρµόσθηκε πλαίσιο δεικτών λειτουργικού

καθιέρωση επικοινωνίας µε τις τοπικές ∆ιευθύνσεις

θήσεως ορίων κινδύνων αγοράς. Συστηµατική είναι

κινδύνου (Key Risk Indicators) για τη διαχρονική

∆ιαχειρίσεως Κινδύνων και τις ∆ιοικήσεις τους για

και η παρακολούθηση της καταστάσεως ρευστότητας

παρακολούθηση της επικινδυνότητας βασικών

θέµατα υψηλής επικινδυνότητας, στο πλαίσιο

των Μονάδων εξωτερικού µε διατήρηση άµεσα

λειτουργιών των Μονάδων εξωτερικού.

εφαρµογής µίας λειτουργίας έγκαιρης ειδοποιήσεως

Παράλληλα µε τη συλλογή των ζηµιογόνων γεγονότων, άρχισε να διενεργείται αξιολόγηση και διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου στις Μονάδες
της Τραπέζης. Με την ολοκλήρωσή της ορίζονται
Σχέδια ∆ράσεως και Κύριοι ∆είκτες Κινδύνου (Key
Risk Indicators) για την παρακολούθηση και τον
περιορισµό των σηµαντικών λειτουργικών κινδύνων.
Για τον υπολογισµό των εποπτικών κεφαλαιακών
απαιτήσεων έναντι των λειτουργικών κινδύνων
εφαρµόζουµε την τυποποιηµένη προσέγγιση όπως
ορίζεται στη Βασιλεία ΙΙ, τη σχετική Οδηγία της Ευρω παϊκής Ενώσεως για την κεφαλαιακή επάρκεια και
τους σχετικούς κανονισµούς της Τραπέζης της Ελλάδος.

ρευστοποιήσιµων στοιχείων ενεργητικού, ανάλυση

(early warning system).

του βαθµού συγκεντρώσεως της καταθετικής
βάσεως και παρακολούθηση της ιστορικής συµπεριφοράς των καταθετών.
Για τον πιστωτικό κίνδυνο, συστηµατοποιήθηκε η
διαδικασία παρακολουθήσεως διαρθρώσεως των
πιστοδοτικών χαρτοφυλακίων και των πρακτικών
που εφαρµόζονται. ∆ιαµορφώθηκαν αναλυτικές
οδηγίες για την ανάληψη πιστωτικού κινδύνου

Τέλος, επισηµαίνεται ότι από το 2005 η Τράπεζα

ιδιωτών, ενώ για τις επιχειρήσεις σχεδιάσθηκαν

είναι µέλος του KRI Library Services, µία πρωτοβου-

µοντέλα αξιολογήσεως της πιστοληπτικής τους

λία του Risk Management Association (RMA) σε

ικανότητας. Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στην εφαρµογή

συνεργασία µε την εταιρία συµβούλων RiskBusiness.

ενιαίων αναλυτικών διαδικασιών για την εκτίµηση
αποµειώσεως απαιτήσεων (impairment test) µε

∆ιαχείριση Κινδύνων ∆ραστηριοτήτων
Εξωτερικού

παραµέτρους προσαρµοσµένες στα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά των χαρτοφυλακίων των Μονάδων
εξωτερικού. Σηµειώνεται ότι, η ποιότητα του

Η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων µας στο εξωτερικό

χαρτοφυλακείου της Τραπέζης είναι πολύ καλή, µε

δηµιούργησε την ανάγκη για την προώθηση στις

χαµηλό ποσοστό καθυστερήσεων, χαµηλότερο σε

Μονάδες εξωτερικού µεθόδων και πρακτικών

κάθε περίπτωση του µέσου όρου της αγοράς.

εκτιµήσεως κινδύνων που εφαρµόζονται στην
Τράπεζα και την ένταξή τους σε ένα ενιαίο πλαίσιο
πολιτικής και διαδικασιών που έχουν υιοθετηθεί σε
επίπεδο Οµίλου.
Σε κάθε Μονάδα ορίσθηκαν Επιτροπές για τη διαχείριση επιµέρους κατηγοριών κινδύνων και προσδιορίσθηκε ο τρόπος λειτουργίας τους.

Το 2008 ξεκίνησε επίσης έργο αναπτύξεως εξειδικευµένης βάσεως δεδοµένων (Risk Data Mart) για την
αυτοµατοποιηµένη διαχείριση πληροφοριών που είναι
απαραίτητες για την παρακολούθηση πιστωτικών
κινδύνων στις χώρες όπου δραστηριοποιούµεθα.
Εξ άλλου, αναπτύχθηκαν και εφαρµόσθηκαν τεχνικές
stress testing, µε σκοπό την εκτίµηση των αρνητι-

Για τους κινδύνους αγοράς και ρευστότητας διευρύν-

κών οικονοµικών επιπτώσεων σε κάθε χώρα που

θηκε το πλαίσιο µεθόδων αποτιµήσεως και το εύρος

δραστηριοποιείται ο Όµιλος.
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Κεφαλαιακή Επάρκεια

5

Πολιτική του Οµίλου είναι η διατήρηση µίας ισχυρής

Η Alpha Bank αξιοποιεί όλες τις σύγχρονες

κεφαλαιακής βάσεως προκειµένου να εξασφαλίζεται

µεθόδους διαχειρίσεως της κεφαλαιακής επάρκειας.

η ανάπτυξή του και να διασφαλίζεται η εµπιστοσύνη

Έχει προβεί σε εκδόσεις υβριδικών τίτλων και

των καταθετών, των Μετόχων, των αγορών και των

τίτλων µειωµένης εξασφαλίσεως που συνυπολογί-

συναλλασσόµενων µερών.

ζονται στα εποπτικά κεφάλαια. Η έκδοση των εν

Η κεφαλαιακή επάρκεια του Οµίλου εποπτεύεται από
την Τράπεζα της Ελλάδος, προς την οποία υποβάλλονται στοιχεία σε τριµηνιαία βάση. Με πράξη του

λόγω τίτλων προσθέτει αξία στον Mέτοχο, δεδοµέ-

επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης

εκατ. σε προνοµιούχες µετοχές υπέρ του Ελληνικού

και άλλες διατάξεις», η Τράπεζα προέβη στις αρχές

∆ηµοσίου, ο δείκτης βασικών κεφαλαίων ενισχύεται

του 2009 στην έκδοση προνοµιούχων µετοχών µε

σε 10%. Αξίζει να σηµειωθεί η εξαιρετική ποιότητα

τις οποίες ενισχύονται περαιτέρω οι δείκτες

των κεφαλαίων µας, καθώς τα ποσά που περιλαµβά-

κεφαλαιακής επάρκειας.

νονται για δικαιώµατα µειοψηφίας και για άυλα

Για το 2008, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας

στοιχεία είναι ασήµαντα.

διαµορφώθηκε στο 10,1% και ο δείκτης κεφαλαίων

Εποµένως, η κεφαλαιακή επάρκειά µας δίδει τη

πρώτης διαβαθµίσεως (Βασικά Κεφάλαια, Tier I)

δυνατότητα να καλύψουµε επαρκώς την ανάπτυξη

ανήλθε στο ιδιαιτέρως ικανοποιητικό 8,3% (έναντι

των χορηγήσεων προς την πελατεία και να αντιµετω-

του ελάχιστου δείκτη 4% που απαιτεί η Τράπεζα της

πίσουµε τις ενδεχόµενες προκλήσεις που επιφυλάσ-

Ελλάδος), ενώ λαµβανοµένων υπόψη των Ευρώ 940

σει το δυσµενές χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον.

νου ότι το κόστος τους είναι σηµαντικά χαµηλότερο
από αυτό του µετοχικού κεφαλαίου.

Βασιλεία ΙΙ
31.12.2008

Βασιλεία Ι
31.12.2007

∆ιοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος διαµορφώνο-

Για τον υπολογισµό της κεφαλαιακής επάρκειας από

∆είκτης Βασικών Κεφαλαίων (Tier I)

8,3%

9,6%

νται οι ελάχιστοι δείκτες 4% και 8% για τους δείκτες

την 1.1.2008 εφαρµόζεται το νέο εποπτικό πλαίσιο

∆είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Tier I+Tier II)

10,1%

12,5%

βασικών κεφαλαίων και κεφαλαιακής επάρκειας

(Βασιλεία ΙΙ) που ενσωµατώθηκε στο Ελληνικό

αντιστοίχως, που πρέπει να διαθέτει ο Όµιλος.

∆ίκαιο βάσει του Νόµου 3601/2007 ο οποίος

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας συγκρίνει τα

τροποποιεί σηµαντικά τον υπολογισµό του πιστωτι-

εποπτικά ίδια κεφάλαια µε τους κινδύνους (σταθµι-

κού κινδύνου και εισάγει κεφαλαιακές απαιτήσεις

σµένο ενεργητικό) που αναλαµβάνει ο Όµιλος. Τα

για τον λειτουργικό κίνδυνο. Στον υπολογισµό του

εποπτικά κεφάλαια περιλαµβάνουν τα κύρια βασικά

κινδύνου αγοράς δεν επήλθαν σηµαντικές αλλαγές.

