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Ε: Θαλάσσια χελώνα.
Ο: Έγκοιλο τετράγωνο, διαιρούμενο σε πέντε πεδία.

Η πρώτη πόλη-κράτος στον ελλαδικό χώρο που έκοψε νόμισμα ήταν η
Αίγινα, περί το 560 π.Χ. Ο εικονογραφικός τύπος που χαρακτηρίζει τους
στατήρες της Αίγινας, από την αρχή έως το τέλος της νομισματοκοπίας της,
είναι η χελώνα. Στα πρώτα νομίσματα της Αίγινας, στην οπίσθια όψη,
εμφανίζεται ένα ακανόνιστο έγκοιλο τετράγωνο, που με την πάροδο του
χρόνου αποκτά πιο συγκεκριμένο σχήμα, διαιρούμενο με κεραίες σε
τεταρτημόρια. 
Ο σχηματοποιημένος οπισθότυπος αυτών των πρώτων νομισμάτων 
της Ελλάδος αποτελεί από το 1972 το σήμα της Alpha Bank.

Η Alpha Bank διαθέτει μία από τις πλουσιότερες συλλογές αρχαίων
ελληνικών νομισμάτων, με περισσότερα από 10.000 νομίσματα από
ολόκληρο τον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Το 2007, για πρώτη φορά στην
ιστορία της, οργανώθηκε η έκθεση «Νόμισμα Ελληνικόν. Η Συλλογή της
ALPHA BANK» στο Μουσείο Μπενάκη. Στην έκθεση, την οποία είδαν 11.000
επισκέπτες, παρουσιάσθηκαν 500 αρχαία νομίσματα από τη σημερινή
Μεγάλη Βρεταννία έως την Ινδία και από την Ουκρανία έως την Αφρική,
μεταξύ των οποίων αρκετά μοναδικά.
Για αυτόν το λόγο, αποφασίσθηκε ο Απολογισμός Δραστηριοτήτων της
Τραπέζης, έτους 2007, να εικονογραφηθεί με ορισμένα από τα αριστουργή-
ματα και τις σπανιότητες της Νομισματικής Συλλογής Alpha Bank.

Αίγινα. Αργυρός στατήρ, 479-456 π.Χ.
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Σύντομο Ιστορικό

Η ιστορία της Alpha Bank ξεκινά από την εμπορική

επιχείρηση που ίδρυσε στην Καλαμάτα το 1879 

ο Ιωάννης Φ. Κωστόπουλος και η οποία σύντομα

εισήλθε στις τραπεζικές εργασίες, ιδίως στην αγορά

συναλλάγματος. Το 1918 το τραπεζικό τμήμα του

οίκου Ι. Φ. Κωστοπούλου μετονομάσθηκε σε

Τράπεζα Καλαμών. Το 1924 η έδρα της μεταφέρθηκε

στην Αθήνα και η Τράπεζα ονομάσθηκε Τράπεζα

Ελληνικής Εμπορικής Πίστεως. Το 1947 η επωνυμία

άλλαξε σε Τράπεζα Εμπορικής Πίστεως, αργότερα,

το 1972 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. Στις 11 Απριλίου 2000

εγκρίθηκε η συγχώνευση της Ιονικής Τραπέζης 

με απορρόφηση από την Alpha Τράπεζα Πίστεως.

Η νέα διευρυμένη Τράπεζα που προέκυψε από τη

συγχώνευση λειτουργεί με τον διακριτικό τίτλο

Alpha Bank. 

Η Alpha Bank εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Σταδίου

αριθ. 40, και είναι καταχωρημένη στο Μητρώο

Ανωνύμων Εταιριών με αριθμό 6066/06/Β/86/05.

Η διάρκειά της έχει ορισθεί έως το 2100, δύναται

δε να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

Η Alpha Bank αποτελεί έναν σύγχρονο Όμιλο

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. Δραστηριοποιείται στις αγορές

της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Ρουμανία, Σερβία,

Βουλγαρία, Π.Γ.Δ.Μ., Αλβανία, Κύπρος), ενώ έχει

επίσης παρουσία στο Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
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Απολογισμός Δραστηριοτήτων 2007

(Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Μεταβολή % 2007 2006

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Σύνολο Ενεργητικού 9,8% 54.684 49.800

Δάνεια και Απαιτήσεις κατά Πελατών 30,6% 42.072 32.223

Καταθέσεις 11,8% 34.665 31.015

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 18,8% 4.291 3.614

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Σύνολο Εσόδων 15,2% 2.237 1.942

Σύνολο Εξόδων 15,5% 1.025 887

Καθαρά Κέρδη 54,0% 850 552 

Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή (σε Ευρώ) 50,0% 2,10 1,40

Μέρισμα ανά Μετοχή (σε Ευρώ) 20,0% 0,90 0,75

ΔΕΙΚΤΕΣ

Καθαρό Περιθώριο Τόκων (*) 2,7% 2,5%

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων 28,1% 23,8%

Έξοδα/Έσοδα 45,8% 45,7%

Δείκτης Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας 12,5% 12,9%

Δείκτης Βασικών Κεφαλαίων (TIER I) 9,6% 10,2%

ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ

Moody’s Α1

Standard & Poor’s Α-

Fitch Ratings Α-

(*) Μετά από ζημίες απομειώσεως

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
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ΜΕΤΟΧΗ

Η Alpha Bank, η οποία είναι εισηγμένη στο

Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1925, με κεφαλαιο-

ποίηση ύψους Ευρώ 10,2 δισ. κατά την τελευταία

ημέρα του 2007, κατατάσσεται ως η πέμπτη

μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρία στο Χρηματιστήριο

Αθηνών. 

Στο τέλος του έτους η κεφαλαιοποίηση της Τραπέζης

αντιπροσώπευε το 7,3% και 14,9% της κεφαλαιο-

ποιήσεως των εταιριών του Γενικού και του

Τραπεζικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών

αντιστοίχως, ενώ η συμμετοχή της μετοχής στον

Δείκτη FTSE-ASE 20 ήταν 9,6%. Από τον

Φεβρουάριο του 2004, η μετοχή συμμετέχει και

στον Δείκτη FTSE Eurofirst 300, στον οποίο περι-

λαμβάνονται οι 300 μεγαλύτερες ευρωπαϊκές

εταιρίες, ενώ συμμετέχει και σε άλλους σημαντικούς

διεθνείς δείκτες όπως, μεταξύ άλλων, ο S&P

Europe 350, ο FTSE Med 100, ο MSCI Europe, ο

DJ Euro Stoxx και ο FTSE4Good. 

Το σύνολο των μετοχών σε κυκλοφορία κατά την

31 Δεκεμβρίου 2007 ανήλθε σε 410.976.652

μετοχές, ενώ ο αριθμός των Μετόχων της

Τραπέζης ανήρχετο σε περίπου 111.000 εκ των

οποίων 1.925 θεσμικοί επενδυτές, οι οποίοι

κατείχαν το 54% των μετοχών (Έλληνες 9%, ξένοι

45%).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της

Τραπέζης της 3 Απριλίου 2007 ενέκρινε πρόγραμμα

αγοράς ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 3% του

εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,

με κατώτατη τιμή αγοράς Ευρώ 3,90 και ανώτατη

τιμή αγοράς Ευρώ 32,00 ανά μετοχή. Μετά την

επιτυχή διάθεση την 20.12.2007, μέσω ιδιωτικής

τοποθετήσεως, 10.970.634 ιδιοκατεχομένων

μετοχών, ήτοι ποσοστό 2,67% του καταβεβλημένου

μετοχικού κεφαλαίου της, η Τράπεζα δεν κατείχε

την 31.12.2007 ίδιες μετοχές. 

Η συνεχιζόμενη ανάπτυξη των εργασιών του Ομίλου

και η διαχρονικά συνεπής μερισματική απόδοση της

μετοχής συμβάλλουν στην προσέλκυση εγχώριων

και ξένων επενδυτών, διαμορφώνοντας την

εμπορευσιμότητα της μετοχής για το έτος 2007 σε

1.307.691 τεμάχια κατά μέσο όρο, ανά συνεδρίαση,

ενώ η μέση ημερήσια αξία των συναλλαγών

μετοχών ανήλθε σε Ευρώ 31 εκατ.

Για τη συνέπεια προς τους Μετόχους και για τη

συνεισφορά της στην ανάπτυξη του θεσμού του

Ελληνικού Χρηματιστηρίου, η Τράπεζα βραβεύθηκε

το 2006 από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Έλαβε το

πρώτο βραβείο μεταξύ των εισηγμένων εταιριών,

καθώς παρουσιάζει συνεχή κερδοφορία και

διανέμει ανελλιπώς μέρισμα στους Μετόχους της

από το 1948. 

Εκτός από την ελληνική κεφαλαιαγορά, η μετοχή

είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου

με τη μορφή διεθνών πιστοποιητικών (GDRs), ενώ

διαπραγμάτευσή της γίνεται εκτός χρηματιστηριακού

κύκλου στην αγορά της Νέας Υόρκης (ADRs). 

Μετοχή
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Προς 

τους Μετόχους, τους Πελάτες

και το Προσωπικό

Η επιτυχής πορεία της Τραπέζης συνεχίσθηκε και

το 2007. Για άλλο ένα έτος έχουμε να επιδείξουμε

ισχυρή κερδοφορία και ανάπτυξη. Οι καλές επιδόσεις

αποδεικνύουν ότι η πολιτική μας είναι στη σωστή

κατεύθυνση και την εφαρμόζουμε με συνέπεια και

αποτελεσματικότητα. 

Επεκτεινόμεθα σε μία περιοχή υψηλού ρυθμού

οικονομικής αναπτύξεως, ο οποίος αναμένεται να

συνεχισθεί και τα επόμενα έτη παρά την τρέχουσα

κρίση στο χρηματοοικονομικό σύστημα και τη διαφαι-

νόμενη επιβράδυνση της παγκόσμιας αναπτύξεως. 

Η Alpha Bank επεκτείνεται με ταχύ ρυθμό και

εξελίσσεται σε Τράπεζα με περιφερειακή εμβέλεια

αυξάνοντας το μερίδιο αγοράς της που της δίδει 

τη δυνατότητα για περαιτέρω δυναμική και

αυτοδύναμη ανάπτυξη. Στηρίζεται, εκτός των

άλλων, και στις ευνοϊκές εξελίξεις στην ελληνική

οικονομία αλλά και στις οικονομίες των χωρών

της ευρύτερης περιοχής. 

H επιβράδυνση της παγκόσμιας αναπτύξεως και

του διεθνούς εμπορίου καθώς και η διατήρηση 

της τιμής του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα, δεν

μπορεί παρά να επηρεάσει την ελληνική

οικονομία. Αυτό καθιστά ακόμη πιο επιτακτική 

την ανάγκη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, και

ιδιαίτερα στον τομέα του ασφαλιστικού συστή-

ματος. Απαιτεί επίσης την αποφασιστική προώθηση

των επενδύσεων σε κρίσιμους τομείς, όπως είναι

ο ενεργειακός, που μπορούν να μας δώσουν μία

νέα αναπτυξιακή ώθηση. Μπορεί ακόμη να

ενισχύσουν περαιτέρω την πλεονεκτική γεωγραφική

μας θέση στην ευρύτερη περιοχή. 

Η Ελλάδα θα συνεχίσει να έχει υψηλό ρυθμό

οικονομικής αναπτύξεως με το κατά κεφαλή

εισόδημα να υπερβαίνει το μέσο επίπεδο των

χωρών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως τα επόμενα ένα -

δύο χρόνια. Πρέπει να διαφυλάξουμε αυτή την

αναπτυξιακή δυναμική μας. Πρέπει να αποφύγουμε

να θέτουμε εμείς οι ίδιοι εμπόδια στην αναπτυ-

ξιακή διαδικασία στη χώρα μας. Είναι ουτοπία 

να αναμένουμε ότι τα εισοδήματα θα αυξάνονται

ταχύτερα από την παραγωγικότητά μας. Να

αναμένουμε ότι μπορεί να έχουμε υψηλές συντάξεις

χωρίς την αναλογούσα συνταξιοδοτική αποταμίευση. 

Όσον αφορά τις χώρες της Νοτιοανατολικής

Ευρώπης, είναι εντυπωσιακό ότι η αναπτυξιακή

δυναμική τους έχει επηρεασθεί ελάχιστα από την

κρίση στις παγκόσμιες χρηματοοικονομικές αγορές

και από τη συνεχιζόμενη αύξηση των τιμών του

πετρελαίου. Αυτό συμβαίνει παρά τα αναπόφευκτα

προβλήματα που προκύπτουν από την αύξηση του

πληθωρισμού και των ελλειμμάτων στα ισοζύγια

τρεχουσών συναλλαγών τους, τα οποία θα πρέπει

να αντιμετωπισθούν με μεγαλύτερη αποφασιστικό-

τητα. Η μακροοικονομική σταθερότητα των

οικονομιών αυτών αποτελεί εγγύηση για μία

επιτυχημένη πορεία συγκλίσεως στο πλαίσιο της

ευρωπαϊκής ενοποιήσεως, και είμαστε βέβαιοι ότι

οι δυνατότητες υπάρχουν. Ήδη, χώρες-μέλη της

Ευρωπαϊκής Ενώσεως, όπως η Βουλγαρία και η

Ρουμανία, επιτυγχάνουν εντυπωσιακούς αναπτυξια-

κούς ρυθμούς τα τελευταία έτη, ενώ προετοιμάζουν

τις οικονομίες τους για ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ.

Η δυναμική ανάπτυξη της Alpha Bank αναδεικνύεται

από την ενίσχυση του μεριδίου της στους περισσό-
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Επιστολή του Προέδρου

τερους τομείς όπου δραστηριοποιείται, τόσο στην

ελληνική αγορά όσο και στις αγορές των χωρών

της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, παρά το γεγονός

ότι οι συνθήκες ανταγωνισμού γίνονται όλο και 

πιο έντονες. Ενδεικτικά αναφέρεται η ηγετική θέση

που διατηρούμε στις χορηγήσεις επιχειρήσεων

στην Ελλάδα, καθώς και η θέση μας ως μίας 

εκ των ισχυροτέρων τραπεζών στους τομείς της

στεγαστικής και καταναλωτικής πίστεως και των

Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Στην Κύπρο, Ρουμανία και

Αλβανία, η Alpha Bank κατατάσσεται πλέον στις

πέντε μεγαλύτερες τράπεζες ενώ στη Βουλγαρία,

Σερβία και Π.Γ.Δ.Μ. ευρίσκεται ήδη στην πρώτη

δεκάδα παρά τη σχετικά πρόσφατη διείσδυσή της

στις χώρες αυτές.

Εργαζόμαστε με σύστημα και πειθαρχία για να

πραγματοποιήσουμε το πρόγραμμα αναπτύξεώς

μας. Σε αρκετούς τομείς όχι μόνο υλοποιήσαμε,

αλλά και υπερκαλύψαμε τους στόχους μας την

τελευταία διετία, με αποτέλεσμα να αναθεωρή-

σουμε το επιχειρησιακό σχέδιό μας Agenda 2010,

θέτοντας κάθε φορά πιο φιλόδοξους αναπτυξιακούς

στόχους.

Με τη δυναμική αναπτύξεως των μεγεθών μας

στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες της Νοτιο-

ανατολικής Ευρώπης η Alpha Bank μετασχηματίζεται

με ταχύ ρυθμό σε μεγάλη περιφερειακή δύναμη.

Στο τέλος της δεκαετίας, η Alpha Bank θα διαθέτει

περισσότερα από 1.500 Καταστήματα, θα απασχολεί

19.000 Eργαζόμενους και θα παράγει καθαρά

κέρδη πλέον των Ευρώ 1.400 εκατ. 

Στη στρατηγική μας σημαίνουσα θέση έχει η ταχεία

διείσδυση στις αγορές της Νοτιοανατολικής

Ευρώπης με στόχο όχι μόνο την επιτάχυνση της

αναπτύξεως των μεγεθών μας αλλά και τη

διασπορά των πηγών της κερδοφορίας μας. 

Επομένως, σε συνδυασμό με τις καλές προοπτικές

των αγορών όπου δραστηριοποιούμεθα, είμαστε

ιδιαίτερα αισιόδοξοι ότι θα ανταποκριθούμε με

ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία στις προκλήσεις του

μέλλοντος. Έχουμε δημιουργήσει ένα υγιές και

δυναμικό υπόβαθρο, διαθέτουμε υψηλή κεφαλαιακή

επάρκεια και βελτιώνουμε συνεχώς τα συστήματα

εσωτερικού ελέγχου και διαχειρίσεως κινδύνων

σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων μας με βάση

τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές που θωρακίζουν

την Τράπεζα και μας επιτρέπουν να πιστεύουμε 

με σιγουριά ότι θα υλοποιήσουμε με επιτυχία το

πρόγραμμά μας. Βεβαίως, τα προβλήματα στις

χρηματοοικονομικές αγορές και το κλίμα αβεβαιό-

τητας που επικρατεί σε διεθνές επίπεδο απαιτούν

αυξημένη εγρήγορση. 

Το 2007 ολοκληρώθηκε η διαδικασία υπαγωγής

του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Προσωπικού της

Alpha Bank στο Ενιαίο Ταμείο Ασφαλίσεως

Τραπεζοϋπαλλήλων, Ε.Τ.Α.Τ. Η εξέλιξη αυτή είναι

σημαντική καθώς διαμορφώνονται συνθήκες ίσης

μεταχειρίσεως και ανταγωνισμού για την Τράπεζα

ενώ διασφαλίζονται με την εγγύηση του Κράτους τα

συνταξιοδοτικά δικαιώματα του Προσωπικού και

επιπλέον, με τον τρίτο πυλώνα ασφαλίσεως που

έχουμε ήδη εξαγγείλει, δημιουργούνται πρόσθετα

ασφαλιστικά οφέλη πέραν της κύριας και της

επικουρικής ασφαλίσεως του Προσωπικού.

Στους 13.000 Εργαζόμενους στην Alpha Bank

αξίζουν συγχαρητήρια για την αφοσίωσή τους στο

επιτελούμενο έργο για την επέκταση των εργασιών

μας και την ενίσχυση της κερδοφορίας μας, που

9
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είναι οι στέρεες βάσεις για τη συνέχιση της

αναπτυξιακής πορείας μας.

Στους 3.500.000 Πελάτες μας εκφράζουμε ένα

μεγάλο ευχαριστώ που μας περιβάλλουν με την

εμπιστοσύνη τους και υποσχόμεθα να εξακολου-

θήσουμε και στο μέλλον να τους συμπαριστάμεθα

στην επίτευξη των οικονομικών σχεδίων και

επιδιώξεών τους όπως και στο παρελθόν.

Στους περισσότερους από 110.000 Μετόχους 

μας, τέλος, απευθύνουμε μήνυμα αισιοδοξίας ότι 

η Alpha Bank θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με

σταθερά και προσεκτικά βήματα, προασπίζοντας 

σε κάθε περίπτωση τα συμφέροντά τους και

εξασφαλίζοντας ικανοποιητικές αποδόσεις. 

Λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχιζόμενη βελτίωση

της κερδοφορίας και την αποτελεσματικότητα 

με την οποία επιτυγχάνουμε τους στόχους μας, 

το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να εισηγηθεί

στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη

διανομή μερίσματος Ευρώ 0,90 ανά μετοχή, το

οποίο αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 20% έναντι

μερίσματος Ευρώ 0,75 ανά μετοχή του προηγού-

μενου έτους. 

Αθήναι, 3 Απριλίου 2008

Γιάννης Σ. Κωστόπουλος
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Προς

τους Μετόχους, τους Πελάτες

και το Προσωπικό

Tο 2007 ήταν ακόμη ένα έτος υψηλής κερδοφορίας,

δυναμικής αναπτύξεως και αυξήσεως μεριδίων

αγοράς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρύτερη

περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ιδίως στο

δεύτερο εξάμηνο του 2007, παρά την κρίση στις

διεθνείς αγορές.

Τα καθαρά κέρδη το 2007 ανήλθαν σε Ευρώ 850

εκατ., ήτοι κατά 54% υψηλότερα των κερδών του

2006 ύψους Ευρώ 552 εκατ. Τα κέρδη αυτά,

προσαρμοσμένα για την οικονομική ενίσχυση 

των πυρόπληκτων και την έκτακτη φορολόγηση 

των αποθεματικών, ανέρχονται σε Ευρώ 875 εκατ.

έναντι στόχου Ευρώ 830 εκατ. Ανάλογη ήταν και 

η αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά 50% σε

Ευρώ 2,10 έναντι Ευρώ 1,40 το 2006. 

Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται ως επιβράβευση

των προσπαθειών που έχουμε καταβάλει, Διοίκηση 

και Eργαζόμενοι, και μας ενθαρρύνουν για να

εντείνουμε τις προσπάθειές μας. 

Το καθαρό έσοδο τόκων μετά από ζημίες απομειώ-

σεως αυξήθηκε κατά 18,5% και ανήλθε σε Ευρώ

1,4 δισ. ως αποτέλεσμα της ιδιαίτερα υψηλής

αυξήσεως που σημείωσαν οι χορηγήσεις μας κατά

29%. Το καθαρό περιθώριο τόκων διευρύνθηκε 

σε 2,7% από 2,5% που ήταν το 2006, λόγω της

δυναμικής επεκτάσεως των πιο προσοδοφόρων

δραστηριοτήτων. Σημαντική ήταν και η ενίσχυση

των εσόδων από προμήθειες κατά 16%, με τα

έσοδα πιστωτικών καρτών και κεφαλαιαγορών να

σημειώνουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις κατά 28%

και 36% αντιστοίχως. 

Από την πλευρά των εξόδων, οι λειτουργικές

δαπάνες αυξήθηκαν κατά 15,5%, επηρεαζόμενες

κυρίως από την επιταχυνόμενη επέκτασή μας όχι

μόνο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά και στην

Ελλάδα, γεγονός που, σε συνδυασμό με την

αναβάθμιση των υποδομών, συνεπάγεται

αυξημένες δαπάνες και επενδύσεις. Βεβαίως, στις

δαπάνες του 2007 συμπεριλαμβάνεται το κόστος

της αρωγής μας προς τους πυροπαθείς, ύψους

Ευρώ 24,6 εκατ. Σε συγκρίσιμη βάση, χωρίς τη

δαπάνη αυτή, η αύξηση του λειτουργικού κόστους

περιορίζεται σε 12,8%, βελτιώνοντας περαιτέρω

τον δείκτη κόστους προς έσοδα σε 44,7% από

45,7% το 2006, παρά την ταχεία επέκταση,

επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα της

πολιτικής μας για συνεχή έλεγχο του κόστους. 

Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Alpha

Bank οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο εκτεταμένο

πρόγραμμα λειτουργικού ανασχεδιασμού που

εφαρμόζουμε τα τελευταία έτη. Οι κύριοι άξονες

στους οποίους στηρίχθηκε η υλοποίηση του

προγράμματος αυτού κατά το 2007 ήταν η μετε-

ξέλιξη των Καταστημάτων σε μονάδες προωθήσεως

προϊόντων και υπηρεσιών σε ιδιώτες και μικρές

επιχειρήσεις, η δημιουργία ενιαίων διαδικασιών

σε επίπεδο Ομίλου, η ολοκλήρωση του έργου

συγκεντρώσεως ομοιογενών δραστηριοτήτων σε

εξειδικευμένες Κεντρικές Μονάδες υποστηρίξεως

προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και η αναβάθμιση

των υποδομών και συστημάτων πληροφορικής.

Επίσης, η Alpha Bank πρωτοπόρος στην αξιοποίηση

των δυνατοτήτων που παρέχει η νέα τεχνολογία,

συνεχώς επεκτείνει και βελτιώνει τα εναλλακτικά

δίκτυα στη διανομή των προϊόντων. Κατά το έτος

2007, το 46% των συναλλαγών των πελατών



διενεργήθηκαν μέσω εναλλακτικών δικτύων. 

Εξίσου σημαντική ήταν και η αύξηση των ιδίων

κεφαλαίων της Τραπέζης κατά 22,9%, διατηρώντας

την κεφαλαιακή επάρκεια σε υψηλό επίπεδο. 

Ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας

ανήλθε σε 12,5%, ποσοστό πολύ υψηλότερο από

το όριο του 8% που έχει θέσει η Τράπεζα της

Ελλάδος, δίδοντας τη δυνατότητα στην Τράπεζα 

να καλύπτει επαρκώς την ανάπτυξη των

δραστηριοτήτων της σε όλους τους τομείς. 

Εκτός από την ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, 

η αναταραχή στις διεθνείς χρηματαγορές βρήκε 

την Τράπεζα ενισχυμένη και από πλευράς ρευστό-

τητας, αποδεικνύοντας ότι διαθέτει αποτελεσματική

πολιτική διαχειρίσεως των διαθεσίμων της. 

Ο έγκαιρος και ακριβής προσδιορισμός των αναγκών

σε κεφάλαια και η ικανοποίησή τους κατά το πρώτο

εξάμηνο του έτους, ελαχιστοποίησαν την επίδραση

της κρίσεως ρευστότητας στα μεγέθη της Τραπέζης

και συνετέλεσαν στην απρόσκοπτη διατήρηση του

υψηλού ρυθμού επεκτάσεως των δραστηριοτήτων

μας. Σε αυτό το περιβάλλον, τα συνολικά υπό

διαχείριση κεφάλαια πελατείας της Alpha Bank

σημείωσαν αύξηση 13,4% και ανήλθαν σε Ευρώ

46,7 δισ., εκ των οποίων Ευρώ 2,3 δισ. αφορούν

προσέλκυση νέων καταθέσεων το τελευταίο

τρίμηνο του έτους, και το σημαντικότερο, χωρίς να

αναπροσαρμόσουμε την τιμολογιακή μας πολιτική.

Στην αύξηση αυτή συνέβαλε ο εμπλουτισμός των

καταθετικών προϊόντων με νέα, η εμπιστοσύνη των

πελατών μας προς τα προϊόντα της Alpha Bank,

καθώς και η ανάπτυξη του προγράμματος Alpha

Prime, στο πλαίσιο του οποίου τοποθετούνται

εξειδικευμένα Στελέχη σε επιλεγμένα Καταστήματα

ως σύμβουλοι για την προώθηση επενδυτικών

λύσεων προς τους πελάτες με αυξημένα διαθέσιμα

προς επένδυση. 

Στο Private Banking, τα υπό διαχείριση κεφάλαια

πελατείας αυξήθηκαν κατά 17% ενώ στα Αμοιβαία

Κεφάλαια, με ενεργητικό Ευρώ 5,6 δισ., κατορθώ-

σαμε παρά την αρνητική συγκυρία, να επιτύχουμε

σημαντική αύξηση στο μερίδιο αγοράς κατά 5,5

ποσοστιαίες μονάδες σε 23,1%. Το 2007 ήταν

ακόμη ένα έτος κατά το οποίο τα Αμοιβαία

Κεφάλαια της Alpha Bank είχαν αποδόσεις που 

τα τοποθέτησαν στις πρώτες θέσεις της κατηγορίας

τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι, η Alpha Bank

επελέγη κατόπιν διαγωνισμού μεταξύ ελληνικών

και ξένων τραπεζών ως ο διαχειριστής του πρώτου

διαπραγματεύσιμου αμοιβαίου κεφαλαίου στο

Χρηματιστήριο Αθηνών, εμπλουτίζοντας το εύρος

των προϊόντων που προσφέρει στο επενδυτικό κοινό.

Το χαρτοφυλάκιο χρηματοδοτήσεων ανήλθε 

σε Ευρώ 43 δισ. σημειώνοντας αύξηση 29%, 

ως αποτέλεσμα της υψηλής πιστωτικής επεκτάσεώς

μας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη κατά 88%, αλλά

και της ικανοποιητικής αυξήσεως κατά 19,4% των

χορηγήσεων στην πιο ώριμη και ανταγωνιστική

ελληνική αγορά. 

Στην Ελλάδα επεκτείναμε το Δίκτυό μας, ώστε 

να ενισχυθεί η θέση μας στη λιανική τραπεζική, 

με την έναρξη λειτουργίας 20 νέων Καταστημάτων. 

Το 2008 προγραμματίζεται η λειτουργία 50 επιπλέον

Καταστημάτων βελτιώνοντας την αποτελεσματικό-

τητα της διασποράς του Δικτύου μας. Παράλληλα,

υλοποιείται ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ανακαινί-

σεων, επεκτάσεων και μεταστεγάσεων Καταστημάτων

και υποστηρικτικών Μονάδων της Τραπέζης.

Από τις επιμέρους κατηγορίες χορηγήσεων στην

Απολογισμός Δραστηριοτήτων 2007
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Ελλάδα, αξιόλογη ήταν η αύξηση των καταναλω-

τικών δανείων κατά 35%, βελτιώνοντας το μερίδιό

μας στην αγορά κατά 0,8 ποσοστιαίες μονάδες σε

13,1%, καθώς και η αύξηση των δανείων προς

πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά 21%. Στη στεγαστική

πίστη, όπου επικρατούσαν καθ’ όλη τη διάρκεια του

έτους έντονες ανταγωνιστικές πιέσεις, σημειώσαμε

αύξηση κατά 17,5%, διατηρώντας έτσι σταθερά τη

δεύτερη θέση στην αγορά. Η δυναμική των εργασιών

μας προς μικρές επιχειρήσεις, τέλος, ενισχύεται με

οργανωτικές και λειτουργικές αλλαγές, εξειδικεύ-

οντας έναν αριθμό Καταστημάτων μας στις

χορηγήσεις δανείων έως Ευρώ 150.000, καθώς και

με την προώθηση προϊόντων εξειδικευμένων στις

ανάγκες κάθε επιμέρους κατηγορίας πελατών. 

Στις χορηγήσεις μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων,

κατέχουμε επί μακρόν την πρώτη θέση στην αγορά.

Αξιοποιώντας την εμπειρία και τα συγκριτικά

πλεονεκτήματα που έχουμε αναπτύξει όλα αυτά τα

έτη, σε συνδυασμό με το ευνοϊκό επιχειρηματικό

περιβάλλον που επικράτησε κατά το 2007, επιτύ-

χαμε περαιτέρω ενίσχυση των χορηγήσεων κατά

21%, αλλά και βελτίωση της ποιότητας του

χαρτοφυλακίου μας. Ειδικότερα, για τις εργασίες

προς τις μεσαίες επιχειρήσεις, το 2007 ήταν έτος

ανασχεδιασμού των λειτουργιών, ώστε να

εφαρμοσθεί και στον τομέα αυτόν ένα κεντροποιη-

μένο σχήμα διαχειρίσεως των εργασιών. Στο

πλαίσιο αυτό, ιδρύσαμε επτά Επιχειρηματικά

Κέντρα και σύντομα θα λειτουργήσουν και τα

υπόλοιπα τρία από τα δέκα που προβλέπονται

συνολικά, τα οποία θα αναλάβουν τη διαχείριση 

της σχέσεώς μας με το σύνολο των μεσαίων

επιχειρήσεων. 

Όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις προς μεγάλες

επιχειρήσεις, η αύξηση ανήλθε στο υψηλό ποσοστό

του 26%, ενώ ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να

γίνει για τον κλάδο της ναυτιλίας, όπου τα

υπόλοιπα χορηγήσεων ανήλθαν σε Ευρώ 1,4 δισ.,

σημειώνοντας αύξηση 75%, παρά την πτωτική

επίδραση της ανατιμήσεως του Ευρώ έναντι του

Δολλαρίου στα υπόλοιπα που ειναι κυρίως σε

Δολλάρια.

Επίσης, σε εναρμόνιση με το νέο κανονιστικό

πλαίσιο βάσει του οποίου θα πρέπει να

διαχωρίζεται η εγκριτική από την εισηγητική

αρμοδιότητα, δημιουργήσαμε τον Τομέα Πίστεως

Ομίλου, ο οποίος διαχειρίζεται τον πιστωτικό

κίνδυνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Ήδη έχουμε τα πρώτα θετικά αποτελέσματα του

ανασχεδιασμού των πιστωτικών διαδικασιών και

των μηχανισμών εισπράξεως οφειλών, όπου σε

συνδυασμό με τη βελτίωση των πιστωτικών

συνθηκών στην Ελλάδα και στην Κύπρο, μειώσαμε

σημαντικά τις ζημίες απομειώσεως, οι οποίες ως

ποσοστό του μέσου όρου των χορηγήσεων

διαμορφώθηκαν σε 60 μονάδες βάσεως από 83

που ήταν το 2006. Οι συσσωρευμένες απομειώσεις

δανείων  Ευρώ 841 εκατ. αποτελούν ποσοστό 2%

του συνόλου των χορηγήσεων. Η περαιτέρω

βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου μας

αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι το ποσοστό

των καθυστερημένων οφειλών περιορίσθηκε

σημαντικά σε 3,7% από 5,1% που ήταν τον

Δεκέμβριο του 2006, ενώ η κάλυψη αυτών με

προβλέψεις και εξασφαλίσεις ανέρχεται στο υψηλό

ποσοστό 130%.

Οι επιδόσεις και οι προοπτικές μας αναγνωρίζονται

και από τους σημαντικότερους διεθνείς οίκους



αξιολογήσεως. Προσφάτως η Standard & Poor’s

αναβάθμισε την πιστοληπτική μας ικανότητα σε 

«Α-». Όπως αναφέρει στη σχετική έκθεσή της, 

για την αναβάθμιση της Alpha Bank έλαβε υπόψη

την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση των

διαδικασιών πιστωτικού ελέγχου και εισπρακτικών

μηχανισμών, υιοθετώντας ένα πιο κεντροποιημένο

σύστημα διαχειρίσεως του πιστωτικού κινδύνου.

Αναφέρει επίσης ότι τα αποθεματικά που έχει

σχηματίσει η Alpha Bank για κάλυψη του

πιστωτικού κινδύνου είναι επαρκή, ενώ επιπλέον

κάλυψη παρέχεται από τη δυναμική της

κερδοφορίας της. 

Στόχος μας είναι η ανάδειξη της Alpha Bank σε

κορυφαίο χρηματοπιστωτικό οργανισμό στην

ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Προς την κατεύθυνση αυτή το 2007 ενισχύσαμε το

Δίκτυό μας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με 133 

νέα Καταστήματα, για τη στελέχωση των οποίων

δημιουργήσαμε περισσότερες από 1.000 νέες

θέσεις εργασίας. Έτσι, το Δίκτυό μας στην περιοχή

ανήλθε στο τέλος του έτους σε 403 Καταστήματα,

με Προσωπικό περίπου 5.000 ατόμων. Παρά τον

περιορισμένο χρόνο λειτουργίας των νέων Καταστη-

μάτων, οι επιδόσεις μας σε μεγέθη και αποτελέ-

σματα είναι ήδη ικανοποιητικές. Οι χορηγήσεις

αυξήθηκαν κατά 88%, ρυθμός υπερδιπλάσιος της

αγοράς, ενισχύοντας το μερίδιό μας σε 7,3% από

5,7% που ήταν το 2006. Σημειώνεται ότι, από τα

Ευρώ 2,6 δισ., που ήταν η αύξηση του συνόλου

των χορηγήσεών μας κατά το τέταρτο τρίμηνο του

2007, το ήμισυ περίπου προέρχεται από τη

Νοτιοανατολική Ευρώπη, γεγονός που επιβεβαιώνει

τις προσδοκίες μας ότι η επέκτασή μας στην περιοχή

θα επιταχύνει τη δυναμική αναπτύξεως των

εργασιών μας. Οι καταθέσεις ενισχύθηκαν κατά

46%, ως αποτέλεσμα της εδραιώσεως του

ονόματός μας στην αγορά όσο επεκτείνουμε την

παρουσία μας στις χώρες όπου δραστηριοποιούμεθα.

Τα κέρδη προ φόρων σημείωσαν αύξηση κατά 67%

και ανήλθαν σε Ευρώ 117 εκατ., ποσό που αντι-

στοιχεί ήδη στο 14% του συνόλου των κερδών μας.

Σημαντική συμβολή στις επιδόσεις μας από τις

δραστηριότητες εξωτερικού έχει το γεγονός ότι

μεταφέρουμε με επιτυχία τα προϊόντα μας, την

εμπειρία και την τεχνογνωσία που έχουμε αποκτήσει,

ενώ εφαρμόζουμε ενιαία συστήματα και πολιτική 

σε όλες τις λειτουργίες με βάση το επιτυχημένο

ελληνικό πρότυπο, προσαρμοσμένο βεβαίως 

στο ρυθμιστικό πλαίσιο και στις ιδιαίτερες συνθήκες

της κάθε χώρας.

Στην Κύπρο, με αύξηση χορηγήσεων 59%

κατακτήσαμε την τρίτη θέση στην αγορά, ενώ 

τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε Ευρώ 72 εκατ.,

ενισχυμένα κατά 80%. 

Στη Ρουμανία, ενισχύσαμε το 2007 σημαντικά την

παρουσία μας με την ίδρυση 55 νέων Καταστημάτων.

Το Δίκτυό μας πλέον αριθμεί 125 Καταστήματα

έναντι 70 Καταστημάτων το 2006. Οι χορηγήσεις

σημείωσαν αύξηση 126%, γεγονός που κατατάσσει

την Alpha Bank Romania στις πέντε μεγαλύτερες

τράπεζες της χώρας με μερίδιο 6,5%. Ιδιαίτερη

αναφορά πρέπει να γίνει για τις χορηγήσεις προς

ιδιώτες οι οποίες τριπλασιάσθηκαν, αυξάνοντας 

το μερίδιό μας στη στεγαστική πίστη στο 8,5%. Έως 

το τέλος της δεκαετίας το Δίκτυό μας θα αριθμεί 380

Καταστήματα.

Στη Βουλγαρία, προσθέσαμε 35 νέα Καταστήματα

έχοντας πλέον ένα δίκτυο 80 Καταστημάτων έναντι

Απολογισμός Δραστηριοτήτων 2007
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45 Καταστημάτων πέρυσι. Επίσης τριπλασιάσαμε 

τα μεγέθη μας, γεγονός που μας κατατάσσει πλέον

στις δέκα μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας σε

όρους χορηγήσεων.

Στη Σερβία, διαθέτουμε 130 Καταστήματα έναντι

103 το 2006, έχουμε αξιόλογο μερίδιο αγοράς

5,7%, ενώ προγραμματίζουμε περαιτέρω επέκταση

με την ίδρυση 60 επιπλέον Καταστημάτων εντός

του 2008.

Στην Αλβανία, το Δίκτυο των 20 εξαιρετικά αποτελε-

σματικών Καταστημάτων, μας κατατάσσει στην

πέμπτη θέση στην αγορά και αποφέρει κέρδη προ

φόρων Ευρώ 13,1 εκατ. 

Τέλος, στην Π.Γ.Δ.Μ. επιτύχαμε αύξηση των

χορηγήσεων 79% και σχεδιάζουμε την περαιτέρω

διείσδυσή μας στην αγορά. 

Η δυναμική εξωστρέφεια της Αlpha Bank αποτελεί

στρατηγική πρώτης προτεραιότητας για την

επιτάχυνση της αναπτύξεώς μας. Εργαζόμαστε με

αφοσίωση για την εφαρμογή του επιχειρησιακού

σχεδίου μας Agenda 2010, σύμφωνα με το οποίο

το 2010 το 30% των κερδών μας θα προέρχεται

από την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

όπου θα διαθέτουμε 1.000 Καταστήματα, αριθμό

διπλάσιο από τα Καταστήματα που θα έχουμε 

στην Ελλάδα.

Η Τράπεζα έχει υψηλό αίσθημα ευθύνης σε

κοινωνικά, περιβαλλοντικά, πολιτιστικά και

αθλητικά θέματα. Από φέτος εκδίδεται σε ιδιαίτερο

τεύχος ο Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής

Ευθύνης που αποτυπώνει την πολιτική της

Τραπέζης όσον αφορά το Προσωπικό της και την

ευρύτερη προσφορά της στο κοινωνικό σύνολο.

Στις προτεραιότητες της Τραπέζης εντάσσεται και 

η συνεχής εκπαίδευση και η επιμόρφωση του

Προσωπικού. Για το λόγο αυτόν δημιουργήσαμε

ένα πρότυπο Εκπαιδευτικό Κέντρο με σύγχρονες

τεχνολογικές προδιαγραφές, ώστε να ανταποκρί-

νεται στις αυξημένες αλλά και διαφοροποιημένες

απαιτήσεις για την πραγματοποίηση των φιλόδοξων

στόχων της Τραπέζης. 

Βεβαίως, για ό,τι επιτύχαμε έως τώρα και για ό,τι

σχεδιάζουμε για το μέλλον κύριος συντελεστής

είναι το Προσωπικό μας, το οποίο εργάζεται με

ζήλο και αφοσίωση για μία Τράπεζα που ολοένα

προοδεύει, βελτιώνεται και αναπτύσσεται προς

όφελος όλων.

Για το λόγο αυτόν θέλω να ευχαριστήσω, για άλλη

μία φορά, όλους τους Eργαζόμενους για τη μεγάλη

τους προσπάθεια.

Αθήναι, 3 Απριλίου 2008

Δημήτριος Π. Μαντζούνης





Αθήναι. Αργυρό δεκάδραχμο, μετά το 465 π.Χ.

Ε: Κεφαλή Αθηνάς. Στο κράνος της θεάς, φύλλα ελιάς.
Ο:ΑΘΕ. Γλαύκα ιστάμενη κατενώπιον με ανοιχτά φτερά. Αριστερά, κλαδί
ελιάς.

Το αθηναϊκό δεκάδραχμο χαρακτηρίζεται ως ένα από τα πιο σπουδαία, από
ιστορικής απόψεως, νομίσματα. Η πόλη των Αθηνών για μία και μοναδική
φορά στην ιστορία της, μετά τη μεγάλη νίκη της στον ποταμό Ευρυμέδοντα το
465 π.Χ. εξέδωσε τόσο μεγάλο νόμισμα, χρησιμοποιώντας τους τύπους των
τετραδράχμων, με τη διαφορά ότι η γλαύκα παριστάνεται εδώ κατενώπιον με
ανοιχτά τα φτερά, ένα στοιχείο που κάνει τα εξαιρετικά αυτά νομίσματα να
μοιάζουν με μετάλλια.
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Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2007
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2008

Η Διεθνής Οικονομία

Η ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας ήταν

ικανοποιητική και το 2007 παρά την κρίση που

εκδηλώθηκε στην αγορά τιτλοποιημένων

στεγαστικών δανείων υψηλού κινδύνου των ΗΠΑ

τον Αύγουστο 2007, η οποία επεκτάθηκε κατόπιν

σε άλλες αγορές και συνεχίζεται ως τις αρχές του

2008. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Διεθνούς

Νομισματικού Ταμείου, ο ρυθμός ανόδου του

παγκόσμιου Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος

(ΑΕΠ) επιβραδύνθηκε ελαφρά σε 4,9% το 2007,

έναντι 5% το 2006, ενώ αναμένεται μεγαλύτερη

επιβράδυνση στο 4,1% το 2008. Η παγκόσμια

οικονομία συνεχίζει να επωφελείται από τον

δυναμισμό των αναδυομένων οικονομιών, ιδίως

της Κίνας και της Ινδίας αλλά και των χωρών της

Λατινικής Αμερικής και την επακόλουθη σημαντική

άνοδο του διεθνούς εμπορίου. Είναι χαρακτηριστικό

ότι το 2007, για πρώτη φορά, η Κίνα συνεισέφερε

περισσότερο από τις ΗΠΑ στην παγκόσμια ανάπτυξη,

ενώ η συμβολή της Ζώνης του Ευρώ (ΖτΕ) ήταν

ισοδύναμη με αυτή των ΗΠΑ, λόγω της ευνοϊκής

συγκυρίας και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων

των τελευταίων ετών.

Αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά των διεθνών

οικονομικών εξελίξεων το 2007 ήταν: 

α) Η διόγκωση των συναλλαγματικών διαθεσίμων

των αναπτυσσομένων οικονομιών σε Δολλάρια 

3,8 τρισ., μέσω παρεμβάσεων των κεντρικών

τραπεζών των χωρών αυτών στις αγορές συναλλάγ-

ματος, με σκοπό τη διατήρηση των συναλλαγματικών

ισοτιμιών των νομισμάτων τους σε ανταγωνιστικά

επίπεδα. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στην ανάδειξη

των αποκαλούμενων Κρατικών Επενδυτικών

Κεφαλαίων (Sovereign Wealth Funds ή SWFs)

που διαχειρίζονται μέρος των διαθεσίμων αυτών

και αφετέρου στην απόκτηση σημαντικών μεριδίων

των κεφαλαίων αυτών σε μεγάλες εταιρίες και

τράπεζες των ανεπτυγμένων οικονομιών. 

β) Η ενίσχυση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων

(εκτός του χρηματοοικονομικού τομέα) και η

περαιτέρω υποχώρηση του ποσοστού ανεργίας

σχεδόν σε όλες τις οικονομικές περιοχές του

κόσμου. Στις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ το ποσοστό

ανεργίας υποχώρησε από 5,9% το 2006 σε 5,4%

το 2007. Παράλληλα, ο πληθωρισμός, που επιβα-

ρύνθηκε από τις μεγάλες αυξήσεις των τιμών του

πετρελαίου και ανήλθε σε επίπεδα υψηλότερα από

το 2% στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη, δεν ενισχύθηκε

περαιτέρω από δευτερογενείς επιδράσεις των

αυξήσεων αυτών και της ανόδου του κόστους

εργασίας ανά μονάδα προϊόντος σε ορισμένες

χώρες. 

Αναλυτικότερα οι εξελίξεις στις κυριότερες

περιοχές διαμορφώθηκαν ως ακολούθως:

Στη Ζώνη του Ευρώ, η αύξηση του ΑΕΠ ανήλθε

στο 2,7% το 2007 από 2,8% το 2006. Οι επενδύσεις

εμφάνισαν υψηλό ρυθμό αυξήσεως (2007: 7,4%,

2006: 7,9%), λόγω της καλής χρηματοοικονομικής

καταστάσεως των επιχειρήσεων και των ευνοϊκών

εκτιμήσεών τους για την εξέλιξη της ζητήσεως. 

Η εγχώρια ζήτηση ενισχύθηκε από τον υψηλό ρυθμό

αυξήσεως της απασχολήσεως (2007: 1,8%, 2006:

1,5%) που συνέβαλε στη μείωση του ποσοστού

ανεργίας στο 7,4% το 2007 από 7,9% το 2006.

Επίσης, η εμπιστοσύνη των καταναλωτών διαμορφώ-

θηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα το 2007 συγκριτικά

με το 2006. Όμως, η εγχώρια κατανάλωση αυξήθηκε

με χαμηλό ρυθμό (2007: 1,6% από 1,9% το 2006).
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Αντίθετα, σημαντική θετική επίδραση στην ανάπτυξη

είχαν οι καθαρές εξαγωγές, δεδομένου ότι οι

εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν το 2007

κατά 5,7% (2006: 8,2%), ενώ οι εισαγωγές κατά

5,4% (2006: 7,8%). Βεβαίως, το ισοζύγιο αγαθών

και υπηρεσιών της Ζώνης του Ευρώ παραμένει

πλεονασματικό, λόγω κυρίως της σταθερής αυξήσεως

του πλεονάσματος της Γερμανίας και της Ολλανδίας.

Για τις υπόλοιπες χώρες το ισοζύγιο αυτό είναι

ελλειμματικό, καθώς το έλλειμμα αυξήθηκε 

το 2007, εξαιτίας και του ανατιμημένου Ευρώ. 

Ο πληθωρισμός κινήθηκε σε χαμηλά επίπεδα έως

τον Αύγουστο 2007, αλλά σημείωσε σημαντική

άνοδο στο τέταρτο τρίμηνο 2007, λόγω της μεγάλης

αυξήσεως των τιμών του πετρελαίου, για να

διαμορφωθεί στο 2,1% σε μέσο επίπεδο το 2007

από 2,2% το 2006. Η δημοσιονομική κατάσταση

βελτιώθηκε, καθώς το έλλειμμα της γενικής

κυβερνήσεως μειώθηκε το 2007 σε 0,7% του ΑΕΠ

από 1,6% το 2006. 

Οι προοπτικές για τη Ζώνη του Ευρώ παραμένουν

θετικές, μολονότι η επιβράδυνση της αναπτύξεως

της παγκόσμιας οικονομίας το 2008 αναμένεται να

επιδράσει αρνητικά στην ανάπτυξη και των χωρών

της Ζώνης του Ευρώ, όπου η άνοδος του ΑΕΠ

εκτιμάται το 2008 στο 1,6% (2007: 2,7%), εξαιτίας

της μικρότερης συμβολής στην ανάπτυξη από τις

καθαρές εξαγωγές. Επίσης, η αύξηση των επενδύ-

σεων εκτιμάται ότι θα περιορισθεί στο 2,1% 

το 2008 από 4,4% το 2007, με πιθανή αρνητική

εξέλιξη των επενδύσεων σε κατοικίες, ιδιαίτερα 

σε χώρες όπως η Ισπανία. Τέλος, πολλά θα εξαρτη-

θούν από την εξέλιξη της ιδιωτικής καταναλώσεως

το 2008, η οποία μπορεί να αυξηθεί, λόγω του

σχετικά υψηλού ποσοστού των αποταμιεύσεων στη

Ζώνη του Ευρώ (2007: 23,8% του ΑΕΠ) και πρέπει

να αυξηθεί, ώστε να διατηρηθεί ο ρυθμός

αναπτύξεως της Ευρωζώνης και της παγκόσμιας

οικονομίας σε ικανοποιητικό επίπεδο. Για τον

σκοπό αυτό η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)

αναμένεται να συμβάλλει στην αποκατάσταση των

ομαλών χρηματοοικονομικών συνθηκών στις χώρες

της Ζώνης του Ευρώ, με την μείωση των

περιθωρίων κινδύνων στα επιτόκια και γενικά με

τη διατήρηση του κόστους του χρήματος για τις

επιχειρήσεις σε παραγωγικό επίπεδο.

Στις ΗΠΑ, μετά από τρία έτη ταχείας αναπτύξεως,

το 2007 σημειώθηκε επιβράδυνση του ρυθμού

αυξήσεως του ΑΕΠ στο 2,2% από 2,9% το 2006. 

Η επιβράδυνση της οικονομικής μεγεθύνσεως των

ΗΠΑ, οφείλεται κυρίως στην πτώση της οικονομικής

δραστηριότητας και των επενδύσεων στον κλάδο

των κατοικιών που περιόρισε την αύξηση του ΑΕΠ

κατά μία ποσοστιαία μονάδα (από -0,3 ποσοστιαίες

μονάδες το 2006). Θετική ήταν, εντούτοις, η

συμβολή των καθαρών εξαγωγών στην αύξηση του

ΑΕΠ, κατά 0,55 ποσοστιαίες μονάδες, εξέλιξη που

οφείλεται στη διολίσθηση του Δολλαρίου έναντι

του Ευρώ (2007: -10,5%, 2006: -12,3%), γεγονός

που ενίσχυσε τις εξαγωγές των ΗΠΑ και συνέβαλε

στη μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών

συναλλαγών στο 5,6% του ΑΕΠ το 2007 από 6,2%

το 2006. Πάντως, η αύξηση της ιδιωτικής

καταναλώσεως διατηρήθηκε σε ικανοποιητικά

επίπεδα το 2007, ακόμη και στο τέταρτο τρίμηνο

του 2007, και ανήλθε εν τέλει στο 2% σε ετήσια

βάση, συμβάλλοντας στη θετική αύξηση του ΑΕΠ.

Ωστόσο, οι εξελίξεις στον τομέα της καταναλώσεως

δεν αναμένονται να είναι τόσο ευνοϊκές έως και 

το πρώτο εξάμηνο του 2008, επειδή οι αγορές
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προεξοφλούν μείωση της ιδιωτικής κατανα-

λώσεως και είσοδο της οικονομίας των ΗΠΑ σε

κατάσταση υφέσεως. Ήδη, οι οικονομικές αρχές

έχουν ενεργοποιηθεί για αποτροπή αυτού του

κινδύνου με αλλεπάλληλες μειώσεις των

επιτοκίων παρεμβάσεως από την FED στο 3%, 

από 5,25% και με τη θέσπιση μίας σημαντικής

δημοσιονομικής δέσμης παροχών για έγκαιρη

ενίσχυση της εγχώριας ζητήσεως. Έτσι, η οικονομία

των ΗΠΑ αναμένεται να ανακάμψει από το δεύτερο

εξάμηνο 2008 ωθώντας τον ρυθμό αναπτύξεως

κατά το έτος αυτό περίπου στο 1,5%.

Στην Ιαπωνία, ο ρυθμός ανόδου του ΑΕΠ

επιβραδύνθηκε σε 2,1% το 2007, από 2,4% το

2006, εξαιτίας της στασιμότητας των συνολικών

επενδύσεων και της μειώσεως των επενδύσεων σε

κατοικίες (-9,5%). Επίσης, η αύξηση της ιδιωτικής

καταναλώσεως παρέμεινε υποτονική (+1,4%) παρά

την εξαιρετικά επεκτατική νομισματική πολιτική της

Τραπέζης της Ιαπωνίας. Από την άλλη πλευρά, οι

καθαρές εξαγωγές παρέμειναν ο βασικός συντελεστής

της αναπτύξεως το 2007, επειδή στο μεγαλύτερο

διάστημα του έτους το Γιέν παρέμεινε υποτιμημένο

έναντι του Δολλαρίου και του Ευρώ. Έτσι, το ήμισυ

της ανόδου του ΑΕΠ το 2007 οφείλεται στην αύξηση

των καθαρών εξαγωγών. Το ζήτημα της επανεμφα-

νίσεως αρνητικού πληθωρισμού εξακολουθεί να

υφίσταται, αφού ο δομικός πληθωρισμός συνεχίζει

να είναι αρνητικός από το 1998 έως σήμερα. 

Το 2008 προβλέπεται επιβράδυνση του ΑΕΠ στο

1,6%, καθώς η ανατίμηση του Γιεν έναντι του

Ευρώ και του Δολλαρίου από τον Ιανουάριο του

2008 αναμένεται να μειώσει τον ρυθμό αυξήσεως

των εξαγωγών. 

Στην Κίνα, η οικονομία κινείται με έναν εκρηκτικό

αναπτυξιακό ρυθμό, με αποτέλεσμα την αύξηση

του ΑΕΠ κατά 11,4% το 2007, από 11,1% το 2006,

υποστηριζόμενη από τη μεγάλη αύξηση των

εξαγωγών και των επενδύσεων. Το πλεόνασμα του

ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διευρύνθηκε

περαιτέρω στο 11,2% του ΑΕΠ το 2007, σχεδόν

διπλάσιο από το αντίστοιχο της Ιαπωνίας, έναντι

9,4% το 2006, γεγονός που σε συνδυασμό με 

την καθαρή εισροή κεφαλαίων οδήγησε σε νέα

εντυπωσιακή άνοδο των συναλλαγματικών

διαθεσίμων που ξεπέρασαν τα Δολλάρια 1,5 τρισ.

στο τέλος του 2007. Η συσσώρευση του υπέρμετρου

αυτού πλεονάσματος που προκύπτει από τις συνεχείς

παρεμβάσεις της κεντρικής τραπέζης της Κίνας

στην αγορά συναλλάγματος, με σκοπό την

απορρόφηση των πιέσεων ανατιμήσεως του

εγχώριου νομίσματος (Renminbi), αποτελεί

γενεσιουργό παράγοντα των παγκόσμιων μακρο-

οικονομικών ανισορροπιών που χαρακτηρίζουν

ακόμη την παγκόσμια οικονομία. Η εμφάνιση

σημαντικών πληθωριστικών πιέσεων στην

οικονομία της Κίνας το 2007, σε συνδυασμό με 

την επιβράδυνση της αναπτύξεως στην παγκόσμια

οικονομία το 2008 αποτελούν σημαντικούς

παράγοντες που αναμένεται να συμβάλουν στην

ταχύτερη ανατίμηση του Renminbi το 2008 και

στην στήριξη της αναπτύξεως της Κίνας το 2008

και στα επόμενα έτη περισσότερο στην εγχώρια

ζήτηση και λιγότερο στις καθαρές εξαγωγές. 

Οι οικονομίες των χωρών της Νοτιοανατολικής

Ευρώπης, ακολουθούν σε αναπτυξιακό δυναμισμό

τις αναπτυσσόμενες χώρες. Ο ρυθμός αυξήσεως

του ΑΕΠ τους παραμένει υψηλός κυμαινόμενος

μεταξύ 5% και 7,5% το 2007, έναντι ανάλογων

επιδόσεων το 2006. Η διατήρηση των υψηλών
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ρυθμών αναπτύξεως οφείλεται στις μεγάλες εισροές

κεφαλαίων από το εξωτερικό, ιδιαίτερα με τη

μορφή των ξένων άμεσων επενδύσεων, ενώ 

η ένταξη της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στην

Ευρωπαϊκή Ένωση τις καθιστά δικαιούχους

σημαντικών κονδυλίων από τα διαρθρωτικά ταμεία

της Ενώσεως. Οι ξένες άμεσες επενδύσεις

συμβάλλουν στη συνεχή βελτίωση της παραγωγι-

κότητας, ωστόσο, σε συνδυασμό με τις γενικότερες

καθαρές εισροές κεφαλαίων, συνεισφέρουν στην

ταχεία αύξηση της εγχώριας ζητήσεως και του

ελλείμματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι καθαρές εξαγωγές

έχουν μεγάλη επίπτωση στην αύξηση του ΑΕΠ

αυτών των χωρών. Πάντως, συνεχίζονται με

απρόσκοπτο ρυθμό οι ιδιωτικοποιήσεις, ενώ

υπάρχουν ενδείξεις για αύξηση των ξένων άμεσων

επενδύσεων σε νέες επενδυτικές δραστηριότητες

από μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους παγκοσμίου

εμβέλειας. Γενικά, σημειώνεται ουσιαστική πρόοδος

όσον αφορά την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό

της παραγωγικής βάσεως των χωρών αυτών. Η

ανταγωνιστικότητα των χωρών της Νοτιοανατολικής

Ευρώπης θα συνεχίσει να υποστηρίζεται στα

επόμενα έτη από τη σημαντική διαφορά των μισθο-

λογικών αμοιβών και του κόστους εργασίας ανά

μονάδα προϊόντος, έναντι του υψηλού επιπέδου

που διαμορφώνεται στις γειτονικές ανεπτυγμένες

οικονομίες. Επίσης, οι χώρες αυτές παρέχουν και

σημαντικά φορολογικά πλεονεκτήματα που υπερ-

αντισταθμίζουν τα μειονεκτήματα που τις διακρίνουν.

Η Ελληνική Οικονομία

Η ελληνική οικονομία συνέχισε τη δυναμική

αναπτυξιακή της πορεία και το 2007, επιτυγχάνοντας

ρυθμό αναπτύξεως 4% το 2007, μετά από μία

ολόκληρη δεκαετία κατά την οποία σημείωσε μέσο

ετήσιο ρυθμό αναπτύξεως 4,2% και εξακολουθεί

να αποτελεί μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες

οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, με αποτέλεσμα

την περαιτέρω πρόοδο προς την πραγματική

σύγκλιση. Ήδη, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδος

(σε μονάδες ισοδυνάμου αγοραστικής δυνάμεως)

ανήλθε το 2007 στο 98,3% του μέσου όρου της

ΕΕ-27 από 97,8% το 2006 και 84,4% το 2000.

Επίσης, σύμφωνα με τον δείκτη ανθρώπινης

αναπτύξεως του ΟΗΕ (που περιλαμβάνει εκτός του

ΑΕΠ και μη οικονομικούς δείκτες που απεικονίζουν

επακριβώς την οικονομική ευημερία και την

ποιότητα ζωής), η Ελλάδα κατατάσσεται το 2007

μεταξύ των χωρών με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη

καταλαμβάνοντας την 24η θέση, δυο θέσεις κάτω

από τη Γερμανία. 

Τα βασικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας έχουν

ως εξής:

Κύριος μοχλός αναπτύξεως ήταν η εγχώρια ζήτηση

με αιχμή τις επιχειρηματικές επενδύσεις που

συνέβαλαν κατά 2,22 ποσοστιαίες μονάδες στην

αύξηση του ΑΕΠ του παρελθόντος έτους (2006:

1,99 ποσοστιαίες μονάδες). Επίσης, οι επενδύσεις

σε μηχανολογικό εξοπλισμό αυξήθηκαν σημαντικά

κατά 10% (2006: 6,5%), ενώ γενικότερα οι

ιδιωτικές επενδύσεις εκτός κατοικιών αυξήθηκαν

κατά 22,1% (2006: 16,3%) και ενίσχυσαν το

παραγωγικό δυναμικό της οικονομίας. Αντιθέτως,
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σημειώθηκε πτώση στον ρυθμό αυξήσεως των

επενδύσεων σε κατοικίες (2007: -5,0%, 2006:

21,5%), γεγονός που συνδέεται κυρίως με τη

μεγάλη αύξηση του αποθέματος κατοικιών και την

ικανοποίηση μεγάλου μέρους των στεγαστικών

αναγκών των νοικοκυριών, ύστερα από μία

περίοδο έντονης οικοδομικής δραστηριότητας.

Θετικά στην άνοδο του ΑΕΠ συνέβαλαν και οι

δημόσιες επενδύσεις, ο ρυθμός αυξήσεως των

οποίων επιταχύνθηκε στο 4,7%, έναντι 3,8% 

το 2006. Η ιδιωτική κατανάλωση παρά την

επιβράδυνση του ρυθμού ανόδου της το 2007

(2007: 3,2%, 2006: 4,2%) συνέβαλε στην άνοδο

του ΑΕΠ κατά 2,33 ποσοστιαίες μονάδες (2006:

3,09 ποσοστιαίες μονάδες) και συνεχίζει να

στηρίζεται στην αύξηση του πραγματικού διαθεσίμου

εισοδήματος των νοικοκυριών (2007: 3,4%) και

στην επέκταση της καταναλωτικής πίστεως με υψηλό

ρυθμό (2007: 22,5%). Το πραγματικό εξωτερικό

ισοζύγιο επέδρασε αρνητικά στην εξέλιξη του ΑΕΠ

και κατά το 2007 κατά -1,39 ποσοστιαίες μονάδες

από -1,97 ποσοστιαίες μονάδες το 2006. Η

περιορισμένη αύξηση των εξαγωγών αγαθών και

υπηρεσιών και η επιβράδυνση των εισαγωγών

περιόρισαν την αρνητική επίπτωση του ΑΕΠ σε

επίπεδο χαμηλότερο του 2006. Τέλος, η επίδραση

της αναπτύξεως στην απασχόληση έχει βελτιωθεί τα

τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα την μείωση της

ανεργίας στο 7,9% το 2007 από 8,6% το 2006 και

9,5% το 2005.

Ο μέσος πληθωρισμός υποχώρησε στο 2,9% το

2007 από 3,2% το 2006, ενώ τον Δεκέμβριο 2007

ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,9%, λόγω

της μεγάλης αυξήσεως των τιμών του πετρελαίου

κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2007. Ο μέσος

δομικός πληθωρισμός ανήλθε σε 3,1% το 2007,

από 2,9% το 2006, αντανακλώντας αφενός την

υψηλή αύξηση της εγχώριας συνολικής ζητήσεως

και αφετέρου τον υψηλό ρυθμό αυξήσεως του

κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος. Εξάλλου,

η διαφορά πληθωρισμού, με βάση τον μέσο

εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή, μεταξύ

Ελλάδος και Ζώνης του Ευρώ μειώθηκε στις 0,9

ποσοστιαίες μονάδες το 2007 από 1,1 το 2006 και

1,3 το 2005.

Το έλλειμμα της γενικής κυβερνήσεως διαμορφώθηκε

στο 2,7% το 2007, αισθητά κάτω από την τιμή

αναφοράς (3% του ΑΕΠ). Συνεχίσθηκε, όμως, 

η υψηλή αύξηση των πρωτογενών δαπανών του

τακτικού προϋπολογισμού, λόγω του υψηλού

ρυθμού αυξήσεως των επιχορηγήσεων προς τα

Ταμεία Κοινωνικής Ασφαλίσεως και των εκτάκτων

δαπανών, όπως οι μεταβιβαστικές πληρωμές

κοινωνικού χαρακτήρα προς τον πληθυσμό των

πληγεισών από τις φωτιές περιοχών, η τακτοποίηση

οφειλών της Ολυμπιακής Αεροπορίας κ.ά. 

Η βελτίωση της δημοσιονομικής διαχειρίσεως

αντανακλάται επίσης στη δημιουργία πρωτογενούς

πλεονάσματος ύψους 1,2% του ΑΕΠ το 2007, έναντι

πλεονάσματος 1,6% του ΑΕΠ το 2006. Αυτό

συνέβαλε στη μείωση του δημοσίου χρέους στο

93,4% του ΑΕΠ το 2007 από 95,3% το 2006. 

Η δημοσιονομική προσαρμογή πρέπει να συνε-

χισθεί προκειμένου να επιτευχθεί ισοσκελισμένος

προϋπολογισμός έως το 2010 σύμφωνα με τον

κυβερνητικό μεσοπρόθεσμο στόχο και αφετέρου 

να επιτευχθούν σημαντικά πλεονάσματα ώστε, να

μειωθεί το δημόσιο χρέος μέχρι το 2015, όταν οι

δαπάνες για συντάξεις και υγειονομική περίθαλψη

θα έχουν αυξηθεί σημαντικά από το 17,2% του
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ΑΕΠ που διαμορφώθηκαν ήδη το 2007, έναντι 16,6%

του ΑΕΠ το 2006. Η γενική τάση γηράνσεως του

πληθυσμού, σε συνδυασμό με τις αντιοικονομικές

και αντικοινωνικές παραμέτρους του ελληνικού

συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων, αποτελούν

πηγή βασικής ανισορροπίας για το ελληνικό

δημοσιονομικό σύστημα. Εάν δε δεν διορθωθούν

σύντομα θα οδηγήσουν αναπόφευκτα σε δραστική

προσαρμογή του ασφαλιστικού συστήματος και της

οικονομίας στο μέλλον με αρνητικές επιπτώσεις

ιδιαίτερα στις ασθενέστερες εισοδηματικές τάξεις.

Στις εξωτερικές συναλλαγές, το έλλειμμα του

ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαιακών

μεταβιβάσεων, ανήλθε το 2007 στο 12,2% του

ΑΕΠ από 9,6% του ΑΕΠ το 2006. Η διαμόρφωσή

του ελλείμματος σε τόσο υψηλά επίπεδα και η

χρηματοδότησή του με εισροές κεφαλαίων από 

το εξωτερικό, έχουν επιδεινώσει την αρνητική

καθαρή διεθνή επενδυτική θέση της χώρας, που

απεικονίζει τις καθαρές υποχρεώσεις του δημοσίου

και ιδιωτικού τομέα προς το εξωτερικό, σχεδόν

στο 100% του ΑΕΠ το 2007 από 92,2% το 2006

και 51,1% το 2001. Είναι εμφανές ότι η σημαντική

μείωση της εγχώριας αποταμιεύσεως στο 15,8%

τα τελευταία έτη, έναντι 23,8% στην Ζώνη του Ευρώ

δεν δικαιολογείται για μία χώρα με κατά κεφαλήν

ΑΕΠ ίσο με το μέσο όρο των χωρών της ΕΕ-27.

Απαιτείται ενίσχυση της εγχώριας αποταμιεύσεως

του δημοσίου και των ιδιωτών στα επόμενα έτη σε

συνδυασμό με βελτίωση της ανταγωνιστικότητας

της χώρας με βάση το κόστος εργασίας ανά μονάδα

προϊόντος, λαμβάνοντας υπόψη και το ανατιμημένο

Ευρώ. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση του

ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών

της Ελλάδος με ταυτόχρονη διατήρηση του υψηλού

ρυθμού αναπτύξεως της οικονομίας.  

Ασφαλώς, στην αξιολόγηση του ελλείμματος του

ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της χώρας θα

πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι κατά ένα σημαντικό

μέρος οφείλεται στη μεγάλη αύξηση των καθαρών

πληρωμών για αγορές πλοίων, λόγω της ανανεώσεως

του ελληνόκτητου στόλου που δραστηριοποιείται

στην παγκόσμια αγορά και αφετέρου στην ταχεία

αύξηση των καθαρών πληρωμών τόκων-μερισμάτων-

κερδών, λόγω της εξαγωγής των αποδόσεων από

τις τοποθετήσεις κεφαλαίων κατοίκων εξωτερικού

στην Ελλάδα. 

Στο λογαριασμό κεφαλαίων, που παρουσίασε

σημαντικό πλεόνασμα, επισημαίνεται: 

α) η αύξηση της καθαρής εκροής για άμεσες

επενδύσεις επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες

στο εξωτερικό, γεγονός που αναβαθμίζει τη διεθνή

τους ανταγωνιστικότητα, 

β) η σημαντική εκροή κεφαλαίων κατοίκων για

επενδύσεις χαρτοφυλακίου στην αλλοδαπή και 

γ) η κατακόρυφη αύξηση της εισροής κεφαλαίων από

μη κατοίκους για τοποθετήσεις στο Χρηματιστήριο

Αθηνών ύψους 5% του ΑΕΠ το 2007.

Στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σημειώνεται

αισθητή πρόοδος. Συνεχίζεται η διαδικασία

αποκρατικοποιήσεων που αποβλέπει στην τόνωση

του ανταγωνισμού και αποφέρει σημαντικά έσοδα

στο Δημόσιο. Τα έσοδα από το Πρόγραμμα

Αποκρατικοποιήσεων 2004-2007 ανήλθαν σε

Ευρώ 6,2 δισ., εκ των οποίων το 75% προήλθε

από εισροές ξένων κεφαλαίων. 

Ειδικότερα το 2007:

α) Άρχισε η νέα γενιά αποκρατικοποιήσεων και

έως τώρα διατέθηκε στο επενδυτικό κοινό το 10,7%
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των μετοχών του ΟΤΕ και το 20% των μετοχών του

Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. 

β) Ψηφίσθηκε ο νόμος που αναμορφώνει το

πτωχευτικό δίκαιο, δίδοντας δεύτερη ευκαιρία

επιχειρηματικής δράσεως, μειώθηκαν σημαντικά 

οι φορολογικοί συντελεστές για τις επιχειρήσεις

και απλοποιήθηκε η φορολογία ακινήτων. 

γ) Ψηφίσθηκε ο νέος επενδυτικός νόμος που δίνει

νέες ευκαιρίες στον ιδιωτικό τομέα, δεδομένου ότι

είναι προσαρμοσμένος στον Χάρτη Περιφερειακών

Ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για τη

περίοδο 2007-2013, εξασφαλίζοντας υψηλά ποσοστά

ενισχύσεων που φθάνουν μέχρι το 60% για τις

μικρές επιχειρήσεις. 

δ) Επιταχύνθηκε η υλοποίηση επενδύσεων στον

τομέα της ενέργειας και η έναρξη πραγματοποιήσεως

των ήδη εγκεκριμένων έργων Συμπράξεων Δημοσίου

και Ιδιωτικού Τομέως (ΣΔΙΤ) που εξασφαλίζουν

περισσότερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες

κοινωνικής υποδομής με χαμηλό δημοσιονομικό

κόστος. 

ε) Αξιοποιούνται αποτελεσματικότερα οι κοινοτικοί

πόροι, καθώς επιταχύνθηκε ο ρυθμός απορροφήσεως

του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στηρίξεως, με αποτέλεσμα

τον Φεβρουάριο 2008 να υπερβεί το 80% από 57,3%

το 2006, ενώ παράλληλα έχουν τεθεί οι προϋποθέσεις

για την απρόσκοπτη αξιοποίηση των πόρων του

Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 2007-2013. 

στ) Επιλύθηκε το ασφαλιστικό ζήτημα των Eργαζο-

μένων στις τράπεζες ως προς τις επικουρικές

συντάξεις, ενώ ήδη αντιμετωπίζεται ριζικά το σύνολο

του ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφαλίσεως

με σκοπό να απαλλαγεί από χρόνιες παθογένειες. 

Αναφορικά με το πιστωτικό σύστημα, ενσωματώ-

θηκαν στο εθνικό δίκαιο οδηγίες που ενισχύουν τη

διαφάνεια στην πληροφόρηση του επενδυτικού

κοινού και θωρακίζουν την κεφαλαιακή βάση των

τραπεζών.

Σημαντικά είναι και τα αποτελέσματα της ψηφιακής

συγκλίσεως της Ελλάδος με την Ευρωπαϊκή Ένωση

και της εισαγωγής νέων τεχνολογιών, όπως φαίνεται

από τα ακόλουθα: α) Οι ευρυζωνικές συνδέσεις ως

ποσοστό του πληθυσμού αυξήθηκαν το 2007 σε

6,8% από 0,8% το 2005 (ΕΕ-27, 2007: 18,2%,

2005: 12%). β) Οι μεγάλες επιχειρήσεις με

ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο αυξήθηκαν 

στο 92% το 2007 από 77% το 2005 (ΕΕ-27, 2007:

95%, 2005: 91%). γ) Τα νοικοκυριά με πρόσβαση

στο διαδίκτυο ανήλθαν στο 27% το 2007 από 22%

το 2005 (ΕΕ-27, 54% το 2007 από 48% το 2005)

και με ευρυζωνική πρόσβαση σε 7% από 1% το

2005 (ΕΕ-27, 42% το 2007 από 23% το 2005). 

Οι ευνοϊκές εξελίξεις στο τραπεζικό σύστημα

συνεχίσθηκαν και το 2007 υπό την επίδραση και

της εντάξεως της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας

στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της συνεχούς προόδου

της διευρύνσεως των δραστηριοτήτων των ελληνικών

τραπεζών στο εξωτερικό, κυρίως στις χώρες της

Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στην Τουρκία και

προσφάτως στην Αίγυπτο. Ενθαρρυντικό στοιχείο

αποτελεί το γεγονός ότι οι ελληνικές τράπεζες δεν

έχουν εκτεθεί άμεσα σε προϊόντα που σχετίζονται

με την αγορά τιτλοποιημένων στεγαστικών δανείων

προς δανειολήπτες χαμηλής φερεγγυότητας στις

ΗΠΑ, δοθέντος ότι έχουν εστιάσει τις προσπάθειές

τους, αφενός στην εκμετάλλευση των δυνατοτήτων

επεκτάσεως των δραστηριοτήτων τους στην

Ελλάδα, που ακόμη είναι σημαντικές, και αφετέρου
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στην επέκταση των εργασιών τους σε γειτονικές

οικονομίες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, οι

οποίες παρουσιάζουν αναπτυξιακή δυναμική. Η

ικανοποιητική κερδοφορία και η υψηλή κεφαλαιακή

επάρκεια των τραπεζών, καθώς και η συνεχής

βελτίωση των συστημάτων διαχειρίσεως κινδύνων

που χρησιμοποιούν, συμβάλλουν στην ευρωστία

του ελληνικού χρηματοοικονομικού συστήματος

που αποτελεί τον βασικό μοχλό αναπτύξεως της

ελληνικής οικονομίας. Στη θετική αυτή εξέλιξη

συνετέλεσαν ο υψηλός ρυθμός οικονομικής

αναπτύξεως και πιστωτικής επεκτάσεως, η ικανο-

ποιητική επίδοση της χρηματιστηριακής αγοράς,

η διαφοροποίηση των πηγών εσόδων των εμπορικών

τραπεζών και η συγκράτηση του λειτουργικού τους

κόστους. 

Η ανάπτυξη του τραπεζικού συστήματος αποδεικνύεται

από την επέκταση της ποσοστιαίας αναλογίας του

ενεργητικού των εμπορικών τραπεζών προς το

ΑΕΠ σε 157,7% το 2007 από 141,8% το 2006.

Ισχυροποιείται, παράλληλα, η ζήτηση τραπεζικών

υπηρεσιών, όπως αυτή μετράται από το ΑΕΠ ανά

κατάστημα, φθάνοντας το 2007 στα Ευρώ 61,4 εκατ.

από Ευρώ 58,8 εκατ. και Ευρώ 56,1 εκατ. το 2006

και 2005 αντιστοίχως. Επιπροσθέτως, ενισχύθηκε

περαιτέρω η αποδοτικότητα των ελληνικών

τραπεζών, ενώ η κεφαλαιακή τους επάρκεια

διατηρήθηκε σε ικανοποιητικό επίπεδο.

Βελτιώθηκε επίσης και ο δείκτης αποτελεσματι-

κότητας (λειτουργικά έξοδα προς λειτουργικά

έσοδα) σε 49,9% το 2007 από 51,6% το 2006.

Θετικά στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε η σταδιακή

ωρίμανση των επενδύσεων στο εξωτερικό που

οδήγησε σε αυξημένα έσοδα. Η μετά από φόρους

αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων ανήλθε 

σε 24,4% το 2007 από 18% το 2006. Στην άνοδο

της κερδοφορίας των τραπεζών συνέβαλε σε

μεγάλο βαθμό η αύξηση κατά 12,6% των καθαρών

εσόδων από τόκους. 

Τα καθαρά έσοδα από τόκους που αποτελούν τα

2/3 του συνόλου των εσόδων των τραπεζών και 

η άνοδος του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου

(2007: 3,4%, 2006: 3%) ενισχύθηκαν: α) από τη

διατήρηση του υψηλού ρυθμού πιστωτικής

επεκτάσεως προς τον ιδιωτικό τομέα (Δεκ.’07:

20%, Δεκ.’06: 19,7%) που προήλθε από την

ενίσχυση του ρυθμού αυξήσεως της χρηματοδο-

τήσεως προς τις επιχειρήσεις (Δεκ.’07: 18,9%,

Δεκ.’06: 15,5%) και τη μικρή επιβράδυνση προς τα

νοικοκυριά (Δεκ.’07: 21,2%, Δεκ.’06: 24,7%),

τόσο στα στεγαστικά (Δεκ.’07: 21,4%, Δεκ.’06:

25,8%), όσο και στην καταναλωτική πίστη (Δεκ.’07:

20,1%, Δεκ.’06: 21,9%) και β) από την οργανική

κυρίως ανάπτυξη των τραπεζών στη Νοτιο-

ανατολική Ευρώπη και την Τουρκία. Ο δείκτης,

εξάλλου, κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε

σε 10,7% το 2007 έναντι 12,2% το 2006

παραμένοντας, ωστόσο, σε ικανοποιητικό επίπεδο. 

Βελτιώθηκε επίσης και το ποσοστό των επιχειρη-

ματικών δανείων σε καθυστέρηση, καθώς

υποχώρησε στο 5,5% το 2007 από 6% το 2006.

Τέλος, επιτάθηκε ο τραπεζικός ανταγωνισμός με

αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας και του

εύρους των τραπεζικών υπηρεσιών και τη μείωση

της διαφοράς μεταξύ επιτοκίων χορηγήσεων και

καταθέσεων. Είναι ενδεικτικό ότι, παρά την

ακαμψία του βασικού επιτοκίου της ΕΚΤ, το

περιθώριο επιτοκίου στο ελληνικό τραπεζικό

σύστημα μειώθηκε αισθητά στο τέλος του 2007,

στις 4,01 ποσοστιαίες μονάδες από 4,33



Η Διεθνής και η Ελληνική Οικονομία για το 2007 και οι Προοπτικές για το 2008

ποσοστιαίες μονάδες τον Δεκέμβριο του 2006. 

Η αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας είναι

αρκετά ισχυρή και συμπορεύεται με διαρθρωτικές και

θεσμικές αλλαγές που προοιωνίζονται συνέχιση της

αναπτύξεως με υψηλό ρυθμό τόσο κατά τα επόμενα

δύο έτη όσο και σε μεσομακροχρόνια περίοδο.

Ειδικότερα, η επικείμενη μεταρρυθμιστική παρέμβαση

στο Σύστημα Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναμένεται να

θέσει τις βάσεις για τη μεσομακροχρόνια βιωσιμότητα

του δημοσιονομικού συστήματος της χώρας. Το

σπουδαιότερο ζήτημα, είναι να τεθεί σε πιο υγιείς

βάσεις το Σύστημα αυτό και να σταματήσει η ισχύουσα

μεγάλη διαρροή φορολογικών εσόδων και

κοινωνικών πόρων για ασφαλιστική κάλυψη

υψηλόμισθων Eργαζομένων. Επιπλέον, απαιτείται

μεγαλύτερη προσπάθεια για διόρθωση των αιτιών

που κατατάσσουν τη χώρα μας στην 100ή θέση,

μεταξύ 170 χωρών, ως τόπο ασκήσεως επιχειρη-

ματικής δραστηριότητας. Η επιχειρηματικότητα και

ο εποικοδομητικός ανταγωνισμός θα πρέπει να

ενισχύονται και όχι να λοιδορούνται ή ακόμη και

να διώκονται. Η χώρα μας διαθέτει απεριόριστες

αναπτυξιακές προοπτικές, ωστόσο, χωρίς επιχειρη-

ματικότητα η ανάπτυξη θα περιορισθεί με εξαιρετικά

αρνητικές επιπτώσεις για τις χαμηλότερες εισοδη-

ματικές τάξεις. Ασφαλώς υπάρχουν, ως συνήθως,

αβεβαιότητες και κίνδυνοι, τόσο για τους επιχειρη-

ματίες, όσο και για τους Eργαζόμενους. Εντούτοις,

η δυναμική που βαθμιαία έχει αποκτήσει η

ελληνική οικονομία, ειδικά μετά την ένταξή της στη

Ζώνη του Ευρώ, της επιτρέπει να απορροφά

κραδασμούς προερχόμενους από το εξωτερικό

οικονομικό περιβάλλον. Το 2008 είναι έτος καμπής

για την ελληνική οικονομία, καθώς από πλευράς

οικονομικής υποδομής αρχίζει η διάθεση σημαντι-

κότατων πόρων από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο

Αναφοράς 2007-2013. Απαιτείται επομένως η

λήψη πιο ριζοσπαστικών μέτρων προς την

κατεύθυνση της εξαλείψεως των διαθρωτικών

αδυναμιών προκειμένου να διευκολυνθεί 

η αναπτυξιακή προσπάθεια.

27





Αλέξανδρος Α’ Μακεδονίας. Αργυρό οκτάδραχμο, 498-454 π.Χ.

Ε: Ιππεύς με δύο δόρατα. Κάτω από τον ίππο, σκύλος.
Ο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ γύρω από έγκοιλο τετράγωνο.

Το οκτάδραχμο του Αλεξάνδρου Α΄, του πρώτου βασιλέως της Μακεδονίας,
είναι ένα από τα τρία γνωστά αυτού του τύπου και το μοναδικό στην Ελλάδα,
καθώς τα άλλα δύο βρίσκονται στο Παρίσι και στις Βρυξέλλες αντίστοιχα.

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΣ

29



Απολογισμός Δραστηριοτήτων 2007

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΣ

Τραπεζική Ιδιωτών και 
Μικρών Επιχειρήσεων

Στην Ελλάδα, η στεγαστική και καταναλωτική πίστη,

καθώς και οι χρηματοδοτήσεις προς μικρές

επιχειρήσεις, εξακολουθούν να αυξάνονται με

υψηλό ρυθμό, της τάξεως του 21%, και παρά την

πτωτική τάση που παρουσιάζουν, οι προοπτικές

διατηρούνται θετικές για τα επόμενα έτη. Βεβαίως,

ο ρυθμός αναπτύξεως και οι προοπτικές της

λιανικής τραπεζικής είναι πολύ μεγαλύτερες στις

χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπου η

Τράπεζα δραστηριοποιείται μαζί με άλλες ελληνικές

τράπεζες. Αυτές τις θετικές προοπτικές επιδιώκουμε

να αξιοποιήσουμε με τον αποτελεσματικότερο

τρόπο, δίδοντας έμφαση τα τελευταία έτη στον

στόχο για συνεχή επέκταση των εργασιών μας σε

αυτόν τον τομέα. 

Σε ενοποιημένο επίπεδο, το χαρτοφυλάκιό μας 

στη λιανική τραπεζική ανήλθε σε Ευρώ 21,9 δισ.,

σημειώνοντας αύξηση 27%. Στην εξέλιξη αυτή

σημαντική ήταν η συμβολή των χορηγήσεων προς

ιδιώτες και μικρές επιχειρήσεις της Νοτιοανατολικής

Ευρώπης, οι οποίες αν και υπερδιπλασιάσθηκαν,

ευρίσκονται ακόμη σε σχετικά χαμηλό επίπεδο και

αναμένεται να σημειώσουν ραγδαία ανάπτυξη τα

επόμενα έτη. Αλλά και στην πιο ώριμη και ανταγωνι-

στική ελληνική αγορά, οι επιδόσεις μας ήταν

αξιόλογες, με την αύξηση των χρηματοδοτήσεων

προς ιδιώτες και μικρές επιχειρήσεις να ανέρχεται

σε 19%. 

Η σπουδαιότητα που αποδίδει η Τράπεζα στην

τραπεζική ιδιωτών και μικρών επιχειρήσεων απορρέει

από το γεγονός ότι επιδιώκουμε τη διαχρονική

αύξηση της συμμετοχής τους στα συνολικά έσοδα

σε ενοποιημένη βάση. Το έτος 2007, τα κέρδη 

προ φόρων που προήλθαν από αυτόν τον τομέα

αυξήθηκαν σε Ευρώ 508 εκατ. ή κατά 33,4% έναντι

του 2006, συνεισφέροντας το 52% στα προ φόρων

κέρδη του Ομίλου. 

Οι επιδόσεις μας αυτές οφείλονται κατά κύριο

λόγο στην ισχυρή εταιρική εικόνα της Τραπέζης,

στη μεγάλη και σταθερή πελατειακή βάση της, στην

αποτελεσματικότητα του Δικτύου της, στην ποιότητα

των προϊόντων, αλλά και στην παροχή εξατομι-

κευμένων υπηρεσιών προς τους πελάτες της. 

Στεγαστικά Δάνεια
Για άλλο ένα έτος, η αγορά στεγαστικής πίστεως

στην Ελλάδα χαρακτηρίσθηκε από υψηλά επίπεδα

αναπτύξεως που υπερέβησαν το 21%. Ταυτοχρόνως,

οι έντονα ανταγωνιστικές συνθήκες που διαμορφώ-

θηκαν το 2006 διατηρήθηκαν και το 2007, με

προσφορές προϊόντων και εκτεταμένη διαφημιστική

παρουσία από την πλειοψηφία των τραπεζών. Ο

ανταγωνισμός είχε ως αποτέλεσμα την συμπίεση

των περιθωρίων και την αύξηση της κινητικότητας

των πελατών μεταξύ τραπεζών.

