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Περιεχόµενα

Περιεχόµενα

Οι φωτογραφίες που εµπεριέχονται στις ενότητες

του εφετινού Απολογισµού ∆ραστηριοτήτων, µεταξύ

άλλων, υπάρχουν στο βιβλίο µε τίτλο «Οικοδοµικό

Tετράγωνο 19. Η παρουσία της Alpha Bank στο

κέντρο της Αθήνας», το οποίο είναι έκδοση της

Τραπέζης και µελέτη του οµότιµου Kαθηγητού του

Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, ∆ηµήτρη Φιλιππίδη.

Το βιβλίο αναφέρεται στην ιστορία των τεσσάρων

κεντρικών κτηρίων που καταλαµβάνουν σηµαντικό

τµήµα του οικοδοµικού τετραγώνου 19 που περικλεί-

εται από τις οδούς Σταδίου, Πεσµαζόγλου, Πανεπι-

στηµίου και Κοραή. Πρόκειται για το Κτήριο ∆ιοική-

σεως (Σταδίου 40), το κτήριο της Ιονικής Τραπέζης

(Πεσµαζόγλου 12-14), το κτήριο της Λαϊκής Τραπέ-

ζης (Πανεπιστηµίου 45) και το κτήριο Νικολούδη

(Πανεπιστηµίου 41) που λειτουργούν ως ενιαίος

λειτουργικός και διοικητικός πυρήνας.

Φωτογραφία εξωφύλλου

Αποκατάσταση κτηρίου Ιονικής Τραπέζης (1999-2002), Πεσµαζόγλου 12-14. Άποψη της προσόψεως.
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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 µεταφέρ-

θηκε 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 υπηρε-

σιών. Το 1999 πραγµατοποιήθηκε η εξαγορά του

51% των µετοχών της Ιονικής Τραπέζης από την

Alpha Τράπεζα Πίστεως. 

Την 11 Απριλίου 2000 εγκρίθηκε η συγχώνευση 

της Ιονικής Τραπέζης µε απορρόφησή της από την 

Alpha Τράπεζα Πίστεως. Η νέα διευρυµένη Τράπεζα

που προέκυψε λειτουργεί µε τον διακριτικό τίτλο 

Alpha Bank. 

Η Alpha Bank εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό

Σταδίου αριθ. 40, και είναι καταχωρισµένη 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 είναι ένας σύγχρονος Όµιλος επιχει-

ρήσεων του χρηµατοπιστωτικού τοµέα ο οποίος προ-

σφέρει ευρύ φάσµα χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών

σε ιδιώτες και επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο

εξωτερικό, εξυπηρετώντας περίπου 4 εκατ. πελάτες.

Μετά την ταχεία επέκταση του ∆ικτύου της κατά την

τριετία 2006-2008 κυρίως, η Alpha Bank αναδει-

κνύεται σταδιακά σε µία από τις πιο σηµαντικές 

τράπεζες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Εκτός 

Ελλάδος, δραστηριοποιείται στις αγορές της 

Ρουµανίας, Σερβίας, Βουλγαρίας, Π.Γ.∆.Μ., 

Αλβανίας, Κύπρου και Ουκρανίας, ενώ έχει επίσης

παρουσία στο Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη.

Βασικά Μεγέθη

(Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Μεταβολή % 2009 2008

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Σύνολο Ενεργητικού 6,6% 69.596 65.270

∆άνεια και Απαιτήσεις κατά Πελατών (προ αποµειώσεων) 2,0% 53.043 51.981

Καταθέσεις 0,9% 42.916 42.547

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 77,8% 5.372 3.021

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Λειτουργικά Έσοδα 1,5% 2.380 2.346

Λειτουργικά Έξοδα 2,0% 1.202 1.178

Ζηµιές Αποµειώσεων 24,8% 676 542

Κέρδη προ Φόρων και Ζηµιών Αποµειώσεως 0,9% 1.178 1.167

Καθαρά Κέρδη εξαιρουµένης της εκτάκτου εισφοράς -23,7% 392 513

Καθαρά Κέρδη -31,7% 350 512 

Βασικά και Προσαρµοσµένα Κέρδη 

ανά Μετοχή (σε Ευρώ) -44,3% 0,64 1,15

∆ΕΙΚΤΕΣ

Καθαρό Περιθώριο Τόκων 2,6% 3,0%

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων 10,1% 15,7%

Έξοδα / Έσοδα 50,5% 50,2%

∆είκτης Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας 13,2% 9,8%

∆είκτης Βασικών Κεφαλαίων (TIER I) 11,6% 8,0%

ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ

Moody's Α2 Α1

Standard & Poor's ΒΒΒ BBB+

Fitch Ratings ΒΒΒ+ Α-
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Η Alpha Bank, η οποία είναι εισηγµένη στο Χρηµα τι-

στήριο Αθηνών από το 1925, µε κεφαλαιοποίηση

ύψους Ευρώ 4,38 δισ. κατά την τελευταία ηµέρα 

του 2009, κατατάσσεται ως η πέµπτη µεγαλύτερη

εισηγµένη εταιρία στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.

Στο τέλος του 2009 η κεφαλαιοποίηση της Τραπέζης

αντιπροσώπευε το 6,8% και 14,1% της κεφαλαιοποι-

ήσεως των εταιριών του Γενικού και του Τραπεζικού

∆είκτη του Χρηµατιστηρίου Αθηνών αντιστοίχως,

ενώ η συµµετοχή της µετοχής στον ∆είκτη FTSE-ASE

20 ήταν 9,75%. Από τον Φεβρουάριο του 2004, 

η µετοχή συµµετέχει και στον δείκτη FTSE Eurofirst

300, στον οποίο περιλαµβάνονται οι 300 µεγαλύτε-

ρες 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 κοινών µετοχών σε κυκλοφορία κατά

την 31 ∆εκεµβρίου 2009 ανήλθε σε 534.269.648

µετοχές, ενώ ο αριθµός των Μετόχων της Τραπέζης

ανερχόταν σε περίπου 125.000 εκ των οποίων 1.862

θεσµικοί επενδυτές, οι οποίοι κατείχαν το 51% των

µετοχών (Έλληνες 11%, ξένοι 40%).

Η εµπορευσιµότητα της µετοχής για το έτος 2009

διαµορφώθηκε στα 2.114.638 τεµάχια περίπου κατά

µέσο όρο, ανά συνεδρίαση, ενώ η µέση ηµερήσια αξία

των συναλλαγών µετοχών ανήλθε σε Ευρώ 17 εκατ.

Το Νοέµβριο του 2009 ολοκληρώθηκε µε απόλυτη

επιτυχία η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της

Τραπέζης ύψους Ευρώ 986 εκατ., διά της καταβολής

µετρητών, µε δικαίωµα προτιµήσεως υπέρ των

υφιστάµενων κατόχων κοινών µετοχών για λήψη 

3 νέων ανά 10 παλαιές µετοχές. Εκδόθηκαν και

διανεµήθηκαν 123.292.996 νέες κοινές µετοχές,

ονοµαστικής αξίας Ευρώ 4,70 και τιµή διαθέσεως

Ευρώ 8,00 για κάθε νέα µετοχή.

Η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου υπερκαλύφθηκε

κατά 1,52 φορές, µε τους ενασκήσαντες δικαιώµατα

προτιµήσεως Μετόχους να καλύπτουν ποσοστό

96,66% της αυξήσεως κεφαλαίου, ενώ το υπόλοιπο

3,34% καλύ φθηκε από την ενάσκηση των δικαιω-

µάτων προεγγραφής. 

Επίσης την 31.8.2009 διατέθηκαν, µέσω ιδιωτικής

τοποθετήσεως σε θεσµικό επενδυτή 6.140.959

ιδιοκατεχόµενες µετοχές, ποσοστό 1,49% επί των

κοινών µετά ψήφου µετοχών της Τραπέζης, έναντι

τιµής διαθέσεως Ευρώ 12,12 ανά πωλούµενη µετοχή. 

Η επιτυχία της αυξήσεως του µετοχικού κεφαλαίου

και η διάθεση των ιδιοκατεχόµενων µετοχών,

καταδεικνύουν την ελκυστικότητα της µετοχής µας

και την εµπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού προς

την Τράπεζα. Με την ολοκλήρωση της αυξήσεως του

µετοχικού κεφαλαίου η Τράπεζα ενδυναµώνει τη

θέση της έναντι των ανταγωνιστών, καλύπτει τις

αναµενόµενες αυξηµένες απαιτήσεις των εποπτικών

αρχών και ενισχύει την πρόσβασή της στις κεφαλαια-

γορές και τη φήµη της στην προσέλκυση καταθέσεων.

Την 31η ∆εκεµβρίου 2009, το µετοχικό κεφάλαιο 

της Τραπέζης ανήλθε πλέον στο ποσό των Ευρώ

3.451.067.346, διαιρούµενο σε 534.269.648 κοινές

µετοχές άυλες µετά δικαιώµατος ψήφου και σε

200.000.000 προνοµιούχες µετοχές, άνευ δικαιώ-

µατος ψήφου, εκδοθείσες υπέρ του Ελληνικού

∆ηµοσίου, ονοµαστικής αξίας ίσης προς Ευρώ 4,70

ανά µετοχή. 

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). 

Η Alpha Bank είναι η µόνη εισηγµένη εταιρία η οποία

από το 1948 καταβάλλει µέρισµα ανελλιπώς. Το

2009 όµως, η Τράπεζα δεν κατέβαλε µέρισµα για 

τη χρήση 2008, βάσει ειδικής διατάξεως νόµου, 

η οποία δεν επέτρεπε στα πιστωτικά ιδρύµατα που

συµµετείχαν στο Πρόγραµµα Ενισχύσεως της

Ρευστότητας της Ελληνικής Οικονοµίας να καταβά-

λουν µέρισµα σε µετρητά. 



Προς

τους Μετόχους, τους Πελάτες

και το Προσωπικό

Το 2009, αναλάβαµε συγκεκριµένες πρωτοβουλίες

για την αντιµετώπιση των µεγάλων προκλήσεων 

του οικονοµικού περιβάλλοντος. Εν µέσω επιδεινού-

µενων λειτουργικών συνθηκών επιδιώξαµε µε επιτυ-

χία την περαιτέρω θωράκιση του ισολογισµού, την

ενίσχυση της ρευστότητος αλλά και του αποθέµατος

προβλέψεων.

Για άλλο ένα έτος συνεχίσθηκε στην Ελλάδα, λόγω

της υφέσεως, η αποκλιµάκωση του ρυθµού πιστω-

τικής επεκτάσεως στις επιχειρήσεις και στους

ιδιώτες. Η µακροοικονοµική αστάθεια, η αβεβαιότητα

και η εν γένει κρίση στην αγορά, οδήγησαν σε

σηµαντική συρρίκνωση του περιθωρίου καταθέσεων

και σε µείωση των προµηθειών. 

Σε αυτό το δυσµενές περιβάλλον, επιτύχαµε τη

διατήρηση της κερδοφορίας, πρό ζηµιών αποµειώ-

σεως, στα επίπεδα των ετών 2008 και 2007,

δίδοντας βάρος στην ανατιµολόγηση του ενεργητι-

κού, στη συγκράτηση των δαπανών και στην επιλε-

κτική αξιοποίηση ευκαιριών που παρουσιάσθηκαν

στην αγορά οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου. 

Στην αρχή της κρίσεως, αξιοποιήσαµε πλήρως το

πρόγραµµα ενισχύσεως της ρευστότητος της ελλη-

νικής οικονοµίας και αργότερα τις αγορές χρήµατος

και κεφαλαίου, αντλώντας πολύτιµα κεφάλαια και

θωρακίζοντας περαιτέρω την κεφαλαιακή βάση και

τη ρευστότητά µας. Κατά τη διάρκεια του τετάρτου

τριµήνου, ολοκληρώσαµε, µε µεγάλη επιτυχία,

αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 986 εκατοµµύρια.

ευρώ διαµορφώνοντας υποδειγµατική κεφαλαιακή

διάρθρωση. Επιπλέον, προβήκαµε σε εκδόσεις

οµολόγων και τιτλοποιήσεις, αυξάνοντας το απόθεµα

των αποδεκτών τίτλων προς αναχρηµατοδότηση από

την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Το 2010 η ανάκαµψη της παγκόσµιας οικονοµίας θα

ενισχυθεί, καθώς η ιδιωτική κατανάλωση, οι επενδύ-

σεις και οι εξαγωγές έχουν αρχίσει να αυξάνονται

πλέον αυτοδύναµα, µετά από µία µακρά περίοδο

συντονισµένης δηµοσιονοµικής στηρίξεως της

ζητήσεως σε πολλές χώρες. Ταυτοχρόνως, όµως,

αυξάνεται η αβεβαιότητα που σχετίζεται µε την

επαναφορά των ελλειµµάτων και του χρέους σε

χαµηλότερα επίπεδα, συµβατά µε τον στόχο της

µακροπρόθεσµης χρηµατοοικονοµικής σταθερότητος.

Ήδη, έντονο δηµοσιονοµικό πρόβληµα αντιµετωπίζει

και η Ευρωζώνη, κυρίως στις χώρες του Νότου.

Η ελληνική οικονοµία, µετά από µία µακρά περίοδο

υψηλού ρυθµού αναπτύξεως, εισήλθε σε ύφεση το

2009. Παράλληλα, η δηµοσιονοµική εκτροπή που

σηµειώθηκε και η αδυναµία αντιµετωπίσεώς της µε

τρόπο αξιόπιστο και αποτελεσµατικό, οδήγησαν τους

πρώτους µήνες του 2010 την ελληνική οικονοµία σε

βαθειά κρίση. Έτσι η Ελλάδα, µε τη συµµετοχή της

στο κοινό πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και

του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, εφαρµόζει ένα

αυστηρό πρόγραµµα δηµοσιονοµικής προσαρµογής

και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων, που επιτείνει

την ύφεση. Αλλά και στις χώρες της Νοτιοανατο-

λικής Ευρώπης, αν και σταδιακά ανακάµπτουν, 

η οικονοµική δραστηριότητα αναµένεται να παραµείνει

υποτονική.

Η ελληνική οικονοµία καλείται να αντιµετωπίσει

πάγια διαρθρωτικά προβλήµατα σε σχετικά σύντοµο

χρονικό διάστηµα. Το εύρος και βάθος των απαιτού-

µενων αλλαγών είναι µεγάλο, πράγµα που απαιτεί

9
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κοινωνική σύνεση και συναίνεση. Η άρση, όµως, των

χρόνιων παθογενειών της ελληνικής οικονοµίας θα

ανοίξει µία νέα περίοδο ισχυρής οικονοµικής

αναπτύξεως τα επόµενα χρόνια.

Καλούµεθα σήµερα να λειτουργήσουµε σε ένα εξαιρε-

τικά δυσµενές οικονοµικό περιβάλλον. Η επέκταση

του Προγράµµατος Ενισχύσεως της Ρευστότητος της

ελληνικής οικονοµίας και οι λοιπές πρωτοβουλίες που

ανελήφθησαν για τη στήριξη του τραπεζικού συστήµα-

τος, αναµένεται να λειτουργήσουν ως παράγων

σταθερότητος για τις ελληνικές τράπεζες οι οποίες

έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα ανθεκτικές στις δύσκολες

συνθήκες. 

Σε αυτήν τη δυσµενή για τη χώρα οικονοµική συγκυ-

ρία, η Τράπεζα θα σταθεί αρωγός στην προσπάθεια

στηρίξεως της ελληνικής οικονοµίας. Με υπευθυνό-

τητα και σύνεση θα συνεχίσουµε να στηρίζουµε τους

πελάτες µας, οι οποίοι υφίστανται τις συνέπειες της

κρίσεως, µέσω αναχρηµατοδοτήσεων, διευκολύν-

σεων και άλλων παροχών. 

Η αντιµετώπιση των µακροοικονοµικών ανισορρο-

πιών και η σταδιακή αποκατάσταση της αξιοπιστίας

της χώρας, που είναι και το ζητούµενο, θα επιφέ-

ρουν βελτίωση των λειτουργικών συνθηκών για το

τραπεζικό σύστηµα και ανάκτηση των αναπτυξιακών

του προοπτικών. 

Εν τω µεταξύ, εµείς συνεχίζουµε την προσπάθεια

ενδυναµώσεως του ισολογισµού καθώς τα µέτρα

λιτότητος ενδεχοµένως οδηγήσουν σε επιδείνωση της

ποιότητος του χαρτοφυλακίου. Παράλληλα, λαµβά-

νουµε µέτρα για την ενίσχυση της ρευστότητος, τη

µείωση των λειτουργικών δαπανών και τη βελτίωση

της αποδόσεως του ενεργητικού µέσω ανατιµολογή-

σεως των δανείων. Επίσης, στηρίζουµε τις επενδύ-

σεις µας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, έναν χώρο

ζωτικής σηµασίας για τη µελλοντική µας ανάπτυξη. 

Πέρυσι, ήταν η πρώτη χρονιά, µετά από 60 συνεχή

έτη, που η Τράπεζα δεν διένειµε µέρισµα λόγω της

κείµενης νοµοθεσίας περί ενισχύσεως της ρευστότη-

τος της ελληνικής οικονοµίας. ∆υστυχώς και εφέτος,

για τους ίδιους λόγους, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη µη

διανοµή µερίσµατος για τη χρήση 2009. 

Στόχος µας είναι να βγούµε ισχυρότεροι από την

κρίση, έχοντας σταθεί κοντά στους τέσσερα εκατοµ-

µύρια Πελάτες µας, όπως άλλωστε κάνουµε στα

τόσα χρόνια παρουσίας µας στην αγορά. Σε αυτούς

υποσχόµεθα ότι θα έχουν την αµέριστη συµπαρά-

στασή µας. 

Στους 15.200 Εργαζοµένους στην Alpha Bank, που

µε ήθος, εργατικότητα και κατανόηση, εργάζονται 

για την επίτευξη των επιχειρησιακών µας στόχων,

απευθύνουµε συγχαρητήρια και ένα µεγάλο 

Ευχαριστώ. 

Στους 130.000 Μετόχους µας, οι οποίοι εµπράκτως

έδειξαν την εµπιστοσύνη τους στις αναπτυξιακές

προοπτικές µας µέσα από την πρόσφατη αύξηση

µετοχικού κεφαλαίου, υποσχόµεθα ότι θα εργασθούµε

σκληρά για τη διαφύλαξη των συµφερόντων τους, την

ενδυνάµωση της Τραπέζης και την ενίσχυση της

ανταγωνιστικής της θέσεως.

Αθήναι, 22 Ιουνίου 2010

Γιάννης Σ. Κωστόπουλος



Προς

τους Μετόχους , τους Πελάτες

και το Προσωπικό

To 2009, εν µέσω δυσµενών συνθηκών στο οικονο-

µικό περιβάλλον, εστιάσαµε την προσπάθειά µας

στην ενδυνάµωση του Ισολογισµού επιτυγχάνοντας

ταυτόχρονα ικανοποιητική χρηµατοοικονοµική

επίδοση. Ανταποκρινόµενοι µε διορατικότητα και

υπευθυνότητα στις επερχόµενες προκλήσεις, ενισχύ-

σαµε την Τράπεζα αξιοποιώντας πλήρως τις επιχει-

ρησιακές µας δυνατότητες. 

Βασική προτεραιότητα του 2009 ήταν η διατήρηση

του πλεονάσµατος ρευστότητος της Τραπέζης σε

υψηλά επίπεδα και η ενίσχυση και διαφοροποίηση

των πηγών αντλήσεως µεσοπρόθεσµης και µακρο-

πρόθεσµης χρηµατοδοτήσεως. Η Alpha Bank 

διατηρεί σταθερή βάση ρευστότητος καθώς τα τρία

τέταρτα του ενεργητικού της χρηµατοδοτούνται από

την ευρεία καταθετική της βάση. Πέραν της αυξήσεως

του µετοχικού κεφαλαίου και παρά το δυσµενές

περιβάλλον για τις διεθνείς κεφαλαιαγορές, πραγµα-

τοποιήσαµε µε επιτυχία δύο οµολογιακές εκδόσεις

άνευ εξασφαλίσεων, συνολικού ύψους Ευρώ 1,5

δισ., µέσω δηµοσίων και ιδιωτικών τοποθετήσεων.

Συµµετείχαµε στο πρόγραµµα για την ενίσχυση της

ρευστότητος της ελληνικής οικονοµίας µε ποσό

Ευρώ 2 δισ. ενώ ολοκληρώσαµε τρεις τιτλοποιήσεις,

προσθέτοντας περισσότερα από Ευρώ 1,6 δισ. στο

απόθεµα τίτλων αναχρηµατοδοτούµενων από την

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έτσι, εξασφαλίσθηκε

ικανή ρευστότητα ασφαλείας για την αποφυγή

δυσµενέστερων εξελίξεων. 

Η ανάγκη προσαρµογής στα νέα δεδοµένα του

οικονοµικού περιβάλλοντος µας οδήγησε το 2009

στην υιοθέτηση νέας οργανωτικής δοµής. Με αυτή

την κίνηση επιδιώξαµε να επιτύχουµε, µεταξύ

άλλων, τον εξορθολογισµό της λειτουργίας µας αλλά

και τον αποτελεσµατικότερο έλεγχο του κόστους.

Προς αυτήν την κατεύθυνση µειώσαµε τις συνολικές

διοικητικές θέσεις και καταστήσαµε πιο ορθολογική

την οργάνωση και κατανοµή των διοικητικών επιπέ-

δων, καταργώντας ή συγχωνεύοντας περίπου το ένα

τέταρτο των ∆ιευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων και

ενοποιώντας τίτλους σε παρεµφερείς θέσεις

ευθύνης. Ταυτόχρονα, αναβαθµίσαµε την οργανω-

τική δοµή, για την ενδυνάµωση και τη µελλοντική

ανάπτυξη της Τραπέζης, µε τη δηµιουργία ενός

ισχυρού Chief Operating Officer. Επίσης, µετά και

την τοποθέτηση Γενικού ∆ιευθυντού στον τοµέα

Wealth Management, έγινε ανακατανοµή των

αρµοδιοτήτων και των εποπτευοµένων Μονάδων

των Γενικών ∆ιευθυντών. Ο δεύτερος άξονας των

αλλαγών ήταν η δηµιουργία νέου οργανωτικού

σχήµατος για τις διεθνείς δραστηριότητες, µε τις

κεντρικές επιχειρησιακές και υποστηρικτικές

Μονάδες της Τραπέζης να αποκτούν πιο ενεργό

ρόλο και ευθύνη από κοινού µε τις διευθυντικές

οµάδες κάθε χώρας. Με αυτόν τον τρόπο προωθού-

νται καλύτερα οι συνεργασίες µεταξύ των Μονάδων

του Οµίλου και αξιοποιούνται η εµπειρία και οι βέλτι-

στες πρακτικές των µονάδων Retail και Wholesale

Banking. Tέλος, επιδιώξαµε να ενδυναµώσουµε την

Τράπεζα σε θέµατα διαχειρίσεως κινδύνων αλλά και

έγκυρης πληροφορήσεως των Μετόχων µε

αντίστοιχη ενίσχυση του ρόλου του Chief Financial

Officer. 

Η κεφαλαιακή µας βάση ενισχύθηκε σηµαντικά το

τέταρτο τρίµηνο 2009 µε την ολοκλήρωση της

αυξήσεως του µετοχικού κεφαλαίου κατά Ευρώ 986
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εκατ. Η επιτυχής έκβαση της αυξήσεως κεφαλαίου,

της µεγαλύτερης στην ιστορία της Τραπέζης, έδειξε

την έµπρακτη εµπιστοσύνη των Μετόχων µας στην

αναπτυξιακή µας πορεία και µας προσέδωσε σαφή

πλεονεκτική κεφαλαιακή θέση. Συνεπεία της

αυξήσεως, οι κεφαλαιακοί δείκτες µας αυξήθηκαν

κατά 200 µονάδες βάσεως. Συγκεκριµένα, ο δείκτης

Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων ανήλθε στο 9%

και ο δείκτης Κεφαλαίων Πρώτης ∆ιαβαθµίσεως στο

11,7%. Τα ενσώµατα ίδια κεφάλαια διαµορφώθηκαν

σε Ευρώ 4,3 δισ. στο τέλος ∆εκεµβρίου 2009, έναντι

συνόλου ενεργητικού Ευρώ 69,6 δισ., επιβεβαιώνο-

ντας τη χαµηλή µόχλευση του ισολογισµού µας.

Ιδιαίτερα σηµαντική ήταν η διατήρηση της κερδοφο-

ρίας, παρά την επιδείνωση των επιχειρηµατικών

συνθηκών, µε τα κέρδη προ προβλέψεων και φόρων

να αυξάνονται σε Ευρώ 1,2 δισ. και τη λειτουργική

αποτελεσµατικότητα να διατηρείται σε υψηλό

επίπεδο. Το γεγονός αυτό µας επέτρεψε να διενερ-

γήσουµε επαρκείς προβλέψεις ύψους Ευρώ 676

εκατ. για την αντιµετώπιση αντίξοων εξελίξεων στα

δεδοµένα του πιστωτικού κινδύνου. Τα καθαρά

κέρδη, εξαιρουµένης της έκτακτης εισφοράς στα

κέρδη του 2008, ανήλθαν σε Ευρώ 392 εκατ.,

µειωµένα κατά 23,8% σε ετήσια βάση, ένα πολύ

ικανοποιητικό αποτέλεσµα, λαµβανοµένης υπόψη της

συµπιέσεως της οικονοµικής δραστηριότητας στις

χώρες όπου έχουµε παρουσία.

Σε ό,τι αφορά τα λειτουργικά έσοδα, εστιάσαµε την

προσπάθειά µας στην ανατιµολόγηση των στοιχείων

του ενεργητικού, µε την ενίσχυση των περιθωρίων

χορηγήσεων κατά 65 µονάδες βάσεως το 2009.