κεφάλαια (µετοχικό κεφάλαιο, αποθεµατικά, δικαιώ-

Ειδικότερα, ο πιστωτικός κίνδυνος και ο λειτουργι-

µατα µειοψηφίας), τα πρόσθετα βασικά κεφάλαια

κός κίνδυνος υπολογίζονται µε βάση την τυποποιη-

(υβριδικοί τίτλοι) και τα συµπληρωµατικά κεφάλαια

µένη µέθοδο. Η µετάβαση στη Βασιλεία ΙΙ δεν έχει

(τίτλοι µειωµένης εξασφαλίσεως, αποθεµατικά

ουσιαστική επίπτωση στην κεφαλαιακή επάρκεια του

αναπροσαρµογής ακινήτων). Όσον αφορά το σταθµι-

Οµίλου, δεδοµένου ότι οι επιπλέον κεφαλαιακές

σµένο µε κίνδυνο ενεργητικό, αυτό περιλαµβάνει τον

απαιτήσεις για τον λειτουργικό κίνδυνο αντισταθµί-

πιστωτικό κίνδυνο του επενδυτικού χαρτοφυλακίου,

ζονται από τη µείωση του πιστωτικού κινδύνου. Με

τον κίνδυνο αγοράς του χαρτοφυλακίου συναλλαγών

σκοπό να καλυφθούν οι ανάγκες που προκύπτουν µε

και τον λειτουργικό κίνδυνο.

την εφαρµογή του νέου εποπτικού πλαισίου, ολοκληρώθηκε η υλοποίηση κεντρικής εφαρµογής για να

Η µερισµατική πολιτική εξετάζεται πάντα ώστε
να επιτυγχάνεται η καλύτερη σχέση µεταξύ µίας
ικανοποιητικής αποδόσεως για τον Μέτοχο και της

υπολογίζει την κεφαλαιακή επάρκεια της Τραπέζης
και των σηµαντικότερων εταιριών του Οµίλου.

ασφάλειας που προσφέρει µία ισχυρή κεφαλαιακή

Στο πλαίσιο του Νόµου 3723 «Ενίσχυση της ρευστό-

βάση.

τητας της οικονοµίας για την αντιµετώπιση των
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Εκτελεστικό Μέλος)

(MBA). Εργάσθηκε για 15 έτη στο εξωτερικό µε την

Γιάννης Σ. Κωστόπουλος

Chase και την Exxon (Λονδίνο, Νέα Υόρκη,

Γεννήθηκε το 1938. Σπούδασε Ναυπηγός στο King’s

Φρανκφούρτη, Μιλάνο και Ρώµη) και για δύο έτη ως

College του Πανεπιστηµίου του Durham της Αγγλίας.

Γενικός ∆ιευθυντής της Ιονικής Τραπέζης. Εργάζεται

Ξεκίνησε τη σταδιοδροµία του στην Τράπεζα το

στην Τράπεζα από το 1994, αρχικά ως Εντεταλµένος

1963. ∆ιετέλεσε ∆ιευθύνων Σύµβουλος και Γενικός

Γενικός ∆ιευθυντής και από 23.2.2005 ως Γενικός

Η ορθή και υπεύθυνη τήρηση των αρχών εταιρικής

η οποία είναι από το έτος 1996 έως σήµερα

∆ιευθυντής της Τραπέζης από το 1973, Πρόεδρος

∆ιευθυντής και Chief Financial Officer (CFO).

διακυβερνήσεως αποτελεί για την Alpha Bank

Πρόεδρος και ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος της εταιρίας

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Γενικός ∆ιευθυντής

βασική προϋπόθεση για τη δηµιουργία αξίας για

Βιοµηχανία Μπισκότων και Ειδών ∆ιατροφής Ε. Ι.

από το 1984, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Σπύρος Ν. Φιλάρετος

τους Μετόχους της και για το κοινωνικό σύνολο.

Παπαδόπουλος Α.Ε.

και ∆ιευθύνων Σύµβουλος από το 1996. Από

Γεννήθηκε το 1958. Σπούδασε Οικονοµικά στο

23.2.2005 είναι Εκτελεστικός Πρόεδρος.

Πανεπιστήµιο του Manchester και του Sussex.

Οι αρχές εταιρικής διακυβερνήσεως εφαρµόζονται
σε θέµατα όπως η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού

Σύµφωνα µε τις διεθνείς πρακτικές εταιρικής

Εργάζεται στην Τράπεζα από το 1985. Το 1997

διακυβερνήσεως και προς ενίσχυση της λειτουργίας

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο

της Επιτροπής ∆ιαχειρίσεως Κινδύνων και της

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των επιτροπών του,

Μέλος)

Επιτροπής Αποδοχών ∆ιοικήσεως, ο Εσωτερικός

η Τακτική Γενική Συνέλευση όρισε τους κ.κ. Μ. Γ.

Μηνάς Γ. Τάνες

Έλεγχος και η Κανονιστική Συµµόρφωση, καθώς και

Τάνες και Γ. Ε. Αγουρίδη ανεξάρτητα µη εκτελεστικά

Γεννήθηκε το 1940 και είναι Πρόεδρος της Ericsson

η λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής.

µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

Hellas S.A. Από το 2003 είναι µέλος του ∆ιοικητικού

Τον Οκτώβριο του 2008 ο κ. Γεώργιος Κ. Αρώνης

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά τη συνεδρίαση της

τοποθετήθηκε Γενικός ∆ιευθυντής µε αρµοδιότητα

29.12.2008 αποφάσισε να συγκαλέσει Έκτακτη

την εποπτεία της Λιανικής Τραπεζικής, ήτοι το

Γενική Συνέλευση την 12.1.2009 για την υπαγωγή

∆ίκτυο των Καταστηµάτων της Ελλάδος, τα Εναλλα-

της Τραπέζης στο πρόγραµµα ενισχύσεως της

κτικά ∆ίκτυα, τις Ασφαλιστικές Εργασίες, τις

ρευστότητας της οικονοµίας για την αντιµετώπιση

Κάρτες, την Καταναλωτική και Στεγαστική Πίστη,

της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσεως σύµφωνα

τις Χρηµατοδοτήσεις Μικρών Επιχειρήσεων, το

µε τις διατάξεις του Ν. 3723/2008.

Συµβουλίου, η λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής,

την Πρακτορεία Επιχειρηµατικών Απαιτήσεων.

∆ιοικητικό Συµβούλιο

23.2.2005 Γενικός ∆ιευθυντής. Είναι Πρόεδρος της
Εκτελεστικής Επιτροπής στην Ελληνική Ένωση
Τραπεζών.

Συµβουλίου της Τραπέζης. Εξελέγη Μη Εκτελεστικός

Αρτέµης Χ. Θεοδωρίδης

Αντιπρόεδρος κατά τη συνεδρίαση του ∆ιοικητικού

Γεννήθηκε το 1959. Σπούδασε Οικονοµικά και είναι

Συµβουλίου της 27.7.2006.

κάτοχος ΜΒΑ του University of Chicago. Είναι
Πρόεδρος της Alpha Finance ΑΧΕΠΕΥ, ανέλαβε

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
∆ηµήτριος Π. Μαντζούνης
Γεννήθηκε το 1947. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήµες

Marketing και τις ∆ηµόσιες Σχέσεις καθώς και

ανέλαβε Εντεταλµένος Γενικός ∆ιευθυντής και από

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

στο Πανεπιστήµιο Aix-Marseille. Εργάζεται στην

εγκρίθηκε η µεταβολή του ανώτατου αριθµού των

Τράπεζα από το 1973 και το 2002 ανέλαβε Γενικός

µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τραπέζης

∆ιευθυντής. Την 23.2.2005 εξελέγη ∆ιευθύνων

από 15 σε 16 και η αντίστοιχη τροποποίηση του

Σύµβουλος. Είναι Α’ Αντιπρόεδρος στην Ελληνική

άρθρου 7 του Καταστατικού της. Εγκρίθηκε επίσης

Ένωση Τραπεζών.

Εντεταλµένος Γενικός ∆ιευθυντής της Τραπέζης το
2002 και από 23.2.2005 είναι Γενικός ∆ιευθυντής.
Έχει διατελέσει µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών (1996 - 1999)
και µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (2000 - 2002).

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Σοφία Γ. Ελευθερουδάκη
Γεννήθηκε το 1954 και είναι ∆ιευθύνουσα Σύµβου-

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 3.4.2008 ενέκρινε

η εκλογή του Ελληνικού ∆ηµοσίου, µέσω του

µετά από εισήγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, την

εκπροσώπου του, ως νέου µέλους του ∆ιοικητικού

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙ

λος του Βιβλιοπωλείου και Εκδοτικού Οίκου Γ. Κ.

αύξηση των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από

Συµβουλίου σύµφωνα µε το Ν. 3723/2008.

ΓΕΝΙΚΟΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

Ελευθερουδάκης Α.Ε. από το 1983. Στο ∆ιοικητικό

14 σε 15 µέλη, µέσα στο πλαίσιο που προβλέπεται
από το άρθρο 18 του Καταστατικού της Τραπέζης και
εξέλεξε ως Μη Εκτελεστικό µέλος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου την κυρία Ιωάννα Ε. Παπαδοπούλου,

76

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει συγκροτηθεί σε σώµα,
ως ακολούθως:

Μαρίνος Σ. Γιαννόπουλος

Συµβούλιο της Τραπέζης εξελέγη το 2005.