Η Alpha Bank, κατέχοντας το δεύτερο σε μέγεθος

χαρτοφυλάκιο στη στεγαστική πίστη στην Ελλάδα,

κατόρθωσε να αυξήσει τα υπόλοιπά της κατά Ευρώ

1,5 δισ., τα οποία διαμορφώθηκαν την 31.12.2007

σε Ευρώ 9,85 δισ., παρά τις επιθετικές προσφορές

προϊόντων κυρίως από νεοεισαχθέντες στην αγορά

ανταγωνιστές, οι οποίοι στόχευαν στις μεταφορές

υφιστάμενων δανείων από άλλες τράπεζες.

Βεβαίως, τα στεγαστικά δάνεια που χορηγήσαμε

στη Νοτιοανατολική Ευρώπη αυξήθηκαν με πολύ

υψηλότερο ρυθμό της τάξεως του 127%, με

αποτέλεσμα να επιτύχουμε το 2007 αύξηση των
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στεγαστικών δανείων κατά 26,3% σε ενοποιημένη

βάση.

Τον Ιούνιο του 2007, η Τράπεζα, ξεκίνησε πρώτη

τη διάθεση του «Στεγαστικού Προγράμματος

Προνομιακού Επιτοκίου». Το πρόγραμμα αυτό

προσέφερε στους πελάτες χαμηλό σταθερό επιτόκιο

για τα πρώτα ένα ή δύο έτη, με σκοπό να καλύψει

την ανασφάλεια που προκλήθηκε στους δανειο-

λήπτες από τις αλλεπάλληλες αυξήσεις των

επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Την κίνηση αυτή ακολούθησαν σύντομα και άλλες

τράπεζες, αποδεικνύοντας για άλλη μία φορά ότι η

Alpha Bank παραμένει πρωτοπόρος στην προσφορά

προϊόντων και υπηρεσιών που καλύπτουν τις

ανάγκες των πελατών. 

Επιπλέον, συνεχίσθηκε η διάθεση του στεγαστικού

δανείου «Alpha Σταθερό», με επιλογή σταθερών

επιτοκίων για διάρκειες έως 15 έτη, και του προγράμ-

ματος «Αlpha Προστασία», με προκαθορισμένο

ανώτατο όριο αυξήσεως μέχρι δύο ποσοστιαίες

μονάδες επί του κυμαινομένου επιτοκίου και

προνομιακό σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 3 έτη

του δανείου. Τα προϊόντα σταθερού επιτοκίου

αποδείχθηκαν και το 2007 τα πλέον δημοφιλή

(80% των νέων δανείων), επιβεβαιώνοντας το

ενδιαφέρον των πελατών για σταθερότητα σε

περιόδους αβεβαιότητας στην αγορά επιτοκίων.

Με στόχο την υποστήριξη των πωλήσεων των

στεγαστικών δανείων, αλλά και με γνώμονα το

συμφέρον της υφισταμένης πελατείας, υλοποιή-

θηκε και το 2007 μία σειρά προωθητικών ενεργειών

και προσφορών ευνοϊκότερων όρων για κάθε

κατηγορία πελατών. Τα προϊόντα «Αlpha

Στεγαστικό Euro Rate» και «Αlpha Δάνειο

Επισκευής Κατοικίας» συνέχισαν να διατίθενται

με ανταγωνιστικότερη τιμολόγηση.

Παράλληλα, βελτιώθηκαν οι όροι του «Προγράμ-

ματος Μεταφοράς Στεγαστικών Δανείων από

Άλλες Τράπεζες», το οποίο προβλέπει απαλλαγή

των δανειοληπτών από τα έξοδα του δανείου,

επιστροφή του κόστους προσημειώσεως και

δυνατότητα επιπλέον χρηματοδοτήσεως με προνο-

μιακούς όρους. Οι προτάσεις της Τραπέζης έγιναν

την κατάλληλη στιγμή σε μία περίοδο που χαρακτη-

ρίζεται από αυξητική τάση των επιτοκίων και για 

το λόγο αυτό έτυχαν μεγάλης ανταποκρίσεως.

Τέλος, κατά τη διάρκεια του έτους ολοκληρώθηκε

η ένταξη του συνόλου των Καταστημάτων στην

κεντροποιημένη διαδικασία εγκρίσεων και

λειτουργικής υποστηρίξεως στεγαστικών δανείων.

Η κεντρική διαχείριση των εργασιών αποτέλεσε

ένα κρίσιμο και σημαντικό έργο για την Τράπεζα,

συνιστώντας το βασικό μέσο επιτεύξεως ενιαίας

και αποτελεσματικής διαχειρίσεως των στεγα-

στικών δανείων, τον περιορισμό του λειτουργικού

και πιστωτικού κινδύνου, αλλά και την απλοποίηση

των διαδικασιών των Καταστημάτων.

Για το 2008 η Τράπεζα στοχεύει σε ακόμη

καλύτερες επιδόσεις στον τομέα της στεγαστικής

πίστεως, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της στην

αγορά, με τη βελτίωση και τον εμπλουτισμό του

μίγματος των προϊόντων της και τη διατήρηση της

ανταγωνιστικότητας τους, ενώ την απαραίτητη

υποστήριξη στις πωλήσεις θα προσφέρουν οι

κατάλληλες προωθητικές ενέργειες και η περαιτέρω

ενεργοποίηση των εναλλακτικών δικτύων, καθώς

και των συνεργασιών με δίκτυα τρίτων, όπως

κατασκευαστικές εταιρίες και μεσιτικά γραφεία. 
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Καταναλωτικά Δάνεια
Σε ένα δυναμικό αλλά και έντονα ανταγωνιστικό

περιβάλλον, η Τράπεζα κατόρθωσε να επιτύχει

αύξηση των υπολοίπων στα καταναλωτικά δάνεια

κατά 34,8%, ρυθμός που κινήθηκε καθ’ όλη τη

διάρκεια του έτους σε υψηλότερα επίπεδα σε

σχέση με την ελληνική αγορά (31.12.2007: 26,8%),

με αποτέλεσμα να αυξηθεί το μερίδιό μας κατά 0,8

ποσοστιαίες μονάδες, διαμορφούμενο σε 13,1%. Η

δυναμική που έχουμε αναπτύξει στα καταναλωτικά

δάνεια αναδεικνύεται από το γεγονός ότι η αύξηση

των νέων εκταμιεύσεων ήταν εντονότερη σε 43%

ή σε υπόλοιπα Ευρώ 1,8 δισ. Επισημαίνεται ότι, ο

υψηλός ρυθμός αναπτύξεως των μεγεθών επιτυγχά-

νεται παράλληλα με τη διαρκή προσήλωση της

Τραπέζης στη διατήρηση της ποιότητας του χαρτο-

φυλακίου σε υψηλά επίπεδα. 

Ιδιαίτερη συμβολή στην επίτευξη των ικανοποιη-

τικών επιδόσεών μας είχαν αφενός η παρουσίαση

στην αγορά νέων πρωτοποριακών προϊόντων και

αφετέρου η επιτυχής προώθηση των υφισταμένων

προϊόντων. Συγκεκριμένα, το επιτυχημένο

πρόγραμμα μεταφοράς καταναλωτικών δανείων και

υπολοίπων πιστωτικών καρτών «Alpha Όλα σε 1»,

το οποίο πρώτη η Alpha Bank εισήγαγε στη

ελληνική αγορά δημιουργώντας νέα δεδομένα

στην καταναλωτική πίστη, σημείωσε αύξηση της

τάξεως του 56% σε σχέση με το 2006. Εξίσου

σημαντική ανταπόκριση είχε το νέο προϊόν «Alpha

Επιλογή» που τοποθετήθηκε στην αγορά ως

επώνυμο προϊόν με στόχο την πρωτογενή αγορά

των καταναλωτικών δανείων προσφέροντας

μοναδικά χαρακτηριστικά και ευελιξία. Παρέχει

πλήθος επιλογών στον καταναλωτή, όχι μόνο 

κατά τη χορήγηση του δανείου αλλά και κατά τη

διάρκεια της ζωής του ως ανακυκλούμενη πίστωση,

εκπληρώνοντας έτσι τις εκάστοτε επιθυμίες και

προσαρμοζόμενο στις οικονομικές δυνατότητες

των πελατών. Τα υπόλοιπα του εν λόγω προϊόντος

σημείωσαν αύξηση 72% σε σχέση με το 2006. 

Επίσης, δημιουργήσαμε νέα σειρά καταναλωτικών

προϊόντων που επιτρέπει στους πελάτες να

αποκτήσουν πρόσβαση σε ευέλικτες μορφές χρημα-

τοδοτήσεως με χαμηλό κόστος, αξιοποιώντας την

ακίνητη περιουσία τους. Τέτοιο προϊόν είναι το

«Alpha Δάνειο Εξόδων Κατοικίας», ένα

ανοικτό προεγκεκριμένο δάνειο, το οποίο απευθύ-

νεται σε πελάτες με εγκεκριμένο στεγαστικό δάνειο

της Τραπέζης. Το διαθέσιμο υπόλοιπο του κατανα-

λωτικού δανείου αυξάνεται σταδιακά, αυτομάτως

και ισόποσα με την απομείωση του στεγαστικού

δανείου με το οποίο συνδέεται, χωρίς άλλη εγγραφή

προσημειώσεως και χωρίς περαιτέρω διαδικασίες

ή έξοδα για τον πελάτη.

Η πολιτική της Τραπέζης για ολοκληρωμένες

λύσεις και προϊόντα προς το σύνολο των πελατών

που την εμπιστεύονται επιβεβαιώνεται και μέσω

του προγράμματος υπεραναλήψεως «Alpha

Επιπλέον», που λειτουργεί συμπληρωματικά 

στις υπηρεσίες που προσφέρει στον πελάτη ένας

καταθετικός λογαριασμός, το οποίο παρουσίασε το

2007 αύξηση των υπολοίπων του κατά 117% σε

σχέση με το 2006. 

Επιπλέον, τo 2007 συνεχίσθηκε με ιδιαίτερη έμφαση

και η ανάπτυξη συνεργασιών στον χώρο της

χρηματοδοτήσεως αυτοκινήτων και μοτοσικλετών στο

σημείο πωλήσεως, που επιτρέπει την προσέλκυση

νέων πελατών και τη διείσδυση σε επιμέρους

τμήματα της αγοράς με στόχο, πέραν της αυξήσεως

των μεγεθών καταναλωτικής πίστεως και την
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προώθηση άλλων προϊόντων της Τραπέζης μέσω

σταυροειδών πωλήσεων. 

Το αποτέλεσμα ήταν η σημαντική αύξηση των

εργασιών από τη χρηματοδότηση αυτοκινήτων και

μοτοσικλετών μέσω συνεργαζομένων επιχειρήσεων,

με τα υπόλοιπά τους να αυξάνονται κατά 50%.

Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλαν:

• Η ενίσχυση της ομάδας πωλήσεων Θεσσαλονίκης,

καθώς και η δημιουργία δύο νέων γραφείων

πωλήσεων στο Ηράκλειο Κρήτης και στην Πάτρα. 

• Η συντονισμένη παρουσία σε όλη την επικράτεια

(αύξηση αιτήσεων από τις περιοχές εκτός Αττικής

κατά 150%)

• Η δυνατότητα για διάθεση προϊόντων προσαρμο-

σμένων στις ανάγκες και την εμπορική πολιτική

κάθε συνεργάτη. 

Η εξειδικευμένη ομάδα πωλήσεων, που δημιουργή-

θηκε για την υποστήριξη των επιχειρήσεων

πωλήσεως αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, καθώς

επίσης και την υποστήριξη των Καταστημάτων της

Τραπέζης, πραγματοποίησε περισσότερες από

5.500 επισκέψεις σε όλη την Ελλάδα.

Η Τράπεζα, συμπληρώνοντας τρία χρόνια δραστη-

ριοποιήσεώς της στον τομέα αυτόν της αγοράς,

έχει πλέον καθιερωθεί ως μία από τις κυριότερες

επιλογές των επιχειρήσεων για συνεργασία στη

χρηματοδότηση αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, 

με έμφαση στα καινούργια αυτοκίνητα (85% του

χαρτοφυλακίου). 

Τέλος, η προώθηση των καταναλωτικών δανείων

μέσω εναλλακτικών δικτύων συνεχίσθηκε με

επιτυχία και το 2007. Ως αποτέλεσμα, το 40% των

νέων εκταμιεύσεων προήλθε από τα εναλλακτικά

δίκτυα διανομής όπως τηλεφωνικές πωλήσεις,

direct mails σε προεπιλεγμένες ομάδες του

πληθυσμού και το SMS gate, μέσω του οποίου

ενημερώνονται οι πελάτες μας για τα χαρακτηρι-

στικά των καταναλωτικών δανείων.

Κάρτες
Η Alpha Bank είναι ο μοναδικός στην Ελλάδα

εκδότης και αποδέκτης καρτών και των τριών

μεγαλύτερων διεθνών συστημάτων πληρωμών -

Visa, Mastercard και American Express - με

ηγετική θέση στην αγορά. Προσφέρει μία πλήρη

σειρά καρτών για τις ανάγκες του σύγχρονου

καταναλωτή (κάρτες χρεωστικές, διευκολύνσεως,

πιστωτικές, pre-paid, εταιρικές κ.λπ.), καθώς και

τέσσερα προγράμματα επιβραβεύσεως (επιστροφή

μετρητών της κάρτας Dynamic, Membership

Rewards για τις κάρτες American Express,

Πρόγραμμα Επιβραβεύσεως της Χρυσής Κάρτας

Visa και το πρόγραμμα Bonus).

Το 2007 τα χρεωστικά υπόλοιπα των καρτών της

Τραπέζης αυξήθηκαν με ρυθμό 16,4%, σημαντικά

υψηλότερο της αγοράς (6,4%), με αποτέλεσμα να

βελτιωθεί περαιτέρω η θέση μας στην αγορά

ανεβάζοντας το μερίδιο στο 13% από 11,9% που

ήταν το 2006. Με συνολικό αριθμό πιστωτικών

καρτών πλέον των 1,1 εκατ. και με 1,7 εκατ.

χρεωστικές κάρτες, διαθέτουμε ένα από τα μεγαλύ-

τερα χαρτοφυλάκια καρτών της αγοράς (μερίδιο 20%).

Στον τομέα της αποδοχής και εκκαθαρίσεως

συναλλαγών (acquiring), η Τράπεζα, με ένα δίκτυο

πλέον των 115.000 συνεργαζομένων επιχειρήσεων,

εκ των οποίων 50.000 με εγκατεστημένα τερματικά

POS, εξακολουθεί να κατέχει ηγετική θέση στην

αγορά με μερίδιο της τάξεως του 28%. Το 2007 

ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 19% και
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διαμορφώθηκε σε Ευρώ 2,1 δισ. Επίσης, η ανάπτυξη

ενιαίου δικτύου ηλεκτρονικών τερματικών (POS)

σε συνεργασία με την EFG Eurobank και την

Citibank, έχει ως αποτέλεσμα την εξασφάλιση

καλύτερης ποιότητας υπηρεσιών, τόσο προς τους

καταναλωτές όσο και προς τις συνεργαζόμενες

επιχειρήσεις, ενώ με την συνεργασία αυτή, το

δίκτυο τερματικών της Τραπέζης υποστηρίζει όλα

τα μεγάλα διεθνή σήματα (Visa, MasterCard,

American Express, Diners).

Με σκοπό την ανταπόκριση στις μεγάλες προκλήσεις

δυναμικής αναπτύξεως, οι κάρτες της Τραπέζης

προωθούνται κατά το ήμισυ μέσω του δικτύου

Καταστημάτων, κατά 30% μέσω εναλλακτικών

δικτύων, όπου αναπτύσσουμε ιδιαίτερη τεχνογνωσία

και αποτελεσματικότητα, και κατά 20% μέσω του

δικτύου συνεργατών. 

Θεωρώντας ότι οι κάρτες αποτελούν για τους

πελάτες μας εργαλείο οικονομικής διαχειρίσεως,

το 2007 εστιάσαμε τις ενέργειές μας σε δύο βασικές

ενότητες. Ειδικότερα, εστιάσαμε στην ανάπτυξη του

προγράμματος Bonus στην αγορά, με στόχο την

παροχή κινήτρου στους κατόχους για τη χρησιμο-

ποίηση της συγκεκριμένης κάρτας έναντι των

μετρητών ή άλλων καρτών του ανταγωνισμού.

Επίσης, εστιάσαμε στη δημιουργία σειράς χαρακτη-

ριστικών, που έχουν ως αποτέλεσμα την πιο

εύκολη και άνετη διεκπεραίωση των συναλλαγών

(ανταγωνιστικό επιτόκιο μεταφοράς υπολοίπου,

Plus Cash για αναλήψεις μετρητών, αυξήσεις

ορίων, εισαγωγή σε πιλοτική μορφή της καινοτο-

μικής δυνατότητας αναλήψεως μετρητών στα ταμεία

του Α.Β. Βασιλόπουλος με χρέωση της κάρτας, κ.ά.).

Διαθέτουμε τέσσερα προγράμματα επιβραβεύσεως

τα οποία έχουν μεγάλη ανταπόκριση στην αγορά.

Το «Πρόγραμμα Bonus» είναι ένα πρωτοποριακό

πρόγραμμα επιβραβεύσεως, το οποίο βασίζεται

στην τεχνολογία των «έξυπνων» καρτών και

προσφέρει πόντους που ανταλλάσσονται με προϊόντα

και υπηρεσίες συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Οι

τρεις αρχικοί μεγάλοι συνεργάτες είναι οι επιχει-

ρήσεις WIND, Α.Β. Βασιλόπουλος και Aegean

Airlines, ενώ κατά τη διάρκεια του 2007 προστέ-

θηκαν η ΒΡ, η Hertz και τα καταστήματα Fokas.

Έτσι, περισσότερα από 2.000 εμπορικά καταστήματα

σε ολόκληρη την Ελλάδα συμμετέχουν στο εν

λόγω πρόγραμμα, το οποίο συνεχώς διευρύνεται

με νέες συνεργασίες από όλους τους κλάδους:

supermarket, κινητή τηλεφωνία, ένδυση, υπόδηση,

βιβλία, ταξίδια, κοσμήματα, ηλεκτρονικά κ.ά. Η

ανάπτυξη του προγράμματος Bonus πιστοποιείται

και από την αύξηση της χρήσεως των καρτών

Bonus κατά 17%. Σε αυτό συνετέλεσε, μεταξύ

άλλων, η μετατροπή όλων των πιστωτικών καρτών

Visa και American Express της Τραπέζης σε κάρτες

Bonus. Ακόμη, στην ανάπτυξη του προγράμματος

οδήγησαν οι συνεχείς βελτιώσεις της τεχνολογικής

πλατφόρμας, η οποία είναι από τις πλέον προηγ-

μένες, τόσο για την ελληνική όσο και για τη διεθνή

αγορά. Τέλος, εξίσου σημαντική ήταν η ανάπτυξη

των πωλήσεων της κάρτας Wind Bonus. 

Το πρόγραμμα «Membership Rewards» σχεδιά-

στηκε αποκλειστικά για τα μέλη της Πράσινης και

Χρυσής American Express, καθώς και της κάρτας

Blue από την American Express. Είναι το μοναδικό

πρόγραμμα επιβραβεύσεως στην Ελλάδα που

περιλαμβάνει διεθνείς συνεργασίες με αεροπορικές

εταιρίες, ξενοδοχειακές αλυσίδες και εταιρίες

ενοικιάσεως αυτοκινήτων.

Το «Πρόγραμμα Επιβραβεύσεως Χρυσή Alpha

Bank Visa» αποτελεί συνέχεια του ιδιαίτερα
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επιτυχημένου προγράμματος που αναπτύχθηκε στο

πλαίσιο του χορηγικού προγράμματος της Τραπέζης

για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Αθήνα 2004. 

Τέλος, η «Επιστροφή μετρητών της κάρτας

Dynamic» είναι ένα πρόγραμμα επιβραβεύσεως

των καρτών Dynamic, στις οποίες γίνεται επιστροφή

χρημάτων, υπό μορφή δωροεπιταγών, σε όλες τις

αγορές του κατόχου. Το εν λόγω πρόγραμμα υπήρξε

πρωτοποριακό κατά την εισαγωγή του στην αγορά

πριν από ένδεκα έτη και παραμένει ένα από τα πλέον

επιτυχημένα ακόμη και σήμερα, ωθώντας τους

κατόχους σε αυξημένη χρήση αλλά και πιστότητα.

Επίσης, υψηλής σημασίας είναι η διατήρηση της

ονομασίας και του χαρτοφυλακίου των καρτών

Dynamic στην κυριότητα της Τραπέζης, δεδομένου

του πέρατος της δωδεκαετούς συνεργασίας μας με

την εταιρία Carrefour. Η κάρτα Dynamic υπήρξε η

πιο επιτυχημένη κάρτα συνεργασίας στην ελληνική

αγορά, καθώς και πρωτοπόρος στα προγράμματα

επιβραβεύσεως, κληρονομιά στην οποία σκοπεύουμε

να επενδύσουμε για το μέλλον.

Στο πλαίσιο της διατηρήσεως της δυναμικής

αναπτύξεως σε όλους τους τομείς που σχετίζονται

με το πλαστικό χρήμα και της βελτιώσεως της

εξυπηρετήσεως των πελατών, στόχος μας είναι,

εντός του 2008, το σύνολο των πιστωτικών μας

καρτών να έχει αντικατασταθεί με κάρτες τεχνολο-

γίας EMV (smart chip cards). Η αντικατάσταση με

«έξυπνες» κάρτες προσφέρει στους κατόχους

σημαντικά οφέλη, όπως υψηλότερη ασφάλεια στη

διενέργεια των συναλλαγών και δυνατότητα συμμε-

τοχής σε εξελιγμένα προγράμματα επιβραβεύσεως. 

Χρηματοδότηση Μικρών Επιχειρήσεων
Κατά το 2007, παρά το γεγονός ότι ήταν έτος

αναδιαρθρώσεως των εργασιών χρηματοδοτήσεων,

τα υπόλοιπα των χορηγήσεων προς μικρές επιχει-

ρήσεις (κύκλος εργασιών μέχρι Ευρώ 2,5 εκατ. ή

όριο χρηματοδοτήσεων μέχρι Ευρώ 1 εκατ.) ανήλθαν

σε Ευρώ 3,8 δισ. σημειώνοντας αύξηση 12,4 %.

Όμως, οι χρηματοδοτήσεις προς τις πολύ μικρές

επιχειρήσεις (πιστωτικό όριο έως Ευρώ 90.000),

στις οποίες δίδεται ιδιαίτερη έμφαση, σημείωσαν

σημαντική αύξηση της τάξεως του 20,8%. 

Η ανάπτυξη των εργασιών στην κατηγορία των

μικρών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελμα-

τιών επιτεύχθηκε κυρίως μέσω των πωλήσεων

σύγχρονων χρηματοδοτικών προϊόντων, τα οποία

ικανοποιούν όλο το εύρος των αναγκών των

μικρών επιχειρήσεων, όπως είναι το «Alpha

Ανοικτό Επιχειρηματικό», «Alpha Σταθερό

Επιχειρηματικό», «Alpha Ταμειακή Διαχεί-

ριση», «Alpha Ανάπτυξη», «Alpha Επαγγελμα-

τικό Ακίνητο» και «Alpha Εξοπλισμός».

Παράλληλα, το 2007 παρουσιάσθηκαν νέα προϊόντα

και υπηρεσίες στους κλάδους της ενέργειας και

της υγείας. Συγκεκριμένα, για την υποστήριξη της

επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα της

ενέργειας, αναπτύχθηκε ένα νέο ειδικό χρηματοδοτικό

προϊόν, το «Alpha Ενέργεια», το οποίο αφορά τη

χρηματοδότηση των ενισχυόμενων από τον Αναπτυ-

ξιακό Νόμο ή άλλα Κοινοτικά Προγράμματα

επενδυτικών σχεδίων για δαπάνες εγκαταστάσεως

και εξοπλισμού φωτοβολταϊκών συστημάτων

ισχύος μέχρι 150 kw. Με το δάνειο «Alpha

Ενέργεια» οι επιχειρήσεις επωφελούνται από το

ανταγωνιστικό κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το

Euribor μηνός ή τριμήνου, από τη μεγάλη διάρκεια

αποπληρωμής έως και δέκα έτη, καθώς και από 

τη μηδενική δαπάνη εξετάσεως του αιτήματος
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δανειοδοτήσεως. Η δημιουργία του νέου δανείου

εντάσσεται στο έντονο ενδιαφέρον της Τραπέζης

για την προστασία του περιβάλλοντος, υποστηρί-

ζοντας τη διάδοση της χρήσεως περιβαλλοντικά

φιλικής τεχνολογίας για μείωση των εκπεμπομένων

ρύπων, μέσω της αξιοποιήσεως των ανανεώσιμων

πηγών ενέργειας.

Για τον τομέα της υγείας αναπτύχθηκε ένα νέο

ολοκληρωμένο πρόγραμμα προϊόντων και υπηρε-

σιών, το «Επαγγελματικές Λύσεις Alpha Υγεία».

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται αποκλειστικά σε

Ιατρούς, Οδοντιάτρους και Φαρμακοποιούς και

περιλαμβάνει ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών,

(Alpha Leasing Εξοπλισμού, Alpha Ανοικτό

Επιχειρηματικό, Κάρτα Χρυσή Alpha Bank Visa,

Λογαριασμός Καταθέσεων Alpha Προνομιακός,

Υπηρεσίες Εναλλακτικών Δικτύων), τα οποία

διατίθενται με ιδιαίτερα ελκυστικούς όρους και

χαρακτηριστικά.

Επιπρόσθετα, ιδιαίτερη ανταπόκριση είχε η προωθη-

τική ενέργεια προσφοράς προεγκεκριμένου

επιχειρηματικού δανείου σε υφιστάμενο επιλεγμένο

πελατολόγιο της Τραπέζης, ως επιβράβευση για

την καλή συναλλακτική συμπεριφορά του. Ακόμη,

για την ενίσχυση των πωλήσεων, δόθηκε έμφαση

στη σύναψη ποιοτικών συνεργασιών με δίκτυα

τρίτων ως διαμεσολαβητών (δίκτυο επιλεγμένων

λογιστικών, φοροτεχνικών, οικονομοτεχνικών

γραφείων), με σκοπό την προώθηση των επιχειρη-

ματικών δανείων μέσω αυτών.

Κατά τη διάρκεια του έτους, συνεχίσθηκε επιτυχώς

η συνεργασία με το Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. (Ταμείο Εγγυο-

δοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων),

καθώς και η επιτυχημένη πορεία της Τραπέζης στη

διαχείριση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων

ενισχύσεως μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ - Δ’ Κύκλος και συγκεκριμένα

στο πρόγραμμα ενισχύσεως των επιχειρήσεων

στους τομείς «Εμπορίου και Παροχής Υπηρεσιών»

υποβλήθηκαν συνολικά σε όλες τις τράπεζες

31.464 επενδυτικές προτάσεις. Από τις ως άνω

υποβληθείσες προτάσεις, οι 4.758 ή ποσοστό

15,12% παρελήφθησαν από την Alpha Bank.

Στο οργανωτικό και λειτουργικό πλαίσιο, σημαντική

για την ταχύτερη ανάπτυξη των εργασιών μας προς

μικρές επιχειρήσεις ήταν η απόφαση της Τραπέζης

να εξειδικεύσει μέρος των Καταστημάτων της στις

χορηγήσεις δανείων έως Ευρώ 150.000. Τα

Καταστήματα αυτά θα παρέχουν προσωποποιημένη

εξυπηρέτηση και άμεση προώθηση προϊόντων και

υπηρεσιών στις μικρές επιχειρήσεις και στους

ελεύθερους επαγγελματίες. Με τη λειτουργία του

νέου τύπου Καταστημάτων, σε συνδυασμό με τη

δημιουργία των Επιχειρηματικών Κέντρων, στα

οποία μεταφέρεται η διαχείριση των σχέσεων με

το σύνολο των μεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και

η υλοποίηση του έργου των κεντρικά διαχειριζό-

μενων διαδικασιών εγκρίσεων, θα απελευθερωθεί

ωφέλιμος χρόνος από τις εργασίες στα σημεία

πωλήσεως, ο οποίος θα χρησιμεύσει στη βελτίωση

του χρόνου ανταποκρίσεως στα αιτήματα των

πελατών καθώς και του επιπέδου της προσφερό-

μενης εξυπηρετήσεως. 

Τέλος, κατά το 2007, η Alpha Bank βρέθηκε στην

πρώτη γραμμή της προσπάθειας στηρίξεως των

πληγεισών περιοχών από τις πυρκαγιές. Έτσι, για

την ενίσχυση των επιχειρήσεων και επαγγελματιών

των πυρόπληκτων Νομών της χώρας, η Τράπεζα

προσέφερε επιπλέον επιδότηση επιτοκίου στα

δάνεια Κεφαλαίου Κινήσεως που επρόκειτο να
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χορηγηθούν στο πλαίσιο των Υπουργικών

Αποφάσεων αριθ. 36579/Β.1666/27.8.2007 και

2/54310/0025/13.9.2007. 

Καταθετικά Προϊόντα
Η Τράπεζα διαθέτει μία ισχυρή καταθετική βάση,

με 3.500.000 περίπου πελάτες, ιδιώτες και

επιχειρήσεις, η οποία συνεχώς διευρύνεται. Τα

υπόλοιπα των καταθέσεων, συμπεριλαμβανομένων

των ομολόγων λιανικής, ανήλθαν με το τέλος

έτους 2007 σε Ευρώ 34,7 δισ., σημειώνοντας

αύξηση κατά Ευρώ 3,7 δισ. ή σε ποσοστό 11,8%

σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 

Από τα κεφάλαια αυτά, Ευρώ 29 δισ. αφορούν

καταθέσεις πελατών μας στην Ελλάδα (αύξηση

7,3%), όπου οι συνθήκες ρευστότητας που

επικράτησαν στην αγορά ώθησαν τις τράπεζες στην

παροχή υψηλών αποδόσεων για άντληση κεφαλαίων

μεσομακροπρόθεσμης διάρκειας. Το γεγονός αυτό

είχε ως αποτέλεσμα να παρατηρηθεί σημαντική

μετακίνηση αποταμιεύσεων προς προθεσμιακές

κυρίως καταθέσεις, ενώ επλήγησαν οι καταθέσεις

όψεως και ταμιευτηρίου. Σημειώνεται ότι, το 2007,

για πρώτη φορά στα ελληνικά δεδομένα, το

υπόλοιπο των καταθέσεων ταμιευτηρίου διαμορφώ-

νεται σε επίπεδο χαμηλότερο από εκείνο των

καταθέσεων προθεσμίας. 

Στην Alpha Bank παρόλα αυτά, οι παραδοσιακές

κατηγορίες καταθέσεων όψεως και ταμιευτηρίου

παρέμειναν σχεδόν σταθερές, έναντι αρνητικής

μεταβολής τους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους

στο σύνολο της αγοράς, με αποτέλεσμα την

αύξηση του μεριδίου μας. 

Στην αύξηση των καταθέσεων συνέβαλε ο εμπλου-

τισμός των καταθετικών προϊόντων μας με νέα,

αλλά και η επανατοποθέτηση με σημαντικές

βελτιώσεις ορισμένων από τα υφιστάμενα προϊόντα.

Συγκεκριμένα, με τη δημιουργία των νέων

προϊόντων «Alpha Plus», τα οποία συνδυάζουν

υψηλότοκες προθεσμιακές καταθέσεις με

προεπιλεγμένα αμοιβαία κεφάλαια, αντλήθηκαν

σημαντικά κεφάλαια προθεσμιακών καταθέσεων. 

Η προώθηση της σειράς προϊόντων «Alpha 1|2|3»,

η οποία περιλαμβάνει τραπεζικά προϊόντα και

υπηρεσίες με προνομιακούς όρους που εξελίσσονται

και προσαρμόζονται στις ανάγκες των παιδιών,

των εφήβων, των νέων και της οικογένειάς τους

σε κάθε φάση της ζωής τους, απέφερε αύξηση των

υπολοίπων κατά 27%, καθώς και αύξηση του

αριθμού λογαριασμών κατά 15%. Επίσης, ο

τρεχούμενος λογαριασμός «Alpha Μισθοδοσία»

με τα κλιμακούμενα με βάση το ύψος του υπολοίπου

προνομιακά επιτόκια και με άλλες ανταγωνιστικές

παροχές, συνέχισε την επιτυχημένη πορεία του. 

Σημαντική συμβολή στην προσέλκυση κεφαλαίων

είχε και η λειτουργία για δεύτερο έτος του

προγράμματος «Alpha Prime», το οποίο απευθύνεται

στο «mass affluent» τμήμα της αγοράς (κεφάλαια

από Ευρώ 60.000 έως Ευρώ 300.000). Στο πλαίσιο

του προγράμματος «Alpha Prime», το οποίο έχει

σχεδιασθεί στα πρότυπα του Private Banking,

τοποθετούνται εξειδικευμένα Στελέχη σε επιλεγμένα

Καταστήματα ως σύμβουλοι για την προώθηση

ολοκληρωμένων επενδυτικών λύσεων. Επίσης,

στο πρόγραμμα εντάσσεται η χρήση εξειδικευμένου

call center. Ήδη, έχουν τοποθετηθεί 60 σύμβουλοι

σε ισάριθμα Καταστήματα, ο αριθμός των συμβάσεων

ξεπερνά τις 1.600, ενώ έχουν συγκεντρωθεί

κεφάλαια Ευρώ 500 εκατ. περίπου. Στόχος μας

είναι, έως το 2010, να έχουν καλυφθεί 370 θέσεις
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συμβούλων στα Καταστήματα και ο αριθμός των

πελατών να προσεγγίζει τις 62.000. 

Γενικότερα, η πολιτική μας εστιάζεται στην περαι-

τέρω ενδυνάμωση των μακροχρόνιων σχέσεων με

τους πελάτες και της εμπιστοσύνης τους προς τα

προϊόντα μας, προκειμένου να επιτύχουμε ικανοποιη-

τική αύξηση αποταμιευτικών κεφαλαίων και να

βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητά μας, μέσω

των σταυροειδών πωλήσεων, αλλά και των απαραί-

τητων διαρθρωτικών και οργανωτικών αλλαγών. 

Σημαντική συμβολή στην υλοποίηση της πολιτικής

αυτής έχει η ιδρυθείσα εξειδικευμένη Διεύθυνση

Καταθετικών και Επενδυτικών Προϊόντων, η οποία

έχει ως στόχο τη διαμόρφωση ενιαίας στρατηγικής

επενδυτικών και καταθετικών προϊόντων για όλα

τα δίκτυα διανομής, την προσέλκυση κεφαλαίων,

την ανάπτυξη ευρέως φάσματος προϊόντων διαχει-

ρίσεως περιουσίας, καθώς και τη θεμελίωση

ολοκληρωμένης προτάσεως διαχειρίσεως για

πελάτες λιανικής τραπεζικής. Επίσης, στα πιο

πάνω συνέβαλε η επικοινωνία των προσφερό-

μενων προϊόντων, η οποία εντάθηκε μέσα στο

έτος, με βασικούς άξονες την πρωτοπορία των

προϊόντων, τις διαχρονικές αποδόσεις και τις

θεμελιώδεις αξίες της Alpha Bank. 

Νοτιοανατολική Ευρώπη

Η πολιτική μεταρρυθμίσεων που ακολούθησαν οι

χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης τα τελευταία

έτη, σε συνδυασμό με την υλοποίηση σημαντικών

έργων υποδομής και εκσυγχρονισμού, είχε ως

αποτέλεσμα τη διατήρηση της αναπτυξιακής

πορείας των τοπικών οικονομιών σε υψηλά

επίπεδα. Η δυναμική των οικονομιών της

Ρουμανίας και της Βουλγαρίας ενισχύθηκε

σημαντικά και από την πλήρη ένταξή τους στην

Ευρωπαϊκή Ένωση την 1 Ιανουαρίου του 2007. 

Ειδικότερα για τον χρηματοοικονομικό τομέα, τα

υψηλά περιθώρια αναπτύξεως που παρουσιάζει,

δεδομένης της χαμηλής διεισδύσεως των χρηματο-

οικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών, τον

καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικό για τους τραπεζικούς

οργανισμούς των υπολοίπων ευρωπαϊκών κυρίως

χωρών. Για το λόγο αυτό τα τελευταία έτη οι

σημαντικότερες ελληνικές τράπεζες επέλεξαν 

να επεκταθούν στις χώρες της περιοχής, είτε με

εξαγορές είτε με ίδρυση Καταστημάτων, επενδύ-

οντας σημαντικά κεφάλαια.

Το 2007, το μερίδιο αγοράς των ελληνικών

τραπεζών στην περιοχή της Νοτιοανατολικής

Ευρώπης προσεγγίζει το 25% και συνεχίζει να

αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς, παρότι υπάρχει

ισχυρός ανταγωνισμός από σημαντικούς ευρωπαϊ-

κούς χρηματοοικονομικούς ομίλους, όπως η

Société Générale, η Raiffeisen International, η

Unicredit, η Erste Bank κ.ά. Αξίζει να σημειωθεί

ότι η διεθνοποίηση των ελληνικών τραπεζών

εκτείνεται πλέον και πέρα από την περιοχή αυτή,

σε χώρες όπως η Τουρκία, η Ουκρανία, η Ρωσία

και η Αίγυπτος.

Για την Alpha Bank, η δυναμική της επέκταση στις

χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αποτελεί

στρατηγική πρώτης προτεραιότητας, με στόχο να

καθιερωθεί ως περιφερειακή δύναμη. Στο πλαίσιο

της στρατηγικής αυτής, η Τράπεζα ισχυροποίησε το

2007 την παρουσία της στην περιοχή με την ίδρυση

133 Καταστημάτων, υπερκαλύπτοντας τους στόχους

που είχε θέσει στην αρχή του έτους. Έτσι, το
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Δίκτυό μας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ανήλθε

την 31.12.2007 στα 403 Καταστήματα, ενώ το

Προσωπικό προσεγγίζει τα 5.000 άτομα. Για το

2008 έχει προγραμματισθεί η ενίσχυση του Δικτύου

με ακόμη μεγαλύτερο αριθμό Καταστημάτων, με

απώτερο στόχο την υλοποίηση του επιχειρησιακού

μας σχεδίου Agenda 2010 που προβλέπει Δίκτυο

άνω των 1.000 Καταστημάτων στην περιοχή,

αριθμός διπλάσιος από τα Καταστήματα που θα

διαθέτουμε τότε στην Ελλάδα.

Παρά το γεγονός ότι τα νέα Καταστήματα, λόγω του

περιορισμένου χρόνου λειτουργίας τους εντός του

2007, δεν έχουν αποδώσει ακόμη τα αναμενόμενα

μεγέθη και αποτελέσματα, οι επιδόσεις τους είναι

ήδη εντυπωσιακές. Τα κέρδη από τις δραστηριό-

τητες στην περιοχή ανήλθαν σε Ευρώ 117 εκατ.

σημειώνοντας αύξηση κατά 67% σε σχέση με το

2006. Οι χορηγήσεις αυξήθηκαν κατά 88%, ρυθμός

υπερδιπλάσιος του ρυθμού αυξήσεως της αγοράς,

και ανήλθαν σε Ευρώ 7,6 δισ. Το μέγεθος αυτό

αντιστοιχεί περίπου στο 18% του συνόλου των

χορηγήσεων σε ενοποιημένη βάση από 12% το

2006. Επίσης, σημαντική αύξηση σημείωσαν και 

οι καταθέσεις κατά 46%, ανερχόμενες σε Ευρώ 5,3

δισ., μέγεθος που αντιστοιχεί στο 15% των

συνολικών καταθέσεων του Ομίλου. Καθώς θα

«ωριμάζουν» τα Καταστήματα που ανοίχθηκαν τα

προηγούμενα χρόνια και θα προστίθεται ακόμη

μεγαλύτερος αριθμός κατά τα αμέσως επόμενα, 

οι επιδόσεις μας θα βαίνουν αυξανόμενες. Σε αυτό

θα συντελέσει το γεγονός ότι, με την μεγαλύτερη

διείσδυσή μας στην περιοχή, θα αυξάνεται η

αναγνωρισιμότητα, καθώς και η εμπιστοσύνη των

πελατών στο όνομα της Alpha Bank. Ιδιαιτέρως 

ο τομέας της λιανικής τραπεζικής θα συνεχίσει να

αναπτύσσεται με ταχύτερο ρυθμό, από χαμηλή

βάση, με την προσέλκυση πελατείας να βασίζεται

στην προώθηση νέων προϊόντων και στην υψηλή

ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών.

Στόχος μας είναι να ισχυροποιήσουμε τη θέση μας

και να αποκτήσουμε το μέγεθος εκείνο που θα μας

κατατάσσει στις πρώτες θέσεις της αγοράς. Η

εντυπωσιακή αύξηση των μεγεθών μας το 2007

είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί το μερίδιό μας

στην αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης από

5,7% το 2006 σε 7,3% το 2007. Τα στοιχεία αυτά

δείχνουν ότι βρισκόμαστε σε σωστή πορεία, ώστε

να επιτύχουμε μερίδιο αγοράς άνω του 12% έως

το 2010, που θέσαμε ως στόχο στο επικαιροποιη-

μένο επιχειρησιακό μας σχέδιο Agenda 2010.

Το 2007, εκτός της δυναμικής επεκτάσεως του

δικτύου των Καταστημάτων μας, προχωρήσαμε και

σε άλλες εξίσου σημαντικές ενέργειες, προκειμένου

να ισχυροποιήσουμε την παρουσία μας στις

εγχώριες αγορές παρέχοντας στην πελατεία μας

ολοκληρωμένες και ποιοτικά εφάμιλλες με της

Ελλάδος υπηρεσίες και προϊόντα. Στον τομέα της

λιανικής τραπεζικής ειδικότερα, ένας σημαντικός

αριθμός νέων προϊόντων παρουσιάσθηκε στις κατά

τόπους αγορές. Πολλά από αυτά τα προϊόντα έχουν

ήδη κυκλοφορήσει στην ελληνική αγορά, οπότε

είμαστε σε θέση να μεταφέρουμε επιτυχώς την

εμπειρία και την τεχνογνωσία που έχουμε αποκτήσει.

Ακόμη, το πρόγραμμα εγκαταστάσεως ΑΤΜ στα

Καταστήματά μας συνεχίσθηκε, καθώς η χρήση των

πιστωτικών και χρεωστικών καρτών παρουσίασε

και το 2007 έντονη ανάπτυξη. Οι υπηρεσίες που

προσφέρονται μέσω εναλλακτικών δικτύων τραπε-

ζικής, όπως web-banking, phone banking κ.ά.

συνέχισαν να αναπτύσσονται επίσης με ταχύ ρυθμό.
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Παράλληλα, συνεχίσθηκε το έργο δημιουργίας

κοινού προτύπου υποδομών συστημάτων πληροφο-

ρικής των Μονάδων της Τραπέζης στην περιοχή.