Έτσι, αντισταθµίσθηκε η σηµαντική συρρίκνωση του

περιθωρίου καταθέσεων στην Ελλάδα και στη Νοτιο-

ανατολική Ευρώπη και το καθαρό έσοδο τόκων

µειώθηκε µόνον κατά 2% σε ετήσια βάση, σε Ευρώ

1.726 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από προµήθειες

ανήλθαν σε Ευρώ 378,8 εκατ., παρουσιάζοντας

µείωση κατά 18,4% σε ετήσια βάση, η οποία είναι

άµεσα συνυφασµένη µε τη µείωση των νέων εκταµι-

εύσεων στις χορηγήσεις αλλά και του περιορισµένου

όγκου των εργασιών στην επενδυτική τραπεζική και

στη διαχείριση χαρτοφυλακίου. 

Η συνεπής πολιτική συγκρατήσεως του κόστους

απέδωσε καρπούς, µε αποτέλεσµα τα τακτικά έξοδα

να αυξηθούν µόνο κατά 2% σε ετήσια βάση, διαµορ-

φώνοντας τον δείκτη κόστους προς έσοδα στο

50,5%. Και αυτό παρά την αύξηση του µέσου όρου

του αριθµού Καταστηµάτων στη Νοτιοανατολική

Ευρώπη κατά 24% το 2009. Στην Ελλάδα, η αύξηση

του λειτουργικού κόστους περιορίσθηκε σε 1,8%,

επηρεασµένη κυρίως από τη µείωση των δαπανών

που σχετίζονται µε την παραγωγή αλλά και τη

συγκράτηση κατά 5% των δαπανών προσωπικού.

Η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της

παραγωγικότητας του Οµίλου, σε συνδυασµό µε τη

διαρκή αναβάθµιση της ποιότητας των παρεχοµένων

υπηρεσιών αποτελούν στόχους υψηλής προτεραιότη-

τας. Οι επιδόσεις του Οµίλου αποδεικνύουν ότι οι

πρωτοβουλίες µας κινούνται στη σωστή κατεύθυνση.

Κατά το έτος 2009, το πρόγραµµα λειτουργικού

ανασχεδιασµού διευρύνθηκε µε νέα έργα για την

υποστήριξη των επιχειρησιακών απαιτήσεων, την

αναβάθµιση της Πληροφορικής καθώς και τη

δηµιουργία ενιαίου λειτουργικού συστήµατος. Ιδιαί-

τερα σηµαντική ήταν η ολοκλήρωση του έργου

αντικαταστάσεως των συστηµάτων πληροφορικής

των Εταιριών του Οµίλου στη Νοτιοανατολική

Ευρώπη. Επίσης, δροµολογήσαµε νέα έργα για την

εγκατάσταση ενιαίων συστηµάτων επεξεργασίας

δανείων και καρτών καθώς και διαχειρίσεως

καθυστερήσεων. Συνεχίσαµε να αξιοποιούµε τις



δυνατότητες που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες και

τα εναλλακτικά δίκτυα προωθήσεως προϊόντων και

υπηρεσιών. Ενδεικτικό της επιτυχούς προσπάθειάς

µας είναι ότι η Alpha Bank κατέχει πλέον µερίδιο

25% σε ενεργούς συνδροµητές web banking και

40% σε εγχρήµατες συναλλαγές που διενεργούνται

µέσω web banking στην Ελλάδα. Oι συσκευές

αυτοµατοποιηµένης τραπεζικής ανήλθαν στο τέλος

του 2009, σε 1.120, καλύπτοντας µεγάλο µέρος

συναλλαγών αναλήψεως µετρητών, πληρωµής

καρτών και καταθέσεων.

Το 2009, τα υπό διαχείριση κεφάλαια των πελατών

ανήλθαν σε Ευρώ 47,1 δισ. και τα υπόλοιπα των

καταθέσεων σε Ευρώ 42,9 δισ., αυξηµένα κατά 0,4

δισ. εν σχέση µε το 2008. Στην Ελλάδα οι καταθέ-

σεις ανήλθαν σε Ευρώ 36 δισ., παραµένοντας ουσια-

στικά αµετάβλητες από το προηγούµενο έτος, όµως

σηµαντικό γεγονός ήταν η αύξηση των χαµηλότερου

κόστους καταθέσεων Όψεως και Ταµιευτηρίου εις

βάρος των προθεσµιακών καταθέσεων, οι οποίες

σηµείωσαν πτώση της τάξεως του 7,7%. Αντιθέτως

οι καταθέσεις ταµιευτηρίου ανήλθαν σε Ευρώ 14,7

δισ., αυξηµένες κατά Ευρώ 2 δισ. (+15,1%) το 2009,

αποδεικνύοντας τη σταθερότητα της σχέσεως

εµπιστοσύνης µε τα εκατοµµύρια των ιδιωτών

πελατών µας. Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπου

επιδιώκουµε ισόρροπη αύξηση χορηγήσεων και

καταθέσεων, δώσαµε έµφαση στην οµογενοποίηση

και τον εµπλουτισµό των προσφεροµένων καταθετι-

κών προϊόντων. Οι καταθέσεις στη Νοτιοανατολική

Ευρώπη ανήλθαν το 2009 σε Ευρώ 6,3 δισ., αυξηµέ-

νες κατά Ευρώ 226 εκατ., µία επίδοση ικανοποιητική

δεδοµένων των µακροοικονοµικών συνθηκών.

Στα αµοιβαία κεφάλαια προβήκαµε σε εκτεταµένη

αναδιάρθρωση µε σκοπό τη βελτίωση των υφισταµέ-

νων και τη δηµιουργία νέων προϊόντων µε θετικές

προοπτικές και απήχηση. Σε µία αρνητική συγκυρία

για τον κλάδο, διατηρήσαµε τη θέση µας στην αγορά,

µε τα υπό διαχείριση κεφάλαια να διαµορφώνονται

σε Ευρώ 1,74 δισ. Στο private banking επιτύχαµε την

αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 15%, σε

Ευρώ 4,7 δισ., ως αποτέλεσµα της προσφοράς νέων

προϊόντων.

Οι χρηµατοδοτήσεις µας ανήλθαν σε Ευρώ 53 δισ.,

αυξηµένες κατά 2% σε ετήσια βάση. Η εξέλιξη αυτή

προήλθε κυρίως από την αύξηση των χορηγήσεων

στην Ελλάδα κατά 2,9% και από την αύξηση του

δανειακού χαρτοφυλακίου µας στη Νοτιοανατολική

Ευρώπη κατά 1,3% σε ετήσια βάση. 

Η τραπεζική χρηµατοδότηση των µικρών επιχειρή-

σεων και των ιδιωτών στην Ελλάδα σηµείωσε στη

διάρκεια του 2009 σηµαντική επιβράδυνση του

ρυθµού αναπτύξεώς της, ανακόπτοντας έτσι την

πορεία των τελευταίων ετών.

Στη στεγαστική πίστη, παρά την αποκλιµάκωση της

ζητήσεως από πλευράς νοικοκυριών, εκταµιεύσαµε

Ευρώ 1 δισ. για νέα δάνεια, διατηρώντας το δεύτερο

σε µέγεθος χαρτοφυλάκιο της αγοράς. Το τελευταίο

τρίµηνο 2009, η Τράπεζα, προκειµένου να στηρίξει

την οικονοµική δραστηριότητα των πελατών της

επανέφερε τη δυνατότητα χρηµατοδοτήσεως της

εµπορικής αξίας των ακινήτων έως 100%. Στον

τοµέα της καταναλωτικής πίστεως, οι χρηµατοδοτή-

σεις µας αυξήθηκαν κατά 4,9%, έναντι αρνητικής

µεταβολής 1,1% στην αγορά, ενισχύοντας περαιτέρω

το µερίδιό µας στο 14,4%.

Στις δύσκολες για την ελληνική επιχειρηµατικότητα

συνθήκες, η Alpha Bank έθεσε ως προτεραιότητα τη

στήριξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Τα δάνεια

σε µικρές επιχειρήσεις επεκτάθηκαν κατά 2,4% 

ενώ τα δάνεια προς πολύ µικρές επιχειρήσεις
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κατέγραψαν αύξηση 9,1%. Οι εργασίες ενισχύθηκαν

περαιτέρω από το πρόγραµµα συγχρηµατοδοτήσεως

µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων µε τη συµµετοχή

της Ευρωπαϊκής Τραπέζης Επενδύσεων, ενώ συνεχί-

σθηκε η στενή συνεργασία µας µε το Ταµείο Εγγυο-

δοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, 

η συµβολή του οποίου στη στήριξη των µικρών

επιχειρηµατικών µονάδων είναι ιδιαιτέρως

σηµαντική. Στην κατεύθυνση αυτή, η Τράπεζα

προώθησε έως το τέλος του 2009 συνολικά 6.762

αιτήµατα χρηµατοδοτήσεων που αντιστοιχούσαν σε

Ευρώ 770 εκατ.

Στις µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις η υποστήριξη

των χρηµατοδοτικών αναγκών της πελατείας µας

συνδυάσθηκε αποτελεσµατικά µε την προσεκτική και

σταδιακή ανατιµολόγηση του πιστωτικού κινδύνου

και µε την αναγκαία επαύξηση των εξασφαλίσεων.

Αποτέλεσµα ήταν η διατήρηση της αποδοτικότητας

και της ποιότητας του χαρτοφυλακίου σε ικανοποιη-

τικό επίπεδο µε τα υπόλοιπα στην Ελλάδα να διαµορ-

φώνονται σε Ευρώ 18,7 δισ. Στη ναυτιλία συνεχί-

σαµε την επιτυχή πορεία των τελευταίων δώδεκα

ετών, µε το σύνολο του χαρτοφυλακίου των Ευρώ

1,7 δισ. να είναι στο σύνολό του ενήµερο µε υψηλής

ποιότητας πελατολόγιο. 

Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η προοδευτική

ωρίµανση του ∆ικτύου Καταστηµάτων µάς επιτρέπει

να επιτυγχάνουµε ισορροπηµένη ανάπτυξη των

µεγεθών χορηγήσεων και καταθέσεων. Τα τελευταία

έτη και κυρίως την τριετία 2006-2008 αναπτύξαµε

∆ίκτυο Καταστηµάτων στις τοπικές αγορές που

προσφέρει επαρκή γεωγραφική κάλυψη για την

ανάπτυξη των εργασιών λιανικής τραπεζικής. 

Η παρουσία µας υποστηρίζεται από ένα ισχυρό

∆ίκτυο 620 Καταστηµάτων στα οποία απασχολείται

Προσωπικό 7.580 ατόµων. Το 2009 οι χορηγήσεις

σηµείωσαν µικρή αύξηση έναντι του 2008 και

ανήλθαν σε Ευρώ 11,3 δισ. Το µέγεθος αυτό

υπερβαίνει το 21% του συνόλου των χορηγήσεων σε

ενοποιηµένη βάση. 

Η δυσµενής οικονοµική συγκυρία επηρέασε αρνητικά

την οικονοµική κατάσταση επιχειρήσεων και ιδιωτών

και, κατά συνέπεια, την ποιότητα του χαρτοφυλακίου

µας, µε τον δείκτη καθυστερήσεων να διαµορφώνε-

ται σε 5,7% στο τέλος ∆εκεµβρίου 2009. Οι εξελί-

ξεις αντισταθµίσθηκαν από τη συντηρητική δοµή του

χαρτοφυλακίου µας, από την ποιότητα των εξασφαλί-

σεών και από τη σηµαντική βελτίωση των εισπρακτι-

κών διαδικασιών, ιδιαίτερα στα αρχικά στάδια των

καθυστερήσεων. Οι σωρευτικές προβλέψεις

ανήλθαν σε Ευρώ 1,64 δισ. αντανακλώντας έναν

ισχυρό δείκτη καλύψεως των καθυστερήσεων 55%,

που αυξάνεται σε 135% συµπεριλαµβανοµένων των

εξασφαλίσεων και παραµένει µεταξύ των υψηλοτέ-

ρων στην αγορά. 

Το 2009 η Τράπεζα επένδυσε στους τοµείς του

πολιτισµού, της εκπαιδεύσεως, της κοινωνικής

πρόνοιας, του περιβάλλοντος, της υγείας και του

αθλητισµού. Χιλιάδες εργαζόµενοι του Οµίλου Alpha

Bank ενθαρρύνονται να συµµετέχουν και αφιερώ-

νουν γενναιόδωρα τον χρόνο και τις γνώσεις τους

σε ενέργειες κοινωνικής συνεισφοράς για τις οποίες

η Τράπεζα διέθεσε το 2009, σε ένα δύσκολο οικονο-

µικά έτος, µέρος των καθαρών κερδών της. Περισ-

σότερα από 115.000 άτοµα επισκέφθηκαν τις

εκθέσεις ή συµµετείχαν στις πολιτιστικές και εκπαι-

δευτικές εκδηλώσεις που οργανώθηκαν από την

Alpha Bank, στο πλαίσιο υποστηρίξεως δραστηριοτή-

των για την ανάδειξη της ιστορίας και του ελληνικού

πολιτισµού. Ιδιαιτέρως σηµαντική ήταν η έκθεση που

πραγµατοποιήθηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο

Θεσσαλονίκης µε τίτλο «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΙΣΜΑ
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ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ALPHA BANK» και διοργα-

νώθηκε από τη Νοµισµατική Συλλογή της Τραπέζης

σε συνεργασία µε το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσα-

λονίκης. ∆ύο ακόµη εκθέσεις πραγµατοποιήθηκαν

στον Εκθεσιακό Πολιτιστικό Χώρο της Alpha Bank

στο Ναύπλιο, ήτοι η έκθεση που οργανώθηκε 

σε συνεργασία µε το Μουσείο Μπενάκη «Γιάννης

Μόραλης. Θέατρο-Μουσική-Ποίηση. Σχέδια,

Μακέτες, Χαρακτικά Εικονογραφήσεις» και η έκθεση

«Tαξίδι στα Νησιά. Νοµισµατικές Μαρτυρίες». 

Για ένατη συνεχή χρονιά, η Τράπεζα συνέχισε 

την περιοδεία του επιτυχηµένου προγράµµατος

«Αθλητικό Πανόραµα Alpha Bank», εκτός από δέκα

πόλεις στην Ελλάδα, σε τέσσερις πόλεις στην Κύπρο

και για πρώτη φορά σε τέσσερις πόλεις στην

Αλβανία.

Όσον αφορά την εκπαίδευση του Προσωπικού, το

2009 ήταν µία ιδιαίτερα αποδοτική χρονιά καθώς

πραγµατοποιήθηκαν άνω των 14.500 συµµετοχών σε

εκπαιδευτικά προγράµµατα, ενώ το 57% του Προσω-

πικού συµµετείχε σε ένα τουλάχιστον εκπαιδευτικό

πρόγραµµα. Πολύ ικανοποιητικό είναι και το αποτέ-

λεσµα της προσπάθειας για την απόκτηση πιστοποιή-

σεων καθότι έχουµε πλέον 980 πιστοποιηµένους

Υπαλλήλους στη διαµεσολάβηση τραπεζοασφαλιστι-

κών εργασιών, ενώ εκατοντάδες έχουν λάβει, µε

εξετάσεις διαφόρων επιπέδων, Πιστοποιητικά της

Τραπέζης της Ελλάδος στην παροχή επενδυτικών

υπηρεσιών. Το 2009 εγκρίναµε την πραγµατοποίηση

ενός εσωτερικού µεταπτυχιακού προγράµµατος, σε

συνεργασία µε το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπι-

στήµιο Αθηνών, µε αντικείµενο νοµισµατική και

χρηµατοοικονοµική τραπεζική, το οποίο ήδη

ξεκίνησε µε συµµετοχή Υπαλλήλων της Τραπέζης. 

Η προσπάθειά µας το 2010 επικεντρώνεται στον

περιορισµό των επιπτώσεων της δηµοσιονοµικής

κρίσεως. Βασική µας προτεραιότητα είναι η διατή-

ρηση επαρκούς ρευστότητος, η συνδροµή µας στην

εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων της πελατείας και 

ο έλεγχος του λειτουργικού κόστους µε σκοπό τη

διατήρηση της οργανικής κερδοφορίας. 

Η επιτυχής πορεία µας όλα αυτά τα χρόνια είναι

συνυφασµένη µε τις υψηλές επιδόσεις του Προσωπι-

κού, το οποίο µε οµαδική και συστηµατική εργασία

συµβάλλει στην πρόοδο και την ανάπτυξη της Τραπέ-

ζης. Στο άριστο Προσωπικό µας αξίζουν συγχαρητή-

ρια. Η εµπιστοσύνη που µας δείχνουν οι Μέτοχοι και

οι Πελάτες µάς δίδει αισιοδοξία για το µέλλον και

δύναµη να ανταποκριθούµε µε τον καλύτερο δυνατό

τρόπο στις προσδοκίες τους.

Αθήναι, 22 Ιουνίου 2010

∆ηµήτριος Π. Μαντζούνης
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Κύπρο (-0,7%) και στην Ελλάδα (-1,2%). Παράλ-

ληλα, µειώθηκε η απασχόληση κατά 2,3% και το

ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε κατά δύο εκατοστιαίες

µονάδες στο 9,5% κατά µέσο όρο το 2009, ενώ

εκτιµάται ότι θα ανέλθει άνω του 10,5% το 2010.

Ωστόσο, και στον τοµέα της απασχολήσεως σηµειώ-

θηκαν σηµαντικές διαφοροποιήσεις ανάµεσα στις

χώρες-µέλη της Ζώνης του Ευρώ. Στη Γερµανία,

παρά τη σηµαντική πτώση του ΑΕΠ, η απασχόληση

µειώθηκε µόνο κατά 0,5% και το ποσοστό ανεργίας

αυξήθηκε µόλις κατά 0,4 ποσοστιαίες µονάδες στο

7,7%. Αυτό ήταν αποτέλεσµα κυρίως της πολιτικής

της κυβερνήσεως της Γερµανίας, η οποία επέλεξε

την επιδότηση της µερικής απασχολήσεως των

εργαζοµένων από τις επιχειρήσεις αντί της απολύ-

σεώς τους. Η πολιτική αυτή, βέβαια, δεν µπορεί να

βοηθήσει στην αποτροπή της αυξήσεως της ανεργίας

και το 2010, εάν η ανάκαµψη δεν συµβάλλει ουσια-

στικά στην παραγωγική απασχόληση των εργαζοµέ-

νων. Αντιθέτως, στην Ισπανία και την Ιρλανδία που

επλήγησαν από την ραγδαία πτώση της δραστηριότη-

τας στον κλάδο των κατασκευών, µε την Ιρλανδία να

αντιµετωπίζει επιπλέον προβλήµατα από την µεγάλη

πτώση των εξαγωγών της και εκτεταµένες επισφά-

λειες στο ενεργητικό των ήδη κρατικοποιηµένων

τραπεζών της, η απασχόληση µειώθηκε κατά 6,6%

και κατά 7,8% αντιστοίχως και το ποσοστό ανεργίας

αυξήθηκε στο 17,9% κατά µέσο όρο (20% τον

∆εκέµβριο του 2009) στην Ισπανία και στο 11,7%

κατά µέσο όρο στην Ιρλανδία. 

Η οικονοµική κρίση και η πτώση της οικονοµικής

δραστηριότητας είχε δυσµενείς επιπτώσεις και στα

δηµόσια οικονοµικά των χωρών της Ευρωπαϊκής

Ενώσεως και ιδιαιτέρως της Ζώνης του Ευρώ.

Συγκεκριµένα στη Ζώνη του Ευρώ το έλλειµµα της

γενικής κυβερνήσεως υπερδιπλασιάσθηκε το 2009

σε 6,4% του ΑΕΠ από 2% το 2008, ενώ προβλέπεται

να αυξηθεί περαιτέρω σε άνω του 6,9% του ΑΕΠ το

2010. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής περισσότερο από το µισό του δηµοσιονο-

µικού ελλείµµατος οφείλεται στην επίδραση του

οικονοµικού κύκλου, µε κύρια επίπτωση τη

σηµαντική µείωση των δηµοσίων εσόδων. Η οικο-

νοµία της Ζώνης του Ευρώ έχει εισέλθει σε φάση

ήπιας ανακάµψεως από το δεύτερο εξάµηνο του

2009, λόγω κυρίως της βελτιώσεως της εξωτερικής

ζητήσεως, της ενισχύσεως της εγχώριας καταναλω-

τικής δαπάνης µε έκτακτα µέτρα, της βελτιώσεως

των χρηµατοπιστωτικών συνθηκών και της εµπιστο-

σύνης, ενώ παρατηρείται και µείωση της αρνητικής

συµβολής των επενδύσεων στην οικονοµική δραστη-

ριότητα. Ωστόσο, ερωτηµατικά υπάρχουν ακόµα

όσον αφορά τη µελλοντική πορεία της εγχώριας

καταναλωτικής δαπάνης, καθώς διακόπτεται 

η εφαρµογή των έκτακτων δηµοσιονοµικών µέτρων

που είχαν εφαρµοσθεί κατά το 2009, ενώ εξακολου-

θούν να υφίστανται δυσµενείς συνθήκες στην αγορά

εργασίας. Σηµειώνεται ότι τα έκτακτα µέτρα επέδρα-

σαν στην κατανάλωση απλώς αποτρέποντας τη

µεγάλη πτώση της την περίοδο όπου η κρίση βρισκό-

ταν σε έξαρση. Τα µέτρα δεν συνέβαλαν στη διατη-

ρήσιµη ανάκαµψη της καταναλωτικής δαπάνης στη

Ζώνη του Ευρώ, η οποία αναµένεται να σηµειώσει

και πάλι πτώση κατά το 2010, ιδιαίτερα στη Γερµανία.

Κατά συνέπεια, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο

(∆ΝΤ) εκτιµά ότι το ΑΕΠ στη Ζώνη του Ευρώ θα

αυξηθεί ελάχιστα, κατά 1% το 2010 (Γερµανία: 1,5%,

Ισπανία: -0,6%), για να επιταχυνθεί η ανάκαµψη 

το 2011, µε αύξησή του κατά 1,6% (όπου θετική

ανάπτυξη θα σηµειώσουν και η Ισπανία, η Ιρλανδία

και η Ελλάδα). 

Στις ΗΠΑ, το ΑΕΠ µειώθηκε το 2009 κατά 2,4%,

έναντι οριακής αυξήσεώς του το 2008 κατά 0,4%,

γεγονός που αποδίδεται στην υποχώρηση της

1918

Α. Η ∆ιεθνής Οικονοµία

Η µεγάλη κρίση στο παγκόσµιο χρηµατοοικονοµικό

σύστηµα που εκδηλώθηκε στα τέλη του 2007 έλαβε

δραµατικές διαστάσεις από τον Σεπτέµβριο του 2008

και οδήγησε στη µεγαλύτερη παγκόσµια οικονοµική

κρίση των τελευταίων 80 ετών. Ειδικότερα, η παγκό-

σµια οικονοµία επιδεινώθηκε απότοµα στο τέταρτο

τρίµηνο του 2008 οδηγώντας σε βαθειά ύφεση, µε

πτώση του παγκόσµιου Ακαθαρίστου Εγχώριου

Προϊόντος (ΑΕΠ) και του παγκόσµιου εµπορίου κατά

0,8% και 12,3% αντιστοίχως το 2009, έναντι ανόδου

τους κατά 3% και 2,8% αντιστοίχως το 2008.

Ωστόσο, οι πρωτοφανούς κλίµακος επιτυχείς παρεµ-

βάσεις των κυβερνήσεων και των κεντρικών τραπε-

ζών στις µεγάλες χώρες για την αντιµετώπιση της

κρίσεως περιόρισαν τις επιπτώσεις της, µε αποτέλε-

σµα το χρηµατοοικονοµικό σύστηµα να σταθεροποιη-

θεί και να αποκατασταθεί εγκαίρως σε µεγάλο βαθµό

η οµαλή λειτουργία των κύριων χρηµατοοικονοµικών

αγορών. Ως εκ τούτου, η παγκόσµια οικονοµία εξήλθε

από την ύφεση από το τρίτο τρίµηνο του 2009, ενώ

στις αρχές του 2010 έχουν ενισχυθεί οι προοπτικές

για θετική ανάπτυξη και ισχυρή ανάκαµψη του παγκό-

σµιου εµπορίου κατά το 2010 και στα επόµενα έτη.

Βέβαια, η ένταση και η διάρκεια της διαφαινόµενης

το 2010 ανακάµψεως της παγκόσµιας οικονοµίας δεν

είναι ακόµη σαφώς προσδιορισµένες, καθώς η

ανεργία συνεχίζει να αυξάνεται, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ

και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η υπέρµετρη

διόγκωση του δηµοσίου χρέους και των δηµοσιονο-

µικών ελλειµµάτων σε όλες τις µεγάλες χώρες θα

καταστήσει αναγκαία εντός της επόµενης διετίας την

άσκηση συσταλτικής δηµοσιονοµικής πολιτικής.

Επίσης, οι µεγάλες κεντρικές τράπεζες θα επιδιώ-

ξουν την έγκαιρη απόσυρση των σηµαντικών

έκτακτων µέτρων ενισχύσεως της ρευστότητας των

τραπεζικών ιδρυµάτων παγκοσµίως προκειµένου να

αποφευχθούν καταστάσεις εντάσεως των πληθωρι-

στικών πιέσεων.