Γεννήθηκε το 1953. Σπούδασε Οικονοµικά στο

Παύλος Γ. Καρακώστας

Sussex (MA in Industrial Economics) και ∆ιοίκηση

Γεννήθηκε το 1945 και είναι Πρόεδρος και ∆ιευθύ-

Επιχειρήσεων στο Manchester Business School

νων Σύµβουλος της ΓΕΝΚΑ Επενδυτική Α.Ε.
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Στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τραπέζης εξελέγη το

στην Κύπρο και Μόνιµος Αντιπρόσωπος της Ελλάδος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

Η Επιτροπή είχε σειρά συναντήσεων µε τους

2000. Υπήρξε Πρόεδρος του Ελληνο-Βρεταννικού

στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες. Το 1998

Έκτωρ Π. Βερύκιος

Ορκωτούς Ελεγκτές της Τραπέζης και του Οµίλου

Εµπορικού Επιµελητηρίου καθώς και του Συνδέσµου

ανέλαβε Γενικός Γραµµατεύς του Υπουργείου

Γεννήθηκε το 1948 και είναι κάτοχος πτυχίου Πολιτι-

για τις ετήσιες και εξαµηνιαίες καταστάσεις επί των

Ελληνικού Οίνου.

Εξωτερικών και το επόµενο έτος επελέγη ∆ιοικητής

κών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου της Γενεύης και

οποίων έδωσαν διευκρινίσεις σε απάντηση

της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ), από

Μasters από το Πανεπιστήµιο Harvard των Η.Π.Α.

ερωτηµάτων των µελών της Επιτροπής. Για τα

Από το 1973 έως το 1984 εργάσθηκε στη ∆ιεύθυνση

θέµατα αυτά η Επιτροπή είχε επίσης συναντήσεις

Ενηµερώσεως της ∆ιεθνούς Γραµµατείας του ΝΑΤΟ

µε τον Γενικό ∆ιευθυντή και Chief Financial Officer,

στις Βρυξέλλες. Εργάζεται στην Alpha Bank από το

κ. Μ. Σ. Γιαννόπουλο, και τον ∆ιευθυντή Οικονοµι-

1985 και το 1990 ανέλαβε τα καθήκοντα του Γραµµα-

κών Υπηρεσιών Οµίλου, κ. Γ. Ν. Κόντο, προκειµένου

τέως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τραπέζης.

να επιβεβαιωθεί η επάρκεια και η αποτελεσµατικό-

Νικόλαος Ι. Μάνεσης

όπου συνταξιοδοτήθηκε τον Νοέµβριο του 2004.

Γεννήθηκε το 1949 και είναι Πρόεδρος ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Χαλυ-

Θάνος Μ. Βερέµης

βουργία Ελλάδος Α.Ε. Από το 2005 είναι µέλος του

Γεννήθηκε το 1943 και είναι Καθηγητής Πολιτικών

∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τραπέζης.

Επιστηµών στο Πανεπιστήµιο Αθηνών από το 1987.
Στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τραπέζης συµµετέχει

τητα των διαδικασιών καταρτίσεως των λογιστι-

Γεώργιος Ι. Μέργος

από το 2000. Είναι επίσης µέλος του ∆ιοικητικού

Γεννήθηκε το 1948 και είναι Καθηγητής Οικονοµικών

Συµβουλίου του Ελληνικού Ιδρύµατος Ευρωπαϊκής

του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Είναι ο εκπρόσωπος

και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) από το 1988,

του Ελληνικού ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις

έχοντας διατελέσει και Πρόεδρος από το 1995 έως

του Ν. 3723/2008.

το 2000.

Ιωάννα Ε. Παπαδοπούλου

Ευάγγελος Ι. Καλούσης

• Παύλος Γ. Καρακώστας, Πρόεδρος

Γεννήθηκε το 1952 και είναι Πρόεδρος και

Γεννήθηκε το 1943 και είναι Πρόεδρος της NESTLE

• Γιώργος Ε. Αγουρίδης

∆ιευθύνουσα Σύµβουλος της ανώνυµης εταιρίας

ΕΛΛΑΣ Α.Ε. µε ευθύνη την Περιοχή της Νοτιοανατο-

• Ευάγγελος Ι. Καλούσης

Βιοµηχανία Μπισκότων και Ειδών ∆ιατροφής

λικής Ευρώπης από το 2001. Είναι επίσης Πρόεδρος

Ε. Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. Από το 2008 είναι µέλος

του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών Τροφίµων

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τραπέζης.

(ΣΕΒΤ) από το 2006, ενώ είναι µέλος του ∆ιοικητι-

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΛΗ
Γιώργος Ε. Αγουρίδης
Γεννήθηκε το 1952 και είναι ∆ικηγόρος και Πρόεδρος

µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τραπέζης.

Γεννήθηκε το 1942. Αποφοίτησε από τη Νοµική
Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Είναι µέλος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τραπέζης από το 2004.
Εισήλθε στο ∆ιπλωµατικό Σώµα το 1965 και
διετέλεσε, µεταξύ άλλων, Πρέσβυς της Ελλάδος
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εκθέσεων της Τραπέζης. Επί των θεµάτων αυτών,
οι Ορκωτοί Ελεγκτές και οι ∆ιευθυντές των ∆ιευ-

Η Ελεγκτική Επιτροπή απαρτίζεται από τα πιο κάτω,

θύνσεων Εσωτερικού Ελέγχου και Εσωτερικού

µη εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου:

Ελέγχου ∆ιεθνών ∆ραστηριοτήτων διαβεβαίωσαν
την Επιτροπή Ελέγχου ότι, από τους ελέγχους
που πραγµατοποίησαν, δεν διαπίστωσαν σηµαντικό
θέµα που να έχει ουσιαστική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις και στην οµαλή λειτουργία της

Στην Ελεγκτική Επιτροπή αναφέρεται ο Group

Τραπέζης.

Compliance Officer και ο Εσωτερικός Ελεγκτής.
Για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της Επιτροπής,

κού Συµβουλίου του Συνδέσµου από το 2002.

οι συνεδριάσεις της πραγµατοποιήθηκαν χωρίς την

Στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τραπέζης εξελέγη

πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της παρακολούθησε και

παρουσία µελών της ∆ιοικήσεως, όποτε εκρίνετο

το 2007 σε αντικατάσταση του κ. Παναγιώτη Ι.

επόπτευσε το έργο των ∆ιευθύνσεων Εσωτερικού

Αθανασόπουλου.

Ελέγχου, Εσωτερικού Ελέγχου ∆ιεθνών ∆ραστηριοτήτων, Κανονιστικής Συµµορφώσεως και της Υποδιευ-

Ιωάννης Κ. Λύρας
Γεννήθηκε το 1951 και είναι Πρόεδρος της εταιρίας
Paralos Maritime Corporation S.A. Είναι µέλος του

Παύλος Α. Αποστολίδης

Ελεγκτική Επιτροπή

Η Επιτροπή συνήλθε κατά το 2008 έξι φορές. Στο

της Ελληνικής Συµβουλευτικής Επιτροπής του
Ιδρύµατος «Σταύρος Σ. Νιάρχος». Από το 2000 είναι

κών καταστάσεων και των χρηµατοοικονοµικών

∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τραπέζης από το 2005.
Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Ενώσεως Ελλήνων
Εφοπλιστών από το 1997 έως το 2003. Εκπροσωπεί
την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της Ενώσεως Ευρωπαίων Εφοπλιστών.

θύνσεως Εσωτερικού Ελέγχου Πληροφορικής Οµίλου.
Ενηµερώθηκε για το εύρος και τα αποτελέσµατα των
ελέγχων των ∆ιευθύνσεων αυτών και ειδικότερα για
τις διαπιστώσεις τους σχετικά µε την επάρκεια και

αναγκαίο. Όλα τα µέλη της Επιτροπής παρευρέθησαν
σε όλες σχεδόν τις συνεδριάσεις για τις οποίες
κρατήθηκαν πρακτικά. ∆εν υπήρξε διαφωνία επί
ουσιαστικού θέµατος.
Η Επιτροπή Ελέγχου ενηµέρωσε τακτικά το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για τα θέµατα που παρακολουθεί,
συζητεί και αποφασίζει.

αποδοτικότητα του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου.
Ενηµερώθηκε και παρακολούθησε τον συνεχιζόµενο

Η συνεργασία της Επιτροπής µε όλους τους παράγο-

εκσυγχρονισµό των εργαλείων και διαδικασιών

ντες της Τραπέζης και τους Ορκωτούς Ελεγκτές ήταν

Εσωτερικού Ελέγχου προς κάλυψη των αυξηµένων

απόλυτα ικανοποιητική και δεν δηµιουργήθηκε

απαιτήσεων της Τραπέζης και του Οµίλου.