Γενικότερα, εφαρμόζουμε ενιαία συστήματα και

πολιτική σε όλες τις βασικές λειτουργίες (διαχείριση

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

εγχώριο πρότυπο, προσαρμοσμένο βεβαίως στο

ρυθμιστικό και νομικό πλαίσιο και στις ιδιαίτερες

συνθήκες της κάθε χώρας. Επιδίωξή μας είναι τα

Καταστήματά μας να λειτουργούν από την πρώτη

ημέρα κατά τα πρότυπα της Alpha Bank στην

Ελλάδα, προκειμένου σε σύντομο χρονικό διάστημα

τα κεφάλαιά μας να έχουν την ίδια υψηλή απόδοση

που έχουν και στις υπόλοιπες δραστηριότητές μας.

Ρουμανία
Η Τράπεζα έχει αυξημένο ενδιαφέρον για την

αγορά της Ρουμανίας, γεγονός που αποδεικνύεται

και από τη συνεχή επί 13 έτη παρουσία της, καθώς

ήταν η πρώτη ξένη Τράπεζα που εισήλθε στην

εγχώρια αγορά. Σήμερα η Alpha Bank Romania,

έχοντας σημαντική παρουσία στις κυριότερες

πόλεις της χώρας, λειτουργεί με 125 Καταστήματα

έναντι 70 στο τέλος του 2006 και 1.757 άτομα

Προσωπικό. Εκτός από τα παραδοσιακού τύπου

Καταστήματα, η Alpha Bank Romania προωθεί ένα

νέο τύπο Καταστημάτων, το «Alpha Point», που

διαθέτει συγκεκριμένα προϊόντα λιανικής τραπεζικής.

Τα Καταστήματα αυτά δημιουργούνται κυρίως μέσα

σε εμπορικά κέντρα και οι πελάτες έχουν άμεση

πρόσβαση σε χρηματοοικονομικά προϊόντα και

υπηρεσίες σε ένα πιο οικείο περιβάλλον.

Το 2007 ήταν έτος εξαιρετικών επιδόσεων για την

Alpha Bank Romania. Στον τομέα των χορηγήσεων

σημειώθηκε ετήσια αύξηση 126%, υπερδιπλάσια

της αυξήσεως της αγοράς. Το μερίδιο αγοράς

ανήλθε σε 6,5% από 4,3% το 2006, κατατάσσοντας

την Τράπεζα στις πέντε μεγαλύτερες της χώρας

ενώ κατέχει πρωτεύουσα θέση στην παραγωγικό-

τητα του κλάδου σε όρους χορηγήσεων ανά

Κατάστημα. Από τις επιμέρους κατηγορίες, εντυπω-

σιακή ήταν η αύξηση στην καταναλωτική πίστη με

ποσοστό 246%. Επίσης, στα στεγαστικά δάνεια

σημειώθηκε ετήσια αύξηση 189%, ανεβάζοντας το

μερίδιό μας αγοράς στο 8,5% από 4,9% το 2006.

Σημαντική συμβολή στην έντονη ανάπτυξη της

στεγαστικής πίστεως έχει η ικανότητα της Τραπέζης

να προσφέρει ευέλικτα προϊόντα και υπηρεσίες

στους αγοραστές κατοικιών, αλλά και στους

κατασκευαστές, όπου κατά τη διάρκεια του 2007

χρηματοδοτήσαμε την ανέγερση δέκα συγκροτημάτων

πολυκατοικιών στο Βουκουρέστι.

Επίσης και στον τομέα των καταθέσεων επιτύχαμε

αύξηση 43%, σχεδόν διπλάσια από αυτή της αγοράς.

Στις υψηλές αυτές επιδόσεις συνέβαλαν τα νέα

δανειακά και καταθετικά προϊόντα που προωθή-

θηκαν κατά τη διάρκεια του έτους. Συγκεκριμένα,

στον τομέα των καταναλωτικών δανείων δημιουργή-

θηκε το νέο προσωπικό δάνειο «Alpha Open»

που επιτρέπει στον πελάτη να δανεισθεί οποιαδή-

ποτε στιγμή, οποιοδήποτε ποσό εντός ενός

εξατομικευμένου ορίου. Επίσης, κυκλοφόρησε και

στην αγορά της Ρουμανίας το πετυχημένο κατανα-

λωτικό δάνειο «Alpha All in One» για μεταφορά

οφειλών καρτών και δανείων. Στον τομέα των

καρτών, δημιουργήθηκε επίσης το «Alpha Club»,

το πρώτο πρόγραμμα επιβραβεύσεως για ιδιώτες

στην Ρουμανία. Τέλος, τον Οκτώβριο παρουσιάσθηκε

το καταθετικό προϊόν «Alpha Dream», ο πρώτος

λογαριασμός ταμιευτηρίου για παιδιά.

Εκτός από τις τραπεζικές εργασίες, οι δραστηριότητες
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της Alpha Bank Romania, μέσω των θυγατρικών

της, επεκτείνονται και στους τομείς leasing,

investment banking, χρηματιστηριακών πράξεων

και χρηματοοικονομικών συμβουλών. Ειδικότερα,

η Alpha Leasing Romania ήταν η πρώτη εταιρία

leasing στη Ρουμανία, η οποία εντάχθηκε στους

φακέλους της κεντρικής τραπέζης, ώστε να

εποπτεύεται από αυτή ως μη τραπεζικός χρηματο-

πιστωτικός οργανισμός, σύμφωνα με το νέο

σχετικό νομικό πλαίσιο που εφαρμόζεται στη

χώρα. Στόχος της Εταιρίας είναι να αποκτήσει

ηγετική θέση στην αγορά leasing της Ρουμανίας

προσφέροντας παράλληλα τις καλύτερες λύσεις

στην πελατεία.

Η ισχυρή θέση της Alpha Bank Romania στην

εγχώρια αγορά επιβεβαιώνεται και από τον σημαντικό

αριθμό τιμητικών διακρίσεων που της απονεμή-

θηκαν κατά τη διάρκεια του έτους. Έτσι, το περιοδικό

Diplomat σε συνεργασία με την Ελληνική Πρεσβεία

στην Ρουμανία την επέλεξαν ως «Best Greek

Success Story» για τη συνεισφορά της στην

ανάπτυξη των χρηματοοικονομικών προϊόντων.

Επίσης, το καταθετικό προϊόν «Alpha Dream»

ανακηρύχθηκε ως το «Best Banking Product» από

το έγκυρο οικονομικό περιοδικό Piata Financiara

Magazine. Τέλος, το περιοδικό Bucharest Business

Week απένειμε στην Alpha Bank Romania τον

τίτλο της «Καλύτερης Επιχειρηματικής Τραπέζης

της Χρονιάς» («Best Corporate Bank of the Year»).

Το έτος 2008 η ανάπτυξη της Τραπέζης θα

βασισθεί στη συνεχιζόμενη επέκταση του δικτύου

Καταστημάτων της σε όλες τις βασικές πόλεις της

Ρουμανίας, στην αύξηση των POS, στα νέα προϊόντα

που σχεδιάζονται, καθώς και σε μία δυναμική

διαφημιστική εκστρατεία για την προώθησή τους.

Το ενδιαφέρον της Τραπέζης για την αγορά της

Ρουμανίας, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή της

Νοτιοανατολικής Ευρώπης, επιβεβαιώνεται και

από το γεγονός ότι το Βουκουρέστι επελέγη για

την παρουσίαση του επιχειρησιακού σχεδίου

Agenda 2010, σε επενδυτική ημερίδα που διοργα-

νώθηκε με μεγάλη επιτυχία τον Απρίλιο 2007.

Αυτό το επιχειρησιακό σχέδιο έχει ήδη επικαιρο-

ποιηθεί, επιταχύνοντας τις δραστηριότητές μας στη

Ρουμανία και ενισχύοντας την παρουσία μας με

380 Καταστήματα έως το τέλος του 2010.

Βουλγαρία
Η Τράπεζα δραστηριοποιείται από το 1995 στη

Βουλγαρία ενισχύοντας σημαντικά την παρουσία

της κατά το 2007 με την ίδρυση 35 νέων

Καταστημάτων. Στο τέλος του έτους το δίκτυο 

των Καταστημάτων μας στην χώρα αριθμούσε 80

Καταστήματα, με 550 άτομα Προσωπικό, διαθέτοντας

παρουσία σε όλες τις πόλεις άνω των 20.000

κατοίκων. Στα επόμενα έτη η επέκτασή μας στην

Βουλγαρία προγραμματίζεται να είναι ακόμη

εντονότερη, ώστε στο τέλος του 2010 να

λειτουργούμε με 230 Καταστήματα.

Η δυναμική επέκταση σε όλες τις τραπεζικές

εργασίες είχε ως αποτέλεσμα την εντυπωσιακή

αύξηση των χορηγήσεων και των καταθέσεων.

Συγκεκριμένα, οι χορηγήσεις αυξήθηκαν κατά

213%, ενώ τα υπόλοιπα καταθέσεων αυξήθηκαν

κατά 135%. Στις χορηγήσεις, το μερίδιο αγοράς

ανήλθε σε 3,4% σημειώνοντας αύξηση κατά 1,6

ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2006.

Στην αγορά της Βουλγαρίας παρέχουμε εκτενή

σειρά προϊόντων και υπηρεσιών προς τις

επιχειρήσεις, ενώ δίδουμε ιδιαίτερη έμφαση στην
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ανάπτυξη αντίστοιχων προϊόντων προς τους

ιδιώτες, με τα προϊόντα που παρέχονται από την

Τράπεζα στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, στον τομέα

των στεγαστικών δανείων αναμορφώσαμε τους

όρους και την ποιότητα σε τέσσερα προϊόντα μας

ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικά και παράλληλα

δημιουργήσαμε το νέο «Επισκευαστικό Δάνειο».

Στον τομέα των καταναλωτικών δανείων τροποποιή-

σαμε τα χαρακτηριστικά του δανείου «Alpha

Vacation Loan» με γνώμονα την καλύτερη

εξυπηρέτηση των πελατών μας, ενώ προωθήσαμε

και στη βουλγαρική αγορά το πετυχημένο κατανα-

λωτικό δάνειο «Alpha All in One» για συγκέντρωση

οφειλών από κάρτες και δάνεια. Τέλος, στον τομέα

των καταθέσεων, τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2007

πραγματοποιήθηκε η διαφημιστική παρουσίαση και

προώθηση του λογαριασμού «Alpha Future» που

απευθύνεται σε παιδιά και νέους έως 18 ετών. 

Η προώθηση των προϊόντων μας είχε άριστα αποτε-

λέσματα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το τελευταίο

τρίμηνο του 2007 δώσαμε 3.231 καταναλωτικά

δάνεια, τριπλάσια σε σχέση με του προηγουμένου

τριμήνου, ενώ ο αριθμός των λογαριασμών

καταθέσεων ανήλθε σε 65.000, αυξημένος κατά

50% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο. 

Σερβία
Η παρουσία μας στη Σερβία χρονολογείται από το

2002 με τη λειτουργία τριών Καταστημάτων. Έτος

σταθμός όμως για την ανάπτυξη των δραστηριο-

τήτων μας στη χώρα ήταν το 2005 με την απόκτηση

της έβδομης μεγαλύτερης σερβικής τραπέζης, της

Jubanka, η οποία μετονομάσθηκε σε Alpha Bank

Beograd και μετέπειτα σε Alpha Bank Srbija. Το

2007 συνεχίσθηκε η υλοποίηση ενός εκτεταμένου

προγράμματος ανακαινίσεων ή μεταστεγάσεων των

περισσοτέρων από τα Καταστήματα και τις Κεντρικές

Υπηρεσίες της Alpha Bank Srbija, ενώ ταυτοχρό-

νως ενισχύθηκε το δίκτυό μας με την ίδρυση 27

νέων Καταστημάτων, ανεβάζοντας τον αριθμό τους

σε 130. Το απασχολούμενο Προσωπικό έφτασε τα

1.450 άτομα, τα οποία συμμετείχαν σε τραπεζικά

και διοικητικά εκπαιδευτικά προγράμματα συνολικής

διάρκειας 15.000 ωρών.

Το 2007 η ανάπτυξη των μεγεθών μας επιταχύνθηκε,

επιτυγχάνοντας ρυθμούς αυξήσεως υψηλότερους

της αγοράς. Συγκεκριμένα το σύνολο ενεργητικού

αυξήθηκε κατά 76%, τα υπόλοιπα χορηγήσεων

κατά 78% και τα αποταμιευτικά κεφάλαια κατά

64%. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προαναφερθείσες

αυξήσεις μεγεθών επετεύχθησαν διατηρώντας την

άριστη ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου,

σύμφωνα πάντα με την ενιαία πολιτική διαχειρί-

σεως κινδύνου της Τραπέζης. Ακόμη, ο αριθμός

πελατών στη λιανική τραπεζική αυξήθηκε πάνω

από 30%, ενώ στις επιχειρήσεις κατά 87%,

ανεβάζοντας τον αριθμό τους στους 265.000

ιδιώτες, 23.500 επαγγελματίες και 12.500 επιχει-

ρήσεις. Ήδη, στην αγορά χορηγήσεων της Σερβίας

κατέχουμε αξιόλογο μερίδιο της τάξεως του 5,7%,

ενισχυμένο κατά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες, το

οποίο μας διατηρεί στις πρώτες θέσεις της αγοράς.  

Η Alpha Bank Srbija προσφέρει μία εκτενή σειρά

τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών, συμπερι-

λαμβανομένων προσωπικών και εταιρικών καρτών,

καθώς και χρηματιστηριακών υπηρεσιών. Αποτελεί

έναν από τους βασικούς εκδότες καρτών Visa στη

Σερβία και διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο ΑΤΜ

και POS, ενώ προσφέρει και υπηρεσίες Web

Banking. To 2007 η Τράπεζα ανασχεδίασε αρκετά
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τραπεζικά προϊόντα, με κυριότερα τα στεγαστικά

δάνεια, τα δάνεια αυτοκινήτων και τις πιστωτικές

κάρτες, με σκοπό να αξιοποιήσει καλύτερα τη

σημαντική αύξηση της αγοράς χορηγήσεων και να

καλύψει τις διευρυνόμενες ανάγκες των καταναλωτών.

Για το 2008 ο κύριος στόχος της Τραπέζης είναι να

συνεχισθεί σε όλους τους τομείς των χρηματο-

πιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών η δυναμική

ανάπτυξη. Αυτό πρόκειται να επιτευχθεί με τη

δημιουργία περισσότερων συνεργιών μεταξύ της

λιανικής τραπεζικής και της τραπεζικής μεσαίων

και μεγάλων επιχειρήσεων, καθώς και με τη

διεύρυνση των δραστηριοτήτων μας στους τομείς

leasing, factoring, asset management, στις

ασφαλιστικές πρακτορεύσεις και στην κίνηση

κεφαλαίων. Για την αξιοποίηση των ευκαιριών που

δημιουργεί η ταχύτατα αναπτυσσόμενη αγορά

ακινήτων στην Σερβία, ιδρύθηκε τον Αύγουστο

2006 η θυγατρική εταιρία Alpha Real Estate. 

Στο πλαίσιο της δυναμικής επεκτάσεως του

δικτύου στη χώρα, στο επιχειρησιακό μας σχέδιο

εντάσσεται ο διπλασιασμός του αριθμού των

Καταστημάτων έως το 2010, γεγονός που αναμέ-

νεται να δώσει ανάλογη αύξηση στο μερίδιο που

κατέχουμε στην αγορά.

Αλβανία
Η Τράπεζα δραστηριοποιείται στην Αλβανία με 

20 Καταστήματα, τα οποία υποστηρίζονται από

ισάριθμα ΑΤΜ που καλύπτουν όλες τις μεγάλες

πόλεις της χώρας. Με μερίδιο αγοράς στις

χορηγήσεις που διαμορφώνεται στο 11% περίπου,

τα μεγέθη μας εξακολουθούν να αυξάνονται με

υψηλό ετήσιο ρυθμό. Έτσι, το 2007 το σύνολο 

των χορηγήσεων σημείωσε αύξηση 53%, με τις

χρηματοδοτήσεις προς ιδιώτες, που αποτελούν

πλέον το 50% του χαρτοφυλακίου μας, να αυξά-

νονται με ακόμη εντονότερο ρυθμό, της τάξεως

του 72%. Εξίσου σημαντική ήταν και η αύξηση της

κερδοφορίας σε Ευρώ 13,1 εκατ. ή σε ποσοστό 35%.

Οι επιδόσεις αυτές, ιδιαιτέρως στη στεγαστική και

καταναλωτική πίστη, είναι αποτέλεσμα συστημα-

τικής προσπάθειας η οποία υποστηρίζεται από νέα,

σύγχρονα και υψηλής ποιότητας προϊόντα και

υπηρεσίες. Έτσι, κατά τη διάρκεια του 2007

παρουσιάσαμε δύο νέα καταναλωτικά δάνεια για

σπουδαστές, το «Alpha Undergraduate Student

Loan» και το «Alpha Graduate Student Loan»,

ενώ παράλληλα δημιουργήσαμε το στεγαστικό

δάνειο «Adjustable Rate Mortgage», με

δυνατότητα επιλογής μεταξύ κυμαινόμενου και

σταθερού επιτοκίου. Επίσης, συνεχίσαμε την

προώθηση των χρεωστικών και πιστωτικών καρτών

Visa, ενώ έχει ήδη συμφωνηθεί η αποκλειστική

συνεργασία μας σε έκδοση καρτών και εκκαθα-

ρίσεων συναλλαγών με την American Express 

για την τοπική αγορά. 

Ανάλογη των χορηγήσεων αύξηση σημειώθηκε και

στις καταθέσεις με ετήσιο ρυθμό 55%, απόδειξη

της μεγάλης ανταποκρίσεως και εμπιστοσύνης των

πελατών στα νέα καταθετικά μας προϊόντα. Κατά το

2007 παρουσιάσθηκαν στην αγορά, μεταξύ άλλων,

τα προϊόντα προθεσμιακών καταθέσεων «Indexed

Time Deposits», «Time Depo Monthly

Income» και «Time Depo in Advance», καθώς

και οι λογαριασμοί «Alpha Savings Plus» και

«Alpha Premier». Ειδικά, ο λογαριασμός «Alpha

Premier», ο οποίος διατίθεται στην αγορά από τον

Απρίλιο του 2007, έχει μεγάλη ανταπόκριση στην

πελατεία και ήδη έχουν ανοιχθεί 10.000 λογαριασμοί.
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Οι προσπάθειές μας για ακόμη μεγαλύτερη διείσδυση

στη λιανική κυρίως τραπεζική συνεχίζονται και το

2008 με τη δημιουργία «πακέτου υπηρεσιών» σε

μετανάστες στην Ελλάδα υπό την ονομασία «Alpha

Transfer», καθώς και τον νέο φοιτητικό λογαριασμό

«Student Account».

Βεβαίως οι πωλήσεις υποστηρίχθηκαν και με τη

διαφημιστική προβολή των προϊόντων και υπηρε-

σιών που παρέχουμε στην Αλβανία. Ενδεικτικά

αναφέρεται η προβολή των προϊόντων μας στο νέο

αεροδρόμιο των Τιράνων, η διανομή εντύπων στα

σύνορα μεταξύ Ελλάδος και Αλβανίας για το νέο

καταθετικό προϊόν «Alpha Transfer», καθώς και 

η προβολή του στο δίκτυο της Τραπέζης στην Ελλάδα,

και τέλος, η συμμετοχή μας με περίπτερο στην

έκθεση Inter-Korca 2007, που πραγματοποιήθηκε

στην Κορυτσά. 

Π.Γ.Δ.Μ.
Η Alpha Bank εισήλθε στην αγορά της Π.Γ.Δ.Μ. 

το 2000 με την εξαγορά της Kreditna Banka AD

Skopje, η οποία μετονομάσθηκε σε Alpha Bank

Skopje. Σήμερα η Alpha Bank Skopje, με 15

Καταστήματα, 14 ΑΤΜ και 189 άτομα Προσωπικό,

κατατάσσεται στις μεσαίου μεγέθους τράπεζες της

χώρας κατέχοντας την πέμπτη θέση ως προς τις

χορηγήσεις, με μερίδιο που υπερβαίνει το 4%. 

Το 2007 η Alpha Bank Skopje σημείωσε αύξηση

του δανειακού χαρτοφυλακίου της κατά 79%,

ρυθμός υπερδιπλάσιος σε σχέση με την αγορά. Η

αύξηση αυτή στηρίχθηκε σε σημαντικές ενέργειες,

κυρίως στον τομέα της λιανικής τραπεζικής, με

αποτέλεσμα τα υπόλοιπα στη στεγαστική και κατανα-

λωτική πίστη να υπερδιπλασιασθούν. Αναλυτικότερα,

εμπλουτίσθηκαν και αναπροσαρμόσθηκαν στις

συνθήκες της αγοράς και του ανταγωνισμού τα

καταναλωτικά και στεγαστικά προϊόντα, ενώ

παράλληλα παρουσιάσθηκαν το καταναλωτικό

δάνειο «Alpha All in One» για τη συγκέντρωση

οφειλών από κάρτες και καταναλωτικά δάνεια

άλλων τραπεζών, το καταναλωτικό δάνειο για την

αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων «Alpha

Used Car Loan», το οποίο προωθείται μέσω

συνεργαζομένων επιχειρήσεων, και το καταναλω-

τικό δάνειο «Fast» με άμεση έγκριση έως Ευρώ

500. Στον τομέα των καρτών πραγματοποιήθηκαν

κατά τη διάρκεια του έτους εκδηλώσεις, χορηγίες

και διαφημιστική προβολή της νέας κάρτας

American Express.

Σημαντικό έργο για το 2007 ήταν η αναβάθμιση

των μηχανογραφικών συστημάτων της Τραπέζης

και οι αναγκαίες προσαρμογές τους για την

εγκατάσταση του νέου συστήματος Flexcube, το

οποίο θα εφαρμοσθεί και σε άλλες χώρες όπου

έχουμε παρουσία, καθώς και η εγκατάσταση ενός

συστήματος για την παρακολούθηση του τοπικού

συστήματος πληρωμών.

Κύπρος
Η παρουσία της Alpha Bank στην Κύπρο ξεκίνησε

το 1998 με την εξαγορά της Lombard Natwest

Bank, η οποία μετονομάσθηκε σε Alpha Bank

Limited και προσφάτως σε Alpha Bank Cyprus Ltd.

Την 31.12.2007 η Alpha Bank Cyprus απασχο-

λούσε 700 Υπαλλήλους και διέθετε ένα σύγχρονο

δίκτυο 33 Καταστημάτων, που καλύπτει όλες τις

πόλεις της Κύπρου. Το δίκτυο Καταστημάτων

πλαισιώνεται αποτελεσματικά από τις υπηρεσίες

εναλλακτικών δικτύων ΑΤΜ και Internet Banking,

καθώς επίσης και από υπηρεσίες SMS Banking,
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δίδοντας στους πελάτες τη δυνατότητα προσβάσεως

σε πληροφορίες λογαριασμών μέσω κινητών

τηλεφώνων. 

Παρά το γεγονός ότι η Κυπριακή αγορά χαρακτη-

ρίζεται ως ώριμη αγορά με έντονο ανταγωνισμό, 

η Alpha Bank Cyprus επέτυχε και το έτος 2007

σημαντικά υψηλότερο ετήσιο ρυθμό αυξήσεως των

μεγεθών της, σε σχέση με το σύνολο της αγοράς,

τόσο στις χορηγήσεις με αύξηση 59%, όσο και στις

καταθέσεις με 42%. Έτσι τα υπόλοιπα των χρηματο-

δοτήσεων ανήλθαν σε Ευρώ 3,4 δισ. ενισχύοντας

το μερίδιό μας στην αγορά κατά 2,1 ποσοστιαίες

μονάδες, από 10,2% που ήταν το 2006 σε 12,3 %

το 2007. Με το μερίδιο αυτό η Alpha Bank Cyprus

κατατάσσεται στην τρίτη θέση στην κυπριακή

αγορά. Σημαντική συμβολή στις εξαιρετικές αυτές

επιδόσεις είχε ο τομέας των στεγαστικών δανείων,

τα υπόλοιπα των οποίων αυξήθηκαν κατά 108%

έναντι αυξήσεως 42% του συνόλου της αγοράς,

ανεβάζοντας το μερίδιό μας στο 18%. Παράλληλα,

με την αύξηση των μεγεθών, σημειώθηκε και

βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Alpha Bank

Cyprus, ώστε τα κέρδη προ φόρων να αυξηθούν

κατά 73% σε Ευρώ 77 εκατ.

Η είσοδος της Κυπριακής οικονομίας στην ευρω-

ζώνη την 1.1.2008 επιβεβαιώνει την πολιτική μας

για ενδυνάμωση των δραστηριοτήτων μας στην

χώρα. Σημειώνεται ότι, η Τράπεζα πρωτοστάτησε

κατά το 2007 στην ενημέρωση των πελατών της

για την εισαγωγή του Ευρώ με διοργάνωση στις

πόλεις της Κύπρου ενημερωτικών εκδηλώσεων,

στις οποίες παρευρίσκοντο μέλη της Κυβερνήσεως,

της Κεντρικής Τραπέζης, καθώς και οι Τοπικές

Αρχές.

Στις άμεσες προτεραιότητες της Alpha Bank

Cyprus για το 2008 εντάσσονται η αξιοποίηση των

δυνατοτήτων στον τομέα διεθνών δραστηριοτήτων

με στόχο την προσέλκυση καταθέσεων, η αύξηση

προμηθειών μέσω της διευρύνσεως του ρόλου 

του Γραφείου Αντιπροσωπείας στη Μόσχα και η

εκμετάλλευση της διεθνούς παρουσίας του Ομίλου

για διοχέτευση εργασιών στην Κύπρο. Παράλληλα,

στον τομέα των στεγαστικών δανείων στοχεύουμε

στην αξιοποίηση της ζητήσεως από συνταξιούχους

άλλων Ευρωπαϊκών χωρών κυρίως για εξοχική

κατοικία. 

Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις

Στις χρηματοδοτήσεις των μεσαίων και μεγάλων

επιχειρήσεων η Alpha Bank κατέχει επί μακρόν την

πρώτη θέση στην αγορά. Το γεγονός αυτό είναι

απόρροια της πάγιας πολιτικής μας που συνίσταται

στην παροχή υψηλής και συνεχώς βελτιούμενης

ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών αλλά και της

δημιουργίας μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης

με αυτό το υψηλών απαιτήσεων τμήμα της αγοράς.

Η εμπειρία και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που

έχουμε αναπτύξει όλα αυτά τα έτη σε συνδυασμό

με το ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον που

επικράτησε κατά το 2007, είχε ως αποτέλεσμα την

περαιτέρω ενίσχυση των μεγεθών και των εσόδων

μας αλλά και την αναβάθμιση της ποιότητας του

χαρτοφυλακίου των δανείων προς μεσαίες και

μεγάλες επιχειρήσεις.

Αναλυτικότερα, οι χρηματοδοτήσεις προς μεγάλες

επιχειρήσεις στην Ελλάδα (χωρίς χρηματοδοτικές

μισθώσεις και factoring) ανήλθαν σε Ευρώ 9,2 δισ.
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σημειώνοντας σημαντική αύξηση της τάξεως του

26,3% και συνεισφέροντας έτσι ουσιαστικά στη

διατήρηση της πρώτης θέσεως της Τραπέζης στην

αγορά της επιχειρηματικής πίστεως με μερίδιο 16,8%.

Παράλληλα, η ποιότητα του χαρτοφυλακίου πιστο-

δοτήσεων διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα και 

η αποδοτικότητά του σημείωσε βελτίωση λόγω

αναπτύξεως των εσόδων από συνέργειες και

πραγματοποίηση σταυροειδών πωλήσεων προϊόντων

και υπηρεσιών (λιανική τραπεζική, leasing, factoring,

treasury, κ.ά.).

Η διαχείριση και ο συντονισμός των σχέσεων της

Τραπέζης με μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους

(με κύκλο εργασιών άνω των Ευρώ 75 εκατ.), 

στην Eλλάδα και το εξωτερικό γίνεται με μεγάλη

επιτυχία από τη Διεύθυνση Corporate Banking 

η οποία διαχειρίζεται 180 Ομίλους επιχειρήσεων

του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα με περισσότερες

από 1.700 επιχειρήσεις που διακρίνονται για 

την εγχώρια ή/και τη διεθνή δραστηριότητά τους. 

Η επιλογή των πελατών στηρίζεται σε ένα σύστημα

ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων, με αποτέλεσμα

τη δημιουργία ενός ισχυρού χαρτοφυλακίου χορη-

γήσεων το οποίο συνδυάζει διαχρονικά χαμηλό

βαθμό πιστωτικού κινδύνου και ικανοποιητική

αποδοτικότητα.

Επιπροσθέτως, η Διεύθυνση Corporate Banking,

μαζί με τις συναρμόδιες Μονάδες, έχει ενεργό

ρόλο στη διοργάνωση ή/και συμμετοχή σημαντικών

κοινοπρακτικών και ομολογιακών δανείων μεγάλων

επιχειρήσεων της ελληνικής αγοράς. Το γεγονός

αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα αυξανόμενο ποσοστό

χρηματοδοτήσεων να αντιπροσωπεύεται από

ομολογιακά και κοινοπρακτικά δάνεια, δίδοντας

πρωτεύουσα θέση στην Τράπεζα και στην εν λόγω

αγορά δανείων.

΄Οσον αφορά τις εργασίες προς τις μεσαίες

επιχειρήσεις, το 2007 ήταν έτος ανασχεδιασμού

των λειτουργιών, ώστε να εφαρμοσθεί και στον

τομέα αυτό ένα κεντροποιημένο σχήμα διαχειρί-

σεως των σχέσεών μας με τους πελάτες.

Στο πλαίσιο της νέας οργανωτικής δομής δημιουρ-

γήθηκε η Διεύθυνση Σχεδιασμού Χρηματοδοτήσεων

Μεσαίων Επιχειρήσεων και δύο Διευθύνσεις Επιχειρη-

ματικών Κέντρων με σκοπό την εποπτεία και τον

συντονισμό των εργασιών των Επιχειρηματικών

Κέντρων τα οποία διαχειρίζονται τις σχέσεις με το

σύνολο των μεσαίων επιχειρήσεων της Τραπέζης.

Με αυτές τις οργανωτικές αλλαγές στον τομέα των

μεσαίων επιχειρήσεων, επιδιώκουμε όχι μόνον τη

βελτίωση του επιπέδου εξυπηρετήσεως των πελα-

τών μας αλλά και την εναρμόνιση με το κανονιστικό

πλαίσιο, βάσει του οποίου θα πρέπει να διαχωρίζεται

η εγκριτική από την συναλλακτική δραστηριότητα.

Το χαρτοφυλάκιό μας ανήλθε στο τέλος του έτους

σε Ευρώ 5,2 δισ., αποτελούμενο από 5.050

ενεργούς πελάτες σε σύνολο περίπου 10.000

εταιριών μεσαίου μεγέθους που δραστηριοποιούνται

στην ελληνική αγορά. Από αυτούς, το 50% περίπου

έχει κατανεμηθεί σε τρία Επιχειρηματικά Κέντρα

που λειτουργούν ήδη με μεγάλη επιτυχία, ενώ

εντός του 2008 θα ολοκληρωθεί η διαδικασία με τη

λειτουργία και των υπολοίπων επτά Επιχειρηματικών

Κέντρων από τα δέκα που προβλέπονται συνολικά.

Τα Επιχειρηματικά Κέντρα στελεχωμένα με άρτια

εκπαιδευμένο προσωπικό, παρέχουν σύγχρονα

προϊόντα και υπηρεσίες, για να καλύπτουν

συνολικά τις ανάγκες των πελατών μας. Ιδιαίτερη

έμφαση δίδεται στην εκπαίδευση των λειτουργών

των Επιχειρηματικών Κέντρων στους τομείς των

πωλήσεων, της επικοινωνίας, της διαχειρίσεως
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των σχέσεων με τους πελάτες και της πιστωτικής

αναλύσεως. Στόχος είναι, αφενός η αύξηση των

μεγεθών και των εσόδων της Τραπέζης μέσω της

ενεργητικότερης διαχειρίσεως του υφιστάμενου

πελατολογίου, της προσεγγίσεως νέων πελατών,

της αναπτύξεως σταυροειδών πωλήσεων με

έμφαση σε χρηματοδοτικά προϊόντα leasing και

factoring και αφετέρου η διασφάλιση και περαιτέρω

βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου με τη

συνεχή αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας

των πελατών, τον άμεσο εντοπισμό τυχόν προβλη-

μάτων και την ταχεία επίλυσή τους.

Χρηματοδότηση Ναυτιλίας 
Τα τελευταία δέκα έτη, η Τράπεζα δραστηριοποιείται

με επιτυχία στον χώρο των χρηματοδοτήσεων και

της παροχής εξειδικευμένων τραπεζικών προϊόντων

και υπηρεσιών (εμβάσματα, μετατροπές νομισμά-

των, interest και currency Swaps και άλλα

παράγωγα) προς την ελληνόκτητη ποντοπόρο

ναυτιλία και την ελληνική ακτοπλοΐα. Το 2007

αυξήθηκε σημαντικά ο όγκος των ναυτιλιακών

χρηματοδοτήσεων, προσθέτοντας επιλεκτικά και

νέους πελάτες στο χαρτοφυλάκιό της, το οποίο

αποτελείται πλέον από 150 ομίλους. Επιπροσθέτως,

αναπτύχθηκε περαιτέρω η συνεργασία της

Τραπέζης με άλλες ελληνικές και ξένες τράπεζες

στη συμμετοχή και διοργάνωση κοινοπρακτικών

δανείων, διατηρώντας έτσι τη δεσπόζουσα θέση

της μεταξύ των τραπεζών που χρηματοδοτούν την

ελληνόκτητη ναυτιλία. 

Αναλυτικότερα, τα υπόλοιπα χορηγήσεων στο

τέλος του έτους ανήλθαν σε Ευρώ 1,4 δισ.,

σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση της τάξεως

του 75% σε ετήσια βάση και παρά την πτωτική

επίδραση σε αυτά της ανατιμήσεως του Ευρώ

έναντι του Δολλαρίου, καθώς και των αυξημένων

αποπληρωμών δανείων εξαιτίας της υψηλής

ρευστότητας των ναυτιλιακών εταιριών. Ποσοστό

66% των χορηγήσεων αφορά σε διμερείς σχέσεις

χρηματοδοτήσεων και το υπόλοιπο 34% σε

συμμετοχή ή/και διοργάνωση κοινοπρακτικών

δανείων. Η διασπορά του χαρτοφυλακίου με βάση

τον τύπο των χρηματοδοτουμένων πλοίων διαμορ-

φώθηκε ως ακολούθως: Ξηρού φορτίου 46%,

Δεξαμενόπλοια 35%, Μεταφοράς εμπορευματοκι-

βωτίων 11%, Σκάφη αναψυχής 2%, ενώ το υπόλοιπο

6% αφορά χρηματοδοτήσεις προς τις μεγαλύτερες

επώνυμες ελληνικές ακτοπλοϊκές εταιρίες. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το χαρτοφυλάκιο της

Alpha Bank προς τη ναυτιλία είναι ενήμερο και

υψηλής ποιότητας, ενώ τα πλοία που δανειοδο-

τούνται είναι κατά κύριο λόγο σύγχρονα ή νεότευκτα.

Εξίσου σημαντική με αυτή των χορηγήσεων ήταν

και η αύξηση των καταθέσεων που τηρούνται σε

λογαριασμούς του Ναυτιλιακού Καταστήματος, τα

υπόλοιπα των οποίων ανήλθαν σε περίπου Ευρώ 1

δισ. Ανάλογη ήταν και η εξέλιξη των παράλληλων

εργασιών, ενώ έμφαση δόθηκε και στις σταυρο-

ειδείς πωλήσεις (Private Banking, Project Finance,

στεγαστική πίστη, δάνεια σκαφών αναψυχής).

Σε ό,τι αφορά τα μελλοντικά σχέδια της Τραπέζης,

στόχος είναι η μέγιστη δυνατή ανταπόκριση στα

αιτήματα των πελατών, καθώς ο τραπεζικός

δανεισμός παραμένει το βασικό μέσο αντλήσεως

κεφαλαίων στον χώρο της ναυτιλίας.

Χρηματοδοτική Μίσθωση 
Οι εργασίες μας χρηματοδοτικής μισθώσεως

παραμένουν προσανατολισμένες σε κερδοφόρους
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κυρίως τομείς και σε τομείς χαμηλής επικινδυ-

νότητας, εξασφαλίζοντας υψηλά περιθώρια και

σημαντικό περιορισμό των κινδύνων για το

χαρτοφυλάκιο μεσοπρόθεσμα. Η Alpha Leasing,

διαθέτει υψηλά ίδια κεφάλαια και αποδοτικότητα

χαρτοφυλακίου χρηματοδοτήσεων, ενώ παρουσιάζει

την υγιέστερη χρηματοοικονομική διάρθρωση σε

σχέση με τον ανταγωνισμό. 

Κατά το 2007 διατηρήθηκε η ανοδική πορεία των

εργασιών της Εταιρίας με υψηλό ρυθμό, ενώ

ενισχύθηκαν περαιτέρω με την εφαρμογή ανταγω-

νιστικότερης και συνετής τιμολογιακής πολιτικής και

συστηματικής εταιρικής προβολής και διαφημίσεως.

Με 7.500 συμβάσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων

σε πάνω από 3.700 πελάτες, οι απαιτήσεις από

χρηματοδοτικές μισθώσεις αυξήθηκαν κατά 21%

και ανήλθαν την 31.12.2007 σε Ευρώ 1,2 δισ.

Τα έσοδα τόκων αυξήθηκαν κατά 37%, ενώ τα

καθαρά κέρδη μετά από φόρους σημείωσαν ακόμη

εντονότερη αύξηση της τάξεως του 85% και

διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 13,4 εκατ. Ο χαμηλός

λόγος εξόδων προς έσοδα (cost/income ratio) που

διαμορφώθηκε σε 18,1%, αναδεικνύει την αποτελε-

σματικότητα της λειτουργίας μας σε αυτόν τον τομέα.

Η ικανοποιητική πορεία μας κατά το 2007 οφείλεται

σε μία σειρά επιτυχημένων ενεργειών, οι οποίες

θα αποτελέσουν και τις κατευθύνσεις της πολιτικής

μας και κατά το τρέχον έτος, οι σημαντικότερες

των οποίων είναι: 

• έναρξη συνεργασιών με επιλεγμένους εμπορικούς

εταίρους μέσω προγραμμάτων χρηματοδοτήσεως

πωλήσεων (vendor leasing), με εταιρίες

συμβούλων επενδυτικών σχεδίων, με δικαιοπα-

ρόχους (franchisers) και με μεσίτες real estate 

• σχεδιασμός νέων προϊόντων όπως leasing

εξοπλισμού σταθερών μισθωμάτων για κλάδο

υγείας «Αlpha Υγεία» και για φωτοβολταϊκά

συστήματα «Alpha Ενέργεια», καθώς και 

leasing εξοπλισμού και ακινήτων σταθερών και

κυμαινόμενων μισθωμάτων για μικρομεσαίες

επιχειρήσεις και επαγγελματίες

• αναχρηματοδότηση υφισταμένων συμβάσεων

ακινήτων

• εκτενέστερη διαφημιστική καμπάνια, καθώς και

εντατικότερη προώθηση πωλήσεων μέσω του

Δικτύου Καταστημάτων της Τραπέζης.

Παράλληλα, προγραμματίζεται η επέκταση της

αγοράς leasing σε τομείς της οικονομίας που

πρόκειται να έχουν σημαντική ανάπτυξη τα επόμενα

έτη, όπως η παραγωγή εναλλακτικών μορφών

ενέργειας, η περιβαλλοντολογική τεχνολογία, οι

μεταφορές και τα έργα υποδομής, και βεβαίως η

προώθηση του leasing ακινήτων, το οποίο αναπτύ-

σσεται με ολοένα πιο έντονο ρυθμό τα τελευταία

έτη, τάση που αναμένεται να διατηρηθεί και το 2008.

Τέλος, τον μήνα Μάιο ολοκληρώθηκε η δημόσια

πρόταση της εταιρίας Alpha Leasing για την απόκτηση

του 100% των μετοχών της από την Τράπεζα και

την έξοδό της από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Εργασίες Factoring
Η ζήτηση εκ μέρους των ελληνικών επιχειρήσεων

για εργασίες factoring ήταν αυξημένη το έτος

2007, προερχόμενη από την ανάγκη εξυγιάνσεως

του εμπορικού τους κυκλώματος σε δύσκολες

συνθήκες αγοράς. Έτσι, η αγορά factoring στην

Ελλάδα σημείωσε ετήσια αύξηση της τάξεως του

29%, με συνολικό κύκλο εργασιών περίπου Ευρώ

6,4 δισ. Κύρια χαρακτηριστικά της αγοράς αποτέ-
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λεσαν μεταξύ άλλων η δραστηριοποίηση εταιριών

factoring μεγάλων ξένων πιστωτικών ιδρυμάτων

στην ελληνική αγορά, η διαφοροποίηση των

παρεχόμενων υπηρεσιών factoring ως σύγχρονες

μορφές χρηματοδοτήσεως που συνδιάζουν και

κάλυψη πιστωτικού κινδύνου, η ανάπτυξη του

διεθνούς factoring και η έντονη δραστηριοποίηση

των ελληνικών τραπεζικών ομίλων στη Νοτιο-

ανατολική Ευρώπη και την Τουρκία. 

Οι επιδόσεις της ΑΒC Factors ήταν υψηλότερες

αυτών της αγοράς και συνοψίζονται σε αύξηση του

κύκλου εργασιών και των μέσων ετήσιων προε-

ξοφλήσεών της κατά 42,2% και 35,4% αντιστοίχως.

Αποτέλεσμα ήταν η περαιτέρω ενίσχυση της

ηγετικής της θέσεως στην ελληνική αγορά, με

μερίδιο 38% έναντι μεριδίου 35% το 2006. 

Η ABC Factors, μέλος από το 1995 της διεθνούς

ενώσεως Factors Chain International (FCI)

επέτυχε το 2007 αύξηση των εργασιών διεθνούς

factoring, σε ποσοστό 32%. Είναι η πρώτη

ελληνική εταιρία factoring που δραστηριοποιείται

απευθείας (χωρίς εγκατάσταση) στην Κύπρο,

Βουλγαρία και Ρουμανία, παρέχοντας εξαγωγικό

factoring στις εγχώριες επιχειρήσεις. Για το 2008

σχεδιάζεται η διερεύνηση και των υπολοίπων

αγορών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ως προς τη

σκοπιμότητα δημιουργίας αντιπροσωπευτικού

γραφείου (εγκατάσταση) και την παροχή υπηρεσιών

factoring και forfaiting σε κάθε χώρα όπου έχει

παρουσία η Τράπεζα. Εξάλλου, στο πλαίσιο πλήρους

δραστηριοποιήσεώς της στις υπηρεσίες Commercial

Finance, η Εταιρία έγινε το 2006 μέλος της

International Forfaiting Association (Ι.F.A.) για

παροχή υπηρεσιών forfaiting σε διεθνές επίπεδο.