Στο ανωτέρω οικονοµικό περιβάλλον, το παγκόσµιο

ΑΕΠ αναµένεται να αυξηθεί κατά 3,9% το 2010 και

κατά 4,3% το 2011, µετά την πτώση του κατά 0,8%

το 2009, ενώ το παγκόσµιο εµπόριο εκτιµάται ότι θα

αυξηθεί κατά 5,8% το 2010 και κατά 6,3% το 2011,

από -12,3% το 2009. Οι οικονοµικές εξελίξεις στις

κυριότερες οικονοµικές περιοχές, όπως διαµορφώ-

θηκαν το 2009 και όπως εκτιµάται ότι θα εξελιχθούν

το 2010 και στα επόµενα έτη έχουν ως ακολούθως: 

Στη Ζώνη του Ευρώ, το ΑΕΠ σηµείωσε το 2009

πτώση κατά 3,9%, έναντι οριακής ανόδου κατά 0,6%

το 2008. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλαν τόσο 

η υποχώρηση της εγχώριας τελικής ζητήσεως και

των αποθεµάτων, όσο και η σηµαντική πτώση των

καθαρών εξαγωγών (δηλαδή του πλεονάσµατος των

εξαγωγών έναντι των εισαγωγών). Μεγαλύτερη

µείωση του ΑΕΠ αντιµετώπισαν η Ιρλανδία (-7,5%),

η Σλοβενία (-7,4%), η Φινλανδία (-6,9%), η Σλοβακία

(-5,8%), η Ιταλία (-4,7%) και η Γερµανία (-5,0%), 

ενώ πολύ µικρότερη ήταν η πτώση του ΑΕΠ στην

1Η ∆ιεθνής και η Ελληνική
Οικονοµία για το 2009 και
οι Προοπτικές για το 2010
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εγχώριας ζητήσεως ιδίως στο πρώτο εξάµηνο του

2009, εξαιτίας, της πτώσεως της απασχολήσεως, της

µεγάλης µειώσεως των επενδύσεων στις κατοικίες

και γενικώς των επιχειρηµατικών επενδύσεων, υπό

την επίδραση της µεγάλης µειώσεως της πιστωτικής

επεκτάσεως. Σηµειώνεται ότι η µείωση του ΑΕΠ στις

ΗΠΑ το 2009 ήταν συγκριτικά µικρότερη από εκείνη

της Ιαπωνίας, του Ηνωµένου Βασιλείου και της

Ευρωζώνης. Επίσης, και η ανάκαµψη το 2010 και τα

επόµενα έτη αναµένεται να πραγµατοποιηθεί µε

ταχύτερους ρυθµούς, χάρη στη έγκαιρη παρέµβαση

της νοµισµατικής και δηµοσιονοµικής πολιτικής το

2008-2009 και στη µεγάλη ευελιξία της αγοράς

εργασίας σε αυτή την οικονοµία. Αυτή η ευελιξία

συµβάλλει σε ταχεία αύξηση της παραγωγικότητας

της εργασίας στις ΗΠΑ ακόµη και σε περιόδους

βαθειάς υφέσεως. Συναφώς, το έλλειµµα του ισοζυ-

γίου τρεχουσών συναλλαγών των ΗΠΑ περιορί-

σθηκε στο 2,6% του ΑΕΠ το 2009, από 4,9% το

2008, λόγω κυρίως της βελτιώσεως του εµπορικού

της ισοζυγίου. Το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε

σηµαντικά στο 9,3% κατά µέσο όρο (10% τον ∆εκέµ-

βριο του 2009 και 9,7% τον Ιανουάριο 2010) από

5,8% κατά µέσο όρο το 2008. Ωστόσο, το πιο

εντυπωσιακό είναι ότι η µεγάλη χρηµατοοικονοµική

κρίση των τελευταίων δύο ετών στοίχισε στις ΗΠΑ

συνολικά 8,4 εκατ. θέσεις εργασίας. Τέλος, 

ο πληθωρισµός κατέστη αρνητικός στο -0,4% κατά

µέσο όρο το 2009, από 3,8% το 2008, αλλά

επανήλθε στο 2,7% τον ∆εκέµβριο του 2009. Για 

το 2010 προβλέπεται ανάκαµψη της οικονοµίας των

ΗΠΑ, µε αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,7%, µε τη βοήθεια

και της παρατηρούµενης από τον Νοέµβριο του 2009

βελτιώσεως της αγοράς εργασίας. Η αποκατάσταση

µίας ουσιαστικά αυξητικής πορείας της απασχολή-

σεως από τις αρχές του 2010 αναµένεται να στηρίξει

την ικανοποιητική αύξηση και της εγχώριας ιδιωτικής

καταναλώσεως. Επίσης, η σχετικά αργή ανάκαµψη

της αγοράς ακινήτων και η δυναµικότερη ανάκαµψη

της παραγωγής στη µεταποιητική βιοµηχανία αναµέ-

νεται να οδηγήσουν στην αύξηση των επενδύσεων

το 2010. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε τις προβλέ-

ψεις του για την ανάπτυξη στα επόµενα έτη, καθώς

και το πρόγραµµά του για µείωση του πολύ υψηλού

δηµοσιονοµικού ελλείµµατος. Το έλλειµµα προβλέπε-

ται να µειωθεί στο 8,3% του ΑΕΠ το 2011 και στο

4,2% το 2012, από 9,6% του ΑΕΠ το 2009 και

10,6% το 2010, µε αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,7% το

2010, 3,8% το 2011 και 4,3% το 2012.

Στην Ιαπωνία, η πτώση του ΑΕΠ το 2009 ανήλθε

τελικά στο 5,3% (2008: -1,2%). Η µείωση του όγκου

του διεθνούς εµπορίου και η ανατίµηση του γιεν

είχαν από τα τέλη του 2008 επιδράσει αρνητικά στις

εξαγωγές και τις επιχειρηµατικές επενδύσεις. Οι

εξαγωγές µειώθηκαν κατά 26,6% και οι επενδύσεις

παγίου κεφαλαίου κατά 12,3%. Οι τρεις συµπληρω-

µατικές δηµοσιονοµικές δέσµες που εγκρίθηκαν

µέχρι τον Μάιο του 2009 επιδείνωσαν µεν το

δηµοσιονοµικό έλλειµµα στο 8% του ΑΕΠ το 2009

από 3,8% το 2008, έχουν όµως τώρα θετικές

επιπτώσεις στην εγχώρια καταναλωτική δαπάνη.

Ωστόσο, η εγχώρια καταναλωτική δαπάνη παραµένει

αδύναµη και συµβάλλει στην πτώση των τιµών των

προϊόντων (αρνητικός πληθωρισµός) µε αρνητικές

επιπτώσεις στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Το

ΑΕΠ της Ιαπωνίας αυξήθηκε κατά 1,1% σε τριµηνιαία

βάση στο τέταρτο τρίµηνο του 2009 και αναµένεται

να αυξηθεί κατά 1,7% και 2,2% το 2010 και το 2011,

καθώς η βελτίωση του διεθνούς εµπορίου και 

η εντυπωσιακή ανάπτυξη της Κίνας και των άλλων

χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας συµβάλλουν 

στην αύξηση των εξαγωγών της Ιαπωνίας και τη

θετική επίδραση του εξωτερικού τοµέα στην αύξηση

του ΑΕΠ. 
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Στην Κίνα, η οικονοµική δραστηριότητα διατηρήθηκε

και το 2009 σε υψηλό επίπεδο, µε ενίσχυση της

εγχώριας ζητήσεως και ιδιαίτερα των επενδύσεων σε

υποδοµές από ένα σηµαντικό δηµοσιονοµικό πακέτο

και ιδιαιτέρως από τη µεγάλη αύξηση της πιστωτικής

επεκτάσεως των τραπεζών, η οποία συνεχίζεται µε

εντονότερο ρυθµό και στους πρώτους δύο µήνες του

2010. Η αύξηση του ΑΕΠ ανήλθε στο 8,7% το 2009,

από 9,6% το 2008, ενώ στο τέταρτο τρίµηνο του

2009 η αύξηση του ΑΕΠ ανήλθε στο 10%. Η εντυπω-

σιακή αναπτυξιακή δυναµική στο δεύτερο εξάµηνο

του 2009 συνοδεύεται από την εµφάνιση τάσεων

υπερθερµάνσεως της εγχώριας οικονοµίας. Σε αυτό

συµβάλλει και η εµµονή της Κίνας στη διατήρηση του

εγχώριου νοµίσµατος σε υποτιµηµένα επίπεδα, µε

ταχεία αύξηση των συναλλαγµατικών διαθεσίµων

άνω των USD 2,4 τρισ. Η οικονοµία της Κίνας εκτιµά-

ται ότι θα αναπτυχθεί κατά 10% το 2010, συµβάλλο-

ντας ουσιαστικά στην ανάκαµψη της παγκόσµιας

οικονοµίας. Ωστόσο οι κίνδυνοι υπερθερµάνσεως της

εγχώριας οικονοµίας µπορεί να οδηγήσουν τις αρχές

σε εσπευσµένη απόσυρση των µέτρων ενισχύσεως

της εγχώριας ζητήσεως και σε αποδυνάµωση της

αναπτυξιακής δυναµικής της χώρας στο δεύτερο

εξάµηνο του 2010.

Στη Ρωσία, οι πιέσεις από τη διεθνή οικονοµική

ύφεση ήταν έντονες µε αποτέλεσµα τη µείωση του

ΑΕΠ κατά 9% το 2009, έναντι 5,6% το 2008.

Ωστόσο, σήµερα η κατάσταση έχει οµαλοποιηθεί και

το 2010 αναµένεται άνοδος του ΑΕΠ κατά 3,6%,

λόγω της αυξήσεως της ζητήσεως πετρελαίου και

άλλων εξαγωγικών προϊόντων καθώς και της

ανόδου της δηµόσιας καταναλώσεως και της ασκού-

µενης επεκτατικής εγχώριας οικονοµικής πολιτικής.

Οι αναπτυξιακοί ρυθµοί στις χώρες της Νοτιοανατο-

λικής Ευρώπης επιβραδύνθηκαν σηµαντικά το 2009,

λόγω κυρίως της απότοµης πτώσεως της καθαρής

εισροής κεφαλαίου και της σηµαντικής επιβραδύν-

σεως της πιστωτικής επεκτάσεως, εξελίξεις που

οδήγησαν σε µεγάλη µείωση της εγχώριας

ζητήσεως, κυρίως από την πλευρά των επενδύσεων.

Ωστόσο, η αδυναµία της εξωτερικής και εσωτερικής

ζητήσεως είχε θετικό αντίκτυπο στην διόρθωση των

ελλειµµάτων του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών

των χωρών αυτών και συνεπώς συνέβαλε σε θετική

επίπτωση στην µεταβολή του ΑΕΠ τους. Η θετική

συµβολή του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών δεν

αντιστάθµισε την αρνητική επίδραση από την πτώση

της εγχώριας ζητήσεως. Επιπλέον, χώρες όπως 

η Ρουµανία, η Σερβία και η Ουκρανία χρησιµοποίησαν

την χρηµατοδοτική υποστήριξη από το ∆ΝΤ για να

βελτιώσουν την δεινή δηµοσιονοµική τους θέση.

Σηµειώνεται ότι η οικονοµική δραστηριότητα

προβλέπεται να βελτιωθεί το 2010 µε αποτέλεσµα 

ο ρυθµός αυξήσεως του ΑΕΠ να γίνει θετικός. 

Η ανάπτυξη όµως θα εξαρτηθεί σε µεγάλο βαθµό

από την ανάκαµψη της Ευρώπης, εξέλιξη που θα

οδηγήσει σε αύξηση των εξαγωγών ως αποτέλεσµα

και των βελτιωµένων προοπτικών για ανάπτυξη.

Β. Η Ελληνική Οικονοµία

Η αναπτυξιακή δυναµική της ελληνικής οικονοµίας

της περιόδου 2000-2008, η οποία σηµείωσε µέσο

ετήσιο ρυθµό αναπτύξεως κατά 4% έναντι 1% στη

Ζώνη του Ευρώ, ανεστάλη το 2009. Η µεγαλύτερη

παγκόσµια χρηµατοοικονοµική και οικονοµική κρίση

των τελευταίων 80 ετών και η βαθειά ύφεση στην

παγκόσµια οικονοµία και το διεθνές εµπόριο το 2008

και το 2009, σε συνδυασµό µε τα µεγάλα προβλήµατα

υπερχρεώσεως και υποβαθµίσεως της πιστοληπτικής

ικανότητας του ελληνικού δηµοσίου, οδήγησαν τελικά



καταναλωτικά αγαθά επηρεάσθηκαν αρνητικά από

την παγκόσµια οικονοµική κρίση, λόγω κυρίως της

δραµατικής επιδεινώσεως του επιχειρηµατικού και

καταναλωτικού κλίµατος. ∆εδοµένου δε ότι το

διαθέσιµο εισόδηµα των νοικοκυριών ήταν

σηµαντικά αυξηµένο το 2009, η πτώση της ιδιωτικής

καταναλώσεως συνεπάγεται µεγάλη αύξηση της

αποταµιεύσεως των νοικοκυριών από τα πολύ

χαµηλά επίπεδα του 2008. Πάντως, η µείωση της

εγχώριας ζητήσεως το 2009 επηρέασε σηµαντικά και

τις εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, οι οποίες

σηµείωσαν πτώση κατά 14,1%, ενώ η πτώση των

εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών ήταν 18,1%. Έτσι,

οι καθαρές εξαγωγές είχαν θετική επίδραση στην

αύξηση του ΑΕΠ το 2009 της τάξεως των 0,7

ποσοστιαίων µονάδων. Τέλος, σηµειώνεται η µεγάλη

αύξηση της δηµόσιας καταναλώσεως κατά 9,6% το

2009, η οποία συνετέλεσε στην αύξηση του ΑΕΠ

κατά 1,5 ποσοστιαία µονάδα. 

Ο µέσος πληθωρισµός υποχώρησε το 2009 στο 

1,2% (Ζώνη του Ευρώ: 0,3%), από 4,2% το 2008. 

Ο δοµικός πληθωρισµός µειώθηκε επίσης στο 2,4%

(Ζώνη του Ευρώ: 1,3%) από 3% το 2008 και αναµέ-

νεται να περιορισθεί περαιτέρω το 2010 στο 2,2%,

παρά το ότι θα επιβαρυνθεί µε τις µεγάλες αυξήσεις

της έµµεσης φορολογίας και ορισµένων τιµών των

∆ΕΚΟ. Επίσης, αναµένεται επιβράδυνση του ρυθµού

αυξήσεως του κόστους εργασίας ανά µονάδα προϊό-

ντος στο 0,4% το 2010, από 4,5% το 2009.

Η δηµοσιονοµική κατάσταση επιδεινώθηκε υπέρ-

µετρα το 2009 οδηγώντας τη χώρα σε κατάσταση

δηµοσιονοµικής εκτροπής και αµφισβητήσεως της

αξιοπιστίας της από τις αγορές. Το έλλειµµα της

γενικής κυβερνήσεως ανήλθε στο 12,7% του ΑΕΠ το

2009 από 7,7% το 2008 και το δηµόσιο χρέος στο

113,4% του ΑΕΠ και 99,2% του ΑΕΠ αντίστοιχα. 

Η επιδείνωση της δηµοσιονοµικής διαχειρίσεως το

2009 αντικατοπτρίζεται στην αύξηση του πρωτογε-

νούς ελλείµµατος της γενικής κυβερνήσεως στο

7,7% του ΑΕΠ το 2009 από 3,2% το 2008. Σηµειώ-

θηκε σηµαντική πτώση των καθαρών εσόδων του

τακτικού προϋπολογισµού (2009: -6,2%, 2008:

+5,1%) και µεγάλη άνοδος των πρωτογενών

δαπανών του τακτικού προϋπολογισµού (2009:

+17,2%, 2008: +12,5%). Τα σηµερινά υψηλά επίπεδα

του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος και του δηµοσίου

χρέους, καθώς και η επαναξιολόγηση των κινδύνων

από τους επενδυτές στις διεθνείς αγορές, καθιστούν

αναγκαία τη δραστική µείωση των ελλειµµάτων µε

την εφαρµογή της πολιτικής που προβλέπεται στο

«Επικαιροποιηµένο Ελληνικό Πρόγραµµα Σταθερό-

τητας και Αναπτύξεως 2010-2013» (ΕΠΣΑ). Στα

επόµενα έτη είναι αναγκαία η µείωση του δηµοσίου

χρέους σε επίπεδα χαµηλότερα από το 100% του

ΑΕΠ. Ειδικότερα, το πρόγραµµα προβλέπει µείωση

του ελλείµµατος και του χρέους της γενικής κυβερ-

νήσεως στο 8,7% και 120,4% αντιστοίχως το 2010,

στο 5,6% και 120,6% το 2011, στο 2,8% και στο

117,7% το 2012 και στο 2,0% και 113,4% το 2013. 

Η προώθηση της δηµοσιονοµικής εξυγιάνσεως

µεσοπρόθεσµα απαιτεί σηµαντικές µεταρρυθµίσεις

στους τοµείς της φορολογικής διοικήσεως και της

διοικήσεως των ∆ΕΚΟ, µε εφαρµογή σύγχρονων

µεθόδων διοικήσεως και δεσµευτικών προϋπολογι-

σµών καθώς και εκ βάθρων αναδιάρθρωση και

οργάνωση των διαδικασιών καταρτίσεως και εκτελέ-

σεως του Προϋπολογισµού. Απαιτεί επίσης την

ουσιαστική µεταρρύθµιση του συστήµατος των

συντάξεων και της υγειονοµικής περιθάλψεως της

χώρας για την εξασφάλιση της µεσο-µακροχρόνιας

βιωσιµότητας των ασφαλιστικών ταµείων, µε

προσαρµογή των παροχών στο επίπεδο των εισφο-

ρών των ασφαλισµένων εκείνων που υπερβαίνουν
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και την ελληνική οικονοµία σε χαµηλότερη ανάπτυξη

το 2008 και σε ύφεση το 2009. Ωστόσο, οι επιπτώ-

σεις της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσεως ήταν

σχετικά ηπιότερες στη χώρα µας από ό,τι στις

ανεπτυγµένες οικονοµίες, µε την πτώση του ελληνι-

κού ΑΕΠ σε σταθερές τιµές το 2009 να περιορίζεται

στο -2%, µετά από την αύξησή του κατά 2% το 2008. 

Παρά ταύτα, το βιοτικό επίπεδο βελτιώθηκε διατη-

ρούµενο υψηλό και κατά το 2009, καθώς το κατά

κεφαλήν ΑΕΠ (σε µονάδες ισοδύναµης αγοραστικής

δυνάµεως) ανήλθε στο 94,6 του µέσου όρου της

Ευρωπαϊκής Ενώσεως το 2009, έναντι 94,3 το 2008

και 84,1 το 2000, φθάνοντας έτσι το βιοτικό επίπεδο

της Ισπανίας και Ιταλίας. Επίσης, σύµφωνα µε τον

δείκτη ανθρώπινης αναπτύξεως του ΟΗΕ (που

περιλαµβάνει εκτός του ΑΕΠ και µη οικονοµικούς

δείκτες που απεικονίζουν την οικονοµική ευηµερία

και την ποιότητα της ζωής σε κάθε χώρα), η Ελλάδα

τοποθετείται το 2009 στην 23 θέση µεταξύ των 177

χωρών µελών του ΟΗΕ, δύο µόνο θέσεις κάτω από

τη Γερµανία. Ωστόσο, η αύξηση της εγχώριας ιδιωτι-

κής καταναλωτικής δαπάνης στο 72,8% του ΑΕΠ το

2009 και, γενικότερα, η αύξηση της οικονοµικής

ευηµερίας στην Ελλάδα στη δεκαετία του 2000

οφείλεται σε κάποιο βαθµό και στην υπέρµετρη

επιδείνωση των δηµοσίων οικονοµικών της χώρας.

Ειδικότερα, στην περίοδο 2002-2009 σηµειώθηκε

ανεπαρκής αύξηση των καθαρών φορολογικών

εσόδων του τακτικού προϋπολογισµού (κατά µέσο

ετήσιο ρυθµό 4,1%), παρά τη µεγάλη αύξηση των

πρωτογενών δηµοσίων δαπανών (κατά 11,1%

ετησίως) και έναντι αυξήσεως του ονοµαστικού ΑΕΠ

κατά 6,3%. Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν στην

αύξηση του ελλείµµατος και του χρέους της γενικής

κυβερνήσεως στο 12,7% και 113,4% του ΑΕΠ αντί -

στοιχα το 2009, δηλαδή σε υπερχρέωση του ελληνι-

κού δηµοσίου και σε υποβάθµιση της πιστοληπτικής

του ικανότητας. ∆ηµιούργησαν έτσι την επιτακτική

ανάγκη για άµεση αλλαγή πορείας και για ουσιαστική

δηµοσιονοµική προσαρµογή από το 2010 και στα

επόµενα έτη. Η δηµοσιονοµική προσαρµογή απαιτεί

ουσιαστικό περιορισµό των πρωτογενών δαπανών

και αύξηση των καθαρών εσόδων του τακτικού

προϋπολογισµού, µε αναδιοργάνωση και σηµαντική

αύξηση της παραγωγικότητας στον δηµόσιο τοµέα. 

Η προσαρµογή αυτή συνεπάγεται αύξηση της συµβο-

λής της εγχώριας αποταµιεύσεως στην εξυπηρέτηση

και µείωση του δηµοσίου χρέους, στη χρηµατοδότηση

των εγχώριων επενδύσεων και των επενδύσεων 

στο εξωτερικό. Συνεπάγεται επίσης σηµαντική

βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και

µείωση του ελλείµµατος του ισοζυγίου τρεχουσών

συναλλαγών της χώρας µε αύξηση των εξαγωγών

και µείωση των εισαγωγών ως ποσοστών του ΑΕΠ.

Σηµειώνεται ότι η δηµοσιονοµική προσαρµογή και 

η αναδιάρθρωση και ανάταξη της ελληνικής οικονο-

µίας µπορεί να συνεπάγονται αύξηση (και όχι

µείωση) της αναπτυξιακής της δυναµικής. 

Η εξέλιξη των βασικών µεγεθών της ελληνικής

οικονοµίας το 2009 και οι προοπτικές για την

εξέλιξή τους στα επόµενα έτη έχουν ως ακολούθως: 

Σηµειώθηκε πτώση του πραγµατικού ΑΕΠ το 2009

κατά 2%, έναντι αυξήσεώς του κατά 2% το 2008

ενσωµατώνοντας τις επιπτώσεις της διεθνούς

χρηµατοοικονοµικής κρίσεως και την επίδραση της

εγχώριας δηµοσιονοµικής κρίσεως. Η πτώση του

ΑΕΠ το 2009 οφείλεται κυρίως στη µεγάλη πτώση

των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου κατά 13,9% (µε

επίπτωση στην αύξηση του ΑΕΠ κατά -2,9 ποσοστι-

αίες µονάδες) και στην πτώση της ιδιωτικής κατανα-

λώσεως κατά 1,8% (µε επίπτωση στην αύξηση του

ΑΕΠ κατά -1,3 π.µ.). Ειδικότερα, τόσο οι επενδύσεις

σε οικοδοµές όσο και η κατανάλωση σε διαρκή
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15,9% το 2008, θα πρέπει να θεωρείται ιδιαιτέρως

ικανοποιητική, αφού η αντίστοιχη αύξηση στη Ζώνη

του Ευρώ ήταν 0% παρά την ανάκαµψη των

ευρωπαϊκών οικονοµιών στο δεύτερο εξάµηνο του

2009. Άλλωστε, η ποσοστιαία αναλογία της συνολι-

κής χρηµατοδοτήσεως του ιδιωτικού τοµέα προς το

ΑΕΠ αυξήθηκε εκ νέου σε 105,5% από 104,4% το

2008, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο ιδιωτικός

τοµέας χρηµατοδοτήθηκε επαρκώς δεδοµένων των

συνθηκών. Συγκεκριµένα, η πιστωτική επέκταση

προς τις εγχώριες επιχειρήσεις διαµορφώθηκε σε

5,1% (Ζώνη του Ευρώ: -2,3%), έναντι 18,7% το

2008 (Ζώνη του Ευρώ: +9,4%) και προς τα νοικοκυ-

ριά σε 3,1% (Ζώνη του Ευρώ: +1,3%), έναντι 12,8%

το 2008 (Ζώνη του Ευρώ: +1,8%). 

Όσον αφορά το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα, τα

θεµελιώδη µεγέθη του παρέµειναν το 2009 υγιή

και δεν εγκυµονούν κινδύνους για τη χρηµατοπιστω-

τική σταθερότητα. Η οριακή έκθεση των τραπεζών σε

τοξικά στοιχεία του ενεργητικού, η σχετικά µικρή

εξάρτησή τους από τις αγορές για άντληση κεφαλαίων

και τα ικανοποιητικά επίπεδα κεφαλαιακής τους

επάρκειας και βαθµού µοχλεύσεως ενισχύουν την

αξιοπιστία τους. Ο βαθµός ρευστότητας του τραπεζι-

κού τοµέα ενισχύθηκε το 2009 µε τον λόγο δανείων

προς καταθέσεις πελατών να περιορίζεται στο 113,4

στο τέλος Σεπτεµβρίου 2009, από 115,1 στο τέλος του

2008. Όσον αφορά την κεφαλαιακή επάρκεια των

τραπεζών, ο σχετικός δείκτης για τις τράπεζες και

τους οµίλους τους ανήλθε σε 13,2% και 11,7%

αντιστοίχως στο τέλος Σεπτεµβρίου 2009, από 10,7

και 9,4 αντιστοίχως τον ∆εκέµβριο του 2008. 

Η υποχώρηση της κερδοφορίας που παρατηρήθηκε το

2009 ήταν αναµενόµενη, εξαιτίας της συµπιέσεως της

εγχώριας οικονοµικής δραστηριότητας που επηρέασε

τη δραστηριότητα και την καθαρή χρηµατοοικονοµική

θέση των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών.