πρόβληµα στη λειτουργία της.
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6. Εταιρική ∆ιακυβέρνηση

που να έχει ουσιαστική επίπτωση στις οικονοµικές

Επιτροπή Αποδοχών ∆ιοικήσεως

• Χαράλαµπος Ε. Παπαναγιώτου, Εντεταλµένος

καταστάσεις και στην οµαλή λειτουργία της Τραπέζης.
Η Επιτροπή ∆ιαχειρίσεως Κινδύνων απαρτίζεται από
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου:

Αξιολόγησε την επάρκεια και την αποτελεσµατικό-

Η Επιτροπή Αποδοχών ∆ιοικήσεως απαρτίζεται από

τητα της πολιτικής και των διαδικασιών διαχειρίσεως

τα πιο κάτω, µη εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού

• Μηνάς Γ. Τάνες, Πρόεδρος

κινδύνων της Τραπέζης και του Οµίλου ως προς την

Συµβουλίου:

• Ευάγγελος Ι. Καλούσης

ανάληψη, παρακολούθηση και διαχείριση των

• Παύλος Α. Αποστολίδης, Πρόεδρος

• Μαρίνος Σ. Γιαννόπουλος

κινδύνων, καθώς και ως προς τον καθορισµό των

• Ιωάννης Κ. Λύρας

εκάστοτε ανωτάτων ορίων αναλήψεως κινδύνου

• Νικόλαος Ι. Μάνεσης

Στην επιτροπή αναφέρεται ο ∆ιευθυντής ∆ιαχειρίσεως Κινδύνων Οµίλου και υποβάλλει για έγκριση
στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο ένα αποτελεσµα τικό
πλαίσιο διαχειρίσεως κινδύνων, το οποίο διαµορφώνει συνθήκες ασφαλούς αναπτύξεως δραστηριοτή-

συνολικά για κάθε είδος κινδύνου και περαιτέρω

κερδοφορία και συµβάλλει στην ορθολογική

κατανοµή καθενός εκ των ορίων αυτών κατά χώρα,
κλάδο, νόµισµα, υπηρεσιακή µονάδα κ.λπ. Τέλος,

στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο την πολιτική αµοιβών,

θέσπισε όρια παύσεως ζηµιογόνων δραστηριοτήτων

παροχών και οικονοµικών κινήτρων για τα µέλη της

ή άλλων διορθωτικών ενεργειών.

Εκτελεστικής Επιτροπής και παρακολούθησε και
έλεγξε την εφαρµογή τους.

Εξασφάλισε την επικοινωνία µεταξύ του ∆ιευθυντή
∆ιαχειρίσεως Κινδύνων Οµίλου, των Εξωτερικών

Γνωµοδότησε για το ύψος των αποζηµιώσεων των

Ελεγκτών και των Εποπτικών Αρχών µε το ∆ιοικη-

µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Επιτρο-

τικό Συµβούλιο για θέµατα διαχειρίσεως κινδύνων.

πών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

αναλήψεως κινδύνων και διαχειρίσεως κεφαλαίων

Κατά τη διάρκεια του έτους η Επιτροπή συνεδρίασε

Η Επιτροπή Αποδοχών ∆ιοικήσεως ενηµέρωσε

που ανταποκρινόταν στους επιχειρηµατικούς

εκτάκτως και ενηµερωνόταν για την επιδείνωση του

εγγράφως το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για τα θέµατα

στόχους της Τραπέζης και του Οµίλου, παρακολού-

διεθνούς οικονοµικού περιβάλλοντος. Ενεργούσε

που παρακολούθησε, συζήτησε και αποφάσισε.

θησε και έλεγξε την εφαρµογή της.

βάσει των συνθηκών και εισηγείτο τη λήψη µέτρων

Η συνεργασία της Επιτροπής µε όλους τους παράγο-

για την αντιµετώπιση της δυσχερούς οικονοµικής

ντες της Τραπέζης ήταν απολύτως ικανοποιητική και

καταστάσεως.

δεν δηµιουργήθηκε πρόβληµα στη λειτουργία της.

κατανοµή των κεφαλαίων.
Η Επιτροπή συνήλθε το 2008 πέντε φορές. Εισηγή-

Γενικός ∆ιευθυντής
• Χρήστος Χ. Γιαµπανάς, Εντεταλµένος Γενικός
∆ιευθυντής

Ορκωτοί Ελεγκτές
Ελεγκτές των εξαµηνιαίων και ετησίων οικονοµικών

Η Επιτροπή συνήλθε το 2008 µία φορά. Εισηγήθηκε

των, περιορίζει τις αρνητικές διακυµάνσεις στην

• Γεώργιος Κ. Αρώνης, Γενικός ∆ιευθυντής

καταστάσεων είναι οι:
Τακτικοί:

Μάριος Τ. Κυριάκου
Νικόλαος Ε. Βουνισέας

Αναπληρωµατικοί: Χαράλαµπος Γ. Συρούνης
Νικόλαος Χ. Τσιµπούκας
της εταιρίας KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.

θηκε στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο τη στρατηγική

Η Επιτροπή είχε σειρά συναντήσεων µε τους
Ορκωτούς Ελεγκτές της Τραπέζης και του Οµίλου για
τις ετήσιες και εξαµηνιαίες καταστάσεις επί των

Τον ∆εκέµβριο συστήθηκε Επιτροπή ∆ιαχειρίσεως

οποίων έδωσαν διευκρινίσεις σε απάντηση ερωτηµά-

Λειτουργικού Κινδύνου, η οποία εγκρίνει την

των των µελών της Επιτροπής. Για τα θέµατα αυτά η

πολιτική διαχειρίσεως του λειτουργικού κινδύνου

Επιτροπή είχε επίσης συναντήσεις µε τον ∆ιευθυντή

για τον Όµιλο και ενηµερώνει την Επιτροπή ∆ιαχειρί-

Οικονοµικών Υπηρεσιών Οµίλου, κ. Γ. Ν. Κόντο,

σεως Κινδύνων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

προκειµένου να επιβεβαιωθεί η επάρκεια και η
αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών καταρτίσεως
των λογιστικών καταστάσεων και των χρηµατοοικονοµικών εκθέσεων της Τραπέζης. Επί των θεµάτων

Η Επιτροπή ∆ιαχειρίσεως Κινδύνων ενηµέρωσε
τακτικά και εγγράφως το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για τα
θέµατα που παρακολουθεί, συζητεί και αποφασίζει.

Εσωτερικός Έλεγχος
Με σκοπό την προστασία των περιουσιακών στοιχείων
της Τραπέζης και τη διασφάλιση των συµφερόντων
των Μετόχων της λειτουργεί Σύστηµα Εσωτερικού
Ελέγχου, το οποίο περιλαµβάνει ένα σύνολο ελεγκτικών µηχανισµών και διαδικασιών που καλύπτουν σε
συνεχή βάση κάθε δραστηριότητά της και συντελούν

Εκτελεστική Επιτροπή

στην αποτελεσµατική και ασφαλή λειτουργία της.
Με µεθόδους ελέγχου οι οποίες βασίζονται στην

Ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Alpha Bank είναι η

αξιολόγηση κινδύνων και µε το νέο µηχανογραφικό

Εκτελεστική Επιτροπή, µέλη της οποίας είναι:

πρόγραµµα διαχειρίσεως έργων εσωτερικού

• Γιάννης Σ. Κωστόπουλος, Πρόεδρος
• ∆ηµήτριος Π. Μαντζούνης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος
• Μαρίνος Σ. Γιαννόπουλος, Γενικός ∆ιευθυντής και
CFO

ελέγχου καλύπτεται ολοκληρωµένα η οργάνωση,
εκτέλεση, αξιολόγηση της ελεγκτικής διαδικασίας,
καθώς και η παραγωγή αναφορών για ∆ιοικητική
Πληροφόρηση σε επίπεδο Οµίλου.

αυτών, οι Ορκωτοί Ελεγκτές διαβεβαίωσαν την

Η συνεργασία της Επιτροπής µε όλους τους παράγο-

Επιτροπή Ελέγχου ότι, από τους ελέγχους που

ντες της Τραπέζης ήταν απόλυτα ικανοποιητική και

• Σπύρος Ν. Φιλάρετος, Γενικός ∆ιευθυντής

Σε ό,τι αφορά το εξωτερικό, σε κάθε χώρα όπου

πραγµατοποίησαν δεν διαπίστωσαν σηµαντικό θέµα

δεν δηµιουργήθηκε πρόβληµα στη λειτουργία της.

• Αρτέµης Χ. Θεοδωρίδης, Γενικός ∆ιευθυντής

δραστηριοποιούµεθα λειτουργεί Μονάδα Εσωτερι-
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κού Ελέγχου, εφαρµόζοντας κοινή ελεγκτική

πολιτικά εκτεθειµένων προσώπων και των

Payments Area - SEPA) και η αντίστοιχη προσαρ-

σεως προς το επενδυτικό κοινό καθώς και στις

µεθοδολογία µε την Ελλάδα.

προσώπων που βρίσκονται στους διεθνείς πίνακες

µογή της Τραπέζης. Σκοπός του SEPA είναι η

διαδικασίες για τη δηµοσιοποίηση σηµαντικών

για τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας. Σηµειώ-

δηµιουργία µίας ενοποιηµένης, ανταγωνιστικής και

επενδυτικών συµµετοχών, ώστε να διασφαλίζεται,

νεται ότι το εν λόγω µηχανογραφικό σύστηµα

καινοτόµου αγοράς πληρωµών µικρής αξίας στον

βάσει προτύπων ποιότητας, η ταχεία και απρόσκο-

λειτουργεί και στην Alpha Bank Cyprus, ενώ

ευρωπαϊκό χώρο, όπου οι πληρωµές σε Ευρώ

πτη διάχυση της σχετικής πληροφορήσεως.

προβλέπεται σταδιακά να εγκατασταθεί και στις

χωρίς µετρητά και ειδικότερα οι µεταφορές

Η Τράπεζα εντοπίζει, αξιολογεί και διαχειρίζεται

υπόλοιπες Εταιρίες του Οµίλου στο εξωτερικό.