Η υιοθέτηση νέων σύνθετων προϊόντων factoring,

τα οποία συνιστούν σύγχρονες μορφές διαχειρίσεως

του ενεργητικού των ελληνικών επιχειρήσεων,

έχουν δημιουργήσει τις προοπτικές για την

περαιτέρω δυναμική ανάπτυξη των εργασιών της

Εταιρίας, τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή

αγορά. Για το 2008 στοχεύουμε στη διατήρηση της

ηγετικής θέσεως στον κλάδο, μέσω της αναπτύ-

ξεως του διεθνούς factoring, της διεισδύσεως σε

νέους κλάδους, της περαιτέρω επεκτάσεως των

δραστηριοτήτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και

της ισχυροποιήσεως της συνεργασίας με το Δίκτυο

της Τραπέζης.

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου και 
Ασφαλιστικές Εργασίες

Αμοιβαία Κεφάλαια
Το 2007 και κυρίως κατά το δεύτερο ήμισυ, η

περιορισμένη ρευστότητα χρήματος και η συνακό-

λουθη αύξηση των επιτοκίων, ώθησαν μεγάλο

όγκο κεφαλαίων να μετακινηθούν σε προθεσμιακές

καταθέσεις και σε αμοιβαία κεφάλαια διαχειρίσεως

διαθεσίμων, με αντιστοίχως σημαντικές εξαγορές

από μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια κυρίως εσωτε-

ρικού, αλλά και ομολογιακά. Έτσι, για μία ακόμη

συνεχή χρονιά, το συνολικό ενεργητικό των

ελληνικών αμοιβαίων κεφαλαίων παρουσίασε

μείωση σε Ευρώ 21,7 δισ. από Ευρώ 23,9 δισ. που

ήταν το 2006. Σε αυτό το αρνητικό περιβάλλον, η

Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. κατόρθωσε

να επιτύχει το υψηλότερο ενεργητικό και την υψηλό-

τερη κερδοφορία από το 2002, ενώ σημείωσε

σημαντική αύξηση στο μερίδιό της στην αγορά κατά

5,5 ποσοστιαίες μονάδες, διαμορφούμενο σε 23,1%.

Οι εισροές στα Alpha Αμοιβαία Kεφάλαια ανήλθαν
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σε Ευρώ 1,4 δισ., προερχόμενες κυρίως από τα

αμοιβαία κεφάλαια διαχειρίσεως ρευστότητας

(Διαθεσίμων Εξωτερικού, Ευρώ 2 δισ. επωφελού-

μενο από τις ευνοϊκές φορολογικές ρυθμίσεις),

αλλά και από τη σειρά Αμυντικής Στρατηγικής

(Ευρώ 233 εκατ.). Έτσι, το σύνολο του Ενεργητικού

διαμορφώθηκε σε Ευρώ 5,6 δισ., ενισχυμένο κατά

34% σε σχέση με πέρυσι. 

Αναλυτικότερα, διατηρήσαμε την πρώτη θέση στην

αγορά των επενδεδυμένων κεφαλαίων σε

ελληνικές μετοχές, ενώ συνεχίσθηκε, με

εξαιρετική επιτυχία η δημιουργία και διάθεση της

νέας γενιάς αμοιβαίων κεφαλαίων Fund of Funds,

αλλά και των σύγχρονων structured αμοιβαίων

κεφαλαίων, παρέχοντας ευρέως φάσματος επενδυ-

τικές προτάσεις. Η σειρά προϊόντων υψηλής

τεχνολογίας και προστιθέμενης αξίας «Alpha

Αμυντικής Στρατηγικής» εμπλουτίσθηκε με το νέο

αμοιβαίο κεφάλαιο «Alpha ΘΥΡΕΟΣ Αμυντικής

Στρατηγικής Μικτό Εσωτερικού», το πρώτο

αμοιβαίο κεφάλαιο που επενδύει στις μεγαλύτερες

εταιρίες του Χρηματιστηρίου Αθηνών, παρέχοντας

προστασία 85% του επενδεδυμένου κεφαλαίου.

Επίσης, δημιουργήσαμε δύο νέα αμοιβαία κεφάλαια,

πρωτοποριακά για την ελληνική αγορά, που

επενδύουν σε συγκριμένο τομέα. Το «Alpha

Ναυτιλία Μετοχικό Εξωτερικού», το οποίο

σχεδιάσθηκε με σκοπό να επωφεληθεί από την

ανάπτυξη της εμπορικής ναυτιλίας επενδύοντας σε

μετοχές επιλεγμένων ναυτιλιακών εταιριών και το

«Alpha Fund of Funds Cosmos Stars ΓΑΙΑ

Real Estate Μικτό Εξωτερικού», το οποίο

επενδύει σε μετοχές εταιριών που δραστηριο-

ποιούνται στον ευρύτερο τομέα των ακινήτων με

γεωγραφική διαφοροποίηση στις αγορές της

Ευρώπης και δευτερευόντως της Αμερικής και Ασίας.

Συνεχίσθηκε με μεγάλη επιτυχία η πορεία του

προϊόντος «Alpha Plus», το οποίο παρέχει απλές

έτοιμες επενδυτικές λύσεις, συνδυάζοντας

υψηλότοκη προθεσμιακή κατάθεση και επένδυση

σε προεπιλεγμένα χαρτοφυλάκια Alpha Αμοιβαίων

Κεφαλαίων. H σειρά «Alpha Plus» εμπλουτίσθηκε

με περισσότερα αμοιβαία κεφάλαια δημιουργώντας

χαρτοφυλάκια για κάθε επενδυτικό προφίλ, εξυπη-

ρετώντας έτσι καλύτερα τις ανάγκες των πελατών

μας, με αποτέλεσμα το 2007 οι εισροές σε

αμοιβαία κεφάλαια να υπερβούν τα Ευρώ 300 εκατ.

Μεγάλη έμφαση δόθηκε επίσης στο πρόγραμμα

τακτικών συμμετοχών μέσω πάγιας εντολής,

«Alpha Δημιουργώ», καθώς αποτελεί τον πιο

αποτελεσματικό τρόπο αναπτύξεως κεφαλαίου σε

μακροπρόθεσμο ορίζοντα, υποκαθιστώντας

συνταξιοδοτικά ασφαλιστικά προγράμματα. Το

πρόγραμμα αυτό έχει ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά

εξαγορών και καλλιεργεί την επενδυτική παιδεία

των πελατών, δημιουργώντας τη φιλοσοφία

συνεχών τοποθετήσεων ανεξαρτήτως της πορείας

της αγοράς. Κατά το 2007, δεκαπλασιάσθηκαν οι

επενδυτικοί λογαριασμοί στο «Alpha Δημιουργώ»,

εξασφαλίζοντας στην Τράπεζα πάγιες εισροές

Ευρώ 12 εκατ. ετησίως.

Στον τομέα του Bancassurance, δημιουργήθηκε το

πρώτο επενδυτικό - συνταξιοδοτικό πρόγραμμα

«Alpha Άνω», βάσει το οποίου το 92% του

συνολικού κεφαλαίου επενδύεται σε μερίδια του

αμοιβαίου κεφαλαίου «Alpha Άνω Ομολογιακό

Εξωτερικού» που ακολουθεί την απόδοση του

δείκτη Dow Jones Eurostoxx 50, ενώ το υπόλοιπο

8% του κεφαλαίου καλύπτει το ασφαλιστικό σκέλος

του προϊόντος. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί
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μακροχρόνια επένδυση για την κάλυψη μελλοντικών

αναγκών ή την εξασφάλιση ενός ισόβιου πρόσθετου

εισοδήματος κατά την περίοδο της συνταξιοδοτήσεως,

παρέχοντας παράλληλα καλύψεις προστασίας.

Επίσης, δημιουργήθηκε το «Alpha Ρουμανίας

Μικτό Εξωτερικού», το μεγαλύτερο ξένο

αμοιβαίο κεφάλαιο που επενδύει στη Ρουμανία. 

Η ανάπτυξη των χωρών της Νοτιοανατολικής

Ευρώπης δημιουργεί προσδοκίες υψηλών αποδόσεων

των κεφαλαιαγορών τους σε μεσομακροπρόθεσμο

ορίζοντα και μεγάλες δυνατότητες διεισδύσεως

χρηματοοικονομικών προϊόντων. Για το λόγο αυτό,

η προώθηση αμοιβαίων κεφαλαίων στις χώρες

όπου δραστηριοποιείται η Τράπεζα αλλά και η

πώλησή τους στην ελληνική αγορά, αποτελεί

πρωταρχικό μας στόχο. Ήδη ξεκίνησε η διαδικασία

για τη διάθεση μεριδίων επιλεγμένων αμοιβαίων

κεφαλαίων μέσω Καταστημάτων της Alpha Bank

Romania.

Επομένως, με τα νέα επενδυτικά προϊόντα που

δημιουργήσαμε το έτος 2007, έχουμε πλέον

οικοδομήσει μία ολοκληρωμένη σειρά 33 αμοιβαίων

κεφαλαίων, απευθυνόμενοι σε ένα μεγάλο εύρος

επενδυτικών αναγκών.

Πέραν αυτών όμως, το 2007 ήταν ακόμα ένα έτος

κατά το οποίο τα Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια είχαν

αποδόσεις που τα τοποθέτησαν στις πρώτες θέσεις

της κατηγορίας τους σύμφωνα με την απόδοση

ενός έτους. Ενδεικτικά, το «Alpha Επιθετικής

Στρατηγικής Μετοχικό Εσωτερικού» βρίσκεται

στη δεύτερη θέση της κατηγορίας του, το «Alpha

Διαθεσίμων Εξωτερικού» κατέλαβε την πρώτη

θέση, το «Alpha Τακτικού Εισοδήματος

Ομολογιακό Εξωτερικού», βρέθηκε στην τρίτη

θέση μεταξύ 33 ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων

εξωτερικού, ενώ το «Alpha Fund of Funds 

Cosmos Stars Silk Route Asia Μετοχικό

Εξωτερικού» κατέλαβε την πρώτη θέση στην

κατηγορία του με απόδοση 33,58%.

Εκτός των άλλων, έμφαση δόθηκε και σε ενέργειες

προωθήσεως των πωλήσεων μέσω του Δικτύου

Καταστημάτων της Τραπέζης και στη μεθοδευμένη

επικοινωνία των προϊόντων μας. 

Η νέα ιστοσελίδα της Alpha Asset Management

Α.Ε.Δ.Α.Κ., η οποία δημιουργήθηκε τον Σεπτέμβριο

2007, θα συνεχίσει να αναβαθμίζεται και να

προσφέρει ολοκληρωμένες επενδυτικές λύσεις με

προτάσεις και εργαλεία δομήσεως χαρτοφυλακίου

για συγκεκριμένους επενδυτικούς σταθμούς της

ζωής των ανθρώπων (σύνταξη, εκπαίδευση, αγορά

αυτοκινήτου, κ.λπ.). Η ιστοσελίδα σχεδιάσθηκε με

γνώμονα να αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για

το Δίκτυο Καταστημάτων της Τραπέζης υποστηρί-

ζοντας ουσιαστικά τη διαδικασία πωλήσεως των

Alpha Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Τέλος, η Τράπεζα, επελέγη κατόπιν διαγωνισμού

μεταξύ ελληνικών και ξένων τραπεζών ως ο

διαχειριστής του πρώτου διαπραγματεύσιμου

αμοιβαίου κεφάλαιου (διεθνώς γνωστό ως ETF-

Exchange Traded Funds) στο Χρηματιστήριο

Αθηνών εμπλουτίζοντας το εύρος των προϊόντων

που προσφέρει στο επενδυτικό κοινό. Τα ETF είναι

αμοιβαία κεφάλαια, τα μερίδια των οποίων

διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο όπως και 

οι μετοχές. Την 24 Ιανουαρίου 2008, άρχισε 

η διαπραγμάτευση του «Alpha ETF FTSE Athex 20

Μετοχικό Εσωτερικού» στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Έτσι η Alpha Bank, σε συνεργασία με το

Χρηματιστήριο Αθηνών και την FTSE International,

δίδουν για πρώτη φορά στους επενδυτές τη
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δυνατότητα να επενδύσουν στις 20 μεγαλύτερες

ελληνικές εταιρίες μέσω ενός προϊόντος το οποίο

προσφέρει χαμηλό κόστος, ρευστότητα και άμεση

συγκρισιμότητα με την πορεία του δείκτη που

αναπαράγει.

Private Banking
Στον τομέα του Private Banking παρέχουμε από το

1993 ολοκληρωμένες επενδυτικές και τραπεζικές

υπηρεσίες σε ιδιώτες πελάτες υψηλής οικονομικής

επιφάνειας στην Ελλάδα. Ο πελάτης της Alpha

Private Bank έχει στη διάθεσή του ένα ευέλικτο

πλαίσιο υπηρεσιών, μέσω του οποίου του δίδεται

η δυνατότητα να επιλέξει οποιονδήποτε συνδυασμό

υπηρεσιών επιθυμεί, για μέρος ή για το σύνολο

του χαρτοφυλακίου του. Αξιοποιώντας την εξειδί-

κευση που τους παρέχει η κάθε υπηρεσία, οι

πελάτες μας ευρίσκουν τη βέλτιστη ανταπόκριση

στις διαφορετικές ανάγκες τους, αναλόγως του

επιπέδου συμμετοχής τους στη διαδικασία λήψεως

των επενδυτικών αποφάσεων. 

Στο πλαίσιο αυτό παρέχουμε τρεις τρόπους

συνεργασίας ή συνδυασμό αυτών:

• Εν Λευκώ Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

(Discretionary), αναλαμβάνοντας την πλήρη

διαχείριση των κεφαλαίων των πελατών.

• Συμβουλευτική Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

(Advisory), παρέχοντας συμβουλές ενεργούς

διαχειρίσεως σε πελάτες οι οποίοι λαμβάνουν 

οι ίδιοι τις τελικές επενδυτικές αποφάσεις.

• Εκτέλεση εντολών (Execution only),

αναλαμβάνοντας την εκτέλεση των εντολών

πελατών οι οποίοι επιθυμούν να παρακολουθούν

και να διαχειρίζονται οι ίδιοι το χαρτοφυλάκιό τους.

Τα κεφάλαια υπό διαχείριση στο Private Banking

αυξήθηκαν κατά 17% σε Ευρώ 5,6 δισ. στο τέλος

Δεκεμβρίου 2007, ενώ ο αριθμός των συμβάσεων

πελατών της Alpha Private Bank ανέρχεται στις

7.700. Ανάλογη αύξηση παρουσίασαν και τα

κεφάλαια της υπηρεσίας συμβουλευτικής διαχειρί-

σεως χαρτοφυλακίου, τα οποία ανήλθαν σε Ευρώ

1,62 δισ., συμβάλλοντας στην αύξηση των εσόδων

από αμοιβές διαχειρίσεως και καθιστώντας μας

κορυφαίους στην ελληνική αγορά στον τομέα αυτό.

Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 14% σε σχέση

με το 2006, ενώ η κατανομή των εσόδων μεταξύ

αμοιβών διαχειρίσεως και εσόδων από συναλ-

λαγές και τόκους διαμορφώθηκε σε 32% προς

68%. Επίσης εντυπωσιακή ήταν η αύξηση των

δανείων των πελατών, η οποία σε μέσα υπόλοιπα

προσέγγισε το 67% σε σχέση με το 2006. 

Το συγκριτικό πλεονέκτημα της Alpha Private Bank

είναι η ολοκληρωμένη οργανωτική δομή, η οποία

την καθιστά πρωτοπόρο στην παροχή υπηρεσιών

Private Banking. Αποτελείται από τέσσερις

βασικές Μονάδες που έχουν ως αποκλειστικό

στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών:

I. Το εκτεταμένο δίκτυο 15 Κέντρων Alpha

Private Bank σε όλη την Ελλάδα, στελεχωμένο

από πιστοποιημένα και έμπειρα στελέχη,

δημιουργεί μία ισχυρή ομάδα επενδυτικών

συμβούλων, οι οποίοι ασχολούνται αποκλειστικά

με τη συμβουλευτική διαχείριση της κινητής

περιουσίας των πελατών.

II. Η ομάδα επενδυτικής υποστηρίξεως αποτελεί

τον βασικό φορέα διαμορφώσεως της επενδυ-

τικής στρατηγικής και προτάσεων, αξιολογώντας

τις ελληνικές και διεθνείς αγορές χρήματος

52



Τομείς Δραστηριότητος

και κεφαλαίου, σε συνεργασία με τις εταιρίες

του Ομίλου, Alpha Asset Management

Α.Ε.Δ.Α.Κ. και Alpha Finance και με τον Τομέα

Διαχειρίσεως Διαθεσίμων της Τραπέζης. 

III. Η ομάδα αναπτύξεως εργασιών συμμετέχει

στην κατάρτιση του επιχειρησιακού σχεδίου,

στην ανάπτυξη της στοχοθεσίας του Δικτύου

και στην παρακολούθηση των εργασιών.

IV. Η ομάδα υποστηρίξεως εργασιών, διεκπε-

ραιώνει τις εντολές και αντιμετωπίζει πιθανά

προβλήματα σχετικά με το χαρτοφυλάκιο των

πελατών με ταχύτητα και ευελιξία, στοχεύοντας

στη βελτίωση του επίπεδου εξυπηρετήσεως. 

Το αναπτυξιακό πρόγραμμα για τις υπηρεσίες Private

Banking βασίζεται σε αρχές, οι οποίες υιοθετούν

την πελατοκεντρική προσέγγιση και οδηγούν στη

δημιουργία μακροπρόθεσμων σχέσεων με τους

πελάτες. Δίδουμε μεγάλη σημασία στην προώθηση

υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας και καινοτο-

μικών προϊόντων, όχι μόνο της Τραπέζης αλλά και

προϊόντων τρίτων, με απώτερο στόχο την ευελιξία

και ανεξαρτησία στις επενδυτικές επιλογές. Έτσι,

αξιοποιούμε συνεχώς συνεργασίες με διεθνείς

χρηματοοικονομικούς οίκους, που έχουν ηγετική

παρουσία στον χώρο των επενδύσεων και εξειδί-

κευση στην παγκόσμια αγορά, ώστε οι πελάτες μας

να έχουν στη διάθεσή τους εκτεταμένες σειρές

προϊόντων και λύσεων που καλύπτουν όλες τις

επενδυτικές κατηγορίες.  

Στο πλαίσιο εμπλουτισμού των παρεχομένων

υπηρεσιών και προϊόντων αναπτυσσόμαστε στους

πιο κάτω άξονες:

1. Ενεργοποίηση της Εν Λευκώ και Συμβουλευτικής

Διαχειρίσεως σε θεματικά χαρτοφυλάκια που

επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες

επενδύσεων με γνώμονα γεωγραφική περιοχή 

ή τομέα δραστηριότητας υπό την ονομασία

«Focus Portfolios». Ήδη κατά το 2007

δημιουργήθηκαν και προωθήθηκαν το «Green»

και το «Greek Equities Focus Portfolios».

2. Ανάπτυξη συνεργασίας με την Alpha Βank

London, Alpha Bank Jersey, καθώς και με

άλλες εταιρίες του Ομίλου στο εξωτερικό, με

σκοπό την πληρέστερη εξυπηρέτηση των

πελατών με ανάγκες διαχειρίσεως περιουσίας

στις χώρες αυτές.

3. Περαιτέρω προώθηση της ιδέας της Ανοικτής

Αρχιτεκτονικής (Open Architecture) και της

διαθέσεως προϊόντων τρίτων, κυρίως υπό τη

μορφή αμοιβαίων κεφαλαίων, αναπτύσσοντας

νέες συνεργασίες με επενδυτικούς οίκους του

εξωτερικού.

4. Προώθηση προϊόντων χορηγήσεων στα οποία

θα δοθεί μεγάλη έμφαση και θα αντιμετωπισθούν

ως βασική υπηρεσία αξιοποιήσεως της

περιουσίας του πελάτη.

5. Σχεδιασμός πακέτου τραπεζικών προϊόντων μη

επενδυτικού χαρακτήρα που θα περιλαμβάνει

καταθετικό λογαριασμό διευκολύνσεως, καρνέ

επιταγών, πιστωτική κάρτα, δωρεάν χρήση πάγιων

εντολών και μηνιαία αναλυτική κατάσταση

κινήσεων λογαριασμού.

Για την υποστήριξη των πωλήσεών μας έχουμε

ξεκινήσει εκτεταμένο πρόγραμμα προωθητικών

ενεργειών, το οποίο περιλαμβάνει στοχευμένη 

σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας
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διαφημιστική εκστρατεία, οργάνωση ειδικών

εκδηλώσεων σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος 

στις οποίες έχουμε παρουσία, καθώς και διανομή

ενημερωτικού υλικού. Παράλληλα, η υποστήριξη

των πωλήσεων πρόκειται να ενισχυθεί περαιτέρω

με τη δημιουργία ειδικής ιστοσελίδας, μέσω της

οποίας θα προσφέρεται η υπηρεσία «Alpha 

Private Web», δίδοντας τη δυνατότητα ηλεκτρονικής

ενημερώσεως για την πορεία του χαρτοφυλακίου

των πελατών, πληροφορήσεως για τις αγορές

χρήματος και κεφαλαίου καθώς και για επενδυτικές

προτάσεις που ταιριάζουν στον επενδυτικό τους

χαρακτήρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Alpha

Private Bank πρωτοπορεί για μία ακόμα φορά,

αφού είναι το μόνο private banking στην Ελλάδα

που θα προσφέρει αυτού του είδους την υπηρεσία.

Ασφαλιστικές Εργασίες
Το 2007 ολοκληρώθηκε η πώληση της Alpha

Ασφαλιστικής Α.Ε. στη γαλλική εταιρία ΑΧΑ, η

οποία κατέχει ηγετική θέση στον τομέα καλύψεως

χρηματοοικονομικών κινδύνων παγκοσμίως.

Επίσης, υπεγράφη μακροχρόνια αποκλειστική

συνεργασία με τον διεθνή Όμιλο για 20 έτη στον

τομέα των τραπεζοασφαλιστικών εργασιών για τη

διάθεση ασφαλιστικών προϊόντων της ΑΧΑ μέσω

του Δικτύου Καταστημάτων της Τραπέζης. Στόχος

της συνεργασίας είναι, συνδυάζοντας την τεχνο-

γνωσία στις ασφαλιστικές εργασίες με την

προσφορά πρωτοποριακών ασφαλιστικών

προϊόντων Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων, 

η ανάληψη σημαίνουσας θέσεως στον χώρο του

Bancassurance στην εγχώρια αγορά. Τον σχεδιασμό

και συντονισμό των απαραίτητων ενεργειών για

την ανάπτυξη της Τραπέζης στον τομέα αυτό έχει

αναλάβει η νεοσύστατη Υποδιεύθυνση Bancassurance

της Τραπέζης, η οποία ευρίσκεται σε διαρκή και

στενή συνεργασία με την εταιρία «ΑΧΑ Ασφαλίσεις

και Επενδύσεις Α.Α.Ε.», προκειμένου να

υλοποιηθούν οι κοινοί στόχοι. 

Η Τράπεζα, αξιοποιώντας τη συνεργασία με τον

διεθνή Όμιλο, πέτυχε ετήσια αύξηση των ασφαλι-

στικών εργασιών της κατά 114% και ενίσχυσε

σημαντικά τη θέση της σε μία αγορά με δυναμική

προοπτική. Τα εντυπωσιακά αποτελέσματα οφείλονται

κυρίως στον επιτυχή σχεδιασμό και τη διανομή

καινοτομικών ασφαλιστικών προϊόντων, στην

απλοποίηση των διαδικασιών διαθέσεως και 

στην οργανωμένη υποστήριξη του Δικτύου των

Καταστημάτων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη στελέχωση ομάδας

υποστηρίξεως των πωλήσεων, ενώ σε σύντομο

χρονικό διάστημα εκπαιδεύθηκε το σύνολο των

λειτουργών του Δικτύου στα προϊόντα και στις

τεχνικές πωλήσεων. Υιοθετήθηκαν ενιαίοι τρόποι

προσεγγίσεως και προωθήσεως των προϊόντων

από τους λειτουργούς της Τραπέζης, με σκοπό την

αύξηση των σταυροειδών πωλήσεων. Ακόμη,

επανασχεδιάσθηκαν οι ασφαλιστικές δραστηριό-

τητες, αναπτύχθηκαν νέα προϊόντα και επανασχε-

διάσθηκαν υφιστάμενα. 

Ειδικότερα, αυτοματοποιήθηκαν και απλοποιήθηκαν

οι διαδικασίες ασφαλίσεως των τοκοχρεωλυτικών

προσωπικών δανείων και των στεγαστικών

δανείων. Στον τομέα των καταναλωτικών δανείων,

επανασχεδιάσθηκε και βελτιώθηκε το πρόγραμμα

προστασίας αποπληρωμής τοκοχρεωλυτικών

προσωπικών δανείων «Alpha Ασφάλιση

Ιδιωτών» και δημιουργήθηκε το νέο πρόγραμμα

«Alpha Επιλογή» για την προστασία αποπληρωμής
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των Ανοικτών Καταναλωτικών Δανείων. Όσον

αφορά τον τομέα των στεγαστικών δανείων,

δημιουργήθηκαν τρία νέα προϊόντα, ήτοι το νέο

πρόγραμμα προστασίας αποπληρωμής στεγαστικών

δανείων «Alpha Ασφάλιση Δανειολήπτη» και

τα προϊόντα καλύψεως των ενυπόθηκων κατοικιών

«Alpha Ασφάλιση Κατοικίας» και «Alpha

Ανέγερση Κατοικίας». Μέσω των προγραμμάτων

προστασίας επιχειρηματικών δανείων, συνεχίσθηκε

η προώθηση των προϊόντων «Alpha Ασφάλιση

Επαγγελματιών - Επιχειρηματιών έως Ευρώ

15.000», «Alpha Ασφάλιση Επιχειρηματιών»

και «Alpha Επιχείρηση». Τα πιο πάνω προϊόντα

απευθύνονται σε υφιστάμενους και μη πελάτες της

Τραπέζης, προσφέροντας σύγχρονη, ουσιαστική και

ολοκληρωμένη κάλυψη στο σύνολο των επιχειρη-

ματικών δραστηριοτήτων κάθε μεγέθους. 

Ακόμη, δημιουργήθηκε το νέο Επενδυτικό-Συνταξιο-

δοτικό πρόγραμμα «Alpha Άνω», με σκοπό την

επέκταση των εργασιών σε νέα προϊόντα επενδυ-

τικού - συνταξιοδοτικού χαρακτήρα μακροπρόθεσμης

διάρκειας, μέσω της αξιοποιήσεως της ευρείας

πελατειακής βάσεως της Alpha Bank. Το νέο

προϊόν συνδυάζει επένδυση σε ειδικά σχεδιασμένο

Αμοιβαίο Κεφάλαιο της «Alpha Asset Management

A.E.Δ.Α.Κ.», με δυνατότητα λήψεως συντάξεως και

πρόσθετες ασφαλιστικές καλύψεις από την «ΑΧΑ

Ασφαλίσεις και Επενδύσεις Α.Α.Ε.». 

Τέλος, κατά το 2007 εγκρίθηκε η άδεια λειτουργίας

ασφαλιστικής εταιρίας με την επωνυμία Alphalife

Α.Ε.Α.Ζ., με κύριες δραστηριότητες την ανάπτυξη

και προώθηση αποταμιευτικών και συνταξιοδοτικών

ασφαλιστικών προϊόντων μέσω του Δικτύου της

Τραπέζης. 

Επενδυτική Τραπεζική και Εργασίες 
Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Επενδυτική Τραπεζική και
Χρηματιστηριακές Εργασίες
Κατά το 2007 οι συνθήκες της κεφαλαιαγοράς

ευνόησαν την εισαγωγή νέων εταιριών στο Χρημα-

τιστήριο Αθηνών. Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν

τέσσερις εισαγωγές συνολικού ύψους Ευρώ 500

εκατ. (Κορρές Φυσικά Προϊόντα, Αεροπορία Αιγαίου,

Τέρνα Ενεργειακή και Pasal Development) στο

Χρηματιστήριο Αθηνών, έναντι δύο το 2006. 

Η Alpha Bank κατέκτησε την πρώτη θέση στον

τομέα αυτό αφού συμμετείχε και στις τέσσερις,

αναλαμβάνοντας τον ρόλο του Συντονιστή Κυρίου

Αναδόχου στην εισαγωγή των εταιριών «Κορρές

Φυσικά Προϊόντα» και «Τέρνα Ενεργειακή», τον

ρόλο του Κυρίου Αναδόχου στην εταιρία «Αεροπο-

ρία Αιγαίου» και τον ρόλο του Αναδόχου στην

εταιρία «Pasal Development». Από τις δραστηριό-

τητες αυτές σχεδόν τριπλασίασε τα έσοδά της.

Αξιοσημείωτες εργασίες επενδυτικής τραπεζικής

που ολοκλήρωσε κατά το έτος 2007 η Τράπεζα

ήταν επίσης η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

της Τραπέζης Αττικής, ύψους Ευρώ 149 εκατ. και η

τριπλή συγχώνευση των εταιριών «Μυτιληναίος»,

«Αλουμίνιο της Ελλάδος» και «Δέλτα Project». Επίσης,

συμμετείχαμε στις δημόσιες προτάσεις για την από-

κτηση μετοχών των εταιριών «Notos Com», «Regency

Entertainment», «Elmec Sport» και «Unisystems». 

Στον τομέα των ιδιωτικοποιήσεων, η Alpha Bank

συμμετείχε στη διάθεση μετοχών του ΟΤΕ ύψους

Ευρώ 1.123 εκατ. και του Ταχυδρομικού Ταμιευ-

τηρίου ύψους Ευρώ 510 εκατ. Επίσης, κατά τη

διάρκεια του έτους προσφέραμε χρηματοοικονομικές
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υπηρεσίες στην Εταιρία Τουριστικής Αναπτύξεως

για την αξιοποίηση τριών τουριστικών ακινήτων

και στη ΔΕΠΑ για την οργάνωση και διενέργεια

διαγωνισμού για την επιλογή ιδιωτών επενδυτών

σε τρεις νέες Εταιρίες Παροχής Αερίου.

Όσον αφορά τις χρηματιστηριακές εργασίες, το 2007

ήταν ένα καλό έτος για τη χρηματιστηριακή αγορά

γενικότερα αλλά και για την Alpha Finance ειδικότερα. 

Παρά τους κλυδωνισμούς που προκλήθηκαν από

την πιστωτική κρίση στις ΗΠΑ, οι κυριότερες

χρηματιστηριακές αγορές παρέμειναν σε θετικό

έδαφος (DJIA +6,4%, S&P500 +3,5%, DAX

+22,3%, CAC40 +1,3%, FTSE100 +3,8%), όπως

εξάλλου και η ελληνική, η οποία σημείωσε άνοδο

17,9%, μία από τις καλύτερες της Ευρωζώνης. 

Ο γενικός δείκτης τιμών κατέγραψε υψηλό έτους

αλλά και νέο υψηλό 7,5 ετών την 12.10.2007,

φθάνοντας στις 5.289,80 μονάδες (+20% από την

αρχή του έτους). Ο μέσος ημερήσιος όγκος

συναλλαγών σημείωσε περαιτέρω άνοδο στα Ευρώ

480 εκατ., ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση της

αγοράς πλησίασε τα Ευρώ 200 δισ., από περίπου

Ευρώ 160 δισ. στα τέλη του 2006. 

Ένας από τους παράγοντες που συνετέλεσε στη

θετική πορεία της ελληνικής κεφαλαιαγοράς ήταν

η ανάπτυξη των εγχώριων επιχειρήσεων στην

ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Παρατηρείται εντονότατη δραστηριότητα εξαγορών

και συγχωνεύσεων και επιχειρηματικών κινήσεων

σε κρίσιμους τομείς, όπως οι τηλεπικοινωνίες, 

οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, οι μεταφορές,

τα τρόφιμα κ.λπ., ενώ η έννοια της εταιρικής

διακυβερνήσεως αναβαθμίσθηκε σημαντικά. 

Επιπλέον, οι σημαντικές τροποποιήσεις που διενερ-

γούνται σταδιακά από το Χρηματιστήριο Αθηνών και

την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο θεσμικό πλαίσιο,

τόσο σε επίπεδο προϊόντων, όσο και σε επίπεδο

λειτουργίας και διαφάνειας των χρηματιστηριακών

συναλλαγών, βοηθούν στην οικοδόμηση κλίματος

εμπιστοσύνης προς τους χρηματιστηριακούς θεσμούς

και τη λειτουργία της αγοράς. Κατά τη διάρκεια του

2007, υπήρξε επίσης και η απαραίτητη νομοθεσία

για την εισαγωγή των Διαπραγματεύσιμων

Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) αλλά και την έναρξη

λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς (Markets in

Financial Instruments Directive - MiFID), ενός

Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγματεύσεως, που

σκοπό έχει την προσέλκυση μικρότερων εταιριών.

Ακόμη, η εφαρμογή της MiFID αναμένεται να είναι

μία από τις σημαντικές προκλήσεις για τα επόμενα

έτη, αφού δημιουργεί νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες

λόγω επεκτάσεως των επενδυτικών υπηρεσιών,

ευκολότερης προσβάσεως στην ευρωπαϊκή αγορά,

αυξημένης δυνατότητας επιλογής εναλλακτικών

αγορών διενέργειας συναλλαγών, μειώσεως του

κόστους διαπραγματεύσεως κ.λπ.

Η Alpha Finance συνέχισε και κατά το 2007 την

κερδοφόρο ανάπτυξη των εργασιών της, επιτυγχά-

νοντας αύξηση των συνολικών εσόδων κατά 40%.

Δίδοντας έμφαση στη διατήρηση της ηγετικής της

θέσεως στον τομέα της εγχώριας και ξένης θεσμικής

πελατείας, αξιοποίησε τις νέες τεχνολογίες για την

καλύτερη εξυπηρέτηση της συγκεκριμένης ομάδος

επενδυτών, με την εγκατάσταση συστημάτων DMA

(Direct Market Access), τα οποία επιτρέπουν την

απευθείας πρόσβαση των πελατών στο Χρηματιστήριο

Αξιών για την πραγματοποίηση των συναλλαγών τους. 

Στον τομέα της ιδιωτικής πελατείας, η προσέλευση

της οποίας γίνεται μέσω των Δικτύων της Alpha

Bank και της Alpha Private Bank, η Alpha Finance
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αύξησε την αποτελεσματικότητά της στην παροχή

χρηματιστηριακών προϊόντων και υπηρεσιών, ενεργο-

ποίησε την πελατεία, κυρίως εκείνη με χαρτοφυλάκια

υψηλής αξίας, και προώθησε την υπηρεσία του

margin financing, τις συναλλαγές επί παραγώγων

κ.ά. Γενικότερα, η Alpha Finance διευρύνει τις

επενδυτικές επιλογές των πελατών της, προσφέροντας

μεγάλο εύρος προϊόντων και υπηρεσιών.

Τα εναλλακτικά δίκτυα εξακολουθούν να παραμένουν

στο επίκεντρο της στρατηγικής μας, συμμετέχοντας

σημαντικά στον κύκλο εργασιών της Alpha Bank.

Περίπου το 35% των μικτών προμηθειών ιδιωτικής

πελατείας παράγεται μέσω των δικτύων αυτών. 

Για το λόγο αυτό στόχος μας είναι ο εμπλουτισμός

των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών μέσω

των εναλλακτικών δικτύων (συναλλαγές με πίστωση,

ξένες αγορές κ.ά.). Ενδεικτικά, ήδη παρέχονται

ολοκληρωμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω της

προσφάτως αναβαθμισμένης ιστοσελίδας της Εταιρίας,

ενώ δρομολογείται η επέκταση των υπηρεσιών

Alphaphone Trading με τη λήψη και διαβίβαση

εντολών σε αγορές μετοχών του εξωτερικού. 

Η Alpha Finance δραστηριοποιείται από το 2003

και στη λήψη και διαβίβαση εντολών επί παραγώγων

προϊόντων στις κυριότερες οργανωμένες αγορές

του εξωτερικού, όπου σημειώθηκε σημαντική

αύξηση των συναλλαγών εντός του 2007. Επιπλέον,

παραμένει η τάση για διοχέτευση εγχώριων επενδυ-

τικών κεφαλαίων στις αγορές εξωτερικού, παρόλο

τον υψηλό ανταγωνισμό που δημιουργείται από την

ανάπτυξη οργανωμένων τμημάτων private banking

των τραπεζών για την προσέλκυση ιδιωτών υψηλής

οικονομικής επιφάνειας. Οι προμήθειές μας από

συναλλαγές σε ξένες αγορές αυξήθηκαν κατά 35%

περίπου, έναντι αυξήσεως 10% κατά το 2006. 

Σημειώνεται, ότι η Alpha Finance δραστηριοποιείται

ως μέλος και στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Έτσι, οι πελάτες του Ομίλου έχουν τη δυνατότητα

να πραγματοποιούν συναλλαγές τόσο στο Χρηματι-

στήριο Αθηνών όσο και στο Χρηματιστήριο Αξιών

Κύπρου, μέσω της κοινής πλατφόρμας συναλλαγών

μεταξύ των χρηματιστηρίων. Επίσης, η Εταιρία δραστη-

ριοποιείται και ως ειδικός διαπραγματευτής σε

μετοχές που συμπεριλαμβάνονται στον FTSE20 και

συγκεκριμένα στις μετοχές της Εθνικής Τραπέζης, της

Eurobank EFG, του ΟΤΕ, του ΟΠΑΠ και της ΔΕΗ.

Μία νέα δραστηριότητα για την Εταιρία το 2008

είναι η ανάληψη καθηκόντων ειδικού διαπραγμα-

τευτή επί του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Alpha

FTSE20-ETF, του πρώτου Διαπραγματεύσιμου

Αμοιβαίου Κεφαλαίου (Δ.Α.Κ.) που εισάγεται στο

ελληνικό χρηματιστήριο από την Alpha Bank. 

Εργασίες Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 
Το 2007, έτος το οποίο χαρακτηρίσθηκε από μεγάλη

μεταβλητότητα των χρηματαγορών, η Τράπεζα

απέδειξε ότι διαθέτει αποτελεσματική στρατηγική

διαχειρίσεως των διαθεσίμων της, ώστε να

παραμείνει αλώβητη από τις πρόσφατες δυσμενείς

εξελίξεις στο διεθνές χρηματοοικονομικό περιβάλλον.

Η πάγια πολιτική αναλήψεως οριοθετημένων

κινδύνων σε συνδυασμό με τη χρήση εξελιγμένων

μεθόδων αξιολογήσεως και μετρήσεώς τους, είχε

ως αποτέλεσμα αφενός την αποφυγή ενδεχόμενων

δυσάρεστων συνεπειών στα αποτελέσματα της Τραπέζης

και αφετέρου την ανάπτυξη των μεγεθών της χωρίς

παρέκκλιση από το επιχειρηματικό της σχέδιο.

Η δυναμική προσέγγιση νέων υποψηφίων πελατών

και η εντατική προώθηση ολοκληρωμένων επιλογών

σε όλο το φάσμα των σύγχρονων χρηματοδοτικών
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και επενδυτικών επιλογών ήταν στο επίκεντρο της

στρατηγικής αναπτύξεως των πωλήσεων. Η ποιότητα

των παρεχόμενων υπηρεσιών διατηρήθηκε σε πολύ

υψηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα να ανταποκρινόμαστε

στις αυξανόμενες ανάγκες που δημιουργούνται σε

διεθνές επίπεδο, ειδικά με την έλευση και εφαρμογή

της οδηγίας MiFID (Markets in Financial Instruments

Directive).

Αναλυτικότερα, η συμπεριφορά του χαρτοφυλακίου

ομολόγων και δανείων παρέμεινε ουσιαστικά

ανεπηρέαστη από το αρνητικό κλίμα των αγορών.

Επιπλέον, παρά τη ραγδαία αύξηση του κόστους

χρήματος διεθνώς, η κερδοφορία διατηρήθηκε σε

υψηλά επίπεδα. Ταυτοχρόνως, η πολυετής παρουσία

και η υψηλή αναγνωρισιμότητα της Τραπέζης στις

αγορές ομολόγων και δανείων, με έμφαση τη

Νοτιοανατολική Ευρώπη, είχε ως αποτέλεσμα την

συμμετοχή της σε πλήθος εκδόσεων ομολόγων και

την καθιέρωσε στις κορυφαίες θέσεις αξιολογήσεως

όσον αφορά τη διοργάνωση και συνομολόγηση

κοινοπρακτικών και διμερών ομολογιακών δανείων.

Το 2007 ήταν ένα ιδιαίτερα σημαντικό έτος για τον

τομέα εξυπηρετήσεως της χρηματοδοτήσεως της

Τραπέζης, καθώς μεγάλος όγκος ομολόγων

διατέθηκε στη διεθνή επενδυτική κοινότητα προς

άντληση της απαιτούμενης ρευστότητας με ευνοϊκούς

όρους για την Τράπεζα, γεγονός που συνετέλεσε

στη μείωση των περιθωρίων δανεισμού. Επιπρο-

σθέτως, ο έγκαιρος και ακριβής προσδιορισμός

των αναγκών του τομέως και η άμεση ικανοποίησή

τους στο πρώτο εξάμηνο του έτους, ελαχιστοποίησαν

την επίδραση της κρίσεως ρευστότητος στα μεγέθη

της Τραπέζης και συνετέλεσαν στην απρόσκοπτη

διατήρηση του υψηλού ρυθμού επεκτάσεως των

δραστηριοτήτων του Ομίλου. Αξιοσημείωτο

γεγονός ήταν η τοποθέτηση εκδόσεως ομολόγου

ύψους Ευρώ 1,5 δισ. πενταετούς διάρκειας με

ισχυρή υπερκάλυψη της προσφοράς στις αρχές του

2007. Η εν λόγω έκδοση είναι η μεγαλύτερη που

έχει γίνει έως σήμερα από ελληνική τράπεζα στις

διεθνείς κεφαλαιαγορές, με αποτέλεσμα να μονοπω-

λήσει το ενδιαφέρον των επενδυτών και να καθιε-

ρωθεί ως χρεόγραφο αναφοράς στην ελληνική αγορά.

Εξίσου σημαντική για την Τράπεζα είναι η διατήρηση

μίας από τις κορυφαίες θέσεις στην κατάταξη αξιολο-

γήσεως των βασικών διαπραγματευτών των ομολόγων

του ελληνικού Δημοσίου για μία ακόμα χρονιά,

επιβεβαιώνοντας έτσι τη συνέπεια και τη συμβολή

της στη λειτουργία της εν λόγω αγοράς στην Ελλάδα.

Τέλος, αξίζει να υπογραμμισθεί η δεύτερη θέση σε

παγκόσμιο επίπεδο που κατέκτησε η Τράπεζα χάρη

στις απολύτως επιτυχείς εκτιμήσεις του Τμήματος

Αναλύσεως Αγορών, της Υποδιευθύνσεως

Σχεδιασμού και Συντονισμού Χρηματοοικονομικής

Διαχειρίσεως Ομίλου, αναφορικά με τα επίπεδα

των συναλλαγματικών ισοτιμιών σε μεσοπρόθεσμο

ορίζοντα, ενισχύοντας κατά αυτόν τον τρόπο την

αναγνωρισιμότητα της Τραπέζης διεθνώς.