Το 2010 είναι έτος καµπής για την ελληνική οικονο-

µία, καθώς η έµφαση της οικονοµικής πολιτικής σε

αυτό επικεντρώνεται στην υλοποίηση του ΕΠΣΑ, µε

στόχο αφενός τη µείωση του ελλείµµατος της γενικής

κυβερνήσεως κάτω από το 8,7% του ΑΕΠ το 2010 και

αφετέρου τη θεσµοθέτηση των µεταρρυθµίσεων που

θα διασφαλίσουν τη συνέχιση της δηµοσιονοµικής

προσαρµογής στα επόµενα έτη και µάλιστα κατά

τέτοιο τρόπο που να ενισχύεται και όχι να εµποδίζεται

η αναµφισβήτητη αναπτυξιακή δυναµική της ελληνικής

οικονοµίας. Η υπό όρους λήψεως προσθέτων µέτρων

δηµοσιονοµικής προσαρµογής και εφαρµογής ρηξικέ-

λευθων διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων, χρηµατοδό-

τηση της ελληνικής οικονοµίας µε ποσό ύψους Ευρώ

110 δισ. για τρία έτη από την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση και

το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, συµβάλλει στην

ταχύτερη του αναµενόµενου έξοδο από την ύφεση,

καθώς επουλώνονται σταδιακά οι πληγές που άνοιξε

η απώλεια αξιοπιστίας της χώρας µας έναντι των

αγορών τους τελευταίους µήνες. Στο περιβάλλον

αυτό, µε την εφαρµογή του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Εθνικό

Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) µπορούµε να ολοκλη-

ρώσουµε τις επενδύσεις που απαιτούνται για την

περαιτέρω ουσιαστική αναβάθµιση της υποδοµής και

για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας

µας. Μπορούµε τώρα να στηριχθούµε στα αναµφισβή-

τητα συγκριτικά µας πλεονεκτήµατα για να έχουµε

ικανοποιητική ανάπτυξη και πραγµατική αύξηση των

εισοδηµάτων µας. Σηµαντικό ρόλο πάντως προς 

την κατεύθυνση αυτή αναµένεται να παίξουν και 

οι ιδιωτικοποιήσεις περιλαµβανοµένης και της

αξιοποιήσεως της ακίνητης κρατικής περιουσίας,

καθώς και η αναµόρφωση κανόνων και πλαισίων

χωροταξικού σχεδιασµού µε στόχο την ανάληψη

επενδυτικών πρωτοβουλιών µεγάλης εµβέλειας που

τόσο έχει ανάγκη η χώρα µας στην σηµερινή

υφεσιακή συγκυρία.
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ένα ορισµένο ύψος κατώτατης συντάξεως. Η απαρέ-

γκλιτη υλοποίηση του ΕΠΣΑ είναι πλέον απολύτως

υποχρεωτική για τη χώρα, αφού η κάθε απόκλιση

από τους στόχους αυτού του προγράµµατος, το 2010

ή τα επόµενα έτη, θα έχει καταστροφικές συνέπειες

για την οικονοµία και τους εργαζόµενους.

Στις εξωτερικές συναλλαγές, το έλλειµµα του

Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών και κεφαλαια-

κών µεταβιβάσεων (ΙΤΣ) υποχώρησε στο 10% 

του ΑΕΠ το 2009, έναντι 12,7% του ΑΕΠ το 2008. 

Η σηµαντική µείωση του ελλείµµατος του ΙΤΣ το

2009 προήλθε κυρίως από τη µεγάλη µείωση του

εµπορικού ισοζυγίου κατά 30,2%, εξέλιξη που

οφείλεται σε σηµαντικό βαθµό στον περιορισµό της

εγχώριας ζητήσεως υπό την επίδραση της διεθνούς

κρίσεως. Η µείωση του εµπορικού ελλείµµατος κατά

Ευρώ 13,3 δισ. ήταν πολλαπλάσια από τη µείωση του

πλεονάσµατος του ισοζυγίου των υπηρεσιών κατά

Ευρώ 4,6 δισ., η οποία οφείλεται επίσης στην παγκό-

σµια κρίση, µε πτώση των εισπράξεων της χώρας

από τον εξωτερικό τουρισµό κατά 10,8% και των

καθαρών εισπράξεων από την ναυτιλία κατά 34,3%.

Επίσης, η µείωση του ισοζυγίου των τρεχουσών

συναλλαγών θα ήταν πολύ µεγαλύτερη αν το 2009

δεν µειώνονταν κατακόρυφα και αδικαιολόγητα οι

εισπράξεις της χώρας από τα ταµεία της Ευρωπαϊκής

Ενώσεως κατά Ευρώ 3,3 δισ. Σηµειώνεται ότι 

η επίτευξη προόδου στον τοµέα της δηµοσιονοµικής

προσαρµογής, όπως προβλέπεται στο ΕΠΣΑ 2010-

2013, θα έχει επίσης ως συνέπεια τη σηµαντική

αύξηση της εγχώριας αποταµιεύσεως και την περαι-

τέρω σηµαντική µείωση του ελλείµµατος του ΙΤΣ 

της χώρας. Μάλιστα, αν το δηµοσιονοµικό έλλειµµα

µειωθεί, όπως είναι αναγκαίο, κάτω του 2% του

ΑΕΠ το 2013, το έλλειµµα του ΙΤΣ της Ελλάδος θα

τείνει να µηδενιστεί από το έτος αυτό, όπως

άλλωστε έγινε το 1988 όταν το έλλειµµα µειώθηκε

στα USD 957 εκατ., από USD 3,3 δισ. το 1985 και 

το 1994 όταν το έλλειµµα µειώθηκε στα USD 121,6

εκατ., από USD 3,56 δισ. το 1990. Η πορεία προς τη

δηµοσιονοµική προσαρµογή θα συµπίπτει µε την

πορεία της ελληνικής οικονοµίας προς σηµαντική

βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της.

Στο πεδίο των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων

δεν σηµειώθηκε σηµαντική πρόοδος. Αντίθετα, οι

εκλογικές αναµετρήσεις συνέβαλαν στην ουσιαστική

δυσλειτουργία του κρατικού µηχανισµού και οδήγη-

σαν στην υπερχρέωση και την υποβάθµιση του

δηµόσιου τοµέα µε εξαιρετικά δυσµενείς επιπτώσεις

για τη χώρα. 

Η χρηµατοδότηση της οικονοµίας προσδιορίσθηκε

από τη σηµαντική επιβράδυνση της οικονοµικής

δραστηριότητας σε καθοριστικούς τοµείς της οικονο-

µίας, όπως στις οικοδοµές, στη βιοµηχανία και τις

εισαγωγές, και ειδικότερα από τη σηµαντική πτώση

των επενδύσεων και των πωλήσεων διαρκών

καταναλωτικών αγαθών. Η µεγάλη επιδείνωση του

οικονοµικού κλίµατος στις επιχειρήσεις και τα νοικο-

κυριά έως τον Αύγουστο του 2009 ήταν το αναπό-

φευκτο αποτέλεσµα των µεγάλων κινδύνων που

είχαν ως επακόλουθο οι έως τότε εξελίξεις στην

παγκόσµια οικονοµία και στις αγορές χρήµατος και

κεφαλαίων. Από τον Αύγουστο έως τον Οκτώβριο

2009 το οικονοµικό κλίµα βελτιώθηκε αισθητά τόσο

στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω

των σηµαντικών βελτιώσεων στην παγκόσµια

οικονοµία και τις αγορές. Η βελτίωση συνεχίστηκε

στην Ευρώπη έως τον Ιανουάριο του 2010, αλλά

στην Ελλάδα σηµειώθηκε νέα οπισθοδρόµηση λόγω

της δηµοσιονοµικής εκτροπής που επιβάρυνε πλέον

άµεσα και το κόστος χρηµατοδοτήσεως των τραπε-

ζών. Εποµένως, η αύξηση της τραπεζικής πιστωτικής

επεκτάσεως στην Ελλάδα κατά 4,2% το 2009, έναντι
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και εξακολουθεί να αποτελεί το δεύτερο σε µέγεθος

χαρτοφυλάκιο της αγοράς. 

Η σταδιακή αποκλιµάκωση των ευρωπαϊκών επιτο-

κίων και η διαµόρφωσή τους κατά το 2009 σε

ιστορικά χαµηλό επίπεδο, έστρεψαν την προτίµηση

της πλειοψηφίας των πελατών στην επιλογή του

προγράµµατος κυµαινοµένου επιτοκίου «Alpha Euro

Rate». Επιπλέον, τον Ιούνιο η Τράπεζα αναµόρφωσε

το στεγαστικό πρόγραµµα µε ανώτατο όριο κυµαινο-

µένου επιτοκίου «Alpha Προστασία» που πρώτη

είχε εισαγάγει στην αγορά, ώστε να καλύπτει τις

ανάγκες των πελατών όπως διαµορφώνονται µε τα

νέα δεδοµένα, αλλά και να προωθεί τις αρχές του

συνετού και υπεύθυνου δανεισµού. Το «Alpha

Προστασία» επιτρέπει στους δανειολήπτες όχι µόνο

να εκµεταλλευθούν τη σηµερινή ευνοϊκή επιτοκιακή

συγκυρία και να επωφελούνται όσο τα επιτόκια

παραµένουν χαµηλά, αλλά και να διασφαλίσουν ότι

σε περιόδους ανόδου των επιτοκίων η δόση τους

δεν θα ξεπεράσει ένα προκαθορισµένο όριο. 

Το τελευταίο τρίµηνο 2009 η Τράπεζα, προκειµένου

να στηρίξει την οικονοµική δραστηριότητα των

πελατών της αλλά και προς όφελος της ελληνικής

οικονοµίας, επανέφερε τη δυνατότητα χρηµατοδο τή-

σεως της εµπορικής αξίας των ακινήτων έως 100%.

Μάλιστα, η δυνατότητα πλήρους χρηµατοδοτήσεως

σε συνδυασµό µε τα οφέλη της προστασίας επιτοκίου

υποστηρίχθηκε και επικοινωνιακά στο διαφηµιστικό

πρόγραµµα που ξεκίνησε το δεύτερο εξάµηνο του

έτους για τα «Alpha ∆άνεια Κατοικίας» µε κύριο

µήνυµα: «Ο πιο αξιόπιστος συνεργάτης για το σπίτι

σας». Ως αποτέλεσµα, το τελευταίο τρίµηνο του

έτους παρατηρήθηκε αύξηση της κινητικότητας 

στα νέα στεγαστικά δάνεια, µε τα αιτήµατα να είναι

αυξηµένα κατά 40% σε σχέση µε αυτά των αρχών

του έτους, και οι εκταµιεύσεις κατά 50%. 

Μετά τη λειτουργική ολοκλήρωση της κεντρικής

διαχειρίσεως εγκρίσεων και της λειτουργικής

υποστηρίξεως των στεγαστικών δανείων, οι προσπά-

θειες της Τραπέζης πλέον εστιάζονται στη βελτίωση

της αποτελεσµατικότητας στην προώθηση των στεγα-

στικών δανείων και της υποστηρίξεως του ∆ικτύου

Καταστηµάτων, προκειµένου να αυξηθεί το χαρτοφυ-

λάκιο, µε την προσφορά σύγχρονων ανταγωνιστικών

προϊόντων και υπηρεσιών, και έχοντας πάντοτε ως

προτεραιότητα τη διασφάλιση της ποιότητας του

χαρτοφυλακίου. 

Καταναλωτικά ∆άνεια

Στον τοµέα της καταναλωτικής πίστεως η Alpha

Bank επέτυχε ρυθµό αυξήσεως των χρηµατοδο τή-

σεων 4,9%, µεγαλύτερο από αυτόν της αγοράς 

(-1,1%), ενισχύοντας περαιτέρω το µερίδιο αγοράς

κατά 0,8 ποσοστιαίες µονάδες, στο 14,4%. 

Η επίδοση αυτή αποκτά µεγαλύτερη σηµασία καθώς

λόγω των µακροοικονοµικών συνθηκών, η εγκριτική

διαδικασία έγινε αυστηρότερη, διατηρώντας την

ποιότητα του χαρτοφυλακίου σε υψηλό επίπεδο. 

Οι παράγοντες που συµβάλλουν στην ενίσχυση της

θέσεως της Τραπέζης στην καταναλωτική πίστη είναι

η καινοτοµία και η ποιότητα των προϊόντων, 

η ανταγωνιστική τιµολόγησή τους, η εκτεταµένη και

αποτελεσµατική χρήση εναλλακτικών δικτύων

πωλήσεων, παράλληλα µε το δίκτυο των Καταστηµά-

των, η ανάπτυξη συνεργασιών µε µεγάλες επιχειρή-

σεις, ηγέτες στο χώρο του λιανικού εµπορίου. 

Η Τράπεζα διαθέτει άριστη τεχνογνωσία στη διαχεί-

ριση κινδύνων λιανικής τραπεζικής και βελτιώνει

συνεχώς τη διαδικασία εγκρίσεων των αιτηµάτων. 

Η διαδικασία αξιολογήσεως αιτηµάτων για προϊόντα

καταναλωτικής πίστεως γίνεται πλέον σε κεντρικό

επίπεδο, επιτυγχάνοντας µε αυτόν τον τρόπο την

έγκαιρη εναρµόνιση στις συνθήκες της αγοράς και
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Τραπεζική Ιδιωτών και 
Μικρών Επιχειρήσεων 

Η τραπεζική χρηµατοδότηση των µικρών επιχειρή-

σεων και των ιδιωτών στην Ελλάδα σηµείωσε στη

διάρκεια του 2009 σηµαντική επιβράδυνση του

ρυθµού αναπτύξεως της, ανακόπτοντας έτσι την

ικανοποιητική πορεία των τελευταίων ετών. Ιδιαιτέ-

ρως µεγάλη πίεση γνώρισαν η καταναλωτική αλλά

και η στεγαστική πίστη, καθώς η πορεία τους,

καθ’όλη τη διάρκεια του έτους ήταν πτωτική και

διαµορφώθηκε την 31 ∆εκεµβρίου 2009 στο χαµηλό

2,2% έναντι 12,7% στο τέλος του 2008. Ανάλογη

ήταν και η εικόνα στις καταθέσεις. Η ετήσια αύξηση

των υπολοίπων τους για το σύνολο της αγοράς

περιορίσθηκε στο 4,6% από 15% που ήταν την 31

∆εκεµβρίου 2008. Ο χαµηλός ρυθµός αυξήσεως των

καταθέσεων οφείλεται στη µείωση των προθεσµια-

κών καταθέσεων, ενώ αντιθέτως, οι καταθέσεις

όψεως και ταµιευτηρίου ανέκαµψαν σηµειώνοντας

αύξηση της τάξεως του 14,6%.

Ο ρυθµός αναπτύξεως και οι προοπτικές της λιανικής

τραπεζικής είναι µεγαλύτερες στις χώρες της Νοτιοα-

νατολικής Ευρώπης, αν και ανακόπηκαν εξαιτίας της

οικονοµικής κρίσεως. Για το λόγο αυτό εξακολου-

θούµε να δίδουµε µεγαλύτερη έµφαση στην ανάπτυξη

των εργασιών µας στις χώρες αυτές όπου η Τράπεζα

επεκτάθηκε ταχέως κατά τα δύο προηγούµενα έτη.

Σε ενοποιηµένο επίπεδο, το χαρτοφυλάκιο της

Alpha Bank στη λιανική τραπεζική ανήλθε σε Ευρώ

27 δισ., σηµειώνοντας αύξηση 2,6%. Το έτος 2009, τα

κέρδη προ φόρων που προήλθαν από τον τοµέα της

τραπεζικής ιδιωτών και µικρών επιχειρήσεων στην

Ελλάδα, συνεισέφεραν κατά 23% στα προ φόρων

κέρδη του Οµίλου και διαµορφώθηκαν σε Ευρώ 113

εκατ. Οι επιδόσεις της Τραπέζης οφείλονται κατά

κύριο λόγο στην ισχυρή εταιρική εικόνα, στη µεγάλη

και σταθερή πελατειακή βάση, στην αποτελεσµατικό-

τητα του ∆ικτύου, στην ποιότητα των προϊόντων, αλλά

και στην παροχή εξατοµικευµένων υπηρεσιών προς

τους πελάτες.

Στεγαστικά ∆άνεια

Tο 2009, υπό την επίδραση της διεθνούς κρίσεως

στον χρηµατοοικονοµικό τοµέα και την κτηµαταγορά

δηµιουργήθηκε ένα γενικότερο κλίµα αβεβαιότητας

και αναµονής στα νοικοκυριά. Αρκετοί καταναλωτές

ανέβαλαν την απόφασή τους για αγορά κατοικίας

προσδοκώντας και σε περαιτέρω πτώση των τιµών

των ακινήτων. Επίσης, η χρηµατοδότηση της αγοράς

κατοικίας χαρακτηρίσθηκε από την εφαρµογή αυστη-

ρότερων κριτηρίων χορηγήσεως, κυρίως σε ότι

αφορά την ίδια συµµετοχή του πελάτη στη δαπάνη

αγοράς. Οι τάσεις αυτές αποτυπώνονται στην

επιβράδυνση της αγοράς στεγαστικής πίστεως, 

η οποία το 2009 αυξήθηκε µόλις 3,7%, έναντι

αυξήσεως κατά 12% πέρυσι.

Η Alpha Bank, παρά τη σηµαντική επιβράδυνση της

αγοράς και τη µειωµένη ζήτηση, εκταµίευσε για

στεγαστικά δάνεια ποσά ύψους Ευρώ 1 δισ. Στο τέλος

του έτους, το σύνολο των υπολοίπων στεγαστικής

πίστεως της Τραπέζης υπερέβη τα Ευρώ 11,2 δισ. 
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εξασφάλιση ακινήτου (ένταξη των προϊόντων 

Alpha Όλα σε 1 και Alpha Ρύθµιση). 

Επίσης, οδηγούµαστε προς την πλήρη εφαρµογή

παραµέτρων των χαρακτηριστικών των καταναλωτι-

κών δανείων µε τη δηµιουργία ενός προϊόντος µε

ελεύθερους όλους τους διαθέσιµους συνδυασµούς

χαρακτηριστικών που αφορούν τα καταναλωτικά

δάνεια. Τέλος είµαστε στη διαδικασία ολοκληρώ-

σεως της εφαρµογής που θα προσφέρει στον πελάτη

τη δυνατότητα να αιτείται µέσω internet το Προσω-

πικό-Καταναλωτικό ∆άνειο που εξυπηρετεί τις

ανάγκες του. Παράλληλα θα του παρέχεται 

η δυνατότητα να επιλέξει την εκταµίευση του

δανείου του άµεσα στον λογαριασµό του, εφόσον

είναι χρήστης του Alpha Web Banking, είτε την

εκταµίευση του δανείου του µέσω Καταστήµατος.

Κάρτες

Η Alpha Bank, στον τοµέα των καρτών, διατήρησε

την ηγετική θέση της στην ελληνική αγορά, παρά 

το γεγονός ότι λειτούργησε σε ένα δυσµενές χρηµα-

τοοικονοµικό περιβάλλον λόγω της διεθνούς οικονο-

µικής κρίσεως.

Η Τράπεζα είναι ο µοναδικός εκδότης και αποδέκτης

καρτών και των τριών µεγαλύτερων διεθνών συστη-

µάτων πληρωµών -Visa, MasterCard, American

Express- και διαθέτει µία πλήρη σειρά προϊόντων

(κάρτες χρεωστικές, διευκολύνσεως, πιστωτικές,

εταιρικές κ.λπ.) καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες

του σύγχρονου καταναλωτή.

Ο συνολικός αριθµός πιστωτικών και χρεωστικών

καρτών ανέρχεται σε περίπου 3 εκατ., αντιπροσω-

πεύοντας ένα από τα µεγαλύτερα χαρτοφυλάκια

καρτών της αγοράς µε µερίδιο 20%. Τα χρεωστικά

υπόλοιπα στο τέλος του έτους διαµορφώθηκαν σε

Ευρώ 1,4 δισ., επιτυγχάνοντας αύξηση κατά 6%

έναντι του 2008, παρά τη µείωση της χρήσεως των

καρτών που σηµειώθηκε στην ελληνική αγορά. 

Ο κύκλος εργασιών των καρτών της Τραπέζης

ανήλθε σε Ευρώ 2,35 δισ., ελαφρώς µειωµένος σε

σχέση µε πέρυσι, λόγω κυρίως του περιορισµού των

αναλήψεων µετρητών. 

Στον τοµέα της αποδοχής και εκκαθαρίσεως συναλ-

λαγών (acquiring), η Τράπεζα, µε ένα δίκτυο πλέον

των 125.000 συνεργαζοµένων επιχειρήσεων, εκ των

οποίων 55.000 µε εγκατεστηµένα τερµατικά POS,

ενίσχυσε περαιτέρω τη θέση της στην αγορά και

σήµερα διαθέτει µερίδιο άνω του 30%. Το 2009 

ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε Ευρώ 2,45 δισ.

παρουσιάζοντας οριακή αύξηση έναντι του 2008.

Παράλληλα πραγµατοποιήθηκε αναβάθµιση του

δικτύου των τερµατικών POS της Τραπέζης, τα οποία

πλέον σύµφωνα µε το πρότυπο EMV υποστηρίζουν

κάρτες µε chip σε ποσοστό µεγαλύτερο του 80%.

Επίσης, στο πλαίσιο του ενιαίου δικτύου τερµατικών

POS σε συνεργασία µε την EFG Eurobank, το δίκτυο

τερµατικών της Τραπέζης εξυπηρετεί όλα τα µεγάλα

διεθνή σήµατα (Visa, MasterCard, American Express,

Diners).

Το 2009 αναπτύχθηκαν νέα προϊόντα και αναβαθµί-

σθηκαν τα χαρακτηριστικά υφιστάµενων καρτών. 

Ως πρώτη ενέργεια στον τοµέα αυτόν αναφέρεται 

η επανατοποθέτηση στην αγορά της κάρτας µε το

υψηλό κύρος και τη διεθνή αναγνώριση «Χρυσή

Κάρτα American Express», µε ανανεωµένη ταυτό-

τητα και αναβαθµισµένες υπηρεσίες. Παράλληλα

δηµιουργήθηκε το «Alpha Gold» (Χρυσή Κάρτα

American Express και Χρυσή Alpha Bank Visa) το

νέο προϊόν υψηλού κύρους που προσφέρει στους

εκλεκτούς κατόχους του τα πολύτιµα προνόµια των

δύο καρτών µε ευνοϊκότερη ενιαία ετήσια

συνδροµή.
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στο κανονιστικό πλαίσιο καθώς και στην αποτελε-

σµατική εφαρµογή και παρακολούθηση των αρχών

και της πολιτικής διαχειρίσεως του πιστωτικού

κινδύνου. 

Στον τοµέα των προϊόντων, το 2009 συνεχίσθηκε 

η επιτυχηµένη πορεία του προγράµµατος µεταφοράς

δανείων και καρτών «Alpha Όλα σε 1». Πρόκειται

για ένα πρόγραµµα συγκεντρώσεως οφειλών µε

χαµηλή δόση, το οποίο παρέχει στον πελάτη τη

δυνατότητα να καλύψει τις οφειλές του σε κάρτες

και καταναλωτικά δάνεια εύκολα και γρήγορα,

αυξάνοντας το διαθέσιµο µηνιαίο εισόδηµά του. 

Με το προϊόν «Alpha Επιλογή» δίδεται η δυνατό-

τητα ικανοποιήσεως των αναγκών των πελατών, 

µε ταυτόχρονη προσαρµογή στις οικονοµικές τους

δυνατότητες.

Επίσης, συνεχίσθηκε η ανοδική πορεία του προγράµ-

µατος υπεραναλήψεως «Alpha Επιπλέον» για την

ενίσχυση του µηνιαίου προϋπολογισµού των

πελατών. Πρόκειται για ένα ανακυκλούµενο όριο, το

οποίο συνδέεται µε τους λογαριασµούς καταθέσεων

«Alpha Προνοµιακός» ή «Alpha Μισθοδοσία» και

προστίθεται στο διαθέσιµο υπόλοιπο ώστε ο πελάτης

να έχει τη δυνατότητα για «επιπλέον» χρήµατα στον

τραπεζικό λογαριασµό του.

∆ιατηρώντας τα επιτυχηµένα προϊόντα Alpha

Επιλογή, Alpha Όλα σε 1, Alpha Επιπλέον, Alpha

Καταναλωτικό ∆άνειο για αγορά αυτοκινήτου,

Alpha X12, Alpha ∆άνειο Φυσικού Αερίου και

Λοιπών Εργασιών, Alpha Αξιοποίηση Χαρτοφυλα-

κίου, Alpha Αξιοποίηση Ακινήτου, τo έτος 2009

εµπλουτίσαµε τα καταναλωτικά δάνεια που

παρέχουµε µε δύο νέα. To «Alpha ∆άνειο Ρύθµι-

σεως Καθυστερηµένων Οφειλών», έχει ως σκοπό

τη διευκόλυνση των πελατών που έχουν δυσκολίες

στην οµαλή εξυπηρέτηση των οφειλών τους, 

να αποπληρώνουν τα καταναλωτικά δάνεια και τις

κάρτες εκδόσεως της   Τραπέζης. Η ανταπόκριση των

πελατών στο προϊόν αυτό είναι αξιοσηµείωτη, όπως

ικανοποιητικό είναι και το ποσοστό εισπράξεως των

δανείων αυτών. Με το «Alpha Μέτρον Άριστον»

επανατοποθετήθηκε το τοκοχρεωλυτικό δάνειο για

την κάλυψη προσωπικών αναγκών. Ο επανασχεδια-

σµός του είναι βασισµένος στη φιλοσοφία µας

«Μετρηµένα και Νοικοκυρεµένα» µε δυνατότητα

εξατοµικευµένης τιµολογήσεως για την επιβράβευση

της συνέπειας του πελάτη στη συναλλακτική του

συµπεριφορά και µε την επιλογή διάρκειας του

δανείου από 6 έως 96 µήνες ώστε να επωφελείται 

ο πελάτης από την ισορροπηµένη σχέση µεταξύ ύψους

δόσεως και συνολικής επιβαρύνσεως από τόκους.

Ακόµη, στη διάρκεια του 2009, συνεχίσθηκε 

η πολιτική προσεγγίσεως των εταιριών του κλάδου

των αυτοκινήτων, µε αποτέλεσµα να αυξηθεί η διείσ-

δυση στην εν λόγω αγορά. Ο αριθµός νέων δανείων

για το 2009 διατηρήθηκε στο ίδιο επίπεδο µε το

2008, παρά τη σηµαντική µείωση των πωλήσεων

αυτοκινήτων και την αυστηρότερη εγκριτική πολιτική

που ακολουθήθηκε.

Στόχος είναι η διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη

των υφιστάµενων κεντρικών συνεργασιών στην

αγορά αυτοκινήτων, η ενίσχυση των συνεργασιών

στο χώρο της µοτοσικλέτας, και η ανάπτυξη νέων

προϊόντων για επιχειρήσεις. 

∆ίδοντας έµφαση στη συνεργασία µε επιχειρήσεις

για προσφορά συνδυασµού προϊόντων (cross

selling) για την καλύτερη εξυπηρέτηση και ικανοποί-

ηση των αναγκών των πελατών, δηµιουργούµε

προϊόντα µε ευνοϊκούς όρους και ιδιαίτερα χαρακτη-

ριστικά ανά περίπτωση π.χ. ειδική τιµολόγηση για

πυρόπληκτους, δάνεια µισθοδοτούµενων ανά επιχεί-

ρηση κ.λπ., καθώς και καταναλωτικά δάνεια µε
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προβολή του προγράµµατος και οι ελκυστικές

προσφορές µε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού

κύρους συνετέλεσαν στην αύξηση της χρήσεως της

κάρτας καθώς και στην αύξηση των εξαργυρώσεων. 