πιστώσεων, οι άµεσες χρεώσεις και οι πληρωµές

Επιπλέον, σε κάθε µονάδα της Τραπέζης έχει

για την αντιµετώπιση περιστατικών απάτης καθώς

τους κινδύνους, στους οποίους µπορεί να εκτεθεί

µε τη χρήση καρτών θα διενεργούνται µέσω ενός

ορισθεί υπεύθυνος ξεπλύµατος χρήµατος.

και η παροχή σχετικών οδηγιών στο ∆ίκτυο των

λόγω πιθανής αδυναµίας συµµορφώσεως προς το

µόνο τραπεζικού λογαριασµού και µίας ενιαίας

Καταστηµάτων της Τραπέζης.

Κανονιστική Συµµόρφωση

ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (compliance risk). Στο
πλαίσιο αυτό, πραγµατοποιείται συνεχής συλλογή,
καταγραφή, επεξεργασία και ερµηνεία του κανονιστικού πλαισίου, παρακολουθούνται οι επερχόµενες
µεταβολές και καταγράφονται οι αποκλίσεις, σε
σχέση µε τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που
προκύπτουν για την Τράπεζα και τις εταιρίες του

• Η παρακολούθηση και ο συντονισµός των ενερ-

δέσµης µέσων πληρωµών. Η Τράπεζα το 2007

γειών για την πλήρη προσαρµογή της Τραπέζης

ανέπτυξε προϊόντα SEPA, τα οποία άρχισε να

και των εταιριών του Οµίλου στις απαιτήσεις που

διαθέτει στο κοινό το 2008.

επιβάλλει το κανονιστικό πλαίσιο για τις Αγορές
Χρηµατοπιστωτικών Μέσων (Markets in Financial
Instruments Directive - MiFID). Η εφαρµογή της

• Η παρακολούθηση και ο συντονισµός ενεργειών

• Η εποπτεία και ο αποτελεσµατικός συντονισµός
των εταιριών του Οµίλου και των Καταστηµάτων
της Τραπέζης στο εξωτερικό, ώστε οι ενέργειές

• Η επιµέλεια της προσαρµογής της Τραπέζης στις
περιοδικές και διαρκείς υποχρεώσεις πληροφορή-

τους να εναρµονίζονται τόσο µε το τοπικό όσο και
µε το ισχύον ελληνικό κανονιστικό πλαίσιο.

MiFID δηµιουργεί νέες επιχειρηµατικές ευκαιρίες

Οµίλου, έτσι ώστε να αξιολογούνται εγκαίρως οι

λόγω της επεκτάσεως των επενδυτικών υπηρε-

επιπτώσεις τους και να διασφαλίζονται τα συµφέρο-

σιών, ευκολότερης προσβάσεως στην ευρωπαϊκή

ντα και η φήµη της Τραπέζης.

αγορά, αυξηµένης δυνατότητας επιλογής εναλλα-

Συγκεκριµένα, το 2008 οι σηµαντικότερες ενέργειες

κτικών τόπων διενέργειας συναλλαγών, µειώσεως

στον τοµέα αυτό ήταν οι εξής:

του κόστους διαπραγµατεύσεως κ.λπ. Συγκεκριµένα, εκδόθηκε ο Οδηγός Επενδυτών για τη MiFID

• Η τήρηση των διαδικασιών που αφορούν την

καθώς και το Έντυπο Προσυµβατικής Ενηµερώσεως

πρόληψη χρησιµοποιήσεως του χρηµατοπιστωτικού

Πελατών για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών,

συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από

τα οποία βρίσκονται αναρτηµένα στο δικτυακό τόπο

εγκληµατικές δραστηριότητες και τη χρηµατοδό-

της Τραπέζης. Επιπρόσθετως, στο Alpha Bank

τηση της τροµοκρατίας. Για τη συστηµατική παρα-

Intranet έχουν αναρτηθεί Κανόνες και Οδηγίες για

κολούθηση των ύποπτων συναλλαγών αποκτήθηκε

την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και προϊόντων.

και ήδη λειτουργεί νέο πληροφοριακό σύστηµα, το
οποίο υποστηρίζει κεντροποιηµένα τις διαδικασίες
για την αντιµετώπιση του ξεπλύµατος χρήµατος και
τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας. Το σύστηµα
αυτό αξιολογεί τον κίνδυνο µέσω πολλαπλών
παραµέτρων και επεξεργάζεται τα στοιχεία, ώστε
να εντοπίζονται ύποπτες και ασυνήθιστες συναλλαγές µε αντικειµενικά κριτήρια, στις οποίες εκτός
των άλλων περιλαµβάνονται και αυτές των

82

• Ο συντονισµός των απαιτούµενων ενεργειών µε
σκοπό την άµεση και έγκυρη ανταπόκριση της
Τραπέζης σε ερωτήµατα των εποπτικών αρχών,
στο πλαίσιο αντιµετωπίσεως της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσεως και των επιπτώσεών της στα
ελληνικά πιστωτικά ιδρύµατα.
• Η παρακολούθηση των σταδίων µεταβάσεως στον
Ενιαίο Χώρο Πληρωµών σε Ευρώ (Single Euro
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6. Εταιρική ∆ιακυβέρνηση

Οργανόγραµµα
Eκτελεστικός Πρόεδρος
Γιάννης Σ. Κωστόπουλος
• Γραµµατεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
• Εσωτερικός Έλεγχος

∆ιευθύνων Σύµβουλος

• Κανονιστική Συµµόρφωση

∆ηµήτριος Π. Μαντζούνης

• Νοµικές Υπηρεσίες
• Ανθρώπινο ∆υναµικό
• Μηχανογραφικές Εφαρµογές και
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

Γενικός ∆ιευθυντής

Γενικός ∆ιευθυντής

Γενικός ∆ιευθυντής

Γενικός ∆ιευθυντής & CFO

Σπύρος Ν. Φιλάρετος

Γεώργιος Κ. Αρώνης

Αρτέµης Χ. Θεοδωρίδης

Mαρίνος Σ. Γιαννόπουλος

Εντεταλµένος

Εντεταλµένος

Γενικός ∆ιευθυντής

Γενικός ∆ιευθυντής

Χρήστος X. Γιαµπανάς

Χαράλαµπος Ε. Παπαναγιώτου

• Private Banking

• ∆ίκτυο Εξωτερικού

• ∆ίκτυο Καταστηµάτων

• ∆ιαχείριση ∆ιαθεσίµων

• Leasing

• Ανάπτυξη και Υποστήριξη

• Εναλλακτικά ∆ίκτυα

• Χρηµατιστηριακές εργασίες

• Κάρτες

• Ναυτιλιακές εργασίες

• Λιανική Τραπεζική Εξωτερικού

• Καταναλωτική Πίστη

• Χρηµατοδοτήσεις Μεσαίων

• International Corporate Banking

• Στεγαστική Πίστη

∆ιεθνούς ∆ικτύου

• Χρηµατοδοτήσεις Μικρών
Επιχειρήσεων
• Καταθετικά και
Επενδυτικά Προϊόντα
• Μarketing και ∆ηµόσιες
Σχέσεις
• Ασφαλιστικές Εργασίες
• Factoring

Επιχειρήσεων

• ∆ιαχείριση Ενεργητικού /
Παθητικού (ΑLCO)
• Asset Management / Αµοιβαία
Κεφάλαια
• Οικονοµικές Υπηρεσίες

• Corporate Banking

• Φορολογικά Θέµατα

• Investment Banking

• MIS

• Project Finance

• ∆ιαβάθµιση Πιστωτικού Κινδύνου

• Venture Capital
• Transaction Services

• Γενικές Υπηρεσίες και Προµήθειες
• Οργάνωση
• Περιουσία και Ασφάλεια
• Υποστήριξη ∆ραστηριοτήτων
Καταστηµάτων
• Υποστήριξη ∆ραστηριοτήτων
Corporate και Investment Banking

Επιχειρήσεων
• ∆ιαχείριση Κινδύνων
• ∆ιαχείριση Καθυστερήσεων
• Επιχειρησιακός Σχεδιασµός και
Προϋπολογισµός
• Οικονοµικές Μελέτες
• Εταιρική Ανάπτυξη
• Σχέσεις µε Θεσµικούς Επενδυτές
• Θέµατα Capital Management και
Τραπεζικής Εποπτείας
• Θυγατρικές µη Τραπεζικού
Αντικειµένου
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Έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών
και Οικονοµικές Καταστάσεις

7

κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη
του το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, σχετικά µε τη σύνταξη και την εύλογη παρουσίαση των ενοποιηµένων οικονοµικών
καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό κατάλληλων ελεγκτικών διαδικασιών για την περίσταση και όχι για την έκφραση
γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της Τράπεζας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει
επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόστηκαν και του εύλογου των εκτιµή-

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

σεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των ενοποιηµένων οικονοµικών
καταστάσεων.

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
Στρατηγού Τόµπρα 3, 153 42 Αγία Παρασκευή, Αθήνα, Ελλάς
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 29527/01AT/B/93/162/96

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της
ελεγκτικής µας γνώµης.