Project Finance
Και στον τομέα Project Finance υπήρξε σημαντική

ανάπτυξη των δραστηριοτήτων και των μεγεθών

μας, με τις νέες συμφωνίες χρηματοδοτήσεως να

ξεπερνούν το 2007 τα Ευρώ 400 εκατ. 

Η Τράπεζα ανέλαβε τη διοργάνωση σύνθετων χρημα-

τοδοτήσεων στην Ελλάδα καθώς και στην ευρύτερη

περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στους τομείς

των υποδομών, της αναπτύξεως ακινήτων και της

ενέργειας. Στην Ελλάδα, σημαντικό γεγονός αποτέλεσε

η υπογραφή των συμβάσεων χρηματοδοτήσεως
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συνολικού ύψους Ευρώ 1.680 εκατ., για το έργο

κατασκευής και λειτουργίας του αυτοκινητοδρόμου

Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα από

κοινού με τις τράπεζες Calyon, Natexis και BCP

Millennium. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού

Ευρώ 2.800 εκατ. περίπου και αφορά τον μεγαλύτερο

αυτοκινητόδρομο με διόδια στην Ευρώπη.

Επίσης η Τράπεζα, συμμετείχε ενεργά σε σημαντικά

διεθνή κοινοπρακτικά δάνεια project finance για την

χρηματοδότηση αυτοκινητοδρόμων, αεροδρομίων,

σταθμών παραγωγής ενέργειας από βιοκαύσιμα κ.ά.

Όπως και το 2007, τα επόμενα έτη οι δραστηριό-

τητες του Project Finance αναμένεται να αναπτυχθούν

στους ακόλουθους τομείς: 

• Χρηματοδότηση έργων υποδομής και ενέργειας

εντός και εκτός Ελλάδος, με έμφαση σε έργα

που θα λάβουν χώρα στην ευρύτερη περιοχή

που δραστηριοποιείται η Τράπεζα.

• Χρηματοδότηση έργων που αφορούν κατά κύριο

λόγο δημόσιες υποδομές και που θα πραγματο-

ποιηθούν με τη μορφή των Συμπράξεων μεταξύ

του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). 

• Χρηματοδότηση εμπορικών ακινήτων, γραφειακών

χώρων, γηπέδων, ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων

καθώς και οικιστικών συγκροτημάτων. Έμφαση θα

εξακολουθήσει να δίδεται σε επιλεγμένες τοποθε-

τήσεις στα Βαλκάνια όπου οι υψηλές αποδόσεις και

οι σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες προσελκύουν

το ενδιαφέρον επενδυτών σε διεθνές επίπεδο.

Venture Capital, Equity Financing 
Οι προοπτικές για τον κλάδο του Venture Capital/

Equity Financing εξακολουθούν να είναι θετικές, καθώς:

• Πολλές ελληνικές επιχειρήσεις αναδιοργα-

νώνονται και επεκτείνονται σε νέες αγορές. 

Η χρηματοδότηση των διαρθρωτικών μεταβολών

παρέχει σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες στις

εταιρίες Venture Capital, καθώς επιλέγονται

εξειδικευμένα σχέδια χρηματοδοτήσεως κατά 

τη μεταβατική περίοδο.

• Δημιουργούνται επενδυτικές ευκαιρίες σε χώρες

της Νοτιοανατολικής Ευρώπης όπου υπάρχουν

συνθήκες ταχείας οικονομικής αναπτύξεως.

• Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν

την αγορά-στόχο, αναμένεται να αποκτήσουν

μεγαλύτερη εξοικείωση με τον θεσμό του ven-

ture capital, αφού τους παρέχεται, εκτός από

χρηματοδότηση, και τεχνογνωσία και υποστήριξη

σε θέματα οργανώσεως, διοικήσεως, κ.λπ. 

Η επενδυτική στρατηγική της εταιρίας Alpha

Ventures εξακολουθεί να επικεντρώνεται σε

εταιρίες με προβλέψιμες χρηματοροές και σαφείς

προοπτικές αναπτύξεως και σε επενδύσεις με

καθορισμένο χρονικό ορίζοντα ρευστοποιήσεως

μέσω εσωτερικών χρηματοροών ή πωλήσεως σε

στρατηγικό επενδυτή ή εισαγωγής σε οργανωμένη

κεφαλαιαγορά. Στα ενδιαφέροντά μας είναι κλάδοι

με δυναμική ταχείας αναπτύξεως και σε επιχειρήσεις

που έχουν τη δυνατότητα να εκμεταλλευθούν

ευκαιρίες στους τομείς τους, έχοντας ταυτοχρόνως

την προοπτική να γίνουν ανταγωνιστικές και να

αποφέρουν σημαντικά κέρδη. 

Στο πλαίσιο αυτό διεξάγονται συζητήσεις για τρεις

νέες επενδύσεις ύψους Ευρώ 25-30 εκατ. 

Κατά το έτος 2007 τα κέρδη προ φόρων της Alpha

Ventures υπερέβησαν τα Ευρώ 3 εκατ. Οι δύο

σημαντικότερες ταμειακές εισροές από μερίσματα

και πώληση μετοχών ήταν της AEF European

Capital Investments BV Ευρώ 1,7 εκατ. και της

ΒΙΟΜΑΓΝ με Ευρώ 1,2 εκατ.
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Νάξος, Σικελίας. Αργυρό τετράδραχμο, περίπου 460 π.Χ.

Ε: Κεφαλή Διονύσου.
Ο: ΝΑΧΙΟΝ. Ιθυφαλλικός Σιληνός καθήμενος οκλαδόν, φέρων στο δεξί
χέρι κάνθαρο.

Το τετράδραχμο της σικελικής Νάξου εντάσσεται στα αριστουργήματα
της αρχαίας ελληνικής τέχνης και αποτελεί εξαιρετικό δείγμα της
κλασικής εποχής, εφάμιλλο της μεγάλης πλαστικής.
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Λειτουργικός Ανασχεδιασμός

Οι κύριοι άξονες στους οποίους στηρίχθηκε η

υλοποίηση του εκτεταμένου προγράμματος 

λειτουργικού ανασχεδιασμού της Τραπέζης κατά 

το 2007 ήταν:

• η ολοκλήρωση του έργου συγκεντρώσεως

ομοιογενών δραστηριοτήτων σε εξειδικευμένες

κεντρικές μονάδες υποστηρίξεως προϊόντων και

υπηρεσιών με σκοπό την αύξηση της παραγω-

γικότητας και την αναβάθμιση της ποιότητας

προϊόντων και υπηρεσιών,

• η δημιουργία ενιαίων διαδικασιών και η βελτίωση

των εσωτερικών ελέγχων,

• η αναβάθμιση των υποδομών της Πληροφορικής

και, κυρίως,

• η άμεση υποστήριξη των επιχειρησιακών

Μονάδων και των απαιτήσεων για ταχεία ανάπτυξη

των δραστηριοτήτων τους, με έμφαση στη μετε-

ξέλιξη των Καταστημάτων σε Μονάδες προωθήσεως

προϊόντων και υπηρεσιών σε ιδιώτες και μικρές

επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, κατά το 2007, τέθηκαν σε πλήρη

λειτουργία οι κεντρικές Μονάδες Στεγαστικής

Πίστεως και Εγγυητικών Επιστολών, οι οποίες

μέσω των αντίστοιχων νέων συστημάτων διαχει-

ρίσεως και διακινήσεως αιτημάτων πελατών

υποστηρίζουν πλέον το σύνολο του δικτύου 

των Καταστημάτων. Εντός του 2008 αναμένεται 

να τεθεί σε λειτουργία και η νέα κεντρική Μονάδα

Υποστηρίξεως Επιχειρηματικών Δανείων, 

καθώς το έργο αναπτύξεως νέας εφαρμογής

επιχειρηματικών δανείων ευρίσκεται σε

προχωρημένο στάδιο υλοποιήσεως.

Για άλλο ένα έτος, σημαντικό ήταν το έργο της

υποστηρίξεως πλήθους νέων προϊόντων που

δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2007 αλλά

και της αναβαθμίσεως υφισταμένων, με σκοπό την

βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους σύμφωνα

με τις νέες συνθήκες της αγοράς και της εξυπη-

ρετήσεως των πελατών καθώς επιτυγχάνονται

καλύτεροι χρόνοι και βελτιώνεται η ποιότητα των

προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχουμε.

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην περαιτέρω ανάπτυξη

των εναλλακτικών δικτύων με στόχο την σταδιακή

αύξηση του ποσοστού των συναλλαγών που διενερ-

γούνται μέσω αυτών. Τα σημαντικότερα έργα στον

τομέα αυτό ήταν η ολοκλήρωση αναβαθμίσεως του

συνόλου του δικτύου των ΑΤΜ, ο νέος σχεδιασμός

των οθονών τους καθώς και η ανάπτυξη συστήματος,

μέσω του οποίου παρέχεται η δυνατότητα στους

πελάτες να υποβάλουν αιτήματα για τη διενέργεια

συναλλαγών διεθνούς εμπορίου με χρήση του

διαδικτύου. 

Πέραν της συνεχούς αναπτύξεως των εναλλακτικών

δικτύων, η Τράπεζα προχωρά στον ανασχεδιασμό

των συναλλαγών που διενεργούνται στα Καταστή-

ματα, με σκοπό την απλοποίηση και περαιτέρω

αυτοματοποίησή τους, ώστε να επιτευχθεί μείωση

του χρόνου εξυπηρετήσεως των πελατών. Ήδη

ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του έργου που

περιλαμβάνει τη σχετική μελέτη, την ενεργοποίηση

νέων συναλλαγών και τον ανασχεδιασμό υφιστα-

μένων ενώ κατά τη δεύτερη φάση, που θα υλοποιηθεί

στις αρχές του 2008, σχεδιάζεται η ένταξη συναλ-

λαγών σε αυτοματοποιημένες ροές.

Στο πλαίσιο της πάγιας πολιτικής της Τραπέζης για
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προτεραιότητα στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας,

προγραμματίζεται η πιστοποίηση των παρεχόμενων

υπηρεσιών. Ήδη το 2007 η Τράπεζα πιστοποιήθηκε

κατά ISO για την ανάπτυξη των μηχανογραφικών

εφαρμογών και στόχος είναι η πιστοποίηση και

άλλων υπηρεσιών όπως τα εναλλακτικά δίκτυα, 

οι πληρωμές και οι εργασίες διεθνούς εμπορίου. 

Επιπροσθέτως, δημιουργήθηκε Υπηρεσία Τηλεφω-

νικής Εξυπηρετήσεως (Customer Service) η οποία

διαθέτει ανοικτή τηλεφωνική γραμμή με ενιαίο

αριθμό κλήσεως και λειτουργεί καθημερινά (Δευτέρα

έως Κυριακή 8:00 - 22:30). Η δημιουργία της ως

άνω Υπηρεσίας και η ένταξή της στην Υποδιεύθυνση

Διασφαλίσεως Ποιότητος παρέχει τη δυνατότητα

κεντρικής διαχειρίσεως και άμεσης επιλύσεως των

θεμάτων που προκύπτουν, ενώ ταυτοχρόνως

αναλύονται το πλήθος και τα αίτια των κλήσεων

και υποβάλλονται και υλοποιούνται προτάσεις για

την αποφυγή επαναλήψεώς τους.

Ειδικότερα για τον τομέα της εφαρμογής κοινής

πολιτικής και διαδικασιών σε επίπεδο Ομίλου,

εκδόθηκαν εγχειρίδια που καλύπτουν, με βάση τις

βέλτιστες πρακτικές, τις βασικές περιοχές εργασιών

με σκοπό τη διασφάλιση λειτουργίας της Τραπέζης

με ενιαίους κανόνες και διαδικασίες, ελαχιστο-

ποιώντας το λειτουργικό κίνδυνο. Οι απαιτούμενες

ενέργειες για την εφαρμογή τους στις Εταιρίες 

του Ομίλου στο εξωτερικό προβλέπεται να ολοκλη-

ρωθούν μέχρι τα τέλη του 2008.

Εξίσου σημαντικά έργα πραγματοποιήθηκαν για 

την αναβάθμιση των υποδομών και συστημάτων

της Πληροφορικής, ενώ συνεχίζεται η επέκταση 

με νέες εφαρμογές της λογιστικής πλατφόρμας

SAP για την αυτοματοποίηση επιπλέον εργασιών.

Επίσης υλοποιήθηκε μία σειρά από έργα για την

προσαρμογή των λειτουργιών της Τραπέζης στις

απαιτήσεις των εποπτικών αρχών. Η κάλυψη των

απαιτήσεων του νέου πλαισίου περί κεφαλαιακής

επάρκειας σύμφωνα με τη Βασιλεία ΙΙ και η

προσαρμογή των συστημάτων στις απαιτήσεις 

του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών για τις

διασυνοριακές μεταφορές κεφαλαίων στον Ενιαίο

Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ (Single Euro Payments

Area-SEPA) με εφαρμογή από τα τέλη Ιανουαρίου

2008, είναι δύο από τα έργα που υλοποιήθηκαν

εντός του 2007. Επίσης αναπτύχθηκε και τίθεται σε

λειτουργία το Φεβρουάριο του 2008 η εγκατάσταση

συστήματος προστασίας από το ξέπλυμα χρήματος

(Αnti-Money Laundering), στο πλαίσιο βελτιώσεως

των διαδικασιών πρόληψης χρησιμοποιήσεως του

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση

των εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και

τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Στον τομέα της ασφάλειας των συστημάτων και των

πληροφοριών, δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα τόσο για

τη μέγιστη δυνατή προστασία των πελατών-

χρηστών υπηρεσιών όσο και των Υπαλλήλων.

Από τα έργα που αφορούν Εταιρίες του Ομίλου 

στο εσωτερικό, ενδεικτικά αναφέρονται η ανάπτυξη

νέου μηχανογραφικού συστήματος Αμοιβαίων

Κεφαλαίων για την Alpha Asset Management

Α.Ε.Δ.Α.Κ. και η ανάπτυξη συστήματος εκτιμήσεως

ακινήτων για την Alpha Αστικά Ακίνητα που

ολοκληρώνονται το α΄ τρίμηνο του 2008.

Όσον αφορά τα έργα που έγιναν για την υποστήριξη

των δραστηριοτήτων μας στο εξωτερικό, εκτός από

τη δημιουργία πλήθους νέων προϊόντων, την

ανάπτυξη του δικτύου των ΑΤΜ και την προσφορά

υπηρεσιών μέσω web-banking, phone banking
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κ.ά., το σημαντικότερο έργο σε εξέλιξη είναι η

δημιουργία «Ενιαίας Τεχνολογικής Πλατφόρμας για

το Δίκτυο του Εξωτερικού», καθώς η ολοκλήρωσή

του θα δώσει τη δυνατότητα ενιαίας υποστηρίξεως

του συνόλου των τραπεζικών εργασιών (Core and

Web Banking System). Σύμφωνα με τον σχεδιασμό,

στην ως άνω πλατφόρμα θα ενταχθούν εντός 

του 2008 κατά σειρά τα δίκτυα της Π.Γ.Δ.Μ., 

της Βουλγαρίας και της Σερβίας και ακολουθεί η

ένταξη των δικτύων της Ρουμανίας και της Αλβανίας.

Όλα τα ανωτέρω συνιστούν μία ενδεικτική αναφορά

των σημαντικότερων έργων που υλοποιήθηκαν το

2007 και εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο του

λειτουργικού ανασχεδιασμού των δραστηριοτήτων

της Alpha Bank, το οποίο περιλαμβάνει επίσης

έργα που είναι σε εξέλιξη ή έχουν προγραμματισθεί

για τη συνέχεια. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν:

• το νέο Πελατοκεντρικό σύστημα, 

• η αναθεώρηση του υφιστάμενου Σχεδίου Επιχει-

ρηματικής Συνέχειας για την Τράπεζα και τις

Εταιρίες του Ομίλου στο εσωτερικό βασισμένη

σε σύγχρονες μεθοδολογίες, 

• η εγκατάσταση της νέας εφαρμογής επιχειρηματικών

δανείων καθώς και η εγκατάσταση εφαρμογής

κεντρικής διαχειρίσεως ληξιπρόθεσμων οφειλών,

• η αναβάθμιση της υποδομής μέσω της οποίας

γίνεται η διαχείριση των συνδρομητών των

εναλλακτικών δικτύων και η ενοποίησή τους 

σε επίπεδο Ομίλου,

• η αναβάθμιση της Πλατφόρμας του Καταστήματος

και 

• η εγκατάσταση ειδικού λογισμικού για τη

διαχείριση της σχέσεως με τους πελάτες (CRM).

Από τα ανωτέρω, είναι εμφανής η σημασία του

λειτουργικού ανασχεδιασμού, τα έργα του οποίου

εντάσσονται στο πλαίσιο αναπτύξεως του βέλτιστου

λειτουργικού συστήματος και του Στρατηγικού

Σχεδιασμού της Πληροφορικής και αποσκοπούν

στην αύξηση της παραγωγικότητας, στην ενίσχυση

των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών, στην

αναβάθμιση της ποιότητας εξυπηρετήσεως του

πελάτη (Customer Service) και στη συγκράτηση

των λειτουργικών δαπανών.

Καταστήματα και Εναλλακτικά Δίκτυα

Δίκτυο Καταστημάτων 
Μετά από μία περίοδο αναδιαρθρώσεως του δικτύου

Καταστημάτων στην Ελλάδα, η πολιτική μας πλέον

εστιάζεται στη διεύρυνσή του με νέα Καταστήματα,

ώστε να ενισχυθεί η προσπάθειά μας για διατήρηση

της δυναμικής επεκτάσεώς μας στη λιανική τραπεζική.

Το 2007 λειτούργησαν 20 νέα Καταστήματα στην

Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των Επιχειρημα-

τικών Κέντρων, με αποτέλεσμα το Δίκτυό μας στο

τέλος του έτους να αριθμεί 395 Καταστήματα και

15 σημεία εξυπηρετήσεως πελατών private bank-

ing. Με βάση το επικαιροποιημένο Επιχειρησιακό

μας Σχέδιο Agenda 2010, για τα επόμενα έτη 

η ανάπτυξη του Δικτύου μας στην Ελλάδα καθώς 

και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη θα είναι ταχύτερη, 

με στόχο έως το 2010 να διαθέτουμε συνολικά

Δίκτυο 1.500 Καταστημάτων, εκ των οποίων πάνω

από 500 στην Ελλάδα.

Παράλληλα με την επέκταση του δικτύου, υλοποιείται

ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ανακαινίσεων, επεκτά-
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σεων και μεταστεγάσεων Καταστημάτων, τόσο στην

Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ακόμη, ολοκλη-

ρώθηκε η γενική ανακαίνιση και η διαμόρφωση

του κτηρίου της Τραπέζης στον Άγιο Στέφανο σε

Εκπαιδευτικό Κέντρο με ειδικά διαμορφωμένες

αίθουσες και με πλήρη εποπτικά μέσα εκπαιδεύσεως.

Στο κτήριο αυτό λειτούργησε και το Επιχειρηματικό

Κέντρο Αττικής 4 και σταδιακά μεταφέρονται και

άλλες Κεντρικές Υπηρεσίες. Επιπροσθέτως, το

Private Banking, το Μηχανογραφικό Κέντρο της

Τραπέζης και η Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Υπολο-

γιστών στεγάζονται από το 2007 σε ανακαινισμένους

χώρους, οι οποίοι καλύπτουν επαρκώς τις αυξημένες

ανάγκες αυτών των Μονάδων. 

Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη το 2007 εντάθηκε 

η επιτυχής προσπάθεια υλοποιήσεως της στρατη-

γικής αναπτύξεως του δικτύου Καταστημάτων και

λειτούργησαν όλα τα προγραμματισθέντα νέα

Καταστήματα, παρά την ύπαρξη πλήθους προβλη-

μάτων, κυρίως στην υποδομή των χωρών. Πραγμα-

τοποιήθηκαν οι προγραμματισθείσες ανακαινίσεις

και μεταστεγάσεις Καταστημάτων, μεταστεγάσθηκαν

σε ιδιόκτητο κτήριο οι Διοικητικές Υπηρεσίες της

Κύπρου, ενώ κατασκευάζονται ή ανακαινίζονται

αντίστοιχοι χώροι στη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, τη

Σερβία και την Αλβανία. 

Εναλλακτικά Δίκτυα
Η Alpha Bank, πρωτοπόρος στην αξιοποίηση των

δυνατοτήτων που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες,

συνεχώς επεκτείνει και βελτιώνει τα εναλλακτικά

δίκτυα προωθήσεως των προϊόντων και υπηρεσιών

της, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των

πελατών προσφέροντας αυτοματοποιημένη τραπε-

ζική εξυπηρέτηση υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας.

Η τεχνολογική εξέλιξη στον τομέα αυτόματης

εξυπηρετήσεως προσθέτει αξία στις υπάρχουσες

υπηρεσίες και προσφέρει κάλυψη του συνόλου

σχεδόν των καθημερινών αναγκών του πελάτη 

σε όλη τη χώρα.

Κατά το έτος 2007, το 46% του συνόλου των

συναλλαγών των πελατών της Τραπέζης διενερ-

γήθηκε μέσω των εναλλακτικών δικτύων. 

Τα εναλλακτικά δίκτυα που διαθέτει η Τράπεζα 

για να προσφέρει τις υπηρεσίες της, είναι: 

Συσκευές Αυτοματοποιημένης Τραπεζικής,

στις οποίες περιλαμβάνονται τα ΑΤΜ και τα

Αυτόματα Κέντρα Πληρωμών για διενέργεια

συναλλαγών με κατάθεση μετρητών. 

Πρώτη η Alpha Bank το 1981 άνοιξε τον δρόμο

στη σύγχρονη τραπεζική τεχνολογία στην Ελλάδα,

εγκαθιστώντας τα πρώτα ΑΤΜ. Την 31.12.2007 

το δίκτυό μας αριθμούσε 781 μηχανήματα, εκ των

οποίων 474 ήταν εγκατεστημένα στα Καταστήματα

και 307 σε χώρους εκτός των Καταστημάτων.

Μέσω των ΑΤΜ διενεργείται το 80% περίπου των

συναλλαγών αναλήψεων μετρητών της Τραπέζης,

με αποτέλεσμα να περιορίζεται το κόστος και ο

χρόνος εξυπηρετήσεως των Πελατών. Με βάση

τον αριθμό συναλλαγών αναλήψεως ανά ΑΤΜ

κατατασσόμεθα στη δεύτερη θέση της αγοράς. 

Για την περαιτέρω ενίσχυση της θέσεώς μας στην

αγορά και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών

μας, κατά το 2007 πραγματοποιήθηκαν περισσό-

τερες από 220 μελέτες σκοπιμότητας για αιτήματα

σχετιζόμενα με την εγκατάσταση ΑΤΜ εκτός

Καταστημάτων. 

Τον Νοέμβριο του 2007 ολοκληρώθηκε η τελευταία

φάση του έργου της αναβαθμίσεως των ΑΤΜ,

ώστε όλες οι Μονάδες να λειτουργούν πλέον
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σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου περιβάλλοντος

ως προς την τεχνολογία, τις τηλεπικοινωνίες και

την ασφάλεια. Στον τομέα της ενισχύσεως της

ασφάλειας των συναλλαγών μέσω των ΑΤΜ

δόθηκε μεγάλη βαρύτητα με την προσθήκη νέων

μηχανισμών και την ολοκλήρωση έργων πιστοποιή-

σεως με τα «πρότυπα EMV» για τις κάρτες τρίτων

εκδοτών εσωτερικού και εξωτερικού. 

Επίσης, ευρίσκεται σε εξέλιξη η πιλοτική λειτουργία

μονάδων ΑΤΜ με δυνατότητα καταθέσεως μετρητών

σε δεσμίδα, καθώς και το πιλοτικό πρόγραμμα

καταθέσεων και πληρωμών καρτών και καταναλω-

τικών δανείων της Τραπέζης με μετρητά άνευ

φακέλου. 

Όσον αφορά τα Αυτόματα Κέντρα Πληρωμών, 

ο αριθμός τους τετραπλασιάστηκε κατά το 2007 

με αποτέλεσμα να λειτουργούν ήδη 115 μονάδες

στις οποίες έχει μεταφερθεί περίπου το 58% των

συναλλαγών πληρωμής καρτών με μετρητά που

διενεργούντο στα ταμεία των Καταστημάτων που

ήταν εγκατεστημένα. Αναβαθμίσθηκε το σύστημα

παρακολουθήσεως καλής λειτουργίας των ΑΚΠ,

ενώ από το 2007 οι πελάτες μας μπορούν μέσω

αυτών να διεκπεραιώνουν και συναλλαγές

καταθέσεων. 

Αlpha Web Banking, για παροχή τραπεζικών

υπηρεσιών σε ιδιώτες και σε μικρές και μεσαίες

επιχειρήσεις μέσω διαδικτύου. Και στον τομέα

αυτόν πρωτοπορούμε, αφού πρώτοι εμείς το 1996

καθιερώσαμε τις τραπεζικές συναλλαγές μέσω

Ιnternet. Οι συναλλαγές για μεταφορά χρημάτων

σε τρίτους και διαχείριση του προφίλ των συνδρο-

μητών εκτελούνται πλέον με μεγαλύτερη ασφάλεια,

με ειδική συσκευή παραγωγής κωδικών μίας

χρήσεως. Ήδη, πάνω από 84.000 συνδρομητές

χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες αυτές, κατά 17%

περισσότεροι σε σχέση με το προηγούμενο έτος,

ενώ πραγματοποιήθηκαν 32.000.000 συναλλαγές,

αυξημένες κατά 29% έναντι του 2006. 

Μία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία που ξεκίνησε το

2007 είναι η Alpha Web International Trade,

με την οποία δίδεται η δυνατότητα στους πελάτες

που συνεργάζονται με την Τράπεζα σε εργασίες

εισαγωγών/εξαγωγών να παρακολουθούν την

πορεία των σχετικών φακέλων των διακανονισμών,

να αποστέλλουν ηλεκτρονικά αιτήματα διακανονισμών

και ενεγγύων πιστώσεων εισαγωγών, καθώς και

να αποστέλλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα

δικαιολογητικά. Στην εν λόγω υπηρεσία έχουν

ενταχθεί ήδη 41 εταιρίες. 

Alpha Line, για παροχή τραπεζικών υπηρεσιών

προς επιχειρήσεις μέσω εφαρμογής που εγκαθί-

σταται στους υπολογιστές των πελατών μας. Με

την εμπλουτισμένη έκδοση Alphaline II παρέχεται

η δυνατότητα λειτουργίας σε περιβάλλον δικτύου

από πολλούς χρήστες. Οι συνδρομητές στην

υπηρεσία αυτή ανέρχονται σε 1.000 επιχειρήσεις.

Alpha Bank m-Banking, για παροχή τραπεζικών

υπηρεσιών μέσω κινητού τηλεφώνου τεχνολογίας

Wap ή i-mode. Οι πελάτες μπορούν να παρακο-

λουθούν τα υπόλοιπα των λογαριασμών και των

πιστωτικών καρτών τους, να πραγματοποιούν

μεταφορές κεφαλαίων και πληρωμές σε τρίτους

και να πληροφορούνται τις τιμές συναλλάγματος

και μετοχών. Όλες οι πληροφορίες για πιστωτικές

κάρτες είναι πλέον διαθέσιμες όλο το εικοσι-

τετράωρο επτά μέρες την εβδομάδα. Η ανάπτυξη

της τεχνολογίας συνδέσεως των συσκευών στο

Internet έχει καταστήσει περισσότερο εύχρηστες
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τις υπηρεσίες και ενισχύει το ενδιαφέρον των

πελατών για τη συγκεκριμένη υπηρεσία. 

Alpha Phone Banking, για παροχή τραπεζικών

υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου, είτε με χρήση του

αυτόματου συστήματος (IVR) επί εικοσιτετραώρου

βάσεως, είτε με τη βοήθεια εξειδικευμένων

λειτουργών. Οι κλήσεις προς την Υπηρεσία Alpha

Phone Banking κατά το 2007 σημείωσαν αύξηση

κατά 52%. 

Υπηρεσία Τηλεφωνικής Εξυπηρετήσεως μέσω

ενιαίου Τηλεφωνικού Κέντρου (Call Centre),

για την εξυπηρέτηση όσων ζητούν πληροφορίες

για προϊόντα και υπηρεσίες της Τραπέζης, των

συνδρομητών του Alphaphone για εκτέλεση

τραπεζικών συναλλαγών και πληροφορίες και 

των συνδρομητών των εναλλακτικών δικτύων 

(customer service). Το 2007 εντάχθηκαν οι νέες

υπηρεσίες ενεργοποιήσεως πιστωτικών καρτών

και της γραμμής εξυπηρετήσεως Καταστημάτων. 

Το τηλεφωνικό κέντρο λειτουργεί σε ενιαίο ωράριο

και διεκπεραιώνει περισσότερες από 240.000

κλήσεις το μήνα.

Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Εμπορίου, μέσω 

της οποίας δίδεται η δυνατότητα στον πελάτη να

διενεργεί αγορές μέσω του διαδικτύου με χρήση

πιστωτικής κάρτας. Κατά το 2007 εντάχθηκαν στην

υπηρεσία 240 νέες εταιρίες. 

Υπηρεσίες μαζικών εισπράξεων/πληρωμών

με ηλεκτρονική διακίνηση αρχείων, για την

είσπραξη οφειλών μέσω παγίων εντολών ή/και

εναλλακτικών δικτύων. Στις υπηρεσίες αυτές το

2007 εντάχθηκαν 9 νέες εταιρίες, με αποτέλεσμα

οι συνδρομητές να μπορούν πλέον να καταβάλλουν

τις οφειλές τους σε 60 εταιρίες/οργανισμούς.

Δικτυακή τοποθεσία της Τραπέζης

(www.alpha.gr), για πληροφόρηση πελατών και

επενδυτών σχετικά με την Τράπεζα, τον Όμιλο και

τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Η ιστοσελίδα μας

δέχεται κατά μέσο όρο περισσότερες από

1.000.000 «επισκέψεις» κάθε μήνα.

Τα στατιστικά στοιχεία για το έτος 2007 επιβεβαιώνουν

για άλλο ένα έτος τη μεγάλη αποδοχή των εν λόγω

υπηρεσιών από τους πελάτες. Με βάση στοιχεία

της Ενώσεως Ελληνικών Τραπεζών η Alpha Bank

κατέχει μερίδιο 30% περίπου σε ενεργούς

συνδρομητές και 44% σε εγχρήματες συναλλαγές,

ενώ στις διατραπεζικές πληρωμές μέσω ηλεκτρο-

νικών δικτύων (ΔΙΑΣ), κατέχει μερίδιο της τάξεως

του 46%. 

Στα πιο πάνω αποτελέσματα συνέβαλε μεταξύ

άλλων και η εφαρμογή οργανωμένου προωθητικού

σχεδίου αποτελούμενου από ανάλογες ενέργειες,

όπως επισκέψεις σε περισσότερες από 180

εταιρίες, συμμετοχή με περίπτερο στην έκθεση

τεχνολογίας DTE, συμμετοχή με εισήγηση στο

Ευρωπαϊκό συνέδριο Eurobanking 2007, καθώς

και σε άλλα συνέδρια και εκπαιδευτικά προγράμματα.

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι βρίσκεται στο

στάδιο τελικών δοκιμών η υλοποίηση ενιαίας

υποδομής συνδρομητικών υπηρεσιών εναλλα-

κτικών δικτύων σε όλες τις Εταιρίες του Ομίλου, η

οποία θα ενταχθεί σε παραγωγή εντός του 2008. 
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Συρακούσαι, Σικελίας. Αργυρό δεκάδραχμο, περίπου 400 π.Χ.

Ε: Τέθριππο και από πάνω μία Νίκη στεφανώνει τον ηνίοχο. Στο έξεργο
πανοπλία.
Ο: ΣΥΡΑΚΟΣΙΟΝ. Κεφαλή Αρέθουσας και γύρω κολυμπούν τέσσερα δελφίνια.

Ανυπόγραφο έργο του χαράκτη Κίμωνος. Η νομισματική τέχνη φθάνει στο
απώγειό της με τα περίφημα δεκάδραχμα των Συρακουσών, έργα δύο
μεγάλων καλλιτεχνών, του Κίμωνος και του Ευαινέτου.
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Πίνακας 1

Χαρτοφυλάκιο Συναλλαγών

2007 2006

Συναλλαγματικός Επιτοκιακός Κίνδυνος Επίδραση
(Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Κίνδυνος Κίνδυνος Τιμής Αλληλοσυσχέτισης Σύνολο Σύνολο

31 Δεκεμβρίου 130 400 58 -267 321 1.287

Μέση ημερήσια Αξία (ετησίως) 364 819 565 -728 1.020 2.088

Μέγιστη ημερήσια Αξία (ετησίως) 1.039 2.345 1.266 -1.623 3.028 4.640

Ελάχιστη ημερήσια Αξία (ετησίως) 71 259 53 -160 223 547

Διαχείριση Κινδύνων

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Κίνδυνος Αγοράς

Κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος ζημίας που

προκύπτει από δυσμενείς εξελίξεις στην τιμή ή στη

μεταβλητότητα που παρατηρούνται στις αγορές

επιτοκίων, συναλλάγματος, μετοχών και εμπορευ-

μάτων. Ζημίες είναι δυνατόν να προκύψουν και

από το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και κατά τη

διαχείριση των στοιχείων Ενεργητικού - Παθητικού.

Χαρτοφυλάκιο Συναλλαγών
Ο κίνδυνος αγοράς του χαρτοφυλακίου συναλλαγών

μετράται με τον υπολογισμό της Αξίας σε Κίνδυνο

(Value at Risk - VaR). Η μεθοδολογία υπολογισμού

της Αξίας σε Κίνδυνο που χρησιμοποιείται είναι η

μέθοδος της ιστορικής προσομοιώσεως. Η Τράπεζα

χρησιμοποιεί περίοδο διακρατήσεως μίας και δέκα

ημερών, ανάλογα με τον χρόνο που απαιτείται για

τη ρευστοποίηση του χαρτοφυλακίου.

Για τον υπολογισμό της αξίας σε κίνδυνο μίας

ημέρας του χαρτοφυλακίου συναλλαγών της

Τραπέζης, χρησιμοποιήθηκε περίοδος μεταβλητό-

τητας δύο ετών και διάστημα εμπιστοσύνης 99%.

Στον Πίνακα 1 παρατίθενται τα στοιχεία που προέ-

κυψαν για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών έτους 2007.

Οι Εταιρίες του Ομίλου έχουν πολύ μικρές θέσεις

και όρια για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και

συνεπώς η έκθεση σε κίνδυνο είναι αμελητέα.

Για τη μέτρηση του κινδύνου αγοράς του Χαρτοφυ-

λακίου Συναλλαγών συμπληρωματικά με τον

υπολογισμό της Αξίας σε Κίνδυνο, ελέγχεται 

η συμπεριφορά του σε υποθετικές μεταβολές 

των παραμέτρων αγοράς (σενάρια), καθώς και 

σε ακραίες μεταβολές τους που παρατηρήθηκαν

στο παρελθόν (stress - testing).

Στο πλαίσιο της πολιτικής διαχειρίσεως χρηματο-

οικονομικών κινδύνων από την Επιτροπή Διαχειρίσεως

στοιχείων Ενεργητικού - Παθητικού (ΑLCO), έχουν

θεσπισθεί όρια εκθέσεως και μεγίστης ζημίας

(stop loss) στα διάφορα προϊόντα που απαρτίζουν

το Χαρτοφυλάκιο Συναλλαγών. Συγκεκριμένα

έχουν θεσπισθεί όρια που αφορούν τους παρακάτω

κινδύνους:

• Συναλλαγματικός κίνδυνος για θέσεις spot και

forward

• Επιτοκιακός κίνδυνος για θέσεις ομολόγων,

Interest Rate Swaps, Interest Futures, Interest

Options

• Κίνδυνος τιμών για θέσεις μετοχών, index
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Futures και Options

• Πιστωτικός κίνδυνος για διατραπεζικές πράξεις,

εταιρικά ομόλογα και κρατικά ομόλογα αναπτυσ-

σομένων χωρών.

Οι θέσεις σε αυτά τα προϊόντα παρακολουθούνται

κατά τη διάρκεια της ημέρας και ελέγχονται για 

το ποσοστό καλύψεως και τυχόν υπερβάσεις των

εκάστοτε ορίων.

Ανάλυση Στοιχείων Ενεργητικού -
Παθητικού
Κίνδυνος αγοράς είναι δυνατόν να προκύψει, 

εκτός του χαρτοφυλακίου συναλλαγών, και από τη

διάρθρωση των στοιχείων Ενεργητικού-Παθητικού

του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και καταθέσεων

του Ομίλου. Ο κίνδυνος αυτός είναι συναλλαγμα-

τικός και επιτοκιακός.

Οι εταιρίες του Ομίλου αναλαμβάνουν κίνδυνο από

τη διακύμανση των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Η

Γενική Διεύθυνση καθορίζει όρια για την ανοικτή

συναλλαγματική θέση (overnight), καθώς και για

την ημερήσια ανοικτή συναλλαγματική θέση 

(daylight) τόσο για τη συνολική θέση όσο και ανά

νόμισμα. Η συνολική θέση προκύπτει από την

άθροιση της τρέχουσας θέσεως από τα στοιχεία

του ισολογισμού και της προθεσμιακής θέσεως

από τα παράγωγα προϊόντα.

Στο πλαίσιο της αναλύσεως των στοιχείων

Ενεργητικού - Παθητικού για τον επιτοκιακό

κίνδυνο, διενεργείται σε τακτική βάση Ανάλυση

Ληκτότητας (Gap Analysis) του επενδυτικού

χαρτοφυλακίου ανά νόμισμα. Τα στοιχεία

Ενεργητικού - Παθητικού ταξινομούνται σε

χρονικές περιόδους (gaps) ανάλογα με το πότε

επαναπροσδιορίζεται το επιτόκιό τους, για τα

στοιχεία κυμαινομένου επιτοκίου, ή με το πότε

λήγουν, για τα στοιχεία σταθερού επιτοκίου.

Στον Πίνακα 2 δίδεται η Ανάλυση Ληκτότητας των

στοιχείων Ενεργητικού - Παθητικού της 31.12.2007

για τον επιτοκιακό κίνδυνο.

Πίνακας 2

Ανάλυση Ληκτότητας 31.12.2007

ΣΥΝΟΛΑ < 1 μηνός 1 έως 3 3 έως 6 6 έως 12 1 έως 5 > 5 ετών Μη
μήνες μήνες μήνες έτη επηρεαζόμενα

(Ποσά σε εκατ. Ευρώ) στοιχεία

Ενεργητικό 54.684 28.594 8.585 5.751 1.276 7.104 689 2.685

Υποχρεώσεις 50.393 34.034 10.606 1.908 789 1.272 8.775 1.776

Καθαρή θέση 4.291 0 888 0 0 0 0 3.403

Σύνολο υποχρεώσεων

και καθαρής θέσεως 54.684 34.034 11.494 1.908 789 1.272 8.775 5.180

Άνοιγμα -5.440 -2.909 3.843 487 5.833 681 -2.494

Σωρευτικό Άνοιγμα -5.440 -8.349 -4.506 -4.019 1.814 2.494 0



Διαχείριση Κινδύνων

Από την Ανάλυση Ληκτότητας και με την εφαρμογή

εναλλακτικών σεναρίων μεταβολών των επιτοκίων

της αγοράς ή και των βασικών επιτοκίων της

Τραπέζης και των Εταιριών του Ομίλου, υπολογί-

ζεται άμεσα η αντίστοιχη μεταβολή στο καθαρό

έσοδο τόκων καθώς και στην καθαρή θέση για 

τα διαθέσιμα προς πώληση στοιχεία.

Πιστωτικός Κίνδυνος

Πιστωτικός κίνδυνος ορίζεται ως ο ενδεχόμενος

κίνδυνος πραγματοποιήσεως χρηματοοικονομικής

ζημίας που μπορεί να προκύψει από πιθανή αδυναμία

των αντισυμβαλλομένων (πιστούχων) να εκπληρώ-

σουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις (αποπληρωμή

δανείων στις συμβατικές ημερομηνίες).

Η Τράπεζα προκειμένου να αντιμετωπίσει τα

ενδεχόμενα αυτά διενεργεί σε συνεχή βάση έλεγχο

απομειώσεως της αξίας των χρηματοδοτήσεων,

σύμφωνα με τις αρχές του Δ.Λ.Π. 39, είτε σε

ατομική βάση είτε σε επίπεδο χαρτοφυλακίου,

βάσει συγκεκριμένων κανόνων που έχει θεσπίσει.

Ο έλεγχος απομειώσεως επικεντρώνεται κυρίως

στα δάνεια που παρουσίασαν καθυστερημένες

οφειλές πάνω από 90 ημέρες, που ως ποσοστό του

χαρτοφυλακίου μειώθηκαν στη διάρκεια του έτους

και διαμορφώθηκαν σε 3,7% στο τέλος του 2007,

έναντι 5,1% στο τέλος του 2006, με το ποσοστό

καλύψεως, συμπεριλαμβανομένων των εξασφαλί-

σεων, να ανέρχεται σε 130% των καθυστερήσεων.

Εκτός από τις καθυστερήσεις, υπάρχουν και άλλα

γεγονότα που αποτελούν το έναυσμα για τη

διενέργεια ελέγχου απομειώσεως (trigger events).

Με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση του

πιστωτικού κινδύνου έχει δημιουργηθεί στην

Alpha Bank συγκεκριμένο πλαίσιο μεθοδολογιών

και συστημάτων για τη μέτρηση του πιστωτικού

κινδύνου, τα οποία διαρκώς εξελίσσονται, έτσι

ώστε να παρέχεται η όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη

και αποτελεσματική υποστήριξη των επιχειρημα-

τικών μονάδων στη λήψη αποφάσεων και να

προλαμβάνονται τυχόν αρνητικές συνέπειες στα

αποτελέσματα του Ομίλου. 

Η μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου πραγματοποιείται

με βάση τόσο διεθνώς αναγνωρισμένα μοντέλα

διαβαθμίσεως όσο και με τα εσωτερικά συστήματα

διαβαθμίσεως πιστωτικού κινδύνου της Τραπέζης.

Τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούν ποσοτικά αλλά

και ποιοτικά κριτήρια αξιολογήσεως, σε συνδυασμό

και με κριτήρια συναλλακτικής συμπεριφοράς,

ώστε να εξάγονται στατιστικά διακριτές πιθανότητες

αθετήσεως των πιστούχων. Παράλληλα ακολου-

θούνται διεθνώς αναγνωρισμένες στατιστικές μέθοδοι

για τον επανέλεγχο και την επαλήθευση των

αποτελεσμάτων που παράγουν τα συστήματα αυτά.

Επίσης, διενεργούνται σε συστηματική βάση ασκήσεις

προσομοιώσεως καταστάσεων κρίσεως όπου διερευ-

νάται η ενδεχόμενη επίπτωση στα χρηματοοικονομικά

αποτελέσματα του Ομίλου λόγω δυσμενών εξελίξεων

τόσο στη συναλλακτική συμπεριφορά των πιστούχων,

όσο και στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον. 