Τέλος, το «Πρόγραµµα Επιστροφής Μετρητών της

κάρτας Dynamic», η οποία επανατοποθετήθηκε το

2008, κατόρθωσε να διατηρήσει αλλά και να αυξήσει

την πίστη των κατόχων στην κάρτα Dynamic

American Express, συνεχίζοντας να είναι ένα από τα

πιο επιτυχηµένα προγράµµατα επιβραβεύσεως στην

ελληνική αγορά. Το νέο αναβαθµισµένο πρόγραµµα

προσφέρει υψηλότερα ποσοστά επιστροφής (3%

στις αγορές σε όλα τα supermarkets και 1,5% στις

υπόλοιπες αγορές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό).

Για όλα τα προϊόντα καρτών της Alpha Bank αλλά και

τα Προγράµµατα Επιβραβεύσεως δηµιουργήθηκε το

καλοκαίρι του 2009 µία ενιαία πύλη εισόδου στο

διαδίκτυο, το www.alpha.gr/cards. Τo νέο portal

των καρτών Alpha Bank λειτουργεί ως εργαλείο

πωλήσεως, προβολής αλλά και ενηµερώσεως,

αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και τεχνικές όπως

σύγκριση καρτών, πόντοι στο διαδίκτυο, και σύντοµα

ηλεκτρονικό εκκαθαριστικό.

Για το 2010 στόχος είναι η µεγαλύτερη διείσδυση

των καρτών πληρωµών στις καθηµερινές συναλλα-

γές, καθώς η χρήση του πλαστικού χρήµατος στην

Ελλάδα παραµένει σε χαµηλότερο επίπεδο συγκρι-

τικά µε τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες, και το

διαθέσιµο εισόδηµα µειώνεται εξαιτίας των µέτρων

δηµοσιονοµικής εξυγιάνσεως και της υφέσεως στην

οικονοµία. Με σκοπό τη διατήρηση της δυναµικής

αναπτύξεως σε όλους τους τοµείς που σχετίζονται

µε το πλαστικό χρήµα και τη συνεχή βελτίωση της

εξυπηρετήσεως των πελατών, σχεδόν το σύνολο

των πιστωτικών καρτών της Τραπέζης έχει ήδη

αντικατασταθεί µε κάρτες τεχνολογίας EMV (smart

chip cards). Η αντικατάσταση µε «έξυπνες» κάρτες

προσφέρει στους κατόχους σηµαντικά οφέλη, όπως

υψηλότερη ασφάλεια στη διενέργεια των συναλλα-

γών και δυνατότητα συµµετοχής σε εξελιγµένα

προγράµµατα επιβραβεύσεως.

Χρηµατοδότηση Μικρών Επιχειρήσεων

Στις δύσκολες για την ελληνική επιχειρηµατικότητα

συνθήκες που επικράτησαν το 2009, µε κύριο

χαρακτηριστικό την ύφεση, η Alpha Bank έθεσε ως

βασικό στόχο της τη στήριξη των µικροµεσαίων επιχει-

ρήσεων, συµβάλλοντας έτσι στην προσπάθεια για την

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη βιωσιµότητα

αυτού του νευραλγικού για την οικονοµία τοµέα. Στο

πλαίσιο αυτό ανέπτυξε πιστοδοτικές συνεργασίες

προσφέροντας ευέλικτα χρηµατοδοτικά προϊόντα και

συµµετείχε ενεργά στα διάφορα προγράµµατα ενισχύ-

σεως των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Οι χρηµατοδοτήσεις προς µικρές επιχειρήσεις µε

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

τοδοτήσεων έως Ευρώ 1 εκατ., αυξήθηκαν κατά

2,4%, ενώ οι χρηµατοδοτήσεις προς τις πολύ µικρές

επιχειρήσεις, µε πιστωτικό όριο έως Ευρώ 150.000,

σηµείωσαν αύξηση υπολοίπων κατά 9,1%, εξέλιξη

ιδιαιτέρως σηµαντική σε σχέση µε τις επικρατούσες

συνθήκες.

Το 2009, η ανάπτυξη των εργασιών στον τοµέα των

µικρών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελµατιών

εστιάσθηκε στη δηµιουργία νέων προϊόντων και στην

προώθηση των ήδη καθιερωµένων στην αγορά, στην

προσέλκυση νέας πελατείας και στην επίτευξη

σταυροειδών πωλήσεων. Αναλυτικότερα, προωθή-

 θηκαν µέσω ειδικών τιµολογιακών προσφορών 

τα προϊόντα «Alpha Ανοικτό Επιχειρηµατικό», 

«Alpha Σταθερό Επιχειρηµατικό», «Alpha Ταµειακή

∆ιαχείριση», «Alpha Ανάπτυξη», «Alpha Επαγγελµατικό
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Με σκοπό τηv επιβράβευση της ικανοποιητικής

χρήσεως των κατόχων καρτών Bonus, δηµιουργή-

θηκε η νέα κάρτα «Bonus Premium American

Express», η οποία προσφέρει ακόµα µεγαλύτερη

επιβράβευση στους κατόχους Bonus. Παράλληλα,

στο πλαίσιο της ιδιαίτερα επιτυχηµένης συνεργασίας

µε την Aegean Airlines δηµιουργήθηκε η «Aegean

Bonus Visa», η οποία δίδει τη δυνατότητα οι πόντοι

Bonus που κερδίζονται από την χρήση της κάρτας να

µετατρέπονται σε µίλια στην Aegean. Επίσης, εκδό -

θηκαν οι κάρτες συνεργασίας «Notosplus Visa» και

«Desire Visa», οι οποίες προσφέρουν σηµαντικές

εκπτώσεις και επιστροφές στους κατόχους τους, για

την προβολή των οποίων υλοποιήθηκαν διαφηµιστι -

κά προγράµµατα µαζί µε τις συνεργαζόµενες εταιρίες.

Επίσης, αναβαθµίστηκε η χρεωστική κάρτα «Alpha

Bank Enter Visa», η οποία εφοδιάσθηκε µε smart

chip και εφαρµόσθηκε η τεχνολογία chip & pin για

µεγαλύτερη ασφάλεια στην διενέργεια των συναλλα-

γών. Η σειρά των χρεωστικών καρτών εµπλουτί-

σθηκε µε την είσοδο στην αγορά του νέου προϊόντος

για επιχειρήσεις, της «Alpha Bank Enter Visa

Business», η οποία δίδει πρόσβαση στους εταιρι-

κούς λογαριασµούς. 

Το 2009 δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στην περαιτέρω

ανάπτυξη και βελτίωση των προγραµµάτων επιβρα-

βεύσεως συναλλαγών της Τραπέζης, τα οποία

θεωρούνται από τα κορυφαία και πιο επιτυχηµένα

της ελληνικής αγοράς.

To Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Συναλλαγών

Bonus, συνέχισε την ιδιαίτερα επιτυχηµένη πορεία

του και βελτίωσε σηµαντικά τους βασικούς δείκτες

αποδόσεώς του. Η παρουσία του είναι ισχυρή τόσο

στο δίκτυο των µεγάλων συνεργατών (WIND, ΑΒ

Βασιλόπουλος, Aegean Airlines, ΒΡ, Hertz και τα

πολυκαταστήµατα Fokas) όσο και στις υπόλοιπες

συνεργαζόµενες επιχειρήσεις. Το πρόγραµµα ενισχύ-

θηκε περαιτέρω µε την είσοδο νέων συνεργατών

(µεταξύ των οποίων είναι οι εταιρίες Gap, Gap Kids,

Grand Optical, Elite Strom,Therme Sylla, St’George

Hotel, Galle, Morfi), ανεβάζοντας τον αριθµό των

καταστηµάτων που συµµετείχαν στο εν λόγω

πρόγραµµα σε πάνω από 2.000 σε όλη την Ελλάδα,

µε προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν ποικίλες

ανάγκες των πελατών. Η συνεχής και στοχευµένη

προβολή του προγράµµατος και των προσφορών των

συνεργατών καθώς και οι διαρκώς αυξανόµενες

επιλογές εξαργυρώσεως έχουν οδηγήσει τόσο σε

αύξηση της χρήσεως, όσο και σε σηµαντική αύξηση

του αριθµού εξαργυρώσεων. Το ποσοστό εξαργυρώ-

σεως αυξήθηκε σε 50% από 31% το 2008 και ο

αριθµός εξαργυρώσεων που πραγµατοποιήθηκε το

2009 ήταν 270.000 έναντι 200.000 το 2008. Το

πρόγραµµα έχει ιδιαίτερα θετικά αποτελέσµατα στην

αύξηση της χρήσεως των καρτών Bonus (αύξηση

5% το 2009 έναντι εκτιµωµένης µειώσεως της

αγοράς περίπου 10%). 

Επίσης, το πρωτοποριακό πρόγραµµα επιβραβεύ-

σεως «Membership Rewards», το οποίο έχει

σχεδιασθεί για τους κατόχους της Πράσινης, της

Χρυσής, καθώς και της Blue American Express, είναι

το µοναδικό πρόγραµµα της ελληνικής αγοράς που

περιλαµβάνει ελληνικές αλλά και διεθνείς συνεργα-

σίες (British Airlines, Air France, Alitalia, Iberia,

Delta Airlines, Continental Airlines, Hilton,

Starwood κ.ά.). Προσφέρει υψηλό επίπεδο υπηρε-

σιών, ενισχύοντας ακόµη περισσότερο τη σχέση των

µελών µε το πρόγραµµα. 

Η ισχυροποίηση του προγράµµατος επιβραβεύσεως

«Χρυσή Alpha Bank Visa» επιβεβαίωσε τη θέση του

ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιµα προγράµµατα

επιβραβεύσεως στην ελληνική αγορά. Η συνεχής
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Πρόγραµ µα (Π.Ε.Π.) «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ

Μικρών Επιχειρήσεων στους κλάδους Μεταποίησης,

Τουρισµού, Εµπορίου και Παροχής Υπηρεσιών» για

το οποίο εκδηλώθηκε µεγάλο επενδυτικό ενδιαφέ-

ρον. Η συµβολή της Τραπέζης στην προώθηση του

Προγράµµατος ΕΣΠΑ ήταν σηµαντική, και εκφρά-

στηκε µε την αποστολή ενηµερωτικής επιστολής σε

45.702 πελάτες και µε διαφηµιστικό πρόγραµµα

µέσω ραδιοφωνικών µηνυµάτων και καταχωρήσεων

στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο. Για την ενηµέ-

ρωση των στελεχών της Τραπέζης και των υποψή-

φιων επενδυτών διοργανώθηκαν συγκεντρώσεις σε

20 πόλεις πανελλαδικά. Με τη λήξη του προγράµµα-

τος υποβλήθηκαν συνολικά 43.820 επενδυτικές

προτάσεις, εκ των οποίων οι 3.800, ποσοστό

περίπου 9%, υποβλήθηκαν στην Alpha Bank. 

Τέλος, στο πλαίσιο του Προγράµµατος ΕΣΠΑ για την

ενίσχυση επιστηµόνων-ελεύθερων επαγγελµατιών

(ιατροί, οδοντίατροι, αρχιτέκτονες, λογιστές κ.ά.) µε

επιδότηση έως 80% του κόστους αποκτήσεως

σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισµού, σε σύνολο

25.500 αιτήσεων που υποβλήθηκαν, η Τράπεζα

έλαβε τις 3.467, ποσοστό 13,5%.

Σε οργανωτικό επίπεδο, η κεντρική εγκριτική διαδι-

κασία πιστοδοτήσεων µικρών και πολύ µικρών

επιχειρήσεων για αιτήµατα που υποβάλλονται µέσω

συνεργασιών συνέβαλε στην αποτελεσµατική διαχεί-

ριση και διεύρυνση του χαρτοφυλακίου των µικρών

επιχειρήσεων. Με την οµοιόµορφη αντιµετώπιση

των σχετικών αιτηµάτων, την παρακολούθηση της

πορείας των δανείων αυτών και µετά την εκταµίευσή

τους, αλλά και τη συνολική επεξεργασία των αιτηµά-

των που υποβάλλονται µέσω τρίτων, επιδιώκεται η

βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου ενώ

παράλληλα εξάγονται χρήσιµες πληροφορίες για την

αξιολόγηση των εξωτερικών συνεργατών.

Το 2010 η Τράπεζα θα συνεχίσει να εστιάζει τις

προσπάθειές της στη βελτίωση και επέκταση υποδο-

µών, µε νέες εξωτερικές συνεργασίες και µηχανο-

γραφικές εφαρµογές, που θα επιτρέψουν τη δυναµι-

κότερη συµµετοχή της στα διάφορα εθνικά και

κοινοτικά προγράµµατα ενισχύσεως µικρών και

µεσαίων επιχειρήσεων. Ακόµη, στόχος είναι η

ολοκλήρωση των διαδικασιών και των συστηµάτων

της κεντρικής εγκριτικής διαδικασίας και του συστή-

µατος ελέγχου ποιότητας των κεντρικών συνεργα-

σιών. Πάνω από όλα, λόγω του επιχειρηµατικού

περιβάλλοντος στην Ελλάδα που προβλέπεται

εξίσου δυσµενές και το 2010, η προσοχή µας θα

επικεντρωθεί στη διατήρηση της ποιότητος του

χαρτοφυλακίου της Τραπέζης σε ικανοποιητικά

επίπεδα. 

Καταθετικά Προϊόντα

Ο συνδυασµός της διεθνούς κρίσεως µε τις µακροοι-

κονοµικές ανισορροπίες και τα χρόνια διαρθρωτικά

προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας έπληξε την

πραγµατική οικονοµία, ενώ η σοβαρή επιδείνωση της

δηµοσιονοµικής καταστάσεως της χώρας διόγκωσε

το κόστος δανεισµού του ∆ηµοσίου. Συνέπεια των

ανωτέρω ήταν να παραµείνουν τα επιτόκια των

προθεσµιακών καταθέσεων σε υψηλό επίπεδο παρά

την πτώση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή

Κεντρική Τράπεζα. 

Ως εκ τούτου, ο ετήσιος ρυθµός ανόδου του συνό λου

των αποταµιευτικών κεφαλαίων στην Ελλάδα (συµπε -

ριλαµβανοµένων των οµολόγων λιανικής) επιβραδύν-

θηκε σε +3,2% από +11,8% που ήταν το 2008.

Σηµειώνεται ότι στη σηµαντική επιβράδυνση της

αυξήσεως των αποταµιεύσεων συνετέλεσε, εκτός

από την ύφεση, και η διαρροή κεφαλαίων σε τράπε-

ζες του εξωτερικού λόγω της ανασφάλειας που
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Ακίνητο» και «Alpha Εξοπλισµός». Επιπλέον,

εφαρµόσθηκαν νέοι τρόποι επικοινωνίας µε τις

µικρές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελ-

µατίες, όπως η νέα ηλεκτρονική αίτηση ενδιαφέρο-

ντος και η δηµιουργία ειδικής γραµµής τηλεφωνικής

εξυπηρετήσεως (call center) µε εξειδικευµένο

προσωπικό αποκλειστικά για µικρές επιχειρήσεις και

ελεύθερους επαγγελµατίες. Έντονη ήταν επίσης και

η διαφηµιστική παρουσία της Τραπέζης καθώς και οι

επαναλαµβανόµενες ενέργειες άµεσου marketing

(direct mail σε περίπου 150.000 αποδέκτες).

Πέραν αυτών, συνεχίσθηκε η δηµιουργία καινοτοµι-

κών προϊόντων και υπηρεσιών, τοµέας που αποτελεί

συγκριτικό πλεονέκτηµα της Τραπέζης. Προϊόν

προσαρµοσµένο στις νέες συνθήκες είναι ο νέος

λογαριασµός όψεως µε δυνατότητα υπεραναλήψεως

«Alpha Έξυπνη ∆ιαχείριση» που απευθύνεται σε

επιχειρηµατίες οι οποίοι επιθυµούν να απολαµβά-

νουν 24ωρη εξυπηρέτηση µέσω του Alpha Web

Banking, ATM και Alpha Phone και σηµαντικά

εκπτωτικά προνόµια σε µία σειρά από τραπεζικές

συναλλαγές. Σκοπός του νέου λογαριασµού είναι να

δώσει κίνητρο στον επιχειρηµατία να συγκεντρώσει

τις καταθέσεις και τις λοιπές τραπεζικές εργασίες

του σε µία τράπεζα, που του παρέχει από την πρώτη

ηµέρα συνεργασίας προνόµια συνολικής τραπεζικής

εξυπηρετήσεως, διευκολύνοντας έτσι την επαγγελ-

µατική καθηµερινότητά του. Επίσης, µε την εταιρική

χρεωστική κάρτα «Alpha Bank Enter Visa Business»

δίδεται στον επιχειρηµατία πρόσβαση στους εταιρι-

κούς τραπεζικούς λογαριασµούς του µέσω ΑΤΜ, 

24 ώρες το 24ωρο και δυνατότητα αγορών για τις

επαγγελµατικές του ανάγκες από συνεργαζόµενες

επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Επιδεικνύοντας ιδιαίτερη ευαισθησία για συγκεκρι-

µένους κλάδους της οικονοµίας, το 2009, η Τράπεζα

στήριξε εµπράκτως την ανταγωνιστικότητα και

εξωστρέφεια του ελληνικού τουρισµού µε το

πρόγραµµα «Alpha Ενίσχυση Τουρισµού» το οποίο

προσβλέπει στην αναχρηµατοδότηση και ρύθµιση

των δανειακών υποχρεώσεων των τουριστικών

επιχειρήσεων που έχουν επιλέξει την Alpha Bank

για να καλύψουν τις κεφαλαιακές τους ανάγκες. 

Επιπρόσθετα, η Alpha Bank συµµετείχε ενεργά στην

α’ φάση της δράσεως του Ταµείου Εγγυοδοσίας

Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

(Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.) η οποία προέβλεπε την παροχή

εγγυήσεως 80% και επιδοτήσεως επιτοκίου 100%

σε δάνεια κεφαλαίου κινήσεως για µικρές και πολύ

µικρές επιχειρήσεις. Στο τέλος του προγράµµατος ο

αριθµός των εγκριθέντων αιτηµάτων ανήλθε σε

27.069, συνολικού ύψους Ευρώ 3 δισ., εκ των

οποίων η Alpha Bank έλαβε 3.315 εγκρίσεις, ύψους

Ευρώ 514 εκατ. (ποσοστό 16%). Ταυτόχρονα µε τη

λήξη της α’ φάσεως της δράσεως τον Απρίλιο του

2009, ανακοινώθηκε η έναρξη της β’ φάσεως του

προγράµµατος και µέχρι τα τέλη του 2009 σε σύνολο

27.456 εγκρίσεων αιτηµάτων συνολικού ύψους

Ευρώ 1,8 δισ., η Alpha Bank έλαβε 3.447 εγκρίσεις,

ύψους Ευρώ 255,9 εκατ. (ποσοστό 14%). 

Εξίσου δυναµική θα είναι η συµµετοχή της Τραπέζης

στα δύο νέα προγράµµατα του Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. που

αναµένεται να ξεκινήσουν στο 2010. Το πρώτο

πρόγραµµα αφορά σε δανειοδοτήσεις από τις Τράπε-

ζες µε χαµηλό επιτόκιο για την εξόφληση ασφαλιστι-

κών και φορολογικών υποχρεώσεων και το δεύτερο

σε δανειοδοτήσεις για την αγορά πρώτων υλών. 

Ο προϋπολογισµός των δύο νέων προγραµµάτων

ανέρχεται σε Ευρώ 1 δισ. το καθένα.

Στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών

Προγραµµάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου

Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013) προκηρύχθηκε το

πρώτο µεγάλο Περιφερειακό Επιχειρησιακό
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µε µικρή µετοχική έκθεση που δεν ξεπερνά συνολικά

το 15% και τα οποία συνδυάζονται µε υψηλότοκη

προθεσµιακή κατάθεση. 

Το «Αlpha ∆ηµιουργώ» είναι ένα πρόγραµµα

δηµιουργίας κεφαλαίου µε τακτικές συµµετοχές σε

αµοιβαία κεφάλαια µέσω πάγιας εντολής. Το 2009 

η Τράπεζα επέτυχε θετικές αποδόσεις και αύξηση

των συµµετοχών σε 44.000 µε 19.500 πελάτες. 

Η «Alpha Προθεσµιακή SYN» είναι ένας συνδυασµός 

υψηλότοκης προθεσµιακής καταθέσεως µε οµόλογο,

σύµφωνα µε τον οποίο το 70% του κεφαλαίου κατατίθεται

σε τρίµηνη επιδοτούµενη προθεσµιακή κατάθεση και το

υπόλοιπο 30% σε τριετείς οµολογίες Alpha SYN.

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

την επιτυχηµένη πορεία του και παραµένει στοιχείο

διαφοροποιήσεως των προϊόντων της Alpha Bank,

δεδοµένου ότι η Τράπεζα ήταν η πρώτη που έδωσε

βάρος στο τµήµα της αγοράς που αφορά τους αυρια-

νούς πελάτες. Για το προϊόν αυτό πραγµατοποιήθηκε

συνδυασµένη εκτεταµένη διαφηµιστική προβολή και

πλήθος προωθητικών ενεργειών µέσω τηλεορά-

 σεως, ραδιοφώνου, καθώς και του έντυπου και

περιοδικού Τύπου. 

Στη διάρκεια ενός δεύτερου στη σειρά δύσκολου

έτους για τις επενδυτικές υπηρεσίες, το πρόγραµµα

«Alpha Prime» γνώρισε ισχυρή ανάπτυξη διπλασιά-

 ζοντας τα κεφάλαια που έχουν ενταχθεί σε αυτό.

Προκειµένου να ενισχυθεί η διακράτηση των κεφα -

λαίων σχεδιάσθηκαν και προωθήθηκαν εξειδικευ-

µένα προϊόντα (Prime Alpha Plus, τριετές Οµόλογο

linked κ.λπ.) που απευθύνονται στην συγκεκριµένη

κατηγορία πελατείας, η οποία διαθέτει προς

επένδυση χαρτοφυλάκια έως Ευρώ 300.000. Μεγά -

λο µέρος των πωλήσεων επενδυτικών προϊόντων

έχει πραγµατοποιηθεί µέσω των Συµβούλων Alpha

Prime. Η Υπηρεσία ανέδειξε εκ νέου τις δυνατότητές

της στο τοµέα των σταυροειδών πωλήσεων.

Το 2009 αναθεωρήθηκε ο τρόπος λειτουργίας του

λογαριασµού «Alpha Μισθοδοσία», προκειµένου 

να επιτευχθούν άµεσα στοχευµένες σταυροειδείς

πωλήσεις και να απαλλαγεί το ∆ίκτυο από χρονοβό-

ρες διαδικασίες. Επίσης δηµιουργήθηκε οµάδα

εξειδικευµένων στελεχών η οποία έχει αναλάβει την

υποστήριξη, τον συντονισµό και τη συνεχή ενηµέ-

ρωση του ∆ικτύου. Η Τράπεζα εξυπηρετεί 5.300

εταιρίες και 470.000 µισθοδοτούµενους. 

Αναφορικά µε την Νοτιοανατολική Ευρώπη, κατά το

2009 οµογενοποιήθηκε και εµπλουτίστηκε το προϊο-

ντικό µείγµα µε πρωτοποριακά για τις τοπικές

αγορές καταθετικά προϊόντα. Ενδεικτικά, αναφέ-

ρουµε προϊόν που αναπτύχθηκε µε επιτυχία στην

αγορά της Αλβανίας, το οποίο συνδυάζει προθε-

σµιακή κατάθεση µε κάρτα και Bonus για τον πελάτη.

Στηριζόµενοι στην επιτυχία της Μηνιαίας Προόδου

στην ελληνική αγορά, το προϊόν υιοθετήθηκε από τις

Μονάδες του Οµίλου στο εξωτερικό, προσαρµοζό-

µενο στις ανάγκες των τοπικών αγορών µε αξιοση-

µείωτα αποτελέσµατα. Αντιστοίχως αναπτύχθηκαν

λογαριασµοί (όπως Μισθοδοσία, Παιδικός Λογαρια-

σµός) που συµβάλλουν θετικά στην κερδοφορία,

προάγουν τις σταυροειδείς πωλήσεις και χτίζουν

µακροχρόνια σχέση µε τον πελάτη. Παρόλα αυτά,

αφενός ποσοστό 75% των καταθέσεων που αντλεί-

ται από τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

όπου έχουµε παρουσία εξακολουθεί να είναι τοποθε-

τηµένο σε προθεσµιακές καταθέσεις και αντίστοιχο

ποσοστό κεφαλαίων παραµένει σε Ευρώ, αφετέρου

τα επιτόκια για την προσέλκυση καταθέσεων

παραµένουν ιδιαίτερα υψηλά.

Στο πλαίσιο της προσαρµογής της Τραπέζης στην

κοινοτική οδηγία Markets in Financial Instruments

Directive (MiFID) για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών

37

2. Τοµείς ∆ραστηριότητος 

δηµιούργησε σε µερίδα αποταµιευτών η ανακοί-

νωση, περί τα τέλη του έτους, της δηµοσιονοµικής

καταστάσεως της χώρας και η φήµη για ένταξη των

καταθέσεων στο «πόθεν έσχες», µέσω των φορολο-

γικών δηλώσεων. Επίσης, αντίθετα µε ό,τι συνέβη το

2008, οι προθεσµιακές καταθέσεις και τα οµόλογα

retail µειώθηκαν κατά -3,6% από τα ιστορικά υψηλά

επίπεδα της 31.12.2008, ενώ οι καταθέσεις όψεως

και ταµιευτηρίου ανέκαµψαν µε σηµαντική αύξηση

κατά 14% περίπου, µετά από την επί δύο συνεχή έτη

συρρίκνωσή τους. 