Τηλ.: +30 210 60 62 100, Φαξ: +30 210 60 62 111

Γνώµη

Internet: www.kpmg.gr, e-mail: postmaster@kpmg.gr

Κατά τη γνώµη µας, οι Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την ενοποιηµένη οικονοµική
κατάσταση της Τράπεζας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2008 και την ενοποιηµένη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις

Προς τους Μετόχους της

ενοποιηµένες ταµιακές ροές της για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατο-

ALPHA BANK Α.Ε.

οικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων

Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων

Ελέγξαµε τις συνηµµένες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της ALPHA BANK Α.Ε. (η «Τράπεζα») που αποτελού-

Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις

νται από τον Ισολογισµό της 31 ∆εκεµβρίου 2008, τις Καταστάσεις Αποτελεσµάτων, Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και

συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις στα πλαίσια των οριζοµένων από τα άρθρα 37 και 107 του Κ.Ν. 2190/1920.

Ταµιακών Ροών για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και µία περίληψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2009

και λοιπών επεξηγηµατικών σηµειώσεων.

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.

Ευθύνη ∆ιοικήσεως για τις Οικονοµικές Καταστάσεις

Μάριος Τ. Κυριάκου

Νικόλαος Βουνισέας

Η ∆ιοίκηση της Τράπεζας έχει την ευθύνη για τη σύνταξη και την εύλογη παρουσίαση αυτών των Ενοποιηµένων Οικονο-

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

µικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί

ΑΜ ΣΟΕΛ 11121

AM ΣΟΕΛ 18701

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει το σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε τη σύνταξη και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, οι οποίες είναι απαλλαγµένες
από ουσιώδεις ανακρίβειες, που οφείλονται σε απάτη ή λάθος επιλέγοντας και εφαρµόζοντας κατάλληλες λογιστικές
πολιτικές και πραγµατοποιώντας λογιστικές εκτιµήσεις οι οποίες είναι εύλογες για την περίσταση.
Ευθύνη Ελεγκτή
∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό
µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε κανόνες ηθικής δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την αποκόµιση
εύλογης διασφάλισης ότι οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες.
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων σχετικά µε τα ποσά και
τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την
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Στοιχεία Καταστάσεως Αποτελεσµάτων

Στοιχεία Ισολογισµού
(Ποσά σε χιλ. Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ταµείο και διαθέσιµα σε Κεντρικές Τράπεζες.............................
Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων....................................
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία
µέσω αποτελεσµάτων
- Εµπορικό χαρτοφυλάκιο..........................................................
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα .........................................
∆άνεια και απαιτήσεις κατά πελατών.........................................
Αξιόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου
- ∆ιαθέσιµα προς πώληση .........................................................
- ∆ιακρατούµενα µέχρι τη λήξη .................................................
Επενδύσεις σε εταιρίες θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες
Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες.............................................
Επενδύσεις σε ακίνητα..............................................................
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια.....................................
Υπεραξία και λοιπά άυλα πάγια..................................................
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ..................................
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού.......................................................
.................................................................................................
Στοιχεία Eνεργητικού προς πώληση ..........................................
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ .........................................................

Eνοποιηµένα Στοιχεία
31.12.2008
31.12.2007

Στοιχεία Τραπέζης
31.12.2008
31.12.2007

3.450.947
2.829.970

3.263.612
3.509.696

1.724.081
8.420.793

1.650.327
7.349.675

81.135
485.026
50.704.702

266.047
383.432
42.072.071

86.880
494.386
42.189.278

264.788
384.466
35.267.874

752.526
4.488.709
–
59.260
66.875
1.254.240
159.961
333.499
549.299
65.216.149
53.805
65.269.954

3.156.901
–
–
5.320
73.560
1.173.275
134.497
170.257
385.676
54.594.344
89.945
54.684.289

6.033.897
4.488.709
1.750.902
–
42.195
649.452
68.723
316.069
419.526
66.684.891
53.283
66.738.174

6.300.377
–
1.626.100
–
42.370
603.831
55.836
158.160
280.626
53.984.430
54.706
54.039.136

8.963.796
805.346
–
42.546.777

4.437.736
384.139
–
34.665.158

10.883.969
804.172
33.816.094
–

5.637.562
383.129
23.334.888
–

7.241.185

9.189.297

17.395.646

20.521.976

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα .....................................
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα .........................................
Υποχρεώσεις προς πελάτες.......................................................
(συµπεριλαµβανοµένων οµολογιών εκδόσεώς µας) .................
Οµολογίες εκδόσεώς µας διατεθείσες σε θεσµικούς επενδυτές
και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις ...........................................
Υποχρεώσεις για τρέχοντα φόρο εισοδήµατος και λοιπούς
φόρους .....................................................................................
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις ..............................
Υποχρεώσεις καθορισµένων παροχών στους εργαζόµενους.......
Λοιπές υποχρεώσεις.................................................................
Προβλέψεις .............................................................................
.................................................................................................
Υποχρεώσεις που συνδέονται µε στοιχεία ενεργητικού
προς πώληση ............................................................................
Σύνολο Υποχρεώσεων (α) ......................................................

128.062
197.779
42.762
1.350.287
53.263
61.329.257

158.797
94.807
42.019
1.323.554
95.935
50.391.442

97.855
158.212
–
1.204.462
8.415
64.368.825

127.863
82.960
3.733
1.159.012
47.796
51.298.919

–
61.329.257

1.583
50.393.025

–
64.368.825

–
51.298.919

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Μετοχικό Κεφάλαιο ..................................................................
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο ............................
Αποθεµατικά .............................................................................
Αποτελέσµατα εις νέον .............................................................
Ίδιες µετοχές.............................................................................
Καθαρή θέση µετόχων της Τραπέζης.........................................
∆ικαιώµατα τρίτων....................................................................
Υβριδικά κεφάλαια ....................................................................
Σύνολο Καθαρής Θέσεως (β) .................................................
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ (α)+(β) .....

1.931.590
–
188.404
969.815
(68.985)
3.020.824
32.567
887.306
3.940.697
65.269.954

1.602.809
184.033
445.662
1.138.195
(188)
3.370.511
32.859
887.894
4.291.264
54.684.289

1.931.590
–
165.848
340.896
(68.985)
2.369.349
–
–
2.369.349
66.738.174

1.602.809
184.033
333.892
619.483
–
2.740.217
–
–
2.740.217
54.039.136
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(Ποσά σε χιλ. Ευρώ)

Eνοποιηµένα Στοιχεία
Aπό 1 Ιανουαρίου έως
31.12.2008
31.12.2007

Στοιχεία Τραπέζης
Aπό 1 Ιανουαρίου έως
31.12.2008
31.12.2007

Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα ...............................................
Τόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα................................................
Καθαρό έσοδο από τόκους.....................................................
Έσοδα από αµοιβές και προµήθειες ........................................
Προµήθειες έξοδα .................................................................
Καθαρό έσοδο από αµοιβές και προµήθειες............................
Έσοδα από µερίσµατα ............................................................
Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων ........................
Λοιπά έσοδα .........................................................................
.............................................................................................
Σύνολο εσόδων ...................................................................

4.406.935
(2.608.333)
1.798.602
505.039
(40.625)
464.414
2.591
(6.848)
79.944
75.687
2.338.703

3.406.725
(1.801.472)
1.605.253
507.651
(43.061)
464.590
2.254
82.542
81.432
166.228
2.236.071

4.118.961
(2.768.455)
1.350.506
346.494
(29.418)
317.076
74.937
(20.584)
21.138
75.491
1.743.073

3.106.845
(1.879.187)
1.227.658
349.399
(27.480)
321.919
45.462
(42.833)
34.878
37.507
1.587.084

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού..............................................
Γενικά διοικητικά έξοδα..........................................................
Αποσβέσεις ...........................................................................
Λοιπά έξοδα ..........................................................................
Σύνολο εξόδων ....................................................................

(589.488)
(495.623)
(88.949)
(4.256)
(1.178.316)

(526.935)
(416.253)
(78.254)
(3.903)
(1.025.345)

(429.213)
(362.411)
(57.592)
(3.072)
(852.288)

(386.694)
(338.490)
(51.186)
(2.486)
(778.856)

(541.751)

(226.683)

(495.382)

(194.587)

6.997
(534.754)
625.633
(112.186)

1.220
(225.463)
985.263
(214.565)

–
(495.382)
395.403
(61.165)

–
(194.587)
613.641
(156.635)

513.447

770.698

334.238

457.006

–
513.447

80.388
851.086

–
334.238

–
457.006

512.067
1.380

850.035
1.051

–
–

–
–

1,26
1,26

2,10
2,09

–
–

–
–

1,26
1,26

1,90
1,89

0,82
0,82

1,13
1,12

Ζηµίες αποµειώσεως και προβλέψεις για την κάλυψη
του πιστωτικού κινδύνου .......................................................
Αναλογία κερδών / (ζηµιών) από συγγενείς
εταιρίες .................................................................................
.............................................................................................
Κέρδη πριν το φόρο εισοδήµατος ........................................
Φόρος εισοδήµατος ...............................................................
Καθαρά κέρδη, µετά από φόρους, από συνεχιζόµενες
δραστηριότητες ....................................................................
Καθαρά κέρδη, µετά από φόρους, από διακοπτόµενες
δραστηριότητες .....................................................................
Καθαρά κέρδη µετά από φόρους .........................................
Καθαρά κέρδη που αναλογούν σε:
Μετόχους της Τραπέζης ......................................................
Τρίτους..................................................................................
Καθαρά κέρδη ανά µετοχή:
Από συνεχιζόµενες και διακοπτόµενες δραστηριότητες:
Βασικά (€ ανά µετοχή).........................................................
Προσαρµοσµένα (€ ανά µετοχή) ..........................................
Από συνεχιζόµενες δραστηριότητες:
Βασικά (€ ανά µετοχή).........................................................
Προσαρµοσµένα (€ ανά µετοχή) ..........................................
Προτεινόµενο µέρισµα χρήσεως 2008 (€ ανά µετοχή)
Μέρισµα χρήσεως 2007 (€ ανά µετοχή) ................................