Σημαντικές μεταβολές στην οικονομία και στη

συνολική εικόνα ενός κλάδου περικλείουν επιπλέον

κινδύνους, που αντιμετωπίζονται με τη θέσπιση

κατάλληλων πιστωτικών ορίων σε σχέση με μεμο-

νωμένους πιστούχους ή ομίλους πιστούχων, τα

οποία ευρίσκονται υπό συνεχή παρακολούθηση.

Για τις περιπτώσεις πιστούχων με χρηματοδοτικά

ανοίγματα και σε άλλες εταιρίες του Ομίλου, κατά
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την εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου λαμβάνεται

υπ’ όψιν και το συνολικό άνοιγμα στον Όμιλο. 

Έτσι, απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη σωστών

εγκριτικών αποφάσεων για τις χρηματοδοτήσεις προς

επιχειρήσεις είναι η σωστή διαβάθμιση του πιστω-

τικού κινδύνου που γίνεται με το σύστημα διαβαθμί-

σεως Moody’s Risk Advisor (MRA) και η συνεχής

εκτίμηση της διασφαλιστικής αξίας των καλυμμάτων,

σύμφωνα πάντοτε με την αυστηρή τήρηση των

οδηγιών του Κανονισμού Χρηματοδοτήσεων. 

Ειδικά για την καταναλωτική πίστη ολοκληρώθηκε

η ανάπτυξη ικανού αριθμού μοντέλων αξιολογή-

σεως πιστοληπτικής ικανότητας behavioral score-

cards καθώς και του application-fraud scorecard.

Επίσης, σε συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες,

υλοποιείται και η ενοποίηση όλων των πιστωτικών

πολιτικών ιδιωτών. Παράλληλα δίδεται και μεγάλη

έμφαση σε τεχνικές cross-selling μέσω προωθη-

τικών ενεργειών από τις επιχειρηματικές μονάδες

της Τραπέζης, πάντοτε όμως σε ένα συνετό πλαίσιο

διαχειρίσεως κινδύνων.

Τα συστήματα διαβαθμίσεως εξελίσσονται και

εξειδικεύονται διαρκώς με απώτερο στόχο την

ένταξη όλων των χαρτοφυλακίων πιστοδοτήσεων

του Ομίλου στη μέθοδο εσωτερικών διαβαθμίσεων

του νέου πλαισίου απαιτήσεων της κεφαλαιακής

επάρκειας. Η κλίμακα διαβαθμίσεως που χρησιμο-

ποιείται αποτελείται από εννέα βασικές βαθμίδες. 

Επίσης, παρακολουθείται σε τακτή βάση η

συγκέντρωση των κινδύνων στους μεγαλύτερους

πιστούχους του Ομίλου και ενημερώνεται η Γενική

Διεύθυνση και το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Σημαντική αλλαγή για το 2007 ήταν η εφαρμογή

νέου κανονιστικού πλαισίου, όπου η Τράπεζα της

Ελλάδος (Π.Δ.Τ.Ε. 2577/2006) υπαγόρευσε τον

διαχωρισμό της εγκριτικής από την εισηγητική

αρμοδιότητα. Έτσι, για τη λήψη αποφάσεων για την

ανάληψη πιστωτικών κινδύνων θα πρέπει να

συμμετέχουν τουλάχιστον δύο λειτουργοί του

πιστωτικού ιδρύματος, ένας από τον Τομέα Πίστεως

και ένας από τις Μονάδες που διαχειρίζονται τις

σχέσεις με τους επιχειρηματικούς πελάτες. 

Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκε στην Τράπεζα 

ο Τομέας Πίστεως Ομίλου, ο οποίος διαχειρίζεται

τον πιστωτικό κίνδυνο στην Ελλάδα και στις

Μονάδες μας στο εξωτερικό και συμμετέχει στα

εκάστοτε οριζόμενα εγκριτικά κλιμάκια για τη λήψη

αποφάσεων επί αιτημάτων πιστοδοτήσεως επιχει-

ρήσεων. Το 2007 επίσης δημιουργήθηκε η Διεύθυνση

Πιστωτικής Πολιτικής, η οποία εισηγείται τον

καθορισμό των αρχών της πιστωτικής πολιτικής

και παρακολουθεί την τήρηση των κανόνων και

διαδικασιών αυτής από τις Μονάδες και τους

αρμόδιους Λειτουργούς της Τραπέζης. Τέλος, 

η Διεύθυνση Προσωρινών Καθυστερήσεων και

Απαιτήσεων Ειδικού Χειρισμού συστήθηκε τον

Μάιο του 2007 με αρμοδιότητα τη διαχείριση

προσωρινών καθυστερήσεων μικρών επιχειρήσεων,

καθώς και των σύνθετων και μεγάλου ύψους

απαιτήσεων που χρήζουν ειδικής αντιμετωπίσεως.

Επιπλέον, ο Όμιλος υλοποιεί νέα μηχανογραφικά

συστήματα, ώστε να εφαρμόσει με επιτυχία τις

απαιτήσεις του νέου πλαισίου περί κεφαλαιακής

επάρκειας των τραπεζών (Βασιλεία ΙΙ) για όλο τον

Όμιλο. Παράλληλα αναπτύσσονται τα απαραίτητα

πρότυπα πιθανότητας αθετήσεως (PD) και ζημίας

που έπεται από αθέτηση (LGD), με στόχο την

εφαρμογή των εξελιγμένων μεθόδων για τον

υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων.



Διαχείριση Κινδύνων

Κίνδυνος Ρευστότητας

Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας

επικεντρώνεται στην ικανότητα του Ομίλου να

διατηρεί επαρκή ρευστότητα για την εκπλήρωση

των συναλλακτικών του υποχρεώσεων. 

Το μεγαλύτερο μέρος του Ενεργητικού του Ομίλου

χρηματοδοτείται από πελατειακές καταθέσεις και

ομόλογα εκδόσεως Alpha Bank. Η χρηματοδότηση

αυτή μπορεί να διαχωρισθεί σε δύο κατηγορίες:

α) Πελατειακές καταθέσεις για κάλυψη ταμειακών

αναγκών.

Οι καταθέσεις για σκοπούς καλύψεως ταμειακών

αναγκών είναι οι καταθέσεις Ταμιευτηρίου και

Όψεως. Παρόλο που οι καταθέσεις αυτές μπορούν

να αποσυρθούν χωρίς προειδοποίηση εάν ζητηθεί,

η διασπορά σε αριθμό και είδος καταθετών

διασφαλίζει την απουσία σημαντικών απρόσμενων

διακυμάνσεων. Έτσι αυτές οι καταθέσεις

αποτελούν στην πλειοψηφία τους σταθερή

καταθετική βάση.

β) Πελατειακές καταθέσεις και ομόλογα για

επενδυτικούς σκοπούς

Οι πελατειακές καταθέσεις και ομόλογα για επενδυ-

τικούς σκοπούς αφορούν τις προθεσμιακές πελα-

τειακές καταθέσεις, τις πράξεις προσωρινής εκχωρή-

σεως στην πελατεία και την πώληση ομολόγων

εκδόσεως Alpha Bank.

Γενικά, όσον αφορά το σύνολο των πελατειακών

καταθέσεων, αναλύονται τα υπόλοιπά τους ανά

πελάτη και παρακολουθούνται οι 50 μεγαλύτεροι

καταθέτες.

Ο κίνδυνος ρευστότητας στην Τράπεζα παρακολου-

θείται σε τακτική βάση με τον υπολογισμό των

Δεικτών Ρευστότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις

της Τραπέζης της Ελλάδος (Π.Δ.Τ.Ε. 2560/1.4.2005):

- τον Δείκτη Ρευστών Διαθεσίμων και 

- τον Δείκτη Ασυμφωνίας Ληκτότητας Απαιτήσεων

- Υποχρεώσεων.

Κατά τη διάρκεια του 2007 οι Δείκτες Ρευστότητας

που υπολογίσθηκαν ήταν εντός των ορίων που

έχει θεσπίσει η Τράπεζα της Ελλάδος και η

Επιτροπή Διαχειρίσεως στοιχείων Ενεργητικού -

Παθητικού (ALCO) εντός Τραπέζης. Σε τακτά

χρονικά διαστήματα ελέγχεται η συμπεριφορά των

Δεικτών Ρευστότητας σε υποθετικές μεταβολές των

μεγεθών των στοιχείων Ενεργητικού - Παθητικού

(ανάλυση σεναρίων), καθώς και σε ακραίες 
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Πίνακας 3

Ανάλυση Ληκτοτήτων Ρευστότητας 31.12.2007

(Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΣΥΝΟΛΟ < 1 μηνός 1 έως 3 3 έως 6 6 έως 12 > 1 έτους
μήνες μήνες μήνες

Ενεργητικό 54.684 10.385 3.119 4.047 6.675 30.458

Υποχρεώσεις και καθαρή θέση 50.393 12.434 3.923 1.998 2.686 29.351

Καθαρή θέση 4.291 4.291

Σύνολο υποχρεώσεων και καθαρής θέσεως 54.684 12.434 3.923 1.998 2.686 33.642

Άνοιγμα ρευστότητας -2.049 -804 2.049 3.989 -3.185
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μεταβολές τους (προσομοίωση καταστάσεων

κρίσεως). 

Στην έναρξη κάθε έτους, με τα στοιχεία προϋπολο-

γισμού, επισημαίνονται οι χρηματοδοτικές ανάγκες

για την Τράπεζα και τον Όμιλο και αποφασίζονται

οι απαιτούμενες ενέργειες για την ικανοποίησή

τους, έτσι ώστε οι αντίστοιχοι Δείκτες Ρευστότητας

να παραμένουν εντός των θεσπισμένων ορίων σε

όλη τη διάρκεια του έτους.

Σε τακτική επίσης βάση διενεργείται για την Τράπεζα

και τον Όμιλο Ανάλυση Ληκτότητας Ρευστότητας

(Liquidity Gap Analysis). Υπολογίζονται οι

χρηματοροές που προκύπτουν από όλα τα στοιχεία

Ενεργητικού και Παθητικού και ταξινομούνται σε

χρονικές περιόδους, ανάλογα με το πότε πραγματο-

ποιούνται, με εξαίρεση τα αξιόγραφα του χαρτοφυ-

λακίου συναλλαγών και του διαθεσίμου προς πώληση.

Ειδικά για αυτά τα χαρτοφυλάκια, τα οποία μπορούν

να ρευστοποιηθούν εύκολα, κατανέμονται στην

πρώτη περίοδο λαμβάνοντας υπ’ όψιν σχετικούς

συντελεστές ρευστότητας (haircuts).

Στον Πίνακα 3 δίδεται η Ανάλυση Ληκτότητας

Ρευστότητας για τον Όμιλο της 31.12.2007.

Λειτουργικός Κίνδυνος

Λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ζημίας

που προέρχεται από ανεπαρκείς ή ανεπιτυχείς

εσωτερικές διαδικασίες, συστήματα, ανθρώπους ή

από εξωτερικά γεγονότα. 

Αν και συστηματικά μέχρι σήμερα οι Μονάδες της

Alpha Bank διαχειρίζονται το λειτουργικό τους

κίνδυνο, η Τράπεζα προχωρά για να τροποποιήσει

τις υπάρχουσες πρακτικές λαμβάνοντας υπ΄ όψιν

την τρέχουσα βέλτιστη πρακτική και τις απαιτήσεις

της Βασιλείας ΙΙ.

Εντός του 2007 ολοκληρώθηκε το έργο της

Βασιλείας ΙΙ για το λειτουργικό κίνδυνο με σκοπό

να εφαρμόσει την τυποποιημένη μέθοδο για τον

υπολογισμό των εποπτικών κεφαλαιακών απαιτήσεών

της και υιοθετήθηκε από τον Όμιλο το Εγχειρίδιο

Πολιτικών και Διαδικασιών για την Διαχείριση του

Λειτουργικού Κινδύνου. 

Από την αρχή του έτους δόθηκε προτεραιότητα στη

συλλογή γεγονότων που αφορούν ζημίες λειτουρ-

γικού κινδύνου. Για τον σκοπό αυτό η Τράπεζα

προχώρησε στην προμήθεια και την εγκατάσταση

σχετικού λογισμικού, στο οποίο ξεκίνησε η κατα-

χώριση τέτοιων γεγονότων.

Τέλος, επισημαίνεται ότι από το 2005 η Τράπεζα

είναι μέλος του KRI Library Services, μία πρωτο-

βουλία του Risk Management Association (RMA)

σε συνεργασία με την εταιρία συμβούλων

RiskBusiness.

Διαχείριση Κινδύνων 
Δραστηριοτήτων Εξωτερικού

Η ταχύτατη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας 

στο εξωτερικό δημιούργησε την ανάγκη για την

προώθηση στις Μονάδες εξωτερικού των μεθόδων

και τεχνικών εκτιμήσεως κινδύνων που εφαρμόζει

η Τράπεζα, καθώς και την εφαρμογή πολιτικών και

διαδικασιών διαχειρίσεως κινδύνων σε επίπεδο

Ομίλου. Στο πλαίσιο αυτό, το 2007, όλες οι

Μονάδες μας στο εξωτερικό στελεχώθηκαν με

υπεύθυνους διαχειρίσεως κινδύνων, ενώ στις μεγα-



Διαχείριση Κινδύνων

λύτερες από αυτές συγκροτήθηκαν αντίστοιχες

Διευθύνσεις, όπου εξειδικευμένο Προσωπικό ανέλαβε

τη διαχείριση επιμέρους κατηγοριών κινδύνων.

Ήδη, από τις αρχές του 2007, η οργανωτική δομή

και ο τρόπος λειτουργίας των Μονάδων διαχειρίσεως

κινδύνων του εξωτερικού, έχουν προσαρμοσθεί σε

ενιαίες προδιαγραφές που εφαρμόζονται σε

επίπεδο Ομίλου. Παράλληλα, εφαρμόζεται κοινή

μεθοδολογία και πρακτική παρακολουθήσεως

στοιχείων για την αποτίμηση των διαφόρων

κατηγοριών κινδύνων, όπως κινδύνων αγοράς,

κινδύνων ρευστότητας και πιστωτικών κινδύνων.

Ειδικότερα, η ανάληψη πιστωτικού κινδύνου

γίνεται με επιλεκτική επέκταση των πιστοδοτικών

χαρτοφυλακίων. Η επέκταση των δανειοδοτήσεων

σε μικρές επιχειρήσεις και ιδιώτες γίνεται κατόπιν

εξετάσεως των συνεπαγόμενων κινδύνων συνεκτι-

μώντας τις συνθήκες της τοπικής αγοράς, την

ύπαρξη ή όχι κεντρικών συστημάτων πληροφο-

ρήσεως κ.λπ. 

Η ανάπτυξη λειτουργιών διαχειρίσεως κινδύνων

στις χώρες του εξωτερικού υλοποιείται μέσω

μεγάλης κλίμακας έργων, που υποστηρίζονται από

την παρουσία εξωτερικών συμβούλων. 

Σταδιακά εντάσσονται οι Μονάδες του εξωτερικού

σε κεντρικά συστήματα διαχειρίσεως κινδύνων,

όπως το σύστημα εσωτερικής αξιολογήσεως

πιστοληπτικής ικανότητας επιχειρήσεων. Παράλληλα,

αναπτύσσονται συστήματα πιστοληπτικής αξιολογή-

σεως ιδιωτών και προσαρμόζονται οι τοπικές

οργανωτικές δομές και εσωτερικές διαδικασίες,

για την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών διαχειρίσεως

κινδύνων στις δανειοδοτήσεις ιδιωτών, με τη

μεταφορά αντίστοιχης τεχνογνωσίας από την 

Alpha Bank.

Τέλος, το 2007 ξεκίνησε στις Mονάδες του εξωτε-

ρικού το έργο εφαρμογής διαδικασιών διαχειρίσεως

λειτουργικού κινδύνου, με τη διαμόρφωση των

αντίστοιχων εσωτερικών διαδικασιών για τη

συλλογή των αντίστοιχων ζημιογόνων γεγονότων.

Η λειτουργία αυτή θα υποστηριχθεί από την

κεντρική εφαρμογή SWORD η οποία σταδιακά

εγκαθίσταται στις Mονάδες του εξωτερικού. 
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Λάρισα Θεσσαλίας. Αργυρό δίδραχμο, 395-344 π.Χ.

Ε: Κεφαλή νύμφης Λάρισας.
Ο:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Ίππος βαδίζων περήφανα.

Η κατενώπιον κεφαλή της νύμφης Λάρισας αποτελεί ένα εξαιρετικό
παράδειγμα ικανότατου χαράκτη και εντάσσεται στις πιο ωραίες δημιουργίες
της σφραγιστικής τέχνης του 4ου αιώνα π.Χ. στον ελλαδικό χώρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ  
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(Ποσά σε εκατ. Ευρώ) 31.12.2007 31.12.2006

Σταθμισμένο ενεργητικό από πιστωτικό κίνδυνο 39.756 32.603

Σταθμισμένο ενεργητικό από κίνδυνο αγοράς 591 865

Συνολικό σταθμισμένο ενεργητικό 40.347 33.468

Κύρια βασικά κεφάλαια (Upper Tier I) 3.129 2.701

Βασικά κεφάλαια (Tier I) 3.877 3.413

Συνολικά εποπτικά κεφάλαια (Tier I + Tier II) 5.025 4.315

Δείκτης κύριων βασικών κεφαλαίων (Upper Tier I) 7,8% 8,1%

Δείκτης βασικών κεφαλαίων (Tier I) 9,6% 10,2%

Δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (Tier I + Tier II) 12,5% 12,9%

Κεφαλαιακή Επάρκεια  

Πολιτική της Τραπέζης είναι η διατήρηση μίας

ισχυρής κεφαλαιακής βάσεως προκειμένου να

εξασφαλίζεται η ανάπτυξη και να διασφαλίζεται η

εμπιστοσύνη των καταθετών, των Μετόχων, των

αγορών και των συναλλασσόμενων μερών. 

Η κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου εποπτεύεται

από την Τράπεζα Ελλάδος προς την οποία

υποβάλλονται στοιχεία σε τριμηνιαία βάση. 

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας συγκρίνει 

τα εποπτικά ίδια κεφάλαια του Ομίλου με τους

κινδύνους (σταθμισμένο ενεργητικό) που

αναλαμβάνει ο Όμιλος. Τα εποπτικά κεφάλαια

περιλαμβάνουν τα κύρια βασικά κεφάλαια

(μετοχικό κεφάλαιο, αποθεματικά, δικαιώματα

μειοψηφίας), τα πρόσθετα βασικά κεφάλαια

(υβριδικοί τίτλοι) καθώς και τα συμπληρωματικά

κεφάλαια (τίτλοι μειωμένης εξασφαλίσεως,

αποθεματικά αναπροσαρμογής ακινήτων). Όσον

αφορά το σταθμισμένο με κίνδυνο ενεργητικό,

περιλαμβάνει τον πιστωτικό κίνδυνο του

επενδυτικού χαρτοφυλακίου και τον κίνδυνο

αγοράς του χαρτοφυλακίου συναλλαγών.

Ο Όμιλος αξιοποιεί όλες τις σύγχρονες μεθόδους

διαχειρίσεως της κεφαλαιακής επάρκειας. Έχει

προβεί σε εκδόσεις υβριδικών τίτλων και τίτλων

μειωμένης εξασφαλίσεως που συνυπολογίζονται

στα εποπτικά κεφάλαια. Η έκδοση των εν λόγω

τίτλων προσθέτει αξία στον μέτοχο, δεδομένου 

ότι το κόστος τους είναι χαμηλότερο από αυτό 

του μετοχικού κεφαλαίου.

Για το 2007 οι διαμορφωθέντες δείκτες βασικών

κεφαλαίων 7,8% και συνολικής κεφαλαιακής

επάρκειας 12,5%, ευρίσκονται σε πολύ υψηλότερα

επίπεδα από τα ελάχιστα που απαιτεί η σχετική

Πράξη του Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος

(4% και 8% αντιστοίχως) και δίδουν τη δυνατότητα

στον Όμιλο να καλύψει επαρκώς την ανάπτυξη των

δραστηριοτήτων του σε όλους τους τομείς.

Σημειώνεται ότι, η Alpha Bank αξιολογείται με

«Α» από όλες τις μεγάλες εταιρίες αξιολογήσεως

πιστοληπτικής ικανότητος (Standard & Poor’s: A-,

Moody’s: A1, Fitch Ratings: A-) γεγονός που

αντανακλά την υψηλή κεφαλαιακή επάρκειά της και

τη διατηρησημότητα της ποιοτικής κερδοφορίας της.

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ   
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

Πύρρος Ηπείρου, 295-272 π.Χ. Αργυρό τετράδραχμο, περίπου 280-278 π.Χ.

Ε: Κεφαλή Δωδωναίου Διός.
Ο:ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΥΡΡΟΥ, Διώνη ένθρονος με σκήπτρο στο δεξί χέρι.
Νομισματοκοπείο: Λοκροί Επιζεφύριοι.

Ο Πύρρος, βασιλεύς των Μολοσσών της Ηπείρου, το 281 π.Χ., μετά από
πρόσκληση του Τάραντος, εξεστράτευσε στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία,
για την προστασία των ελληνικών πόλεων. Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας
του εξέδωσε σπάνια σήμερα τετράδραχμα, που χαρακτηρίζονται πραγματικά
αριστουργήματα, απεικονίζοντας τον μεγάλο θεό προστάτη της Ηπείρου, το
Δωδωναίο Δία και τη Διώνη, σύζυγο του θεού.



Απολογισμός Δραστηριοτήτων 2007

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

Η Εταιρική Διακυβέρνηση είναι ένα σύστημα αρχών

βάσει του οποίου οργανώνεται, λειτουργεί και

διοικείται η Alpha Bank, ώστε να διαφυλάσσονται

και ικανοποιούνται τα έννομα συμφέροντα όλων

όσοι συνδέονται με αυτή. Η ορθή και υπεύθυνη

τήρηση των αρχών εταιρικής διακυβερνήσεως

αποτελεί για την Alpha Bank βασική προϋπόθεση

για τη δημιουργία αξίας για τους Μετόχους της και

για το κοινωνικό σύνολο. Οι αρχές εταιρικής

διακυβερνήσεως εφαρμόζονται σε θέματα όπως: 

η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 

η λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής και της

Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων, ο Εσωτερικός

Έλεγχος και η Κανονιστική Συμμόρφωση, καθώς

και η λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής. 

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης, κατά τη

συνεδρίαση της 27.2.2007, εξέλεξε ως μη Εκτελε-

στικό μέλος τον κ. Ευάγγελο Ι. Καλούση, Πρόεδρο

και Διευθύνοντα Σύμβουλο της NESTLE ΕΛΛΑΣ

Α.Ε. σε αντικατάσταση του κ. Παναγιώτη Ι.

Αθανασόπουλου ο οποίος, μετά από σύντομη

θητεία στο Διοικητικό Συμβούλιο, υπέβαλε την

παραίτησή του λόγω αναλήψεως της θέσεως του

Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου στη

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού.

Μετά την παραίτηση του κ. Παναγιώτη Ι.

Αθανασόπουλου, η Τακτική Γενική Συνέλευση των

Μετόχων της 3.4.2007 επικύρωσε την εκλογή του

κ. Ευάγγελου Ι. Καλούση. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει συγκροτηθεί σε

σώμα, ως ακολούθως:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Εκτελεστικό Μέλος)

Γιάννης Σ. Κωστόπουλος 

Γεννήθηκε το 1938. Σπούδασε Ναυπηγός στο

King’s College του Πανεπιστημίου του Durham 

της Αγγλίας. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στην

Τράπεζα το 1963. Διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος

και Γενικός Διευθυντής της Τραπέζης από το 1973.

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικός

Διευθυντής από το 1984. Πρόεδρος του Διοικητικού

Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος από το

1996. Από 23.2.2005 είναι Εκτελεστικός Πρόεδρος.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ (Μη Εκτελεστικό Μέλος)

Μηνάς Γ. Τάνες 

Γεννήθηκε το 1940 και είναι Πρόεδρος της Αθηναϊκής

Ζυθοποιΐας Α.Ε. Από το 2003 είναι μέλος του

Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης. Εξελέγη

Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος κατά τη συνεδρίαση

του Διοικητικού Συμβουλίου της 27.7.2006.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Δημήτριος Π. Μαντζούνης

Γεννήθηκε το 1947. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες

στο Πανεπιστήμιο Aix-Marseille. Εργάζεται στην

Τράπεζα από το 1973 και το 2002 ανέλαβε Γενικός

Διευθυντής. Την 23.2.2005 εξελέγη Διευθύνων

Σύμβουλος. Είναι Α’ Αντιπρόεδρος στην Ελληνική

Ένωση Τραπεζών.

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

Μαρίνος Σ. Γιαννόπουλος 

Γεννήθηκε το 1953. Σπούδασε Οικονομικά στο

Sussex (MA in Industrial Economics) και Διοίκηση

Επιχειρήσεων στο Manchester Business School
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Εταιρική Διακυβέρνηση 

(MBA). Εργάσθηκε για 15 έτη στο εξωτερικό με

την Chase και την Exxon (Λονδίνο, Νέα Υόρκη,

Φρανκφούρτη, Μιλάνο και Ρώμη) και για δύο έτη

ως Γενικός Διευθυντής της Ιονικής Τραπέζης. Εργά-

ζεται στην Τράπεζα από το 1994, αρχικά ως Εντεταλ-

μένος Γενικός Διευθυντής και από 23.2.2005 ως

Γενικός Διευθυντής και Chief Financial Officer (CFO).

Σπύρος Ν. Φιλάρετος 

Γεννήθηκε το 1958. Σπούδασε Οικονομικά στο Πανε-

πιστήμιο του Manchester και του Sussex. Εργάζεται

στην Τράπεζα από το 1985. Το 1997 ανέλαβε

Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής και από 23.2.2005

Γενικός Διευθυντής. Είναι Πρόεδρος της Εκτελεστικής

Επιτροπής στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών.

Αρτέμης Χ. Θεοδωρίδης 

Γεννήθηκε το 1959. Σπούδασε Οικονομικά και είναι

κάτοχος ΜΒΑ του University of Chicago. Είναι

Πρόεδρος της Alpha Finance Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ανέλαβε

Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής της Τραπέζης το

2002 και από 23.2.2005 είναι Γενικός Διευθυντής.

Έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (1996 - 1999)

και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του

Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (2000 - 2002).

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Γιώργος Ε. Αγουρίδης 

Γεννήθηκε το 1952 και είναι Δικηγόρος και Πρόεδρος

της Ελληνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής του

Ιδρύματος «Σταύρος Σ. Νιάρχος». Από το 2000

είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης.

Σοφία Γ. Ελευθερουδάκη

Γεννήθηκε το 1954 και είναι Διευθύνουσα Σύμβουλος

του Βιβλιοπωλείου και Εκδοτικού Οίκου Γ.Κ.

Ελευθερουδάκης Α.Ε. από το 1983. Στο Διοικητικό

Συμβούλιο της Τραπέζης εξελέγη το 2005.

Παύλος Γ. Καρακώστας

Γεννήθηκε το 1945 και είναι Πρόεδρος και Διευθύνων

Σύμβουλος της ΓΕΝΚΑ Επενδυτική Α.Ε. Στο Διοικη-

τικό Συμβούλιο της Τραπέζης εξελέγη το 2000.

Υπήρξε Πρόεδρος του Ελληνο-Βρετανικού Εμπορικού

Επιμελητηρίου καθώς και του Συνδέσμου Ελληνικού

Οίνου.

Νικόλαος Ι. Μάνεσης

Γεννήθηκε το 1949 και είναι Πρόεδρος Διοικητικού

Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Χαλυ-

βουργία Ελλάδος Α.Ε. Από το 2005 είναι επίσης

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης. 

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΛΗ

Παύλος Α. Αποστολίδης

Γεννήθηκε το 1942. Αποφοίτησε από τη Νομική

Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι μέλος

του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης από το

2004. Εισήλθε στο Διπλωματικό Σώμα το 1965 και

διετέλεσε, μεταξύ άλλων, Πρέσβης της Ελλάδος

στην Κύπρο και Μόνιμος Αντιπρόσωπος της

Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες.

Το 1998 ανέλαβε ως Γενικός Γραμματεύς του

Υπουργείου Εξωτερικών και το επόμενο έτος

επελέγη Διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληρο-

φοριών (ΕΥΠ), από όπου συνταξιοδοτήθηκε το

Νοέμβριο του 2004.

Θάνος Μ. Βερέμης 

Γεννήθηκε το 1943 και είναι Καθηγητής Πολιτικών

Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών από το 1987.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης συμμετέχει

από το 2000. Είναι επίσης μέλος του Διοικητικού
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Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής

και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) από το 1988,

έχοντας διατελέσει και Πρόεδρος από το 1995 έως

το 2000.

Ευάγγελος Ι. Καλούσης

Γεννήθηκε το 1943 και είναι Πρόεδρος και Διευθύνων

Σύμβουλος της NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε., με ευθύνη

την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, από 

το 2001. Είναι επίσης Πρόεδρος του Συνδέσμου

Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) από το

2006, ενώ είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

του Συνδέσμου από το 2002. Στο Διοικητικό

Συμβούλιο της Τραπέζης εξελέγη το 2007 σε

αντικατάσταση του κ. Παναγιώτη Ι. Αθανασόπουλου.

Ιωάννης Κ. Λύρας

Γεννήθηκε το 1951 και είναι Πρόεδρος της εταιρίας

Paralos Maritime Corporation S.A. Είναι μέλος

του Διοικητικού 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

Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως Ευρωπαίων

Εφοπλιστών.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
Έκτωρ Π. Βερύκιος

Γεννήθηκε το 1948 και είναι κάτοχος πτυχίου

Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Γενεύης

και Μasters από το Πανεπιστήμιο Harvard των

Η.Π.Α. Από το 1973 έως το 1984 εργάσθηκε στη

Διεύθυνση Ενημερώσεως της Διεθνούς Γραμματείας

του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Εργάζεται στην Alpha

Bank από το 1985 και το 1990 ανέλαβε τα καθή-

κοντα του Γραμματέως του Διοικητικού Συμβουλίου

της Τραπέζης.

Ελεγκτική Επιτροπή 

Η Ελεγκτική Επιτροπή, μετά την αποχώρηση του κ.

Παναγιώτη Ι. Αθανασόπουλου από 27

Φεβρουαρίου 2007, απαρτίζεται από τα πιο κάτω,

μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

• Παύλος Γ. Καρακώστας, Πρόεδρος

• Γιώργος Ε. Αγουρίδης

• Ευάγγελος Ι. Καλούσης

Η Επιτροπή συνήλθε κατά το 2007 οκτώ φορές υπό

τη νέα σύνθεσή της. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων

της παρακολούθησε και επόπτευσε το έργο των

Διευθύνσεων Εσωτερικού Ελέγχου, Εσωτερικού

Ελέγχου Διεθνών Δραστηριοτήτων και Κανονιστικής

Συμμορφώσεως. Ενημερώθηκε για το εύρος και τα

αποτελέσματα των ελέγχων των δύο Διευθύνσεων

Επιθεωρήσεως και ειδικότερα για τις διαπιστώσεις

τους σχετικά με την επάρκεια και αποδοτικότητα

του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου. Ενημερώθηκε

και παρακολούθησε τον συνεχιζόμενο εκσυγχρο-

νισμό των εργαλείων και διαδικασιών Εσωτερικού

Ελέγχου προς κάλυψη των αυξημένων απαιτήσεων

της Τραπέζης και του Ομίλου.

Η Επιτροπή είχε σειρά συναντήσεων με τους

Ορκωτούς Ελεγκτές της Τραπέζης και του Ομίλου

για τις ετήσιες και εξαμηνιαίες καταστάσεις επί 

των οποίων έδωσαν διευκρινίσεις σε απάντηση

ερωτημάτων των μελών της Επιτροπής. Για τα

θέματα αυτά η Επιτροπή είχε επίσης συναντήσεις

με το Γενικό Διευθυντή και Chief Financial Officer,

κ. Μ.Σ. Γιαννόπουλο, τον Διευθυντή Οικονομικών

Υπηρεσιών Ομίλου, κ. Γ.Ν. Κόντο και τον Διευθυντή

Εκτιμήσεως Κινδύνου Ομίλου, κ. Α.Κ. Σακελλαράκη,

προκειμένου να επιβεβαιωθεί η επάρκεια και η

αποτελεσματικότητα των διαδικασιών καταρτίσεως
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των λογιστικών καταστάσεων και των χρηματο-

οικονομικών εκθέσεων της Τραπέζης. Επί των

θεμάτων αυτών, οι Ορκωτοί Ελεγκτές και οι

Διευθυντές των Διευθύνσεων Εσωτερικού Ελέγχου

και Εσωτερικού Ελέγχου Διεθνών Δραστηριοτήτων

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 Τραπέζης.

Η Επιτροπή ενημερώθηκε για το πρόγραμμα ενεργειών

της Διευθύνσεως Κανονιστικής Συμμορφώσεως

και παρακολούθησε τα στάδια εφαρμογής του.

Επίσης, η Επιτροπή ενημερώθηκε από τον Εντεταλμένο

Γενικό Διευθυντή, κ. Χ.Ε. Παπαναγιώτου, για την

αναδιάρθρωση των δομών και διαδικασιών της

Τραπέζης και παρακολουθεί την εξέλιξή της.

Για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της Επιτροπής,

οι συνεδριάσεις της πραγματοποιήθηκαν χωρίς την

παρουσία μελών της Διοικήσεως, όποτε εκρίνετο

αναγκαίο. Όλα τα μέλη της Επιτροπής παρευρέ-

θησαν σε όλες σχεδόν τις συνεδριάσεις για τις οποίες

κρατήθηκαν πρακτικά. Δεν υπήρξε διαφωνία επί

ουσιαστικού θέματος.

Η Επιτροπή Ελέγχου ενημέρωσε τακτικά το Διοικητικό

Συμβούλιο για τα θέματα που παρακολουθεί, συζητεί

και αποφασίζει.

Η συνεργασία της Επιτροπής με όλους τους παρά-

γοντες της Τραπέζης και τους ορκωτούς ελεγκτές

ήταν απόλυτα ικανοποιητική και δεν δημιουργήθηκε

πρόβλημα στη λειτουργία της.

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων

Η Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων απαρτίζεται

από τα πιο κάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

• Μηνάς Γ. Τάνες, Πρόεδρος

• Ευάγγελος Ι. Καλούσης

• Μαρίνος Σ. Γιαννόπουλος

Στην επιτροπή αναφέρεται ο Διευθυντής Εκτιμήσεως

Κινδύνων Ομίλου και υποβάλλει για έγκριση στο

Διοικητικό Συμβούλιο ένα αποτελεσματικό πλαίσιο

διαχειρίσεως κινδύνων, το οποίο διαμορφώνει

συνθήκες ασφαλούς αναπτύξεως δραστηριοτήτων,

περιορίζει τις αρνητικές διακυμάνσεις στην κερδο-

φορία και συμβάλλει στην ορθολογική κατανομή

των κεφαλαίων.

Επιτροπή Αποδοχών Διοικήσεως

Η Επιτροπή Αποδοχών Διοικήσεως απαρτίζεται

από τα πιο κάτω, μη εκτελεστικά μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου:

• Παύλος Α. Αποστολίδης, Πρόεδρος

• Ιωάννης Κ. Λύρας

• Νικόλαος Ι. Μάνεσης

Εκτελεστική Επιτροπή

Ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Alpha Bank είναι

η Εκτελεστική Επιτροπή, μέλη της οποίας είναι:

• Γιάννης Σ. Κωστόπουλος, Πρόεδρος

• Δημήτριος Π. Μαντζούνης, Διευθύνων

Σύμβουλος

• Μαρίνος Σ. Γιαννόπουλος, Γενικός Διευθυντής

και CFO
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• Αρτέμης Χ. Θεοδωρίδης, Γενικός Διευθυντής

• Σπύρος Ν. Φιλάρετος, Γενικός Διευθυντής

• Γεώργιος Κ. Αρώνης, Εντεταλμένος Γενικός

Διευθυντής

• Χρήστος Χ. Γιαμπανάς, Εντεταλμένος Γενικός

Διευθυντής

• Χαράλαμπος Ε. Παπαναγιώτου, Εντεταλμένος

Γενικός Διευθυντής

Ορκωτοί Ελεγκτές

Ελεγκτές των εξαμηνιαίων και ετησίων

οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου είναι οι:

Τακτικοί: Μάριος Τ. Κυριάκου

Χαράλαμπος Γ. Συρούνης

Αναπληρωματικός: Νικόλαος Χ. Τσιμπούκας

της εταιρίας KPMG Κυριάκου Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.

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 περιλαμ-

βάνει ένα σύνολο ελεγκτικών μηχανισμών και

διαδικασιών που καλύπτουν σε συνεχή βάση κάθε

δραστηριότητά της και συντελούν στην αποτελεσμα-

τική και ασφαλή λειτουργία της.

Για την ενίσχυση των Μονάδων Εσωτερικού

Ελέγχου, η Τράπεζα προχώρησε σε αναβάθμιση

των μεθοδολογιών ελέγχου, οι οποίες βασίζονται

στην αξιολόγηση κινδύνων. Παράλληλα, εγκαταστά-

θηκε μηχανογραφικό πρόγραμμα διαχειρίσεως

έργων εσωτερικού ελέγχου, που καλύπτει την

οργάνωση, εκτέλεση, αξιολόγηση της ελεγκτικής

διαδικασίας, καθώς και παραγωγή αναφορών για

Διοικητική Πληροφόρηση σε επίπεδο Ομίλου.

Σε ό,τι αφορά το εξωτερικό σε κάθε χώρα

λειτουργεί Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου εφαρμό-

ζοντας κοινή ελεγκτική μεθοδολογία με την Ελλάδα.

Κανονιστική Συμμόρφωση

Η Τράπεζα εντοπίζει, αξιολογεί και διαχειρίζεται

τους κινδύνους στους οποίους μπορεί να εκτεθεί,

λόγω αδυναμίας συμμορφώσεως προς το ισχύον

κανονιστικό πλαίσιο (compliance risk). Στο πλαίσιο

αυτό, πραγματοποιείται συνεχής συλλογή, κατα-

γραφή, 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

Ομίλου, έτσι ώστε να αξιολογούνται εγκαίρως οι

επιπτώσεις τους και να διασφαλίζονται τα συμφέ-

ροντα και η φήμη της Τραπέζης.

Για το 2007 οι σημαντικότερες ενέργειες που

πραγματοποιήθηκαν στον τομέα αυτόν είναι οι εξής:

• Η έκδοση του Κώδικα Δεοντολογίας και η

δημοσιοποίησή του στον ιστοχώρο της Τραπέζης,

στο πλαίσιο των αρχών της Εταιρικής Διακυβερ-

νήσεως και της ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς

και η συμπλήρωση των Κανονισμών Λειτουργίας

των Επιτροπών που λειτουργούν στο πλαίσιο

του Διοικητικού Συμβουλίου.

• Η σύνταξη και κυκλοφορία σε όλον τον Όμιλο

του νέου Εγχειριδίου για την Πρόληψη Χρησιμο-

ποιήσεως του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος
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για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές

Δραστηριότητες και τη Χρηματοδότηση της

Τρομοκρατίας. Το νέο Εγχειρίδιο επικαιροποιήθηκε

με τους νέους Νόμους, καθώς και με την Απόφαση

της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών

Θεμάτων της Τραπέζης της Ελλάδος, η οποία

έχει ως στόχο την προστασία των έννομων

συμφερόντων κάθε συναλλασσομένου και τη

διασφάλιση των οικονομικών συναλλαγών του.

Για την τήρηση των διαδικασιών, καθώς και για

τη συστηματική παρακολούθηση των ύποπτων

συναλλαγών τους, αποκτήθηκε νέο πληροφοριακό

σύστημα που θα υποστηρίζει κεντροποιημένα τις

διαδικασίες για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος

χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Ταυτόχρονα μέσω του νέου συστήματος καθίσταται

δυνατή η εξαγωγή συμπερασμάτων με στόχο τη

λήψη προληπτικών μέτρων. 

Εκτός των άλλων, στο Εγχειρίδιο προβλέπονται

διαδικασίες για την αποτελεσματική ταυτοποίηση

των πελατών και για την εφαρμογή της αρχής

KYC (Know Your Customer). Επιπλέον, σε κάθε

Μονάδα της Τραπέζης έχει ορισθεί υπεύθυνος

ξεπλύματος χρήματος.

• Η προσαρμογή της πολιτικής και των διαδικασιών

της Τραπέζης, προκειμένου να ανταποκριθεί στις

απαιτήσεις του νέου κανονιστικού πλαισίου όσον

αφορά τη Βασιλεία II. Ήδη, ενσωματώθηκαν στο

ελληνικό δίκαιο οι σχετικές νέες διατάξεις των

Οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου με βάση τις οποίες καθιερώνονται

τρεις «Πυλώνες», που αποτελούν τους

θεμελιώδεις άξονες εποπτείας. Σύμφωνα με

αυτούς, θεσπίζονται νέες μέθοδοι προσδιο-

ρισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι

των κινδύνων και καθιερώνονται κεφαλαιακές

απαιτήσεις και για το λειτουργικό κίνδυνο

(Πυλώνας 1). Ακόμη, καθορίζονται οι αρχές, τα

κριτήρια και οι διαδικασίες για την αντιμετώπιση

κινδύνων, πέραν από εκείνους που αντιμετω-

πίζονται στον πρώτο Πυλώνα (Πυλώνας 2). 

Οι μέθοδοι αντιμετωπίσεως των κινδύνων αυτών

αποφασίζονται, υιοθετούνται και αφορούν κάθε

πιστωτικό ίδρυμα ξεχωριστά. Τέλος, καθιερώνεται

η υποχρέωση δημοσιοποιήσεως στοιχείων για

την ενίσχυση της διαφάνειας και της πειθαρχίας

της αγοράς (Πυλώνας 3).

• Η παρακολούθηση και ο συντονισμός των

ενεργειών για την προετοιμασία της Τραπέζης

και του Ομίλου, προκειμένου να προσαρμοσθεί

εγκαίρως στις απαιτήσεις που επιβάλλει το νέο

κανονιστικό πλαίσιο για τις Αγορές Χρηματο-

πιστωτικών Μέσων (Markets in Financial

Instruments Directive - MiFID). Η Τράπεζα και

οι εταιρίες του Ομίλου που παρέχουν επενδυτικές

υπηρεσίες έχουν προχωρήσει ήδη σε οργανωτικές

και λειτουργικές μεταβολές, προκειμένου να

ανταποκριθούν άμεσα στις νέες απαιτήσεις, ώστε

να εξασφαλισθεί η διαφάνεια και ακεραιότητα

των συναλλαγών καθώς και η προστασία των

επενδυτών. 