Στην Alpha Bank, τα υπόλοιπα των καταθέσεων,

συµπεριλαµβανοµένων των οµολόγων λιανικής,

ανήλθαν την 31.12.2009 σε Ευρώ 42,9 δισ., σηµειώ-

 νοντας αύξηση κατά Ευρώ 0,4 δισ. σε σχέση µε την

αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Από τα κεφάλαια αυτά,

Ευρώ 36 δισ. αφορούν καταθέσεις πελατών στην

Ελλάδα, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 0,4%. Σηµαντική

εξέλιξη όµως ήταν η αύξηση των χαµηλότερου

κόστους καταθέσεων όψεως και ταµιευτηρίου κατά

15,1% ή κατά Ευρώ 2 δισ. σε βάρος των προθεσµια-

κών καταθέσεων οι οποίες σηµείωσαν πτώση της

τάξεως του -7,7%. Με την επιλεκτική αυτή πολιτική

στην άντληση αποταµιευτικών κεφαλαίων βελτιώ-

θηκε σηµαντικά το περιθώριο επιτοκίου στις τράπε-

ζες και κατ’ επέκταση το καθαρό έσοδο από τόκους.

∆εδοµένης της αρνητικής συγκυρίας, η ικανότητα

αυτή αντλήσεως κεφαλαίων καθίσταται υψίστης

σηµασίας καθώς η Τράπεζα διατηρεί τις σχέσεις µε

τους πελάτες της, ενδυναµώνοντας τη σταθερότητα

στην καταθετική της βάση και περιορίζει την

εξάρτησή της από τις υψηλού κόστους χρηµαταγορές,

ιδιαιτέρως υπό τις παρούσες συνθήκες. Έτσι, διατη-

ρεί επαρκή ρευστότητα προκειµένου να αναπτύξει τις

χορηγήσεις προς την πελατεία και να ενισχύσει

περαιτέρω τον ισολογισµό της.

Η Τράπεζα, έχοντας ως στόχο την καλύτερη εξυπηρέ-

τηση των πελατών και την όσο το δυνατόν πληρέ-

στερη κάλυψη των αναγκών τους, εξετάζει το σύνολο

των παρεχόµενων καταθετικών προϊόντων µε σκοπό

να προβεί σε αλλαγές και συµπληρώσεις στα ήδη

υπάρχοντα προϊόντα και σε δηµιουργία νέων.

Η προθεσµιακή κατάθεση «Alpha Μηνιαία Πρόοδος»,

µε την οποία ο πελάτης «κλειδώνει» σταθερά

αυξανόµενες µηνιαίες αποδόσεις ήταν το προϊόν

εκείνο που συνέβαλε καθοριστικά στη διατήρηση

των προθεσµιακών καταθέσεων. Το ποσό των τόκων

καταβάλλεται κάθε µήνα στον λογαριασµό του

πελάτη δηµιουργώντας ένα µηνιαίο εισόδηµα, ενώ

το κεφάλαιό του ανανεώνεται αυτοµάτως κάθε µήνα,

δίδοντας όµως στον πελάτη τη δυνατότητα αναλή-

ψεως του συνόλου του κεφαλαίου στην επέτειο του

προϊόντος χωρίς επιβάρυνση. Το Μάιο 2009

δηµιουργήθηκαν νέες Μηνιαίες Πρόοδοι 18 και 24

µηνών ενώ το Νοέµβριο 2009 τη σειρά ενίσχυσε η

νέα Μηνιαία Πρόοδος 36 µηνών. Για την περίοδο

από 23 Φεβρουαρίου έως 1 Μαρτίου 2010, διατίθε-

ται µία νέα προθεσµιακή κατάθεση «Alpha Μηνιαία

Πρόοδος 12 µηνών - Extra 14/12» η οποία παρέχει

από µία επιπλέον απόδοση τον 6ο και 12ο µήνα,

διπλασιάζοντας έτσι τις αποδόσεις των µηνών

αυτών. Έτσι, ο χρόνος πλέον µετράει 14 αποδόσεις.

Το νέο προϊόν προθεσµιακής καταθέσεως «Alpha

Μηνιαία Πρόοδος» υποστηρίχθηκε µε το διαφηµι-

στικό πρόγραµµα «Κάθε µήνα Κερδισµένοι, Κάθε

µήνα Ελεύθεροι». 

Το 2009 συνεχίσθηκε η επιτυχηµένη πορεία των

προϊόντων «Οµόλογα SYN», µε τοκοµερίδια κάθε

τρίµηνο, καθώς και του «Alpha Plus». Το προϊόν

αυτό, µε συνολικές συµµετοχές 16.000 και µέσο

χαρτοφυλάκιο Ευρώ 47.000 προσφέρει συντηρητικά

προεπιλεγµένα χαρτοφυλάκια αµοιβαίων κεφαλαίων
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δισ. Το µέγεθος αυτό υπερβαίνει το 21% του

συνόλου των χορηγήσεων σε ενοποιηµένη βάση.

Ακόµη, αύξηση της τάξεως του 3,7% σηµείωσαν 

και οι καταθέσεις, οι οποίες ανήλθαν σε Ευρώ 

6,3 δισ.

H αύξηση των µεγεθών µας στις χώρες αυτές πλην

Κύπρου, ήταν µεγαλύτερη σε σχέση µε της αγοράς,

µε αποτέλεσµα το µερίδιό µας τόσο στον τοµέα των

χορηγήσεων όσο και των καταθέσεων να αυξηθεί

κατά 0,3 και 0,2 ποσοστιαίες µονάδες αντιστοίχως.

Καθώς θα «ωριµάζουν» τα Καταστήµατα που

λειτούργησαν για πρώτη φορά τα προηγούµενα έτη

οι επιδόσεις µας θα βελτιώνονται, εφόσον βεβαίως

το επιτρέψουν οι συνθήκες της αγοράς. Σε αυτό θα

συντελέσει το γεγονός ότι, µε τη µεγαλύτερη διείσ-

δυσή µας στην περιοχή θα αυξάνεται η αναγνωρισι-

µότητα του ονόµατος της Alpha Bank, καθώς και 

η εµπιστοσύνη των πελατών σε αυτό.

Στόχος της Τραπέζης είναι να ισχυροποιήσει τη θέση

της στη λιανική τραπεζική στις αγορές της Νοτιοανα-

τολικής Ευρώπης, δίδοντας έµφαση στις καταθέσεις,

στις πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, στη δηµιουρ-

γία προϊόντων συνεργασίας (co-branded) και στην

ανάπτυξη του δικτύου των επιχειρήσεων µέσω των

οποίων θα πραγµατοποιηθεί η πώληση των προϊό-

ντων µας στην καταναλωτική πίστη.

Ένας σηµαντικός αριθµός νέων προϊόντων παρου-

σιάσθηκε και κατά το 2009 στις κατά τόπους αγορές.

Πολλά από αυτά έχουν ήδη κυκλοφορήσει στην

ελληνική αγορά, µεταφέροντας έτσι την εµπειρία και

την τεχνογνωσία που έχουµε αποκτήσει. Γενικότερα,

εφαρµόζουµε ενιαία συστήµατα και πολιτική σε όλες

τις βασικές λειτουργίες (διαχείριση κινδύνων, εσω -

τερικός έλεγχος, κ.ά.) µε βάση το εγχώριο πρότυπο,

προσαρµοσµένο στο ρυθµιστικό και νοµικό πλαίσιο

και στις ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε χώρας. 

Ρουµανία

Η Alpha Bank δραστηριοποιείται στην αγορά της

Ρουµανίας επί 16 συνεχή έτη, καθώς είναι η πρώτη

ξένη Τράπεζα που εισήλθε στην εγχώρια αγορά. 

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια ακολούθησε πολιτική

ταχείας επεκτάσεως µε την ίδρυση Καταστηµάτων

στις µεγαλύτερες πόλεις της χώρας. Η πολιτική αυτή

ανεστάλη το 2009, όταν λόγω της οικονοµικής

συγκυρίας, ο αριθµός των Καταστηµάτων της 

Τραπέζης παρέµεινε στα 200, εκ των οποίων τα 48

είναι στο Βουκουρέστι. Το ∆ίκτυο των Καταστη-

µάτων ενισχύεται και µε 234 ΑΤΜ.

Για ένα ακόµη έτος, οι επιδόσεις της Alpha Bank

Romania ήταν εξαιρετικές, λαµβάνοντας υπόψη τις

αντίξοες συνθήκες λόγω της διεθνούς κρίσεως και

του εντεινόµενου ανταγωνισµού. Η ποιότητα του

χαρτοφυλακίου είναι πολύ καλή, µε τα δάνεια σε

καθυστέρηση να ανέρχονται µόλις σε Ευρώ 110 εκατ.

ή σε ποσοστό 2,6% επί του συνόλου των δανείων

µας. Σηµειώνεται ότι, η Alpha Bank Romania κατέχει

πρωτεύουσα θέση στην παραγωγικότητα του κλάδου

σε όρους χορηγήσεων ανά Κατάστηµα.

Οι χορηγήσεις σηµείωσαν αύξηση της τάξεως του

3,6% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, έναντι

µειώσεως κατά -3,9% της αγοράς, µε αποτέλεσµα

την ενίσχυση του µεριδίου στο 8,9% από 8,2% το

2008. Έτσι η Τράπεζα να διατήρησε τη θέση της στις

µεγαλύτερες Τράπεζες της χώρας, µε δανειακό

χαρτοφυλάκιο Ευρώ 4,2 δισ. Στον τοµέα των κατα -

θέσεων επετεύχθη αύξηση 15,9% έναντι ρυθµού

αυξήσεως 5,5% του συνόλου της αγοράς, ενισχύο-

ντας και στον τοµέα αυτόν το µερίδιό µας κατά

0,4%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε Ευρώ 50,7

εκατ., ενισχυµένα κατά 11% έναντι του 2008 και

επηρεάσθηκαν από την πολιτική αποµειώσεων, 

οι οποίες ανήλθαν σε Ευρώ 74,3 εκατ., αυξηµένες 
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µέσων, µετά την ενηµέρωση των Στελεχών του

∆ικτύου και την πιστοποίηση των Στελεχών που

παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες, ολοκληρώθηκαν

οι συµβάσεις µέσω MiFΙD, καθώς και το κατάλληλα

προσαρµοσµένο ερωτηµατολόγιο προκειµένου να

γίνεται σωστή πώληση µε τήρηση της διαδικασίας

που προβλέπει η Οδηγία, ενώ προς υλοποίηση είναι

η µηχανογραφική εφαρµογή συστήµατος για την

υποστήριξη των συµβάσεων. 

Νοτιοανατολική Ευρώπη

Ο ρυθµός αναπτύξεως των οικονοµιών των χωρών

της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ήταν αρνητικός το

2009, λόγω της οικονοµικής κρίσεως η οποία ήταν

ιδιαίτερα έντονη στις χώρες της περιοχής. Πολλές

από τις οικονοµίες αυτές παραµένουν ευάλωτες στην

κρίση, καθώς ο περιορισµός της εγχώριας ζητήσεως

και η χαµηλή πιστωτική επέκταση δρουν ανασταλτικά

στην οικονοµική ανάπτυξη των χωρών. Παρόλα αυτά,

το 2010 αναµένεται έστω και µικρή θετική ανάπτυξη,

η οποία θα εξαρτηθεί από τον βαθµό ανακάµψεως

των άλλων οικονοµιών κυρίως της Ευρώπης. 

Η Τράπεζα δραστηριοποιείται πλέον σε επτά χώρες

µε διαφορετικά οικονοµικά και κοινωνικά χαρακτηρι-

στικά, αντιµετωπίζοντας µε επιτυχία τις προκλήσεις

στις σηµερινές δύσκολες συνθήκες, όπως αυτές

διαµορφώνονται στο νέο οικονοµικό περιβάλλον.

Πρωταρχικής σηµασίας ζήτηµα είναι η άντληση

καταθέσεων, το οποίο µπορεί να επιλυθεί µέσω της

προωθήσεως νέων ελκυστικών προϊόντων, της

αυξήσεως της παραγωγικότητας του ∆ικτύου και

κυρίως, της ταχείας ενισχύσεως της αναγνωρισιµό-

τητος της Τραπέζης. Αυτό κρίνεται αναγκαίο στις

χώρες όπου δραστηριοποιείται λόγω της επεκτάσεώς

της, µε ικανό αριθµό Καταστηµάτων σε αστικές

περιοχές αλλά και στην ευρύτερη περιφέρεια. Το

δεύτερο σηµαντικό ζήτηµα είναι η διαφύλαξη της

ποιότητας του χαρτοφυλακίου µας, που απαιτεί την

άµεση παρακολούθηση και αποτελεσµατική διαχεί-

ριση των ληξιπρόθεσµων οφειλών και την κεντροποί-

ηση των σχετικών διαδικασιών. Σηµαντικά εργαλεία

που χρησιµοποιούνται για την επιτυχή αντιµετώπιση

των θεµάτων αυτών είναι το εγχειρίδιο πιστωτικής

πολιτικής, το οποίο έχει ως βάση τους κανόνες και τις

διαδικασίες της Τραπέζης και είναι προσαρµοσµένο

στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε χώρας, καθώς και

το εγχειρίδιο πολιτικής καθυστερήσεων για την

παρακολούθηση των χαρτοφυλακίων.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η Τράπεζα έχει επιτύχει

ποιότητα δανειακού χαρτοφυλακίου µε χαµηλότερο

έναντι του ανταγωνισµού ποσοστό καθυστερήσεων.

Στο γεγονός αυτό συνέβαλε και η πολιτική αναπτύ-

ξεως της Τραπέζης στο εξωτερικό, η οποία στηρί-

χθηκε όχι στην εξαγορά τραπεζών αλλά στην

αυτοτελή ανάπτυξη δικτύου Καταστηµάτων, µεταφέ-

ροντας έτσι την πολιτική, τη δοµή και τα συστήµατα

της Ελλάδος.

Η παρουσία της Τραπέζης στις χώρες της Νοτιοανατο-

λικής Ευρώπης υποστηρίζεται από ένα ισχυρό δίκτυο

618 Καταστηµάτων στα οποία απασχολούνται 6.838

άτοµα Προσωπικό. Το δίκτυο Καταστηµάτων επεκτά-

θηκε ταχέως κυρίως κατά την τριετία 2006-2008 µε

αποτέλεσµα να υπερτριπλασιασθεί σε σχέση µε τα 176

Καταστήµατα που αριθµούσε το 2005. Το εκτεταµένο

πλέον ∆ίκτυο επιτρέπει την προσαρµογή στις ολοένα

µεταβαλλόµενες συνθήκες και ανάγκες των τοπικών

αγορών, συµβάλλοντας καθοριστικά στην ταχεία

ανάπτυξη των µεγεθών µας καθώς θα αρχίσουν

σταδιακά να ανακάµπτουν οι οικονοµίες των χωρών.

Κατά το 2009 οι χορηγήσεις σηµείωσαν µικρή

αύξηση έναντι του 2008 και ανήλθαν σε Ευρώ 11,3
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καταναλωτικά δάνεια, το «Renegotiation consumer

loan», δάνειο διακανονισµού οφειλής καταναλωτι-

 κού δανείου µε επέκταση του χρόνου αποπληρωµής,

και το καταναλωτικό δάνειο «Car Loan - Motor

Show», το οποίο προωθήθηκε κατά την ετήσια

έκθεση αυτοκινήτου της Σόφιας, η Τράπεζα έχει

δηµιουργήσει όλες τις προϋποθέσεις για να εξελι-

χθεί σταδιακά σε τράπεζα ολοκληρωµένης εξυπηρε-

 τήσεως των πελατών της, που ανήκουν όχι µόνο

στον επιχειρηµατικό κλάδο αλλά και στους ιδιώτες.

Τα υπόλοιπα των καταθέσεων αυξήθηκαν κατά 52%.

Στην αύξηση συνέβαλε και η προώθηση στην αγορά

σειράς νέων ανταγωνιστικών καταθετικών προϊό-

ντων. Με στόχο την παροχή ευελιξίας στους

πελάτες, δηµιουργήθηκε η «Alpha Progressive

Deposit», δωδεκάµηνη προθεσµιακή κατάθεση µε

την οποία ο πελάτης «κλειδώνει» σταθερά αυξανό-

µενες µηνιαίες αποδόσεις. Το ποσό των τόκων

καταβάλλεται κάθε µήνα στον λογαριασµό του

πελάτη δηµιουργώντας ένα µηνιαίο εισόδηµα, ενώ

το κεφάλαιό του ανανεώνεται αυτοµάτως κάθε µήνα.

Οι λογαριασµοί «6 months promotional term

deposit» και «3 months Alpha In Advance» µε

ελκυστικά επιτόκια και ο «Alpha Ultima» ολοκλη-

ρώνουν το εύρος των νέων προϊόντων για τους

πελάτες της Τραπέζης. Τέλος, εµπλουτίσθηκε 

ο λογαριασµός «Alpha Payroll Product» µε νέες

δυνατότητες όπως υπερανάληψη, χρεωστικές και

πιστωτικές κάρτες κ.λπ. Τον Οκτώβριο 2009 

η Τράπεζα εισήγαγε το πρόγραµµα «Alpha Save 

and Double», προσφέροντας στους πελάτες τη

δυνατότητα να διπλασιάσουν το υπόλοιπό τους. 

Με την ευκαιρία της συµπληρώσεως 130 ετών από

την Ίδρυση της Τραπέζης και την καθιέρωση της

Σόφιας ως πρωτευούσης της Βουλγαρίας διοργανώ-

θηκε από κοινού µε τον ∆ήµο της Σόφιας µία

εξέχουσα υπαίθρια έκθεση µε τίτλο «Experience

Sofia - 130 years capital».

Σερβία

Η παρουσία µας στη Σερβία χρονολογείται από το

2002. Έτος σταθµός για την ανάπτυξη των δραστη-

ριοτήτων µας στη χώρα ήταν το 2005 µε την

απόκτηση της έβδοµης µεγαλύτερης σερβικής τραπέ-

ζης, της Jubanka, η οποία µετονοµάσθηκε σε Alpha

Bank Beograd και εν συνεχεία σε Alpha Bank Srbija.

Το δίκτυο των Καταστηµάτων, από 89 που ήταν το

2005, σήµερα αριθµεί 166 Καταστήµατα. Η συνει-

σφορά των νέων Καταστηµάτων στην ανάπτυξη των

εργασιών και στην κερδοφορία της Alpha Bank

Serbja αναµένεται να είναι σηµαντική στα αµέσως

επόµενα έτη. Στο γεγονός αυτό θα συµβάλει και το

εκτεταµένο πρόγραµµα ανακαινίσεων ή µεταστεγά-

σεων των παλαιοτέρων Καταστηµάτων και των

Κεντρικών Υπηρεσιών το οποίο ολοκληρώθηκε το

2009. Αρωγός στο έργο των Καταστηµάτων για την

εξυπηρέτηση της πελατείας και την προώθηση των

προϊόντων είναι το εξίσου εκτεταµένο δίκτυο των

177 ΑΤΜ. Το 2009 πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία

πρόγραµµα εθελουσίας εξόδου για το Προσωπικό,

σύµφωνα µε το οποίο αποχώρησαν 200 περίπου

άτοµα, περιορίζοντας τον αριθµό του Προσωπικού

την 31 ∆εκεµβρίου 2009 σε 1.493.

Παρά το δυσµενές χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον, 

η Alpha Bank Srbija κατόρθωσε να συνεχίσει την

ανάπτυξη των µεγεθών της, επιτυγχάνοντας ρυθµό

υψηλότερο της αγοράς. Συγκεκριµένα, τα υπόλοιπα

χορηγήσεων την 31 ∆εκεµβρίου 2009 παρουσίασαν

αύξηση κατά 12% έναντι 8,5% του συνόλου της

αγοράς. Ήδη, στην αγορά χορηγήσεων της Σερβίας

το µερίδιο της Alpha Bank Srbija ανέρχεται σε 6,9%,

ενισχυµένο κατά 0,2% σε σχέση µε το 2008. Αξίζει

να σηµειωθεί ότι οι αυξήσεις µεγεθών επετεύχθησαν
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κατά 124%, προκειµένου να θωρακίσουµε τον

ισολογισµό µας. 

Σηµαντική συµβολή στις καλές επιδόσεις είχε 

ο σχεδιασµός νέων πρωτοποριακών προϊόντων και 

η δυναµική προώθησή τους στην αγορά. Συγκεκρι-

µένα, το 2009 η Τράπεζα δηµιούργησε τον «Alpha

Consignment Account», λογαριασµό για δικαστικές

αποφάσεις πληρωµής, τον «Alpha Anniversary»,

λογαριασµό προθεσµιακής καταθέσεως για 15

εβδοµάδες ή 15 µήνες, που δηµιουργήθηκε στο

πλαίσιο του εορτασµού των 15 ετών της Τραπέζης

στην εγχώρια τραπεζική αγορά, τον «Alpha Payroll»,

ο οποίος είναι λογαριασµός µισθοδοσίας, τον «Alpha

Cash Collector», λογαριασµό για κλείσιµο εταιριών,

τον «Alpha Administrator», λογαριασµό για διαχει-

ριστές πολυκατοικιών και τέλος το «Zootehnie

Credit», bridge financing loan που αφορά χρηµατο-

δοτήσεις έναντι επιχορηγήσεων του Υπουργείου

Αγροτικής Αναπτύξεως. Επίσης, το 2009 τροποποιή-

θηκαν αρκετά προϊόντα της Τραπέζης ώστε να

παρέχονται µε πιο συντηρητικούς όρους προκειµένου

να επιτευχθεί ασφαλέστερη χρηµατοδότηση.

Σηµαντικό γεγονός είναι ότι από τον Νοέµβριο του

2009 η Alpha Bank Romania ολοκλήρωσε και χρησι-

µοποιεί µε επιτυχία το νέο ενιαίο σύστηµα χρηµατο-

δοτήσεων της Τραπέζης. Η εφαρµογή του νέου

συστήµατος αποτέλεσε µία σηµαντική αλλαγή στην

αρχιτεκτονική των πληροφοριακών συστηµάτων

καθώς και στη ροή των εργασιών. 

Η επιτυχηµένη πορεία της Alpha Bank Romania

επισφραγίζεται µε σειρά διακρίσεων, όπως είναι 

η βράβευσή της για «Best Banking Strategy», από

το περιοδικό Business Arena για την έναρξη εφαρµο-

γής του νέου συστήµατος πληροφορικής το 2009 και

η βράβευση για τη «Συνετή και ισορροπηµένη

στρατηγική» που εφαρµόζει στην τοπική αγορά, 

σε ειδική εκδήλωση µε τίτλο «Bancheri de Top» 

που διοργάνωσε ο εκδοτικός όµιλος της Ρουµανίας

Finmedia. Η διάκριση αυτή συµπληρώνει την

περυσινή διάκριση της Τραπέζης ως «The most

active bank on the corporate sector». 

Βουλγαρία

Με 14 χρόνια παρουσίας στη Βουλγαρία η Alpha

Bank µε 989 εργαζόµενους και δίκτυο 120 Καταστη-

µάτων, διαθέτει παρουσία όχι µόνο σε όλες τις

πόλεις άνω των 20.000 κατοίκων, αλλά και σε

µικρότερες, µε πληθυσµό άνω των 10.000 κατοίκων,

επιτυγχάνοντας κάλυψη εθνικής εµβέλειας. Το 2009

η τράπεζα συνέχισε να εµπλουτίζει τα προϊόντα της

παρέχοντας καινοτοµικές λύσεις σε ιδιώτες και

επιχειρήσεις της τοπικής και διεθνούς αγοράς, πάντα

µε γνώµονα την ποιότητα του χαρτοφυλακίου της. 

Σε ένα έτος σαφώς επηρεασµένο από τη διεθνή

οικονοµική κρίση η οποία επέδρασε σηµαντικά στην

οικονοµία και στο τραπεζικό σύστηµα της Βουλγαρίας,

η Alpha Bank έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στην πολιτική

προσελκύσεως καταθέσεων επιτυγχάνοντας στον

τοµέα αυτόν εξαιρετικές επιδόσεις.

Στον τοµέα των χορηγήσεων, η Τράπεζα κατόρθωσε

να διατηρήσει το µερίδιό της στο 3,9% σηµειώνοντας

οριακή αύξηση των υπολοίπων της, µε την αύξηση

των ιδιωτών να αντισταθµίζει τη µείωση των υπολοί-

πων στα επιχειρηµατικά δάνεια. Με άνω των 33.000

νέους λογαριασµούς ιδιωτών και 2.000 εταιρικούς

λογαριασµούς, η Alpha Bank Bulgaria θέτει τις

βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη στο µέλλον καθώς 

η χώρα θα εξέρχεται από την κρίση. 

Με νέα προϊόντα όπως το «Alpha Housing Loan

with floating interest rate», στεγαστικό δάνειο µε

κυµαινόµενο επιτόκιο, το «Restructuring consumer

loan», δάνειο για διακανονισµό οφειλών από
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ανάπτυξη του κύκλου εργασιών τους και τη µείωση

των λειτουργικών εξόδων. Το δίκτυο Καταστηµάτων

πλαισιώνεται αποτελεσµατικά από τις υπηρεσίες

εναλλακτικών δικτύων ΑΤΜ και internet banking. 

Το δίκτυο των ΑΤΜ έχει αναβαθµισθεί ενώ οι κάρτες

φέρουν πλέον την πιστοποίηση EMV (smart chip

cards) από τους οργανισµούς VISA και Mastercard.

Επίσης η Τράπεζα προχώρησε σε αναβάθµιση της

υπηρεσίας «Alpha Express Banking» µέσω της

εισαγωγής νέας πλατφόρµας και επέκτεινε την

περίοδο on line από 9 σε 18 ώρες. Επιπλέον, έχει

γίνει προσθήκη της Ρωσικής γλώσσας, ως τρίτης

γλώσσας επιλογής στους χρήστες της ιστοσελίδας

µετά την Ελληνική και την Αγγλική. Η υπηρεσία

«Alpha Express Banking» καλύπτει όλες τις

ηλεκτρονικές συναλλαγές µέσω των υπηρεσιών

«Alpha Web Banking», «Alpha ATM Banking»,

«Alpha Wap Banking».