0,90
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Στοιχεία Καταστάσεως Μεταβολών Καθαρής Θέσεως
(Ποσά σε χιλ. Ευρώ)

Καθαρή θέση ενάρξεως χρήσεως
(1.1.2008 και 1.1.2007 αντίστοιχα) .........................................
Καθαρά κέρδη χρήσεως, µετά το φόρο εισοδήµατος .................
.................................................................................................
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου ...................................................
Εξοδα αυξήσεως µετοχικού κεφαλαίου.....................................
Μεταβολή ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρικές εταιρίες.........
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα...........................................................
Πληρωµή µερισµάτων στους κατόχους υβριδικών τίτλων .........
Αγορές / πωλήσεις ιδίων µετοχών και υβριδικών τίτλων ..........
Λοιπά........................................................................................
Καθαρή θέση λήξεως χρήσεως (31.12.2008 και 31.12.2007
αντίστοιχα)...............................................................................

Πρόσθετα Στοιχεία και πληροφορίες

Eνοποιηµένα Στοιχεία
Aπό 1 Ιανουαρίου έως
31.12.2008
31.12.2007

Στοιχεία Τραπέζης
Aπό 1 Ιανουαρίου έως
31.12.2008
31.12.2007

4.291.264
513.447
4.804.711

3.613.667
851.086
4.464.753

2.740.217
334.238
3.074.455

2.435.836
457.006
2.892.842

–
(2.204)
(6.410)
(362.731)
(58.575)
(127.174)
(1.998)

61.605
–
(15.008)
(305.498)
(52.996)
54.508
(609)

–
(2.204)
–
(362.199)
–
(123.276)
(3.153)

61.605
–
–
(304.421)
–
11.466
(104)

3.940.697

4.291.264

2.369.349

2.740.217

Στοιχεία Καταστάσεως Ταµειακών Ροών
(Ποσά σε χιλ. Ευρώ)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από συνεχιζόµενες
λειτουργικές δραστηριότητες (α)...............................................
Σύνολο εισροών / (εκροών) από συνεχιζόµενες
επενδυτικές δραστηριότητες (β) ...............................................
Σύνολο εισροών / (εκροών) από συνεχιζόµενες
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) ..........................................
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και
ισοδύναµα της περιόδου από συνεχιζόµενες
δραστηριότητες (α)+(β)+(γ) .....................................................
Επίδραση συναλλαγµατικών διαφορών στα ταµειακά διαθέσιµα
και ισοδύναµα ..........................................................................
Σύνολο εισροών / (εκροών) χρήσεως από συνεχιζόµενες
δραστηριότητες .......................................................................
Καθαρές ταµειακές ροές από διακοπείσες επενδυτικές
δραστηριότητες.........................................................................
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ενάρξεως χρήσεως........
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξεως χρήσεως............
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Eνοποιηµένα Στοιχεία
Aπό 1 Ιανουαρίου έως
31.12.2008
31.12.2007

Στοιχεία Τραπέζης
Aπό 1 Ιανουαρίου έως
31.12.2008
31.12.2007

2.888.383

(5.104.982)

5.772.620

(1.320.595)

(2.728.334)

4.270.234

(4.629.371)

1.081.217

(855.188)

(109.819)

(962.292)

(12.601)

(695.139)

(944.567)

180.957

(251.979)

(83.256)

67

1.239

500

(778.395)

(944.500)

182.196

(251.479)

–

160.700

–

–

3.792.031
3.013.636

4.575.831
3.792.031

4.356.928
4.539.124

4.608.407
4.356.928

1. Οι εταιρίες που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, πέραν της «ALPHA BANK» (µητρική εταιρία), το
ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου σε αυτές κατά την 31.12.2008, καθώς και η µέθοδος ενσωµάτωσης που εφαρµόστηκε, παρατίθενται
αναλυτικά στη σηµείωση 40 επί των Οικονοµικών Καταστάσεων Οµίλου της 31.12.2008.
2. Κατά το χρονικό διάστηµα 1.1.2008 έως 31.12.2008 επήλθαν οι παρακάτω µεταβολές στις εταιρίες που περιλαµβάνονται στις
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις:
α. Στις εταιρίες που ενοποιούνται µε τη µέθοδο της πλήρους (ολικής) ενοποιήσεως:
• Νέες εταιρίες: Την 30.6.2008 ενοποιήθηκαν για πρώτη φορά οι εταιρίες Astra Bank OJSC που αποκτήθηκε από την Τράπεζα και
Alpha Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων Επιχειρηµατικών Συµµετοχών - ΑΚΕΣ και διακριτικό τίτλο Alpha
Ventures Capital Management που ιδρύθηκε από την Alpha A.E. Επενδυτικών Συµµετοχών. Την 30.9.2008 ενοποιήθηκαν για
πρώτη φορά οι εταιρίες Alpha Covered Bonds Plc, η οποία ιδρύθηκε από την Τράπεζα και ABL Holdings Jersey Ltd, µε έδρα το
Jersey, η οποία ιδρύθηκε από την Alpha Bank London Ltd. Την 31.12.2008 ενοποιήθηκε για πρώτη φορά η εταιρία Katanalotika Plc.
• Μεταβίβαση εντός του Οµίλου: Την 29.9.2008 µεταβιβάστηκε από την Alpha Bank London Ltd στην ABL Holdings Jersey Ltd,
η Alpha Asset Finance C.I. Ltd. Tην 19.12.2008 η Τράπεζα µεταβίβασε το σύνολο των µετοχών που κατείχε στις θυγατρικές
εταιρείες Alpha Αστικά Ακίνητα Α.Ε. και Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε. στην κατά 100% θυγατρική της εταιρία Alpha
Group Investments Ltd.
• Αλλαγή ονοµασίας: Την 11.2.2008 η Alpha Finance Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. µετονοµάσθηκε σε Alpha Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ.
• Πωλήσεις / Εκκαθαρίσεις: Την 28.3.2008 η θυγατρική εταιρία Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε. ολοκλήρωσε τη µεταβίβαση
ποσοστού 100% των µετοχών της εταιρίας Τουριστικά Θέρετρα Α.Ε., ιδιοκτήτριας του ξενοδοχείου Hilton Rhodes Resort, κατά
50% στην «Εταιρία Ελληνικών Ξενοδοχείων Λάµψα Α.Ε.» και κατά 50% στην «Πλάκα Α.Ε. Ξενοδοχειακών, Τουριστικών και Εµπορικών Επιχειρήσεων». Την 31.3.2008 εκκαθαρίστηκε η θυγατρική εταιρία AEF European Capital Investment B.V.
β. Στις εταιρίες που ενοποιούνται µε την αναλογική µέθοδο:
• Νέες εταιρίες: Την 30.6.2008 ενοποιήθηκε για πρώτη φορά η εταιρία Alpha - ΤΑΝΕΟ Α.Κ.Ε.Σ., στην οποία η Τράπεζα συµµετέχει µε ποσοστό 51%
• Πωλήσεις: Την 15.8.2008 η Τράπεζα πώλησε τη συµµετοχή της στην εταιρία συµµετοχών «Anadolu Alpha Gayrimenkul
Ticaret A.S.», ήτοι ποσοστό 50% επί του µετοχικού κεφαλαίου, στον έτερο µέτοχο Anadolu Group.
γ. Στις εταιρίες που αποτιµώνται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσεως:
• Νέες εταιρίες: Την 21.5.2008 ο Όµιλος αναγνώρισε συµµετοχή στη συγγενή εταιρία ΕΛ.Π.ΕΤ. Βαλκανική Α.Ε.
3. Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις δεν περιλαµβάνονται οι εταιρίες Commercial Bank of London Ltd και ΡΗΑΛ ΚΑΡ Α.Ε.,
οι οποίες δεν έχουν δραστηριότητα και Singular Hospitality Solutions (SHS AE), HSO Europe BV και Prismatech Hellas A.E., οι
οποίες έχουν πλήρως αποµειωθεί και βρίσκονται υπό εκκαθάριση.
4. Αναλυτική περιγραφή της διακοπείσης δραστηριότητος παρατίθεται στη σηµείωση 11 επί των Οικονοµικών Καταστάσεων Οµίλου της
31.12.2008.
5. Τα αποτελέσµατα που καταχωρήθηκαν απ’ ευθείας στην καθαρή θέση αναφέρονται αναλυτικά στα «Στοιχεία καταστάσεως µεταβολών
καθαρής θέσεως», που παρατίθενται ανωτέρω.
6. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Τραπέζης και των εταιριών του Οµίλου αναφέρονται στις σηµειώσεις 37β και 39β αντίστοιχα
επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31.12.2008 της Τραπέζης και του Οµίλου αντίστοιχα.
7. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων, που ενδέχεται να έχουν
σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία του Οµίλου και της Τραπέζης. Ο Όµιλος πάντως έχει σχηµατίσει
πρόβλεψη έναντι αυτών ύψους €4,2 εκατ. Ο Όµιλος και η Τράπεζα έχουν σχηµατίσει επίσης λοιπές προβλέψεις ύψους €49,1 εκατ. και
€8,4 εκατ. αντίστοιχα.
8. Η Τράπεζα, την 31.12.2008, κατείχε 5.683.358 ίδιες µετοχές, αξίας κτήσεως €68.985 χιλ. Οι λοιπές εταιρίες του Οµίλου δεν κατείχαν
ίδιες µετοχές.
9. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στον Όµιλο, κατά την 31.12.2008, ήταν 15.619 άτοµα (31.12.2007: άτοµα 12.907) και
στην Τράπεζα 8.903 άτοµα (31.12.2007: άτοµα 7.693).
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10. Από τις συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη, για το χρονικό διάστηµα από 1.1.2008 έως 31.12.2008, προέκυψαν τα εξής
αποτελέσµατα:
• Με µέλη της ∆ιοικήσεως και ∆ιευθυντικά Στελέχη:
α) Οµίλου: έσοδα €10.295 χιλ., έξοδα €16.963 χιλ.
β) Τραπέζης: έσοδα €10.142 χιλ., έξοδα €7.722 χιλ.
• Με λοιπά συνδεδεµένα µέρη:
α) Οµίλου: έσοδα €16 χιλ., έξοδα €3.175 χιλ.
β) Τραπέζης: έσοδα €712.141 χιλ., έξοδα €1.112.376 χιλ.
Τα υπόλοιπα, κατά την 31.12.2008, των απαιτήσεων και υποχρεώσεων από τις εν λόγω συναλλαγές έχουν ως εξής:
• Με µέλη της ∆ιοικήσεως και ∆ιευθυντικά Στελέχη:
α) Οµίλου: απαιτήσεις €172.472 χιλ., υποχρεώσεις €94.087 χιλ., εγγυητικές επιστολές €21.392 χιλ.
β) Τραπέζης: απαιτήσεις €166.137 χιλ., υποχρεώσεις €71.915 χιλ., εγγυητικές επιστολές €21.392 χιλ.
• Με λοιπά συνδεδεµένα µέρη:
α) Οµίλου: υποχρεώσεις €406 χιλ.
β) Τραπέζης: απαιτήσεις €13.315.703 χιλ., υποχρεώσεις €19.715.216 χιλ., εγγυητικές επιστολές και λοιπές εγγυήσεις €1.010.387 χιλ.