• Η παρακολούθηση των σταδίων μεταβάσεως

στον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ (Single

Euro Payments Area - SEPA) και η αντίστοιχη

προσαρμογή της Τραπέζης. Ο SEPA είναι ο χώρος

στον οποίο οι ιδιώτες, οι εταιρίες και οι λοιποί

οικονομικοί παράγοντες, ανεξαρτήτως

γεωγραφικής θέσεως, θα είναι σε θέση να

διενεργούν και να δέχονται εγχώριες και διασυ-

νοριακές πληρωμές σε ευρώ με τους ίδιους
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βασικούς όρους, δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Σκοπός του SEPA είναι η δημιουργία μίας

ενοποιημένης, ανταγωνιστικής και καινοτόμου

αγοράς πληρωμών μικρής αξίας στον ευρωπαϊκό

χώρο, όπου οι πληρωμές σε Ευρώ χωρίς μετρητά

και ειδικότερα οι μεταφορές πιστώσεων, οι

άμεσες χρεώσεις και οι πληρωμές με τη χρήση

καρτών θα διενεργούνται με τη χρήση ενός μόνο

τραπεζικού λογαριασμού και μίας ενιαίας

δέσμης μέσων πληρωμών. Η Τράπεζα εντός του

2007 ανέπτυξε προϊόντα SEPA, τα οποία θα

αρχίσει να διαθέτει στο κοινό από το 2008.

• Η επιμέλεια της προσαρμογής της Τραπέζης στις

διαρκείς υποχρεώσεις πληροφορήσεως προς 

το επενδυτικό κοινό καθώς και τις διαδικασίες 

για τη δημοσιοποίηση σημαντικών συμμετοχών,

ώστε να διασφαλίζεται βάσει προτύπων ποιότητας

η ταχεία και απρόσκοπτη διάδοση της σχετικής

πληροφορήσεως.

• Η διασφάλιση της αναγκαίας επικοινωνίας με τις

ελεγκτικές και εποπτικές αρχές του χρηματοπι-

στωτικού συστήματος καθώς και η εκπροσώπηση

της Τραπέζης στις αρχές αυτές. Έτσι, εξασφαλί-

ζεται αφενός η απαιτούμενη πληροφόρηση για

την ορθή ερμηνεία του κανονιστικού πλαισίου,

αφετέρου η αποτελεσματικότητα της Τραπέζης

στην έγκαιρη παροχή των απαιτούμενων στοιχείων,

προκειμένου να αποτρέπονται τυχόν κυρώσεις.

• Η επιμέλεια συντάξεως του Εγχειριδίου Πολιτικής

και Διαδικασιών Κανονιστικής Συμμορφώσεως,

το οποίο καθορίζει την πολιτική, τους κανόνες

και τις διαδικασίες κανονιστικής συμμορφώσεως

του Ομίλου. Η πολιτική και οι διαδικασίες κανονι-

στικής συμμορφώσεως εφαρμόζονται σε όλα τα

επίπεδα. Επιπλέον, οι Μονάδες Κανονιστικής

Συμμορφώσεως ανά χώρα οφείλουν να διασφα-

λίζουν και τη συμμόρφωση με τις τοπικές

κανονιστικές απαιτήσεις.

• Η επιμέλεια συντάξεως του Εγχειριδίου Πολιτικής

και Διαδικασιών Απάτης, το οποίο καθορίζει 

την πολιτική και τις διαδικασίες προλήψεως,

εντοπισμού και αμβλύνσεως της εσωτερικής και

εξωτερικής απάτης, καθώς και τις μεθόδους 

που θα συμβάλλουν στη μείωση και την εξάλειψη

αντίστοιχων κινδύνων στον Όμιλο.

• Η εποπτεία και ο αποτελεσματικός συντονισμός

των Υπευθύνων Κανονιστικής Συμμορφώσεως

(Compliance Officers) των εταιριών του Ομίλου

και των Καταστημάτων της Τραπέζης στο εξωτε-

ρικό, ώστε να εναρμονίζονται οι ενέργειές τους

και με το ισχύον ελληνικό κανονιστικό πλαίσιο.

Τοποθετήθηκε, όπου δεν υπήρχε, Υπεύθυνος

Κανονιστικής Συμμορφώσεως, ιδιαίτερα στις

Τράπεζες του Ομίλου στο εξωτερικό. Πραγματο-

ποιήθηκαν εκπαιδευτικές επισκέψεις των

Υπευθύνων στη Διεύθυνση Κανονιστικής

Συμμορφώσεως, με σκοπό την ενημέρωσή τους

σε θέματα των αρμοδιοτήτων τους καθώς και

την ανταλλαγή απόψεων. Ταυτόχρονα, καθορί-

σθηκε χρονοδιάγραμμα ενεργειών για την

ενημέρωση της Διευθύνσεως Κανονιστικής

Συμμορφώσεως, αναφορικά με την πορεία

υλοποιήσεως του ετησίου Προγράμματος

Κανονιστικής Συμμορφώσεως ανά χώρα.

• Η συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της

Τραπέζης με την πραγματοποίηση εισηγήσεων-

παρουσιάσεων, με σκοπό την εμπέδωση και

διασφάλιση της εφαρμογής των αρχών της
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κανονιστικής συμμορφώσεως και την υιοθέτηση

σχετικής νοοτροπίας.

Στις αρμοδιότητες της Μονάδος Κανονιστικής

Συμμορφώσεως ανήκουν και οι ενέργειες για την

ασφάλεια πληροφοριών. Κατά το 2007 ιδιαίτερη

βαρύτητα δόθηκε στην ενημέρωση του Προσωπικού

για το Πλαίσιο Ασφαλείας, η οποία υλοποιήθηκε

μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα. Επιπλέον,

στο πλαίσιο της ενημερώσεως, εκδόθηκε τον

Απρίλιο ειδικό έντυπο με τίτλο «Η Ασφάλεια είναι

υπόθεση όλων μας» που διανεμήθηκε σε όλο τον

Όμιλο, στα ελληνικά και αγγλικά. Ήδη έχει ολοκλη-

ρωθεί η καταγραφή των αποκλίσεων από το Πλαίσιο

Ασφαλείας και επόμενο βήμα είναι ο προγραμμα-

τισμός των απαιτούμενων ενεργειών καλύψεως

των αποκλίσεων αυτών. Τέλος, τον Νοέμβριο

2007 διοργανώθηκε στην Αθήνα από τον Υπεύθυνο

Ασφαλείας Πληροφοριών Ομίλου διημερίδα με 

τη συμμετοχή των Υπευθύνων Ασφαλείας

Πληροφοριών των Εταιριών του εξωτερικού.
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Οργανόγραμμα

Γενικός Διευθυντής

Σπύρος Ν. Φιλάρετος
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Σχέσεις
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Γεώργιος Κ. Αρώνης
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Eκτελεστικός Πρόεδρος

Γιάννης Σ. Κωστόπουλος

Διευθύνων Σύμβουλος

Δημήτριος Π. Μαντζούνης

• Διαχείριση Διαθεσίμων

• Χρηματιστηριακές εργασίες

• Ναυτιλιακές εργασίες

• Χρηματοδοτήσεις Μεσαίων

Επιχειρήσεων
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Παθητικού (ΑLCO)
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Αμοιβαία Κεφάλαια

• Εταιρική Ανάπτυξη

• Οικονομικές Υπηρεσίες

• Φορολογικά Θέματα

• MIS

• Διαχείριση Κινδύνων

• Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

και Προϋπολογισμός

• Οικονομικές Μελέτες

• Σχέσεις με Θεσμικούς

Επενδυτές

• Θυγατρικές μη Τραπεζικού

Αντικειμένου

Γενικός Διευθυντής

Αρτέμης Χ. Θεοδωρίδης

Γενικός Διευθυντής & CFO

Mαρίνος Σ. Γιαννόπουλος
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Εξωτερικού

Εντεταλμένος 

Γενικός Διευθυντής

Χαράλαμπος Ε. Παπαναγιώτου
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Προς του Μετόχους της

ALPHA BANK A.E.

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις συνημμένες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της ALPHA BANK A.E. (η «Τράπεζα») που

αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2007, την κατάσταση αποτελεσμάτων, κατάσταση

μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και κατάσταση ταμειακών ροών για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή,

καθώς και μία περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπών επεξηγηματικών σημειώσεων

Ευθύνη Διοικήσεως για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η Διοίκηση της Τραπέζης έχει την ευθύνη για τη σύνταξη και την εύλογη παρουσίαση αυτών των

Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Πληροφόρησης όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί 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
Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση

τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα που είναι

εναρμονισμένα με τα Διεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με

κανόνες ηθικής δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας κατά τρόπο που να

διασφαλίζει εύλογη βεβαιότητα 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 κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους

ανακρίβειας των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, που οφείλονται 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 Τραπέζης. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης 

την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν και του εύλογου των

εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των
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ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη

θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την ενοποιημένη

οικονομική κατάσταση της Τραπέζης κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007 και την ενοποιημένη χρηματοοικονομική

της επίδοση και τις ενοποιημένες ταμειακές ροές της για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα

με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή

Ένωση.

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
Το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου είναι συνεπές με τις Ενοποιημένες Οικονομικές

Καταστάσεις

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2008

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.

Μάριος Τ. Κυριάκου Χαράλαμπος Συρούνης

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΑΜ ΣΟΕΛ 11121 ΑΜ ΣΟΕΛ 19071

97



Απολογισμός Δραστηριοτήτων 2007

98

Στοιχεία Ισολογισμού
(ποσά σε χιλ. Ευρώ) Eνοποιημένα Στοιχεία Στοιχεία Τραπέζης

31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ταμείο και διαθέσιμα σε Κεντρικές Τράπεζες ........................... 3.263.612 2.675.702 1.650.327 1.477.675
Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων .................................. 3.509.696 4.636.712 7.349.675 6.184.088
Αξιόγραφα χαρτοφυλακίου συναλλαγών................................. 266.047 305.991 264.788 346.207
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα ....................................... 383.432 245.676 384.466 254.566
Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών ....................................... 42.072.071 32.223.034 35.267.874 28.237.691
Αξιόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου
- Διαθέσιμα προς πώληση....................................................... 3.156.901 7.552.602 6.300.377 7.462.388
Επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς εταιρίες
και κοινοπραξίες ..................................................................... – – 1.626.100 1.593.550
Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες ........................................... 5.320 4.091 – –
Επενδύσεις σε ακίνητα ............................................................ 73.560 31.518 42.370 42.006
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια................................... 1.173.275 935.996 603.831 544.636
Υπεραξία και λοιπά άυλα πάγια ............................................... 134.497 117.138 55.836 42.104
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ................................ 170.257 276.973 158.160 261.363
Λοιπά στοιχεία Eνεργητικού .................................................... 385.676 309.840 280.626 229.825

54.594.344 49.315.273 53.984.430 46.676.099
Στοιχεία Eνεργητικού προς πώληση ........................................ 89.945 484.387 54.706 92.513
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ..................................................... 54.684.289 49.799.660 54.039.136 46.768.612

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα ................................... 4.437.736 6.686.526 5.637.562 7.222.117
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα ....................................... 384.139 224.576 383.129 226.223
Υποχρεώσεις προς πελάτες (συμπεριλαμβανομένων
ομολογιών εκδόσεώς μας) ...................................................... 34.665.158 31.014.694 23.334.888 20.372.543
Ομολογίες εκδόσεώς μας διατεθείσες σε θεσμικούς
επενδυτές και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις......................... 9.189.297 6.348.467 20.521.976 15.148.320
Υποχρεώσεις για τρέχοντα φόρο εισοδήματος
και λοιπούς φόρους ................................................................ 158.797 129.077 127.863 110.102
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις ............................ 94.807 140.208 82.960 137.901
Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών στους Eργαζόμενους ... 42.019 548.584 3.733 513.311
Λοιπές υποχρεώσεις............................................................... 1.323.554 675.003 1.159.012 584.358
Προβλέψεις ............................................................................ 95.935 65.263 47.796 17.901

50.391.442 45.832.398 51.298.919 44.332.776
Υποχρεώσεις που συνδέονται με στοιχεία Ενεργητικού
προς πώληση.......................................................................... 1.583 353.595 – –
Σύνολο Yποχρεώσεων (α) ................................................. 50.393.025 46.185.993 51.298.919 44.332.776

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Μετοχικό Κεφάλαιο ................................................................ 1.602.809 1.591.286 1.602.809 1.591.286
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο .......................... 184.033 127.961 184.033 127.961
Αποθεματικά ........................................................................... 445.662 351.697 333.892 207.853
Ποσά που αναγνωρίστηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση
και συνδέονται με στοιχεία Ενεργητικού προς πώληση ............ – (2.576) – –
Αποτελέσματα εις νέον............................................................ 1.138.195 686.018 619.483 523.201
Ίδιες μετοχές........................................................................... (188) (14.653) – (14.465)
Καθαρή θέση μετόχων της Τραπέζης ....................................... 3.370.511 2.739.733 2.740.217 2.435.836
Δικαιώματα τρίτων .................................................................. 32.859 44.280 – –
Υβριδικά κεφάλαια .................................................................. 887.894 829.654 – –
Σύνολο Καθαρής Θέσεως (β)............................................. 4.291.264 3.613.667 2.740.217 2.435.836
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ (α)+(β) 54.684.289 49.799.660 54.039.136 46.768.612



Στοιχεία Καταστάσεως Αποτελεσμάτων
Eνοποιημένα Στοιχεία Στοιχεία Τραπέζης

(ποσά σε χιλ. Ευρώ) Aπό 1 Ιανουαρίου έως Aπό 1 Ιανουαρίου έως
31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006

Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα ................................................ 3.406.725 2.699.217 3.106.845 2.442.729
Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα................................................. (1.801.472) (1.281.601) (1.879.187) (1.301.845)
Καθαρό έσοδο από τόκους ...................................................... 1.605.253 1.417.616 1.227.658 1.140.884
Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες......................................... 507.651 434.093 349.399 313.844
Προμήθειες έξοδα................................................................... (43.061) (33.985) (27.480) (21.399)
Καθαρό έσοδο από αμοιβές και προμήθειες ............................ 464.590 400.108 321.919 292.445
Έσοδα από μερίσματα .............................................................. 2.254 2.700 45.462 52.907
Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων ......................... 82.542 55.496 (42.833) 121.626
Λοιπά έσοδα ........................................................................... 81.432 66.655 34.878 15.015

166.228 124.851 37.507 189.548
Σύνολο εσόδων ................................................................... 2.236.071 1.942.575 1.587.084 1.622.877
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού .............................................. (526.935) (476.085) (386.694) (368.852)
Γενικά διοικητικά έξοδα ........................................................... (416.253) (345.292) (338.490) (276.333)
Αποσβέσεις............................................................................. (78.254) (62.648) (51.186) (40.467)
Λοιπά έξοδα............................................................................ (3.903) (3.431) (2.486) (1.686)
Σύνολο εξόδων ................................................................... (1.025.345) (887.456) (778.856) (687.338)
Ζημίες απομειώσεως και προβλέψεις
για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου................................. (226.683) (253.954) (194.587) (219.505)
Αναλογία κερδών (ζημιών) από συγγενείς εταιρίες ................. 1.220 (408) – –

(225.463) (254.362) (194.587) (219.505)
Κέρδη προ φόρων ............................................................... 985.263 800.757 613.641 716.034
Φόρος εισοδήματος ................................................................ (208.181) (175.427) (150.251) (139.839)

777.082 625.330 463.390 576.195
Φόρος αποθεματικών ............................................................. (6.384) (73.902) (6.384) (73.902)
Καθαρά κέρδη, μετά από φόρους,
από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ................................. 770.698 551.428 457.006 502.293
Καθαρά κέρδη, μετά από φόρους,
από διακοπτόμενες δραστηριότητες ......................................... 80.388 2.687 – –
Καθαρά κέρδη μετά από φόρους....................................... 851.086 554.115 457.006 502.293
Καθαρά κέρδη που αναλογούν σε:
Μετόχους της Τραπέζης ..................................................... 850.035 551.987 – –
Τρίτους.................................................................................... 1.051 2.128 – –
Καθαρά κέρδη ανά μετοχή:
Από συνεχιζόμενες και διακοπτόμενες δραστηριότητες
Βασικά (€ ανά μετοχή) ............................................................. 2,10 1,40 – –
Προσαρμοσμένα (€ ανά μετοχή) .............................................. 2,09 1,40 – –
Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Βασικά (€ ανά μετοχή) ............................................................. 1,90 1,40 1,13 1,28
Προσαρμοσμένα (€ ανά μετοχή) .............................................. 1,89 1,39 1,12 1,28
Προτεινόμενο μέρισμα χρήσεως 2007 (€ ανά μετοχή)... 0,90
Mέρισμα χρήσεως 2006 (€ ανά μετοχή)........................... 0,75

Έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών και Οικονομικές Καταστάσεις

99



Απολογισμός Δραστηριοτήτων 2007

100

Στοιχεία Καταστάσεως Ταμειακών Ροών
Eνοποιημένα Στοιχεία Στοιχεία Τραπέζης

(ποσά σε χιλ. Ευρώ) Aπό 1 Ιανουαρίου έως Aπό 1 Ιανουαρίου έως
31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006

Σύνολο εισροών / (εκροών) από συνεχιζόμενες
λειτουργικές δραστηριότητες (α).............................................. (5.104.982) (943.130) (1.320.595) (417.304)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από συνεχιζόμενες
επενδυτικές δραστηριότητες (β) ............................................... 4.270.234 (115.558) 1.081.217 1.289
Σύνολο εισροών / (εκροών) από συνεχιζόμενες
χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ).......................................... (109.819) (65.480) (12.601) (60.561)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα της χρήσεως από συνεχιζόμενες
δραστηριότητες (α)+(β)+(γ)....................................................... (944.567) (1.124.168) (251.979) (476.576)
Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών
στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα .................................... 67 31.909 500 1.028
Σύνολο εισροών / (εκροών) χρήσεως από συνεχιζόμενες
δραστηριότητες ....................................................................... (944.500) (1.092.259) (251.479) (475.548)
Καθαρές ταμειακές ροές από διακοπείσες λειτουργικές
δραστηριότητες ....................................................................... – 762 – –
Καθαρές ταμειακές ροές από διακοπείσες επενδυτικές
δραστηριότητες ....................................................................... 160.700 1.514 – –
Καθαρή αύξηση / (μείωση) ταμειακών ροών
από διακοπείσες δραστηριότητες ............................................. 160.700 2.276 – –
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ενάρξεως χρήσεως 4.575.831 5.665.814 4.608.407 5.083.955
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξεως χρήσεως.... 3.792.031 4.575.831 4.356.928 4.608.407

Στοιχεία Καταστάσεως Μεταβολών Καθαρής Θέσεως
(ποσά σε χιλ. Ευρώ) Eνοποιημένα Στοιχεία Στοιχεία Τραπέζης

31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006
Καθαρή θέση ενάρξεως χρήσεως
(1.1.2007 και 1.1.2006 αντίστοιχα) .......................................... 3.613.667 3.122.684 2.435.836 1.951.437
Καθαρά κέρδη μετά από φόρους ............................................. 851.086 554.115 457.006 502.293

4.464.753 3.676.799 2.892.842 2.453.730
Ενάσκηση δικαιωμάτων προαιρέσεως
που είχαν χορηγηθεί στο προσωπικό....................................... 61.605 6.472 61.605 6.472
Μεταβολή ποσοστών συμμετοχής
σε θυγατρικές εταιρίες ............................................................ (15.008) (10.005) – –
Διανεμηθέντα μερίσματα ......................................................... (305.498) (238.981) (304.421) (237.556)
Αποτέλεσμα που αναγνωρίσθηκε απ’ ευθείας
στην καθαρή θέση ................................................................... 84.509 (23.532) 78.829 (53.278)
(Αγορές) / πωλήσεις ιδίων μετοχών και υβριδικών τίτλων ..... 54.508 254.969 11.466 266.267
Πληρωμή μερισμάτων στους κατόχους υβριδικών τίτλων ....... (52.996) (51.006) – –
Λοιπά...................................................................................... (609) (1.049) (104) 201
Καθαρή θέση λήξεως χρήσεως
(31.12.2007 και 31.12.2006 αντίστοιχα) .................................. 4.291.264 3.613.667 2.740.217 2.435.836
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Πρόσθετα Στοιχεία και Πληροφορίες
1. Οι εταιρίες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, πέραν της «ALPHA BANK» (μητρική εταιρία), καθώς

και το ποσοστό με το οποίο η μητρική συμμετέχει σε αυτές, άμεσα ή έμμεσα, κατά την 31.12.2007 είναι:
Α. Θυγατρικές εταιρίες, που ενοποιήθηκαν με τη μέθοδο της πλήρους (ολικής) ενοποιήσεως:

α/α Επωνυμία Εταιρίας Έδρα % Συμμετοχής
1. Alpha Bank London Ltd Ηνωμένο Βασίλειο 100,00
2. Alpha Bank Cyprus Ltd Κύπρος 100,00
3. Alpha Bank Romania S.A. Ρουμανία 99,91
4. Alpha Bank AD Skopje FYROM 100,00
5. Alpha Bank Jersey Ltd Jersey 100,00
6. Alpha Bank Srbija A.D. Σερβία 99,99
7. Alpha Leasing Α.Ε. Ελλάδα 100,00
8. Alpha Leasing Romania S.A. Ρουμανία 100,00
9. ABC Factors Α.Ε. Ελλάδα 100,00

10. Alpha Asset Finance C.I. Ltd Jersey 100,00
11. Alpha Finance Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. Ελλάδα 100,00
12. Alpha Finance US Corporation Η.Π.Α. 100,00
13. Alpha Finance Romania S.A. Ρουμανία 100,00
14. Alpha Α.Ε. Επενδυτικών Συμμετοχών Ελλάδα 100,00
15. AEF European Capital Investments B.V. Ολλανδία 100,00
16. Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. Ελλάδα 100,00
17. Alpha Επενδυτικές Υπηρεσίες Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ελλάδα 100,00
18. ABL Independent Financial Advisers Ltd Ηνωμένο Βασίλειο 100,00
19. Alpha Ασφαλιστικές Πρακτορεύσεις Α.Ε. Ελλάδα 100,00
20. Alphalife Ανώνυμος Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής Ελλάδα 100,00
21. Alpha Ασφαλιστική Κύπρου Ltd Κύπρος 100,00
22. Alpha Insurance Brokers S.R.L. Ρουμανία 100,00
23. Alpha Αστικά Ακίνητα Α.Ε. Ελλάδα 84,10
24. Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε. Ελλάδα 94,81
25. Ωκεανός Α.Τ.Ο.Ε.Ε. Ελλάδα 100,00
26. Alpha Real Estate D.O.O. Beograd Σερβία 100,00
27. Alpha Astika Akinita D.O.O.E.L. Skopje FYROM 100,00
28. Τουριστικά Θέρετρα Α.Ε. Ελλάδα 100,00
29. Alpha Immovables Bulgaria E.O.O.D. Βουλγαρία 100,00
30. Alpha Credit Group Plc Ηνωμένο Βασίλειο 100,00
31. Alpha Group Jersey Ltd Jersey 100,00
32. Alpha Group Investments Ltd Κύπρος 100,00
33. Ιονική Συμμετοχών Α.Ε. Ελλάδα 100,00
34. Messana Holdings S.A. Λουξεμβούργο 100,00
35. Ionian Equity Participations Ltd Κύπρος 100,00
36. Alpha Bank London Nominees Ltd Ηνωμένο Βασίλειο 100,00
37. Alpha Trustees Ltd Κύπρος 100,00
38. Flagbright Ltd Ηνωμένο Βασίλειο 100,00
39. Alpha Advisory Romania S.R.L. Ρουμανία 100,00
40. Ευρυμάθεια Α.Ε. Ελλάδα 100,00
41. Καφέ Alpha Α.Ε. Ελλάδα 100,00
42. Ιονική Υποστηρικτικών Εργασιών Α.Ε. Ελλάδα 100.00
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Β. Κοινοπραξίες, που ενοποιήθηκαν με την αναλογική μέθοδο:
α/α Επωνυμία Εταιρίας Έδρα % Συμμετοχής

1. Cardlink A.E. Ελλάδα 50,00
2. APE Fixed Assets A.E. Ελλάδα 60,10
3. APE Commercial Property A.E. Ελλάδα 60,10
4. APE Investment Property S.A. Ελλάδα 67,42
5. Anadolu Alpha Gayrimenkul Ticaret Anonim Sirketi Τουρκία 50,00

Γ. Συγγενείς εταιρίες, που αποτιμήθηκαν με τη μέθοδο της καθαρής θέσεως:
1. Εβισάκ Α.Ε. Ελλάδα 27,00
2. ΑΕΔΕΠ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος Ελλάδα 50,00
3. A.L.C. Novelle Investments Ltd Κύπρος 33,33

2. Κατά το χρονικό διάστημα 1.1.2007 έως 31.12.2007 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 31.3.2007 ενοποιήθηκε για πρώτη φορά η Alpha Immovables Bulgaria E.O.O.D., που ιδρύθηκε από την

Alpha Αστικά Ακίνητα Α.Ε. Την 30.6.2007 ενοποιήθηκαν για πρώτη φορά οι εταιρίες: Ιονική Υποστηρικτικών Εργασιών Α.Ε. και
Ιονική Επενδύσεων Α.Ε., που ιδρύθηκαν από την Τράπεζα και την Ιονική Συμμετοχών Α.Ε. αντίστοιχα, και Ionian Equity
Participations Ltd που αποκτήθηκε από την Τράπεζα. Την 31.12.2007 ενοποιήθηκε για πρώτη φορά η εταιρία Alphalife
Ανώνυμος Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής, η οποία ιδρύθηκε από την Τράπεζα.

- Αλλαγή ονομασίας: Την 27.11.2007 η θυγατρική εταιρία Ιονική Επενδύσεων Α.Ε. μετονομάσθηκε σε APE Investment Property S.A.
- Μεταβίβαση εντός Ομίλου: Alpha Επενδυτικές Υπηρεσίες Α.Ε.Π.Ε.Υ. από την θυγατρική Alpha Bank London Ltd στην Τράπεζα (29.6.2007).
- Αποσχίσεις κλάδων: Την 13.3.2007 ολοκληρώθηκε η απόσχιση, από τον κλάδο ξενοδοχειακών επιχειρήσεων της θυγατρικής

εταιρίας Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε., του τμήματος των επιχειρήσεων Ρόδου (Hilton Rhodes) και η αναδοχή του από
την επίσης θυγατρική εταιρία Τουριστικά Θέρετρα Α.Ε. Την 21.3.2007 μεταβιβάστηκε ο κλάδος εκμεταλλεύσεως κυλικείου, της
θυγατρικής εταιρίας Τουριστικά Θέρετρα Α.Ε., στην επίσης θυγατρική Καφέ Alpha Α.Ε.

β. Στις εταιρίες που ενοποιούνται με την αναλογική μέθοδο:
- Νέες εταιρίες: Την 30.6.2007 ενοποιήθηκε για πρώτη φορά η εταιρία Anadolu Alpha Gayrimenkul Ticaret Anonim Sirketi, στην

οποία η Τράπεζα συμμετέχει από κοινού με το Anadolu Group με ποσοστό 50% έκαστος.
- Αλλαγή μεθόδου ενοποίησης: Την 29.11.2007 η Τράπεζα προέβη στη μεταβίβαση ποσοστού 32,58% της εταιρίας APE

Investment Property S.A. σε τρίτους. Με τη μεταβίβαση του παραπάνω ποσοστού υπεγράφη συμφωνία ρυθμίσεως σχέσεων
Μετόχων με βάση την οποία η θυγατρική εταιρία μετατράπηκε σε κοινοπραξία.

γ. Στις εταιρίες που αποτιμώνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσεως:
- Μεταβίβαση εντός Ομίλου: A.L.C. Novelle Investments Ltd από την Τράπεζα στην Ionian Equity Participations Ltd (28.11.2007).

3. Την 23.3.2007 μεταβιβάσθηκε από τον Όμιλο το 99,57% των μετοχών της Alpha Ασφαλιστική Α.Ε. στη διεθνούς κύρους γαλλική
ασφαλιστική εταιρία ΑΧΑ. Τα αποτελέσματα της Alpha Ασφαλιστική Α.Ε., η οποία είχε ορισθεί ως διακοπτόμενη δραστηριότητα,
και το κέρδος από την πώλησή της περιλαμβάνονται στο λογαριασμό «Καθαρά κέρδη, μετά από φόρους, από διακοπτόμενες
δραστηριότητες» και αναλύονται ως εξής:

1.1 - 31.12.2007 1.1 - 31.12.2006
Καθαρό έσοδο από τόκους ............................................................................................... 860 5.501
Καθαρό έσοδο από αμοιβές και προμήθειες ..................................................................... 409 2.381
Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων .................................................................. – 3.904
Λοιπά έσοδα (Ασφάλιστρα κ.λπ.) ...................................................................................... 3.573 26.970
Σύνολο εσόδων ............................................................................................................... 4.842 38.756
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ....................................................................................... (2.338) (14.624)
Γενικά διοικητικά έξοδα .................................................................................................... (1.583) (10.923)
Αποσβέσεις...................................................................................................................... (239) (1.727)
Σύνολο εξόδων................................................................................................................ (4.160) (27.274)
Ζημίες απομειώσεως και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου ............... – (1.200)
Κέρδη / (ζημίες) πριν το φόρο εισοδήματος...................................................................... 682 10.282
Φόρος εισοδήματος ......................................................................................................... (421) (7.595)
Καθαρά κέρδη / (ζημίες) μετά το φόρο εισοδήματος ......................................................... 261 2.687
Κέρδη από την πώληση της Alpha Ασφαλιστική Α.Ε......................................................... 80.127 –
Καθαρά κέρδη, μετά το φόρο εισοδήματος, από διακοπτόμενες δραστηριότητες ............... 80.388 2.687
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4. Λόγω της μεταφοράς στο λογαριασμό «Υποχρεώσεις προς πελάτες», ομολογιών εκδόσεώς μας που διατέθηκαν σε πελάτες της
Τραπέζης, έγιναν αναμορφώσεις στους αντίστοιχους λογαριασμούς υποχρεώσεων, όπως αναφέρεται στη σημείωση 47 των
οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου.
5. Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3620/07 το προσωπικό της Τραπέζης που είναι ασφαλισμένο στο Ταμείο Αλληλοβοηθείας Προσωπικού
Τραπέζης Πίστεως υπήχθη, για την επικουρική ασφάλιση, στο Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ.) από 1.1.2008.
6. Η Τράπεζα και οι εταιρίες Alpha Αστικά Ακίνητα Α.Ε., Messana Holdings S.A., Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε., ABC
Factors A.E. και Καφέ Alpha Α.Ε. έχουν ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2005. Η Alpha Bank Romania S.A. έχει ελεγχθεί
φορολογικά έως και τη χρήση 2006. Στις εταιρίες Alpha Finance Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. και Alpha Leasing A.E. βρίσκεται σε εξέλιξη
φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2003 - 2006 και 2005 - 2006 αντίστοιχα. Οι υπόλοιπες εταιρίες του Ομίλου έχουν ελεγχθεί
φορολογικά, σχεδόν στο σύνολό τους, έως και τη χρήση 2002.
7. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων.
8. Δεν 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.
9. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στον Όμιλο, κατά την 31.12.2007, ήταν 12.907 άτομα (31.12.2006: άτομα 12.069)
και στην Τράπεζα 7.693 άτομα (31.12.2006: άτομα 7.184).
10. Από τις συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη, για το χρονικό διάστημα από 1.1.2007 έως 31.12.2007, προέκυψαν τα εξής ποσά:
- με διευθυντικά στελέχη και μέλη Διοικήσεως: α) Ομίλου: έσοδα € 477 χιλ., έξοδα € 28.194 χιλ. β) Τραπέζης: έσοδα € 432 χιλ.,
έξοδα € 20.721 χιλ. - με λοιπά συνδεδεμένα μέρη: α) Ομίλου: έσοδα € 33 χιλ., έξοδα € 2.971 χιλ. β) Τραπέζης: έσοδα € 345.411
χιλ., έξοδα € 938.099 χιλ. Τα υπόλοιπα, κατά την 31.12.2007, των απαιτήσεων και υποχρεώσεων από τις εν λόγω συναλλαγές,
έχουν ως εξής: - με διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοικήσεως: α) Ομίλου: απαιτήσεις € 39.951 χιλ., υποχρεώσεις € 52.532 χιλ.,
εγγυητικές επιστολές € 83 χιλ. β) Τραπέζης: απαιτήσεις € 38.649 χιλ., υποχρεώσεις  € 43.123 χιλ., εγγυητικές επιστολές € 83 χιλ. -
με λοιπά συνδεδεμένα μέρη: α) Ομίλου: απαιτήσεις € 277 χιλ., υποχρεώσεις € 26 χιλ. β) Τραπέζης: απαιτήσεις € 9.021.149 χιλ.,
υποχρεώσεις € 22.198.714 χιλ., εγγυητικές επιστολές και λοιπές εγγυήσεις € 1.001.394 χιλ.

Αθήναι, 26 Φεβρουαρίου 2008

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ O ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ Σ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΜΑΝΤΖΟΥΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ Σ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΝΤΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ 661480 Α.Δ.Τ. Ι 166670 Α.Δ.Τ. Ν 308546 Α.Δ.Τ. ΑB 522299
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Περσεύς Μακεδονίας. Αργυρό τετράδραχμο, 179-168 π.Χ.

Ε: Κεφαλή Περσέως.
Ο:ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΕΡΣΕΩΣ. Αετός ιστάμενος επί κεραυνού, εντός στεφάνου
βελανιδιάς. Από κάτω, αλέτρι.

Στα νομίσματα του Περσέως του τελευταίου βασιλέως της Μακεδονίας,
απαντά μία από τις ωραιότερες προσωπογραφίες της νομισματικής
τέχνης, έργο ενός ανώνυμου, αλλά αναμφισβήτητα ικανότατου χαράκτη.
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(Ποσά σε εκατ. Ευρώ) 31.12.2007

Τραπεζική Μεσαίες Διαχείριση Επενδυτική
Ιδιωτών και Χαρτοφυλακίου Τραπεζική

και Μικρών Μεγάλες και και Εργασίες Διακοπ- Όμιλος
Επιχειρήσεων Επιχειρήσεις Ασφαλιστικές Διαχειρίσεως N.A. τόμενη (Συνεχ/νη

Εργασίες Διαθεσίμων Ευρώπη Λοιπά Όμιλος δραστ/τα δραστ/τα)

Τόκοι 993,6 308,4 18,7 36,9 231,7 16,9 1.606,2 0,9 1.605,3

Προμήθειες 166,0 91,5 89,6 50,6 69,2 (2,0) 464,9 0,4 464,5

Λοιπά έσοδα 18,6 5,5 13,3 28,7 44,9 140,2 251,2 83,7 167,5

Σύνολο εσόδων 1.178,2 405,4 121,6 116,2 345,8 155,1 2.322,3 85,0 2.237,3

Σύνολο εξόδων (554,0) (110,3) (63,8) (38,1) (201,3) (62,0) (1.029,5) (4,2) (1.025,3)

Απομειώσεις (115,7) (84,0) 1,0 (27,4) (0,6) (226,7) (226,7)

Κέρδη προ φόρων 508,5 211,1 57,8 79,1 117,1 92,5 1.066,1 80,8 985,3

Ενεργητικό 19.877,5 17.455,1 2.284,6 7.423,5 7.104,0 539,6 54.684,3 54.684,3

Υποχρεώσεις 28.430,3 2.552,0 1.818,8 9.626,2 6.198,8 1.766,9 50.393,0 50.393,0

Κεφαλαιακές δαπάνες 72,7 41,9 2,0 2,0 55,2 9,2 183,0 183,0

Αποσβέσεις 35,9 8,6 2,3 1,2 19,8 10,7 78,5 0,2 78,3

(Ποσά σε εκατ. Ευρώ) 31.12.2006

Τραπεζική Μεσαίες Διαχείριση Επενδυτική
Ιδιωτών και Χαρτοφυλακίου Τραπεζική

και Μικρών Μεγάλες και και Εργασίες Διακοπ- Όμιλος
Επιχειρήσεων Επιχειρήσεις Ασφαλιστικές Διαχειρίσεως N.A. τόμενη (Συνεχ/νη

Εργασίες Διαθεσίμων Ευρώπη Λοιπά Όμιλος δραστ/τα δραστ/τα)

Τόκοι 897,1 278,7 22,6 49,9 172,0 2,8 1.423,1 5,5 1.417,6

Προμήθειες 147,1 84,5 85,2 40,1 53,3 (7,7) 402,5 2,4 400,1

Λοιπά έσοδα 11,7 3,1 35,0 23,0 23,1 59,4 155,3 30,9 124,4

Σύνολο εσόδων 1.055,9 366,3 142,8 113,0 248,4 54,5 1.980,9 38,8 1.942,1

Σύνολο εξόδων (508,7) (100,6) (84,5) (32,8) (153,6) (34,5) (914,7) (27,3) (887,4)

Απομειώσεις (166,1) (63,1) (1,2) (24,8) (255,2) (1,2) (254,0)

Κέρδη προ φόρων 381,1 202,6 57,1 80,2 70,0 20,0 811,0 10,3 800,7

Ενεργητικό 15.054,9 14.642,1 2.637,5 12.866,6 4.092,3 506,2 49.799,6 356,5 49.443,1

Υποχρεώσεις 24.410,8 2.248,3 1.532,7 13.092,6 3.634,4 1.267,2 46.186,0 352,4 45.833,6

Κεφαλαιακές δαπάνες 63,0 11,3 5,1 2,7 35,0 1,5 118,6 118,6

Αποσβέσεις 29,5 6,5 3,8 0,9 15,4 8,4 64,5 1,7 62,8
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Τραπεζική Ιδιωτών και Μικρών
Επιχειρήσεων

Εντάσσονται όλοι οι Ιδιώτες (Πελάτες λιανικής

τραπεζικής) του Ομίλου, οι ελεύθεροι επαγγελματίες

και οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. 

Διαχειρίζεται, μέσω του εκτεταμένου δικτύου

Καταστημάτων, όλα τα Καταθετικά Προϊόντα (Αποτα-

μιευτικά / Ταμιευτηρίου, Προϊόντα Ρευστότητας /

Όψεως, Επενδυτικά Προϊόντα / Προθεσμίας, Repos,

Swaps), Χρηματοδοτικά Προϊόντα (Στεγαστικής,

Καταναλωτικής, Επιχειρηματικής Πίστεως, Εγγυητικές

Επιστολές), καθώς και τις Χρεωστικές και Πιστω-

τικές Κάρτες των ανωτέρω πελατών.

Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις

Εντάσσονται όλες οι συνεργαζόμενες μεσαίες και

μεγάλες επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις με πολυ-

εθνική επιχειρηματική δραστηριότητα, οι επιχειρήσεις

που συνεργάζονται με την Διεύθυνση Μεγάλων

Πελατών (Corporate), καθώς και οι επιχειρήσεις

που ασχολούνται με την Ναυτιλία. Διαχειρίζεται τα

προϊόντα Ρευστότητος, Επιχειρηματικής Πίστεως

καθώς και τις Εγγυητικές Επιστολές των ανωτέρω

επιχειρήσεων. Στον Τομέα αυτό ανήκουν ακόμα τα

προϊόντα Χρηματοδοτικής Μισθώσεως των οποίων

η διάθεση γίνεται μέσω της θυγατρικής εταιρίας

Alpha Leasing A.E., καθώς και οι υπηρεσίες

προεξοφλήσεως επιχειρηματικών απαιτήσεων

μέσω της θυγατρικής εταιρίας ABC Factors A.E.

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου και
Ασφαλιστικές Εργασίες

Εντάσσεται μία μεγάλη γκάμα προϊόντων Διαχειρί-

σεως Χαρτοφυλακίου πελατών, μέσω των Κέντρων

Private Bank του Ομίλου, και της θυγατρικής

εταιρίας Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Επίσης, περιλαμβάνονται οι προμήθειες από την

πώληση ευρέως φάσματος ασφαλιστικών προϊόντων,

τα οποία παρέχονται, προς ιδιώτες και επιχειρήσεις

μέσω της ΑΧΑ Ασφαλιστικής, η οποία είναι το

διάδοχο σχήμα της πρώην θυγατρικής εταιρίας

Alpha Ασφαλιστική Α.Ε.

Επενδυτική Τραπεζική και Εργασίες
Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Περιλαμβάνει τις χρηματιστηριακές εργασίες, τις

συμβουλευτικές και διαμεσολαβητικές υπηρεσίες

που σχετίζονται με την κεφαλαιαγορά, καθώς και

την επενδυτική τραπεζική που πραγματοποιούνται

είτε από την Τράπεζα, είτε από εξειδικευμένες

θυγατρικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο

ανωτέρω αντικείμενο (Alpha Finance, Alpha Επενδυ-

τικών Συμμετοχών). Περιλαμβάνει επίσης τη

δραστηριότητα του Dealing Room στη Διατραπεζική

Αγορά (FX Swaps, Ομόλογα, Futures, IRS, Διατρα-

πεζικές τοποθετήσεις - Δανεισμούς κ.λπ.). Σημειώ-

νεται ότι για λόγους συγκρισιμότητας με το έτος

2007, ποσό Ευρώ 36,6 εκατ. που αφορά χρηματο-

οικονομικά έσοδα, μεταφέρθηκε το έτος 2006 στα

αποτελέσματα της Επενδυτικής Τραπεζικής και

Εργασιών Διαχειρίσεως Διαθεσίμων από τον

Τομέα «Λοιπά».

Νοτιοανατολική Ευρώπη

Εντάσσονται τα Καταστήματα της Τραπέζης και οι

Θυγατρικές Εταιρίες του Ομίλου που δραστηριο-

ποιούνται στο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Λοιπά

Στον Τομέα αυτό εντάσσονται οι θυγατρικές εταιρίες

του Ομίλου που το αντικείμενό τους δεν είναι

χρηματοοικονομικού χαρακτήρα, καθώς και έσοδα

και έξοδα της Τραπέζης, που δεν σχετίζονται με τη

λειτουργική της δραστηριότητα.
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Ανάλυση ανά Γεωγραφική Περιοχή

(Ποσά σε εκατ. Ευρώ) 31.12.2007

Όμιλος
Διακοπτόμενη (Συνεχιζόμενη 

Ελλάδα Λοιπές χώρες Όμιλος Δραστηριότητα δραστηριότητα)

Τόκοι 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)

Κέρδη προ φόρων 941,3 124,8 1.066,1 80,8 985,3

Ενεργητικό 45.524,2 9.160,1 54.684,3 54.684,3

(Ποσά σε εκατ. Ευρώ) 31.12.2006

Όμιλος
Διακοπτόμενη (Συνεχιζόμενη 

Ελλάδα Λοιπές χώρες Όμιλος Δραστηριότητα δραστηριότητα)

Τόκοι 1.221,1 202,0 1.423,1 5,5 1.417,6

Προμήθειες 345,7 56,8 402,5 2,4 400,1

Λοιπά έσοδα 131,5 23,8 155,3 30,9 124,4

Σύνολο εσόδων 1.698,3 282,6 1.980,9 38,8 1.942,1

Σύνολο εξόδων (748,3) (166,4) (914,7) (27,3) (887,4)

Απομειώσεις (230,4) (24,8) (255,2) (1,2) (254,0)

Κέρδη προ φόρων 719,6 91,4 811,0 10,3 800,7

Ενεργητικό 39.860,3 9.939,3 49.799,6 356,5 49.443,1
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