Τo 2009 ήταν ένα εξαιρετικά δύσκολο έτος λόγω 

της διεθνούς χρηµατοοικονοµικής κρίσεως, η οποία

επηρέασε ετεροχρονισµένα και την Κύπρο. Στην Alpha

Bank Cyprus σηµειώθηκε το 2009 ελαφρά κάµψη τόσο

στην κερδοφορία όσο και στα βασικά µεγέθη της, ως

αποτέλεσµα της υποτονικής οικονοµικής δραστηριό τη-

τας, της µειώσεως του περιθωρίου τόκων στις χορη -

γήσεις και του αυξηµένου κόστους των καταθέσεων.

Οι καταθέσεις διαµορφώθηκαν σε Ευρώ 3,3 δισ. και 

τα δάνεια σε Ευρώ 4,4 δισ., µέγεθος που τη διατηρεί

στην τρίτη θέση της κυπριακής αγοράς. Για άλλο ένα

έτος η στεγαστική πίστη είχε την καλύτερη εξέλιξη

µεταξύ των υπολοίπων κατηγοριών χρηµατοδοτή-

σεων. Η Τράπεζα διατήρησε υψηλό το επίπεδο ποιότη-

τας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων σε ένα δύσκολο

οικονοµικό περιβάλλον, µε το ποσοστό των οφειλών

σε καθυστέρηση να ανέρχεται σε 4,1% του συνόλου

των χρηµατοδοτήσεων.

Το 2009 εφαρµόσθηκε συνεπής στρατηγική και

συντονισµένη προσπάθεια επικεντρωµένη στην

προσέλκυση νέων και στη διατήρηση των υφιστάµε-

νων καταθέσεων. Βασίσθηκε στην εισαγωγή νέων

ανταγωνιστικών καταθετικών προϊόντων, όπως είναι

οι προθεσµιακές καταθέσεις µε προκαταβολή 

ή µηνιαία καταβολή των τόκων, ο καταθετικός

λογαριασµός ειδικών παροχών και κινήτρων «Alpha

Μισθοδοσία», καθώς και οι λογαριασµοί «Alpha

Σύνταξη», «Alpha Νέων», «Alpha Νεονύµφων» 

και «Alpha Αγροτών».

Επιπλέον, έχει δοθεί έµφαση στην προώθηση των

καρτών µε την εισαγωγή νέων Προγραµµάτων

Πιστότητας Καρτών («Alpha Higher», «Alpha Gold

Rewards», ∆ιαγωνισµοί «5» και «Winday- 

Wednesday») και εκτενή προβολή µέσω τηλεοπτι-

κής, ραδιοφωνικής και έντυπης διαφηµί σεως όπως

και αποστολή ενηµερωτικών επιστολών και φυλλα-

δίων στους πελάτες.

Παράλληλα µε την υποστήριξη της Alpha Bank

Cyprus σε τραπεζοασφαλιστικές δραστηριότητες, 

η Alpha Insurance στην Κύπρο παρέχει ασφαλιστικές

εργασίες, τόσο στον κλάδο ζωής και υγείας, όσο και

στους γενικούς κλάδους. Οι καλές σχέσεις µε τους

αντασφαλιστές, η έγκαιρη πληρωµή απαιτήσεων, το

άριστα εκπαιδευµένο Προσωπικό, οι επαγγελµατίες

ασφαλιστικοί αντιπρόσωποι αποκλειστικής συνεργα-

σίας, η πλήρης σειρά προϊόντων που διαθέτει και

συνεχώς αναβαθµίζει, και ασφαλώς η αξιοπιστία του

Οµίλου της Alpha Bank είναι τα στοιχεία που κάνουν

την Alpha Bank Cyprus να υπερτερεί έναντι του

ανταγωνισµού. 

Για το 2010 και µε βάση την ανάλυση του οικονοµι-

κού περιβάλλοντος και τις προκλήσεις της αγοράς, 

η Τράπεζα διατηρεί ως επιχειρησιακή προτεραιότητα

την προσέλκυση νέων καταθέσεων στην τοπική
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διατηρώντας την άριστη ποιότητα του δανειακού

χαρτοφυλακίου, σύµφωνα πάντοτε µε την ενιαία

πολιτική διαχειρίσεως κινδύνων της Τραπέζης.

Απόδειξη των ανωτέρω είναι ότι η Alpha Bank Srbija

πέρασε µε επιτυχία τα Stress Tests που πραγµατο-

 ποίησε η Κεντρική Τράπεζα της Σερβίας υπό την

καθοδήγηση του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου.

Εξίσου ικανοποιητικές µε των χορηγήσεων είναι 

οι επιδόσεις της Alpha Bank στις καταθέσεις, όπου

σηµειώθηκε ετήσιος αριθµός αυξήσεως της τάξεως

του 23% έναντι αυξήσεως 15,2% για το σύνολο της

αγοράς.

Στη διάρκεια του 2009 η Alpha Bank Srbija προχώ-

 ρησε σε οργανωτικές και λειτουργικές αλλαγές.

Αξιοσηµείωτη είναι η ολοκλήρωση της εγκαταστά-

σεως συστηµάτων τα οποία βελτίωσαν διαδικασίες

και δραστηριότητες, όπως είναι η εκτέλεση

εγχώριων συναλλαγών, η πίστωση µισθοδοσιών, 

η διεκπεραίωση διατραπεζικών online εντολών, κ.ά.

Η εσωτερική αναδιοργάνωση καθώς επίσης και το

νέο σύστηµα πληροφορικής βελτίωσαν την αποτελε-

σµατικότητά της ενώ παράλληλα πραγµατοποιήθηκε

η υλοποίηση σχεδιασµού νέας ταυτότητος για όλη τη

σειρά προϊόντων λιανικής τραπεζικής. Προσφέρεται

πλέον εκτενής σειρά τραπεζικών προϊόντων και

υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων προσωπικών και

εταιρικών καρτών, ανταγωνιστικών καταθετικών

προϊόντων, χρηµατιστηριακών υπηρεσιών καθώς 

και υπηρεσιών Web Banking. 

Η Τράπεζα επίσης δηµιούργησε και εισήγαγε στην

αγορά νέα επιδοτούµενα δάνεια για αγορά αυτοκινή-

των εγχώριας κατασκευής, για εσωτερικό τουρισµό,

καθώς και για αγορά προϊόντων εγχώριας παραγω-

γής. Η διαφηµιστική εκστρατεία του πρωτοποριακού

για τη χώρα προγράµµατος µεταφοράς οφειλών από

άλλες τράπεζες «All in One», είχε µεγάλη επιτυχία

και συνέβαλε σε αύξηση του µεριδίου αγοράς της

Τραπέζης στον τοµέα των καταναλωτικών δανείων.

Σηµαντική απήχηση στην αγορά είχε και το νέο

«Cash Loan on Frozen Bonds», ένα καταναλωτικό

δάνειο διάρκειας δύο ετών το οποίο εξοφλείται από

τα κρατικά οµόλογα. Η Alpha Bank Srbija αποτελεί

έναν από τους βασικούς εκδότες καρτών Visa στη

Σερβία και παράλληλα εισήγαγε τις νέες χρεωστικές

και πιστωτικές κάρτες Mastercard («Mastercard

Debit», «Mastercard Credit», «Mastercard Credit

Affinity»). Νέοι καταθετικοί λογαριασµοί προσφέρ-

θηκαν στους πελάτες το 2009, όπως ο «Child

Saving Account», καταθετικός λογαριασµός για

ηλικίες 8-17 ετών και ο «Alpha New Born», κατα θε-

τικός λογαριασµός για ηλικίες 0-7 ετών οι οποίοι

αποτελούν µέρος του «Alpha Stednja 1|2|3» και

υποστηρίχθηκαν διαφηµιστικά. Επίσης, δηµιουργήθη-

καν οι «Progressive T.D.», προθεσµιακή κατάθεση

µε αυξανόµενο επιτόκιο ανά µήνα και η «T.D. in

Advance», προθεσµιακή κατάθεση µε καταβολή

τόκου στην αρχή της περιόδου.

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. Στη διάρκεια

των έντεκα ετών, η Alpha Bank Cyprus δραστηριο-

 ποιήθηκε µε επιτυχία σε όλες τις χρηµατοπιστωτικές

εργασίες, που την κατατάσσουν στις µεγαλύτερες

τράπεζες της χώρας, και παρουσίασε σηµαντικό

πολιτιστικό και κοινωνικό έργο.

Η Τράπεζα, µε 761 άτοµα Προσωπικό διατηρεί ένα

σύγχρονο δίκτυο 37 Καταστηµάτων και εξειδικευ µέ-

νων Μονάδων που καλύπτουν όλες τις πόλεις της

Κύπρου και προχωρεί επιλεκτικά σε αναβαθµίσεις 

ή και µεταστεγάσεις Καταστηµάτων µε στόχο την
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πελάτες της Τραπέζης, διασφαλίζοντας µε τον τρόπο

αυτό αποτελεσµατικότερη λειτουργία και ανάπτυξη. 

Η Alpha Bank Skopje επικεντρώνει την πολιτική της

στην βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου,

στην εισπραξιµότητα των καθυστερηµένων οφειλών

και στην ισόρροπη ανάπτυξη των εργασιών. Ιδιαί-

τερη έµφαση δόθηκε στην προώθηση νέων προϊό-

ντων µε προτεραιότητα στην άντληση καταθέσεων.

Μερικά από τα νέα καταθετικά προϊόντα είναι 

η προθεσµιακή κατάθεση «T.D. in advance», µε

καταβολή του τόκου στην αρχή, η «Alpha Progressive»,

προθεσµιακή κατάθεση µε επιτόκιο το οποίο αυξάνει

κάθε µήνα, η «Alpha Monthly Income», προθεσµια -

κή κατάθεση µε µηνιαία καταβολή του τόκου και η

«Alpha Instant Deposit», προθεσµιακή κατάθεση

δωδεκάµηνης διάρκειας µε σταθερό επιτόκιο που

επιτρέπει στους καταναλωτές να λαµβάνουν το

σύνολο των αναλογούντων τόκων προκαταβολικά, 

τη στιγµή που καταθέτουν τα χρήµατά τους.

Η Alpha Bank Skopje έλαβε επίσης µέρος στην

έβδοµη ∆ιεθνή Έκθεση «Finances, Business 

Opportunities and Economic Development -

Finexpo 2009» που πραγµατοποιήθηκε στα Σκόπια.

Πρόκειται για διεθνή εµπορική έκθεση για τον

χρηµατοοικονοµικό τοµέα και τις νέες επιχειρηµατι-

 κές ευκαιρίες που έχει ως στόχο τον εκσυγχρονισµό

του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος µέσω της

αµοιβαίας ανταλλαγής γνώσεων και εµπειριών. 

Ουκρανία 

Τον Απρίλιο 2008 η Alpha Bank απέκτησε το 90% της

νεοσυσταθείσας Ουκρανικής Τραπέζης Astra Bank

OJSC και τον Ιούνιο 2008 συµµετείχε στην αύξηση του

µετοχικού κεφαλαίου της. 

Στο τέλος του 2009 η Τράπεζα είχε 23 Καταστήµατα

και 346 άτοµα Προσωπικό. Η στελέχωση γίνεται 

µε εξειδικευµένους λειτουργούς, οι οποίοι υποβοη-

θούµενοι από τα εκπαιδευτικά συστήµατα που εφαρµό-

ζονται στην Τράπεζα συµβάλλουν στις κύριες λειτουρ-

γικές και επιχειρησιακές διαδικασίες.

Πρωταρχικός στόχος της πρώτης περιόδου λειτουρ-

γίας της Astra Bank ήταν η θεµελίωση της εµπιστο-

σύνης και της φήµης της στο Ουκρανικό κοινό. Τα

νέα τραπεζικά προϊόντα που δηµιουργήθηκαν το

2009 είναι το «Automaximum», δάνειο για αγορά

αυτοκινήτων µέσω αντιπροσωπειών, το «Conveniant

Loan», ανακυκλούµενη πίστωση µικρών επιχειρή-

σεων και η χρεωστική κάρτα «Visa Debit». Παράλ-

ληλα, η Astra Bank συµµετείχε στην έκθεση αυτοκι-

νήτου στο Stolichnyj, η οποία θεωρείται µία από τις

µεγαλύτερες και σηµαντικότερες εκθέσεις αυτοκινή-

των στην Ουκρανία. Στο πλαίσιο της προσελκύσεως

πελατείας από τον χώρο των µικροµεσαίων επιχει-

ρήσεων δηµιουργήθηκε το προϊόν «All inclusive», 

το οποίο προσφέρει ολοκληρωµένες λύσεις σε

επιχειρήσεις, τόσο για λογαριασµούς καταθέσεων

όσο και για χρηµατοδοτήσεις. 

Παράλληλα, το 2009, για την ολοκληρωµένη εξυπη-

ρέτηση των πελατών δηµιουργήθηκε υπηρεσία help-

desk καθώς και υπηρεσία εξυπηρετήσεως πελατών,

ενώ εγκαταστάθηκαν ΑΤΜ σε όλα τα Καταστήµατα

του ∆ικτύου. 

Η Astra Bank επέτυχε ικανοποιητική ανάπτυξη των

εργασιών της παρά τον περιορισµένο χρόνο λειτουρ-

γίας της. Πολύ σηµαντική ήταν η δηµιουργία ενός

δικτύου συνεργατών, όπως κτηµατοµεσιτών,

ταξιδιωτικών γραφείων και αντιπροσώπων αυτοκι-

νήτων καθώς και η πραγµατοποίηση πολλών

προωθητικών ενεργειών για την ενίσχυσή του στο

µέλλον. Η συνεργασία µε καταστήµατα ηλεκτρονικών

υπηρεσιών συµβάλει στην προώθηση των εργασιών

της Τραπέζης.
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αγορά και, µέσω του δικτύου διεθνών δραστηριοτή-

των, την αναδιάταξη και επιλεκτική ανάπτυξη

χορηγήσεων βάσει προκαθορισµένων πιστωτικών

κριτηρίων, τη συγκράτηση των λειτουργικών

εξόδων, την αύξηση της παραγωγικότητος και τη

συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών προς

τους πελάτες. Βεβαίως στο δυσµενές οικονοµικό

περιβάλλον, πρωταρχική επιδίωξη αποτελεί η αποτε-

λεσµατική διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου και 

η βελτίωση του ρυθµού εισπράξεων των καθυστερη-

µένων οφειλών, ώστε να διασφαλισθεί η ποιότητα

του χαρτοφυλακίου. 

Αλβανία
Η Alpha Bank, από την έναρξη των εργασιών της 

στη χώρα το 1998, υπήρξε ένας δυναµικός εταίρος

στην ανάπτυξη του τραπεζικού τοµέως αλλά και της

τοπικής κοινωνίας. Πολλά δηµόσια έργα, όπως 

η κατασκευή της Εθνικής Οδού ∆υρραχίου-Μορίνα

και του νέου ∆ιεθνούς Αεροδροµίου των Τιράνων

«Μητέρα Τερέζα», χρηµατοδοτήθηκαν από την

Τράπεζα σε συνεργασία µε το αλβανικό κράτος ενώ

ενέργειες πραγµατοποιήθηκαν και στο πλαίσιο της

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Τραπέζης.

Σήµερα η Τράπεζα δραστηριοποιείται στην Αλβανία

µε 47 Καταστήµατα. Η λιανική τραπεζική υποστηρί-

ζεται πλέον από 62 ΑΤΜ και περισσότερα από 1.000

POS, τα οποία καλύπτουν όλες τις µεγάλες πόλεις

της χώρας. Η Alpha Bank στην Αλβανία χαίρει

εξαιρετικής φήµης για την άριστη εξυπηρέτηση των

πελατών της και την επαγγελµατική ηθική. 

Με µερίδιο αγοράς 15.5% για τις χορηγήσεις,

ενισχυµένο κατά µία ποσοστιαία µονάδα σε σχέση 

µε το 2008, τα µεγέθη εξακολουθούν να αυξάνονται

παρόλη την οικονοµική συγκυρία. Το σύνολο των

χορηγήσεων σηµείωσε αύξηση 10%. Οι επιδόσεις

αυτές είναι αποτέλεσµα συστηµατικής προσπάθειας,

η οποία υποστηρίζεται από νέα, σύγχρονα και

υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες.

Το 2009 έγινε η εισαγωγή της νέας προθεσµιακής

καταθέσεως «Alpha Christmas Surprise», κατάθεση

µε δώρο το 0,7% του ποσού, διαθέσιµο σε µία

πιστωτική κάρτα. Παράλληλα, τροποποιήθηκαν τα

χαρακτηριστικά υφισταµένων προϊόντων προκειµέ-

νου να ανταποκρίνονται πληρέστερα στις απαιτήσεις

και τις ανάγκες των πελατών µας όπως για παρά -

δειγµα οι µεταβολές στο επιτόκιο και τη διάρκεια του

καταθετικού λογαριασµού «Alpha Progressive».

Επίσης το 2009, η Alpha Bank Αλβανίας ήταν

Χορηγός των εκδηλώσεων για την εορτασµό της

επετείου συµπληρώσεως 100 ετών από τη γέννηση

του µεγάλου Έλληνα ποιητή Γιάννη Ρίτσου καθώς

και του συνεδρίου «Ελληνοαλβανικές οικονοµικές

σχέσεις, προκλήσεις και προσκλήσεις», στο οποίο

εκ των οµιλητών ήταν ο ∆ιευθυντής της Alpha Bank

Αλβανίας. 

Π.Γ.∆.Μ.

Η Alpha Bank εισήλθε στην αγορά της χώρας το

2000 µε την εξαγορά της Kreditna Banka AD Skopje,

η οποία µετονοµάσθηκε σε Alpha Bank Skopje. 

Το 2009 το δίκτυο της Τραπέζης αποτελείτο από 25

Καταστήµατα εκ των οποίων 11 στα Σκόπια και 14 

σε διάφορες περιοχές της χώρας ενώ το Προσωπικό

ανήρχετο σε 265 άτοµα. 

Το 2009 ήταν µία χρονιά οργανωτικών αλλαγών 

για την Τράπεζα. Μεταξύ αυτών αναφέρεται το νέο

οργανόγραµµα µε ενίσχυση των µονάδων λιανικής

τραπεζικής και διαχειρίσεως κινδύνων και 

η µεταστέγαση των κεντρικών γραφείων σε νέα

τοποθεσία, στην καρδιά της πόλεως των Σκοπίων.

Στο νέο κεντρικό κτήριο βρίσκονται πλέον όλες οι

∆ιευθύνσεις που σχετίζονται µε τα προϊόντα και τους
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κιο δανείων αυτής της κατηγορίας ανήρχετο, στο

τέλος του έτους σε Ευρώ 5,7 δισ., σηµειώνοντας

αύξηση 2%. Στα Επιχειρηµατικά Κέντρα υπάγονται

πελάτες-επιχειρήσεις µεσαίου µεγέθους µε συνολικά

πιστωτικά όρια µεγαλύτερα του Ευρώ 1 εκατ. ή µε

συνολικό κύκλο εργασιών µεγαλύτερο των Ευρώ 

2,5 εκατ. και µέχρι Ευρώ 75 εκατ. και συνολικά µέσα

υπόλοιπα επιχειρηµατικών χρηµατοδοτήσεων

µεγαλύτερα των Ευρώ 300 χιλ.

Για την έγκαιρη διάγνωση των προβληµάτων ρευστό-

τητας των πιστούχων και τη διατήρηση της ποιότητας

του χαρτοφυλακίου εκπονήθηκε νέος κανονισµός

καθυστερήσεων µεγάλων και µεσαίων επιχειρήσεων

και εκδόθηκε εγκύκλιος µε την οποία προσδιορίζο-

νται τα κριτήρια για τον χαρακτηρισµό των πιστοδο-

τήσεων ως ρυθµίσεις ή αναδιαρθρώσεις, σύµφωνα

µε σχετική οδηγία της Τραπέζης της Ελλάδος.

Στο πλαίσιο ενισχύσεως των Μικρών και Μεσαίων

επιχειρήσεων, η Τράπεζα υπέγραψε σύµβαση συνερ-

γασίας µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

(ΕΤΕπ). Τα εν λόγω δάνεια χορηγούνται στους δικαι-

ούχους µε ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους και χωρίς να

επιβαρύνονται µε την εισφορά του Ν.128/75. Μέχρι

31.12.2009 έχουν εγκριθεί 257 δάνεια µέσω ΕΤΕπ

συνολικού ύψους Ευρώ 355 εκατ. από τα οποία

εκταµιεύθηκαν 188 δάνεια, ύψους Ευρώ 233 εκατ.

Όσον αφορά τα προϊόντα, µε σκοπό την πληρέστερη

κάλυψη των χρηµατοδοτικών αναγκών των Πελατών

Επιχειρήσεων της Τραπέζης, δηµιουργήθηκαν οι δύο

νέοι προνοµιακοί λογαριασµοί «Alpha 670» (τρεχού-

µενος προνοµιακός) και «Alpha 671» (δανειακός

προνοµιακός). 

∆εδοµένου του οικονοµικού περιβάλλοντος στόχος

της Τραπέζης είναι η στήριξη και ενίσχυση των

επιχειρήσεων στο πλαίσιο της διαµορφωµένης πολιτι-

κής, µε γνώµονα την εξυπηρέτηση και την παροχή

υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και προϊόντων. Ιδιαί-

τερη έµφαση δίδεται στη διατήρηση της ποιότητας

του χαρτοφυλακίου, στη ρευστότητα και στο ελεγχό-

µενο κόστος. Τα Επιχειρηµατικά Κέντρα, στελεχω-

µένα µε άρτια εκπαιδευµένο Προσωπικό, παρέχουν

σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες, για να καλύπτουν

συνολικά τις ανάγκες των πελατών. Στόχος είναι, 

η αύξηση των µεγεθών και των εσόδων της 

Τραπέζης µέσω της διαχειρίσεως του υφιστάµενου

πελατολογίου, η προσέγγιση νέων πελατών και 

η ανάπτυξη σταυροειδών πωλήσεων µε έµφαση σε

χρηµατοδοτικά προϊόντα leasing και factoring. Επίσης

επιδιώκεται η διασφάλιση και περαιτέρω βελτίωση

της ποιότητας του χαρτοφυλακίου µέσω της

συνεχούς αξιολογήσεως της πιστοληπτικής ικανότη-

τας των πελατών, του άµεσου εντοπισµού τυχόν

προβληµάτων και της ταχείας επιλύσεώς τους.

Χρηµατοδότηση Ναυτιλίας

Η Τράπεζα δραστηριοποιείται µε επιτυχία στον χώρο

της ναυτιλίας τα τελευταία δώδεκα έτη. Παρέχεται

χρηµατοδότηση αλλά και άλλα εξειδικευµένα χρηµα-

τοοικονοµικά προϊόντα και υπηρεσίες στα µεγαλύ-

τερα ονόµατα της ελληνόκτητης ποντοπόρου ναυτι-

λίας και της ελληνικής ακτοπλοΐας. Το πελατολόγιο

της Τραπέζης αποτελείται από 150 οµίλους εκ των

οποίων χρηµατοδοτούνται οι 60.

Το 2009 παρουσιάσθηκε σταδιακή και αργή

ανάκαµψη, µετά την απότοµη και µεγάλη πτώση του

2008, σε βιώσιµο πλέον επίπεδο ναύλων στην

αγορά ξηρού φορτίου. Παραµένουν ακόµη σε χαµηλό

επίπεδο οι ναύλοι στην αγορά του υγρού φορτίου και

στην αγορά των containers, ενώ υπάρχει περιορι-

σµένη ρευστότητα στη ναυτιλιακή τραπεζική αγορά

σε παγκόσµιο επίπεδο και επιλεκτική διάθεσή της,

σχεδόν αποκλειστικά σε υφιστάµενη πελατεία. 

47

2. Τοµείς ∆ραστηριότητος 

Την 31.12.2009 τα υπόλοιπα χορηγήσεων και καταθέ-

σεων ανήλθαν σε Ευρώ 60 εκατ. και Ευρώ 32 εκατ.

αντιστοίχως. Η εφαρµογή αυστηρών κριτηρίων πιστω-

τικής πολιτικής συνέβαλε στην διατήρηση του δείκτη

καθυστερήσεων σε ιδιαίτερα χαµηλό επίπεδο 5% σε

σχέση µε το ευρύτερο χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον,

ενώ παράλληλα διατηρούµε έναν από τους υψηλότε-

ρους δείκτες ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας

για τα δεδοµένα της τοπικής αγοράς.

Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις

Η Alpha Bank κατέχει ηγετική θέση στην αγορά

χρηµατοδοτήσεων µεσαίων και µεγάλων επιχειρή-

σεων ως αποτέλεσµα της παροχής υψηλής και

συνεχώς βελτιούµενης ποιότητας υπηρεσιών αλλά

και της δηµιουργίας µακροχρόνιων σχέσεων

εµπιστοσύνης µε αυτό το υψηλών απαιτήσεων τµήµα

της αγοράς. Συνολικά, σε επίπεδο Οµίλου, το

υπόλοιπο χρηµατοδοτήσεων προς µεσαίες και

µεγάλες επιχειρήσεις ανήλθε την 31.12.2009 σε

Ευρώ 26 δισ. σηµειώνοντας αύξηση 1,5%.

Η ∆ιεύθυνση Corporate Banking διαχειρίζεται και

συντονίζει τις σχέσεις της Τραπέζης µε µεγάλους

επιχειρηµατικούς οµίλους (µε κύκλο εργασιών άνω

των Ευρώ 75 εκατ.), στην Ελλάδα και στο εξωτε-

ρικό. Σήµερα διαχειρίζεται 181 Οµίλους επιχειρή-

σεων που διακρίνονται για την εγχώρια ή/και τη

διεθνή δραστηριότητά τους.

Στη διάρκεια του 2009 και κάτω από τις δυσµενείς

χρηµατοπιστωτικές και οικονοµικές συνθήκες που

χαρακτήρισαν τη διεθνή και την ελληνική οικονοµία,

δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στην ενίσχυση της

ασφάλειας των απαιτήσεων της Τραπέζης, στις

αναγκαίες ανατιµολογήσεις στοιχείων του 

ενεργητικού, στην αύξηση της ρευστότητάς της 

και στην περαιτέρω ενίσχυση των σταυροειδών

πωλήσεων. 

Ειδικότερα το 2009, το συνολικό υπόλοιπο των

πιστοδοτήσεων που διαχειρίστηκε η Μονάδα

Corporate Banking διαµορφώθηκε σε Ευρώ 5,1 δισ. 