Ανάλυση ανά Επιχειρηµατικό
Τοµέα και Γεωγραφική Περιοχή

Ανάλυση ανά Επιχειρηµατικό Τοµέα

Αθήναι, 24 Φεβρουαρίου 2009
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΜΙΛΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ Σ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Α.∆.Τ. Χ 661480

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΜΑΝΤΖΟΥΝΗΣ
Α.∆.Τ. Ι 166670

ΜΑΡΙΝΟΣ Σ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Α.∆.Τ. Ν 308546

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΝΤΟΣ
Α.∆.Τ. ΑB 522299

1.1 - 31.12.2008

(Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

11. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, στη συνεδρίασή του της 16.12.2008, αποφάσισε τη συµµετοχή της Τραπέζης στο σύνολο των ρυθµίσεων
του Ν.3723/2008 για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας.
12. Η αρχική πρόθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ήταν να προτείνει τη διανοµή µερίσµατος σε µετρητά για τη χρήση του 2008, στα
πλαίσια του Ν. 3723/2008. Ενόψει όµως των επικείµενων νοµοθετικών µεταβολών περί την καταβολή του µερίσµατος, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τραπέζης δεν δύναται, σήµερον, να διατυπώσει ακριβή πρόταση περί της διανοµής ή µη µερίσµατος, το οποίο,
ως εκτιµά, θα πράξει προ της επικείµενης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

Τόκοι
Προµήθειες
Λοιπά έσοδα
Σύνολο εσόδων
Σύνολο εξόδων
Αποµειώσεις
Κέρδη προ φόρων
Ενεργητικό
Υποχρεώσεις
Κεφαλαιακές δαπάνες
Αποσβέσεις

Τραπεζική
Ιδιωτών
και Μικρών
Επιχειρήσεων

Μεσαίες
και
Μεγάλες
Επιχειρήσεις

1.093,8
185,9
14,2
1.293,9
(595,3)
(278,9)
419,7
23.605,0
34.267,3
80,8
37,3

322,9
86,0
12,0
420,9
(129,9)
(172,6)
118,4
19.925,4
2.898,1
30,1
10,4

∆ιαχείριση
Χαρτοφυλακίου
και
Ασφαλιστικές
Εργασίες

15,3
65,3
1,6
82,2
(51,2)
(0,3)
30,7
1.800,4
1.935,3
2,1
2,0

∆ιαχείριση
Τραπεζική
Μεσαίες Χαρτοφυλακίου
Ιδιωτών
και
και
και Μικρών
Μεγάλες Ασφαλιστικές
Επιχειρήσεων Επιχειρήσεις Εργασίες

Τόκοι
Προµήθειες
Λοιπά έσοδα
Σύνολο εσόδων
Σύνολο εξόδων
Αποµειώσεις
Κέρδη προ φόρων
Ενεργητικό
Υποχρεώσεις
Κεφαλαιακές δαπάνες
Αποσβέσεις

Επενδυτική
Τραπεζική
και Εργασίες
∆ιαχειρίσεως
∆ιαθεσίµων

Ν.Α. Ευρώπη

21,8
43,2
(15,4)
49,6
(40,7)
(0,1)
8,8
8.722,7
13.825,5
6,7
1,8

342,6
85,7
68,9
497,2
(295,7)
(89,9)
111,6
10.532,6
6.880,7
85,3
23,4

Λοιπά

Όµιλος

2,2
(1,7)
1,4
1,9
(65,5)

1.798,6
464,4
82,7
2.345,7
(1.178,3)
(541,8)
625,6
65.270,0
61.329,3
210,2
88,9

(63,6)
683,9
1.522,4
5,2
14,0

1.1 - 31.12.2007

(Ποσά σε εκατ. Ευρώ)
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8

Επενδυτική
Τραπεζική
και Εργασίες
∆ιαχειρίσεως
∆ιαθεσίµων Ν.Α. Ευρώπη

Λοιπά

Όµιλος

∆ιακοπτό- Όµιλος
µενη
(Συνεχ/νη
∆ραστ/τα ∆ραστ/τα)

993,6

308,4

18,7

36,9

231,7

16,9

1.606,2

0,9

1.605,3

166,0
18,6
1.178,2
(554,0)
(115,7)
508,5
19.877,5
28.430,3
72,7
35,9

91,5
5,5
405,4
(110,3)
(84,0)
211,1
17.455,1
2.552,0
41,9
8,6

89,6
13,3
121,6
(63,8)

50,6
28,7
116,2
(38,1)
1,0
79,1
7.423,5
9.626,2
2,0
1,2

69,2
44,9
345,8
(201,3)
(27,4)
117,1
7.104,0
6.198,8
55,2
19,8

(2,0)
140,2
155,1
(62,0)
(0,6)
92,5
539,6
1.766,9
9,2
10,7

464,9
251,2
2.322,3
(1.029,5)
(226,7)
1.066,1
54.684,3
50.393,0
183,0
78,5

0,4
83,7
85,0
(4,2)

464,5
167,5
2.237,3
(1.025,3)
(226,7)
985,3
54.684,3
50.393,0
183,0
78,3

57,8
2.284,6
1.818,8
2,0
2,3

80,8

0,2
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Ανάλυση ανά Γεωγραφική Περιοχή
1.1 - 31.12.2008

(Ποσά σε εκατ. Ευρώ)
Ελλάδα

Τόκοι

Λοιπές χώρες

Όµιλος

1.437,5

361,1

1.798,6

Προµήθειες

375,4

89,0

464,4

Λοιπά έσοδα

11,5

71,2

82,7

Σύνολο εσόδων

1.824,4

521,3

2.345,7

Σύνολο εξόδων

(869,1)

(309,2)

(1.178,3)

Αποµειώσεις

(402,0)

(139,8)

(541,8)

553,3

72,3

625,6

51.234,4

14.035,6

65.270,0

Κέρδη προ φόρων
Ενεργητικό

1.1 - 31.12.2007

(Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

∆ιακοπτόµενη
∆ραστηριότητα

Όµιλος
(Συνεχιζόµενη
∆ραστηριότητα)

Ελλάδα

Λοιπές χώρες

Όµιλος

1.359,8

246,4

1.606,2

0,9

1.605,3

Προµήθειες

393,5

71,4

464,9

0,4

464,5

Λοιπά έσοδα

203,4

47,8

251,2

83,7

167,5

Σύνολο εσόδων

1.956,7

365,6

2.322,3

85,0

2.237,3

Σύνολο εξόδων

(816,1)

(213,4)

(1.029,5)

(4,2)

(1.025,3)

Αποµειώσεις

(199,3)

(27,4)

(226,7)

0,0

(226,7)

941,3

124,8

1.066,1

80,8

985,3

45.524,2

9.160,1

54.684,3

Τόκοι

Κέρδη προ φόρων
Ενεργητικό
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