Η υποστήριξη των χρηµατοδοτικών αναγκών των

επιχειρήσεων, σε ένα ιδιαίτερα δυσµενές χρηµατο-

οικονοµικό περιβάλλον και σηµαντικά αυξηµένου

κόστους χρήµατος, συνδυάσθηκε αποτελεσµατικά µε

την προσεκτική και σταδιακή ανατιµολόγηση του

πιστωτικού κινδύνου και µε την αναγκαία επαύξηση

των εξασφαλίσεων. Αποτέλεσµα ήταν η διατήρηση

της αποδοτικότητας και της ποιότητας του χαρτοφυ-

λακίου σε ικανοποιητικό επίπεδο. 

Οι σχέσεις µε τη µεγάλη πελατεία δηµιουργούν

πολλαπλές συνεργασίες µε σηµαντικότερη και για

την παρελθούσα χρήση την αύξηση των καταθέσεων

πελατών (κατά 25% σε µέσο ετήσιο όρο), µέσω των

οποίων χρηµατοδοτήθηκε η ανάπτυξη των εργασιών

χορηγήσεων, αλλά δηµιουργήθηκε και πρόσθετη

ρευστότητα στην Τράπεζα. 

Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στην ανάπτυξη εργασιών

λιανικής τραπεζικής µε την αξιοποίηση των δυνατο-

τήτων των µεγάλων corporate πελατών. Μέσω των

συνεργασιών µε µεγάλες επιχειρήσεις προωθήθηκαν

προϊόντα retail banking, όπως δάνεια αγοράς αυτοκι-

νήτου, άνοιγµα και διατήρηση λογαριασµών µισθοδο-

σίας και γενικά προϊόντα καταναλωτικής πίστεως. 

Στον τοµέα των εργασιών µε τις µεσαίες επιχειρή-

σεις, από τον Οκτώβριο 2009, όταν η Τράπεζα

προέβη σε αλλαγή του οργανωτικού της σχήµατος, 

η ∆ιεύθυνση Επιχειρηµατικών Κέντρων εποπτεύει

και συντονίζει τις δραστηριότητες των δέκα 

Επιχειρηµατικών Κέντρων, τα οποία εξυπηρετούν

περίπου 6.600 µεσαίες επιχειρήσεις. Το χαρτοφυλά-
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• Αναχρηµατοδότηση υφισταµένων συµβάσεων

ακινήτων (refinancing),

• Προώθηση των ειδικών προϊόντων για ελεύθε-

 ρους επαγγελµατίες, µικροµεσαίες επιχειρήσεις

και νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις. 

Παράλληλα αναµένεται η επέκταση της αγοράς

leasing σε τοµείς της οικονοµίας που εκτιµάται ότι

θα έχουν σηµαντική ανάπτυξη τα επόµενα έτη, όταν

θα το επιτρέψει η δηµοσιονοµική κατάσταση της

χώρας, όπως είναι η παραγωγή εναλλακτικών

µορφών ενέργειας, η περιβαλλοντική τεχνολογία µε

έµφαση στην πράσινη ανάπτυξη, οι µεταφορές και 

τα έργα υποδοµής.

Εργασίες Factoring

Η Τράπεζα, µέσω της ABC Factors, δραστηριοποιείται

σε υπηρεσίες factoring τα τελευταία 15 έτη. 

Το 2009 οι εργασίες factoring στην Ελλάδα κινήθη-

καν στο επίπεδο του 2008, µε συνολικό κύκλο

εργασιών περίπου Ευρώ 10,6 δισ. Η ζήτηση εκ

µέρους των ελληνικών επιχειρήσεων προήλθε από

την ανάγκη εξυγιάνσεως του εµπορικού τους κυκλώ-

µατος σε δύσκολες συνθήκες αγοράς εξαιτίας της

οικονοµικής κρίσεως, µε αυξηµένους πιστωτικούς

κινδύνους και κινδύνους ρευστότητος. Σε αυτό το

περιβάλλον και µε διαφοροποιηµένες απαιτήσεις ως

προς τον ελεγκτικό τοµέα µετά την υιοθέτηση των

∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, το factoring είναι

εκείνο το χρηµατοοικονοµικό µέσον που παρέχει

ολοκληρωµένες λύσεις σε τόσο σύνθετα προβλήµατα.

Με τις συνθήκες που επικράτησαν το 2009, τα αποτε-

λέσµατα της ΑΒC Factors κρίνονται ικανοποιητικά.

Σηµειώθηκε αύξηση των προεξοφλήσεων κατά 6,9%,

ενώ η ορθολογική διαχείριση του πιστωτικού κινδύ-

νου και η προσήλωση στην υιοθέτηση των βέλτιστων

πρακτικών, όσον αφορά τη διαχείριση των κινδύνων,

επέτρεψε στην Εταιρία να διατηρήσει τις αποµειωµέ-

νες απαιτήσεις κατά πελατών στο 0,62% των συνολι-

κών προεξοφλήσεων την 31.12.2009.

Η κατανοµή των απαιτήσεων κατά πελατών στους

επιµέρους κλάδους έχει ως εξής: Βιοµηχανία και

βιοτεχνίες (52,94%), Χονδρικό και λιανικό εµπόριο

(37,16%), Κατασκευαστικές, τεχνικές και εκµετάλ-

 λευση ακίνητης περιουσίας (0,31%), Ξενοδοχεία,

τουρισµός (0,25%), Μεταφορές (1,00%), Λοιποί

κλάδοι (8,34%).

Η ABC Factors, µέλος από το 1995 της διεθνούς ενώ -

σεως Factors Chain International (FCI) επέτυχε το

2009 αύξηση των εργασιών διεθνούς factoring σε

ποσοστό 35%. Είναι η πρώτη ελληνική εταιρία

factoring που δραστηριοποιείται απευθείας σε Κύπρο,

ενώ παράλληλα παρέχει εξαγωγικό factoring σε επιχει-

ρήσεις στη Βουλγαρία και Ρουµανία µε προοπτι κή

πλήρους λειτουργίας στις χώρες αυτές από το 2011.

Στο πλαίσιο πλήρους δραστηριοποιήσεώς της στις

υπηρεσίες Commercial Finance, έγινε µέλος το 2006

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

παροχή υπηρεσιών forfaiting σε διεθνές επίπεδο. 

Αναλυτικότερα, οι υπηρεσίες που προσφέρει η ABC

Factors είναι: 

• Εγχώριο Factoring µε Αναγωγή

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που εδρεύουν και

δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά, έχουν

πελάτες µε τους οποίους συνεργάζονται σε µόνιµη

βάση και ενδιαφέρονται για την παροχή δέσµης

υπηρεσιών, όπως άµεση χρηµατοδότηση µε

προεξόφληση των τιµολογηµένων απαιτήσεων,

αξιολόγηση φερεγγυότητας των πελατών της

επιχειρήσεως και αποτελεσµατική διαχείριση και

είσπραξη των απαιτήσεων. Η ABC Factors µεριµνά

για την τήρηση της πιστωτικής πολιτικής που
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Υπό αυτές τις συνθήκες η Alpha Bank εφαρµόζει

συντηρητική πολιτική και παρακολουθεί στενά τις

εξελίξεις σε όλους τους κλάδους της ναυτιλίας.

Το χαρτοφυλάκιο την 31 ∆εκεµβρίου 2009, µε ετήσια

αύξηση 3,5% και δανειακά υπόλοιπα ύψους Ευρώ 1,68

δισ., συνεχίζει να είναι στο σύνολό του ενήµερο µε

υψηλής ποιότητος πελατολόγιο. Το 50% των υπολοί-

πων αφορά χρηµατοδοτήσεις πλοίων µεταφοράς ξηρού

φορτίου, το 35% δεξαµενόπλοια, το 7% πλοία µεταφο-

ράς εµπορευµατοκιβωτίων, το 7% αφορά χρηµατοδο-

τήσεις εταιριών ακτοπλοΐας και το 1% τουριστικά

σκάφη. Η διάρθρωση του χαρτοφυλακίου, ανά είδος

χρηµατοδοτήσεως, διακρίνεται σε διµερή δάνεια 69%

και σε κοινοπρακτικά δάνεια και club deals 31%.

Αξιοσηµείωτη είναι η συµβολή των ναυτιλιακών

πελατών στη ρευστότητα της Τραπέζης καθώς 

οι καταθέσεις στο τέλος του 2009 ανήλθαν στο ιστο -

ρικά υψηλό επίπεδο των Ευρώ 2,16 δισ. Ανάλογη

ήταν και η εξέλιξη των παράλληλων εργασιών, ενώ

δόθηκε έµφαση και στις σταυροειδείς πωλήσεις µε

τους τοµείς Private Banking, Project Finance, στεγα-

στικής πίστεως κ.λπ.

Παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις της αγοράς

και εφαρµόζοντας συντηρητική πολιτική, για το 2010

στόχος της Τραπέζης είναι η διατήρηση και αξιοποί-

ηση της υφιστάµενης πελατειακής βάσεως µε προσε-

κτική εξάπλωση σε νέους πελάτες (µεσαίας αγοράς

καθώς και µη-Ελληνικών συµφερόντων) εφόσον

εµφανίσουν οι αγορές σαφή σηµάδια ανακάµψεως. 

Χρηµατοδοτική Μίσθωση

Οι επιπτώσεις της συνεχιζόµενης διεθνούς χρηµατοπι-

στωτικής κρίσεως στην οικονοµία σε συνδυασµό µε

την κακή δηµοσιονοµική κατάσταση της χώρας µας,

όπως ήταν φυσικό, επηρέασαν και τον κλάδο των

χρηµατοδοτικών µισθώσεων. Η αύξηση του κόστους

χρήµατος µε συνεπακόλουθο την περιορισµένη

προσφορά κεφαλαίων οδήγησε στην αυστηρότερη

πολιτική χορηγήσεων µε συνέπεια την πτώση του

ρυθµού πιστωτικής επεκτάσεως. Πέραν τούτου πιέσεις

σηµειώθηκαν και θα ενταθούν ακόµη περισσότερο από

την αύξηση του πιστωτικού κινδύνου λόγω της αναµε-

νόµενης µεγαλύτερης υφέσεως της οικονοµίας.

Ως εκ τούτου, οι εργασίες της Τραπέζης προσανατο-

λίσθηκαν στην υιοθέτηση συντηρητικής πολιτικής

χρηµατοδοτήσεων στοχεύοντας σε επιλεκτικές

χρηµατοδοτήσεις που να εξασφαλίζουν χαµηλό

κίνδυνο. Συνέπεια αυτής της αµυντικής θέσεως ήταν

η µείωση των νέων συµβάσεων, τάση που ενδεχοµέ-

νως να διαρκέσει και το 2010.

Συγκεκριµένα, την 31.12.2009 η Alpha Leasing

διαµόρφωσε χαρτοφυλάκιο απαιτήσεων από χρηµα-

τοδοτικές µισθώσεις ύψους Ευρώ 1.234 εκατ. έναντι

των οποίων έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη αποµειώ-

σεων Ευρώ 28,3 εκατ. 

H Alpha Leasing, στο πλαίσιο των ενεργειών του

Οµίλου για άντληση ρευστότητας προχώρησε στην

τιτλοποίηση µέρους του χαρτοφυλακίου των απαιτή-

σεών της από χρηµατοδοτικές µισθώσεις ύψους

Ευρώ 475 εκατ. η οποία ολοκληρώθηκε επιτυχώς

εντός του 2009. 

Παρά την αρνητική συγκυρία για την πορεία της

αγοράς leasing, η εταιρία προσδοκά να διατηρήσει

την ηγετική της θέση στην εγχώρια αγορά µε την ήδη

δοκιµασµένη πρακτική προσελκύσεως πελατείας

υγιούς οικονοµικής βάσεως, ήτοι µε:

• Ενεργοποίηση των συνεργασιών µε επιλεγµένους

προµηθευτές (vendor leasing), γραφεία συµβούλων

για την προσέλκυση νέας πελατείας και δικαιοπα-

ρόχους (franchisers),

• Σχεδιασµό νέων προϊόντων,
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δηµιουργήσει τις προοπτικές για την περαιτέρω

δυναµική ανάπτυξη των εργασιών της ABC Factors,

τόσο στην ελληνική όσο και στην αγορά της Νοτιο-

ανατολικής Ευρώπης.

∆ιαχείριση Χαρτοφυλακίου και 
Ασφαλιστικές Εργασίες

Αµοιβαία Κεφάλαια 

Η εγχώρια αγορά αµοιβαίων κεφαλαίων παρουσίασε

το 2009 αρνητική πορεία αναφορικά µε το ισοζύγιο

εισροών-εκροών και παρά το γεγονός ότι τα συνολικά

υπό διαχείριση κεφάλαια σηµείωσαν µικρή άνοδο

εξαιτίας της ανατιµήσεως των αξιογράφων (συνεπεία

της θετικής πορείας των αγορών). Σε σχέση βέβαια

µε το 2008, που σηµειώθηκε µείωση κατά 58% λόγω

αθρόων εξαγορών, η πορεία αυτή µπορεί να χαρακτη-

ρισθεί ως σταθεροποιητική. Το συνολικό ενεργητικό

την 31.12.2009 διαµορφώθηκε σε Ευρώ 10,7 δισ.,

που αντιστοιχεί σε ετήσια αύξηση 2,6%. Το επενδυ-

τικό κλίµα στην αγορά των εγχώριων αµοιβαίων

κεφαλαίων παρέµεινε αρνητικό καθώς σηµειώθηκαν

καθαρές εκροές Ευρώ 595 εκατ. Η διάθεση του

επενδυτικού κοινού για µακροπρόθεσµες τοποθετή-

σεις εµφανίζεται δυσµενής καθώς, εξαιρώντας 

τα αµοιβαία κεφάλαια διαχειρίσεως διαθεσίµων, 

οι καθαρές εκροές σε οµολογιακά/µικτά/µετοχικά

αµοιβαία κεφάλαια ανήλθαν σε Ευρώ 104 εκατ.

Σε αυτή την αρνητική συγκυρία, το ενεργητικό της

Alpha Asset Management Α.Ε.∆.Α.Κ. την

31.12.2009, διαµορφώθηκε στα Ευρώ 1,74 δισ.

έναντι Ευρώ 1,87 δισ. την 31.12.2008. Η µείωση

ενεργητικού οφείλεται σε ισχυρές εκροές Ευρώ 312

εκατ. το πρώτο τρίµηνο του έτους, κυρίως από

διαχειρίσεως διαθεσίµων και οµολογιακά αµοιβαία

κεφάλαια, σε συνέχεια των µεγάλων εκροών που

είχαν οι κατηγορίες αυτές κατά το 2008. Η εταιρία

διατήρησε την τρίτη θέση µε βάση το µερίδιο

αγοράς, µε ποσοστό 16,3%, ενώ εξακολουθεί να

βρίσκεται στην πρώτη θέση σε ό,τι αφορά τα

συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια σε ελληνικές

µετοχές, µε ενεργητικό Ευρώ 513 εκατ. την

31.12.2009. Σηµαντική διαφοροποίηση σε σχέση µε

την αγορά αποτελεί το γεγονός ότι στα Alpha Μικτά

Αµοιβαία Κεφάλαια (κατηγορία η οποία προωθήθηκε

ενεργά, δεδοµένης της µεταβλητότητας των αγορών

και της µειωµένης διαθέσεως για ανάληψη κινδύνου

από πλευράς πελατών) σηµειώθηκαν θετικές

καθαρές εισροές Ευρώ 46 εκατ., ενώ η αγορά στο

σύνολό της παρουσίασε καθαρές εκροές.

Στις σηµαντικές ενέργειες του 2009 περιλαµβάνεται

µεταξύ άλλων µία εκτεταµένη αναδιάρθρωση των

αµοιβαίων κεφαλαίων της Alpha Bank µε σκοπό τον

εξορθολογισµό του υφιστάµενου προϊοντικού µίγµα-

τος καθώς και τη δηµιουργία νέων προϊόντων µε

θετικές προοπτικές και απήχηση. Οι µεταβολές

συντελέσθηκαν µέσω συγχωνεύσεων, αλλαγών

σκοπού καθώς και δηµιουργίας νέων αµοιβαίων

κεφαλαίων. Συγκεκριµένα, το 2009 συγχωνεύθηκαν

δέκα αµοιβαία κεφάλαια διά απορροφήσεως του

ενεργητικού τους από άλλα. Οι συγχωνεύσεις κρίθη-

καν αναγκαίες είτε λόγω παρεµφερούς επενδυτικού

σκοπού είτε λόγω ελλείψεως απηχήσεως στο

επενδυτικό κοινό. Οι συγχωνεύσεις αυτές θα επιφέ-

ρουν σηµαντική λειτουργική οικονοµία, ενώ αναµέ-

νεται και να διευκολύνουν τη διαδικασία πωλήσεων. 

Επίσης παρακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις και

προοπτικές, δηµιουργήθηκαν νέα αµοιβαία κεφάλαια.

Τα τρία νέα αµοιβαία κεφάλαια υψηλής προστιθέµενης

αξίας είναι τα «Alpha Fund of Funds Cosmos Stars

BRIC Μετοχικό Εξωτερικού» (που επενδύει στις

σηµαντικότερες αναδυόµενες χώρες), «Alpha Energy
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ισχύει µεταξύ της επιχειρήσεως και των πελατών

της και εφαρµόζει τυχόν διαφοροποίησή της µόνο

µε τη σύµφωνη αποδοχή της επιχειρήσεως.

• Εγχώριο Factoring χωρίς Αναγωγή

Προκειµένου να εξασφαλισθεί η εύρυθµη λειτουρ-

γία της επιχειρήσεως, παρέχονται οι ανωτέρω

υπηρεσίες, όπως επιπρόσθετα προσφέρεται

ασφαλιστική κάλυψη κατά του πιστωτικού κινδύ-

νου όπου µπορεί να προκύψει λόγω αφερεγγυότη-

τας των πελατών.

• Reverse Factoring 

Η ABC Factors παρέχει υπηρεσίες factoring σε

προµηθευτές αγαθών και υπηρεσιών εφόσον

ζητηθεί από τους οφειλέτες (αγοραστές), οι οποίοι

χαίρουν υψηλής πιστωτικής και συναλλακτικής

αξιοπιστίας επιτυγχάνοντας επέκταση του χρόνου

αποπληρωµής για τους αγοραστές ενώ µετατρέπο-

νται οι πωλήσεις σε µετρητά.

• Προεξόφληση Τιµολογίων

Η προεξόφληση τιµολογίων απευθύνεται υπό

ειδικούς όρους και προϋποθέσεις σε επιχειρήσεις

οι οποίες έχουν οργανωµένο σύστηµα εισπράξεως

και ελέγχου των απαιτήσεών τους και χρειάζονται

µόνο να αντλήσουν ρευστότητα µέσω της προεξο-

φλήσεως των απαιτήσεών τους.

• Λογιστική Παρακολούθηση, ∆ιαχείριση και

Είσπραξη

Η υπηρεσία απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δεν

παρουσιάζουν ανάγκη ρευστότητας, αλλά έχουν

ανάγκη για διαχείριση, λογιστική παρακολούθηση

και είσπραξη των απαιτήσεών τους. Επιτρέπεται

µε αυτόν τον τρόπο στην επιχείρηση να επικε-

ντρωθεί κυρίως στην ανάπτυξη των πωλήσεών

της. Με την αξιόπιστη υποστήριξη της ABC

Factors, η επιχειρηµατική δραστηριότητα των

εταιριών απλοποιείται και δεν κινδυνεύουν οι

αναπτυξιακοί τους στόχοι.

• Εισαγωγικό Factoring

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που εισάγουν

εµπορεύµατα ή υπηρεσίες από το εξωτερικό. Τους

παρέχεται η δυνατότητα παροχής πιστωτικού ορίου

στους ξένους προµηθευτές τους, αλλά και πλήρης

διαχείριση της εισπράξεως των τιµολογίων και

αποδόσεως αυτών στους προµηθευτές.

• Εξαγωγικό Factoring

Στις επιχειρήσεις µε εξαγωγική δραστηριότητα

παρέχεται χρηµατοδότηση µέσω άµεσης προεξο-

φλήσεως των ανοικτών επί πιστώσει απαιτήσεων,

αποτελεσµατική διαχείριση και είσπραξη αυτών,

βοηθώντας στη µείωση των ηµερών εισπράξεως.

Ακόµη, παρέχεται πλήρης κάλυψη (100%) του

πιστωτικού κινδύνου των αγοραστών, ευελιξία 

στη αντιµετώπιση τυχόν προβληµάτων που προκύ-

πτουν από τις συναλλακτικές συνήθειες και τους

νόµους κάθε χώρας καθώς και νοµική υποστήριξη

στη διεκδίκηση εκχωρηµένων απαιτήσεων.

• Forfaiting

Είναι ένα σύγχρονο εργαλείο αναπτύξεως των

πωλήσεων, το οποίο παράλληλα βελτιώνει την

ταµειακή ρευστότητα και µειώνει τον κίνδυνο.

Απευθύνεται κυρίως σε εξαγωγικού χαρακτήρα

επιχειρήσεις. Παρέχει ευελιξία στη διαµόρφωση

της πιστωτικής πολιτικής των εν λόγω επιχειρή-

σεων, χωρίς τη δέσµευση που οφείλεται σε όρια

χρηµατοδοτήσεως. Επιπλέον, παρέχει κάλυψη του

πιστωτικού καθώς και του επιτοκιακού/συναλλαγ-

µατικού κινδύνου.

Η υιοθέτηση νέων σύνθετων προϊόντων factoring,

τα οποία συνιστούν σύγχρονες µορφές διαχειρίσεως

του ενεργητικού των ελληνικών επιχειρήσεων, έχει
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ασφαλιστική εταιρία Alpha Life. Βεβαίως παραµέ-

νουµε προσηλωµένοι, στην πάγια πολιτική µας για

παροχή ολοκληρωµένων επενδυτικών λύσεων προς

τους πελάτες, εµπλουτίζοντας τα αµοιβαία κεφάλαια

που διαθέτουµε µε νέα ανταγωνιστικά προϊόντα που

ανταποκρίνονται στις συνεχώς µεταβαλλόµενες

ανάγκες των επενδυτών.

Private Banking

Η Alpha Bank, πρωτοπόρος στις υπηρεσίες Private

Banking στην Ελλάδα, παρέχει από το 1993 ολοκλη-

ρωµένες υπηρεσίες διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου

καθώς και τραπεζικές υπηρεσίες σε ιδιώτες πελάτες

µε υψηλή οικονοµική επιφάνεια. 

Σήµερα η Alpha Bank διαθέτει δίκτυο 14 Κέντρων

Private Banking σε όλη την Ελλάδα, το πλέον

εκτεταµένο δίκτυο εξυπηρετήσεως πελατών σε

σχέση µε τον ανταγωνισµό και µία Μονάδα στο

Λονδίνο. Το δίκτυο αυτό είναι στελεχωµένο µε 100

εξειδικευµένους και πιστοποιηµένους επενδυτικούς

συµβούλους, οι οποίοι ασχολούνται αποκλειστικά µε

τη συµβουλευτική διαχείριση χαρτοφυλακίων

κινητής περιουσίας των πελατών.

Οι πελάτες του Private Banking της Τραπέζης έχουν

στη διάθεσή τουs ένα ευέλικτο πλαίσιο υπηρεσιών

τόσο σε επίπεδο διαχειρίσεως όσο και σε επίπεδο

συµµετοχής τους στη διαδικασία λήψεως των

επενδυτικών αποφάσεων. Έτσι ανάλογα µε τις

ανάγκες τους µπορούν να επιλέξουν οποιονδήποτε

συνδυασµό υπηρεσιών επιθυµούν για µέρος ή για 

το σύνολο του χαρτοφυλακίου τους. 

Στο πλαίσιο αυτό παρέχονται τρεις τρόποι συνεργα-

σίας ή συνδυασµόs αυτών:

• ∆ιαχείριση Χαρτοφυλακίου (Discretionary),

όπου η Τράπεζα αναλαµβάνει την εν λευκώ 

διαχείριση των κεφαλαίων των πελατών.

• Παροχή Eπενδυτικών Συµβουλών (Advisory),

όπου η Τράπεζα παρέχει συµβουλές ενεργού

διαχειρίσεως σε πελάτες, οι οποίοι λαµβάνουν 

οι ίδιοι τις τελικές επενδυτικές αποφάσεις.

• Λήψη και ∆ιαβίβαση Εντολών (Execution only),

όπου η Τράπεζα αναλαµβάνει την εκτέλεση των

εντολών πελατών, οι οποίοι επιθυµούν να παρακο-

λουθούν και να διαχειρίζονται οι ίδιοι το χαρτοφυ-

λάκιό τους.

Σε απόλυτη συµµόρφωση και µε την οδηγία MiFID, 

οι υπηρεσίες προσφέρονται αφού ληφθεί υπόψη 

το ποσό (ελάχιστο ύψος χαρτοφυλακίου Ευρώ

300.000) και ο στόχος επενδύσεως του πελάτη

(προστασία κεφαλαίου, µέγιστη δυνατή υπεραξία),

καθώς και ο χρονικός ορίζοντας, η επενδυτική του

εµπειρία, οι γνωστές ή εκτιµώµενες ταµειακές ροές

και η φορολογική ιθαγένεια.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών λειτουρ-

γεί ειδική ιστοσελίδα, µέσω της οποίας προσφέρεται

η υπηρεσία «Alpha Private Web», η οποία παρέχει τη

δυνατότητα ηλεκτρονικής ενηµερώσεως για την

πορεία του χαρτοφυλακίου των πελατών και πληρο-

φορήσεως για τις αγορές χρήµατος και κεφαλαίου.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η Alpha Bank πρωτοπορεί για

µία ακόµη φορά, αφού είναι η µόνη στην Ελλάδα που

προσφέρει αυτού του είδους την υπηρεσία.

Η αρνητική συγκυρία από τη χρηµατοπιστωτική κρίση

οδήγησε πολλούς πελάτες στην αναζήτηση υψηλών

επιτοκίων στις καταθέσεις, µε αποτέλεσµα την

αύξηση των εκροών και τη δυσκολία προσελκύσεως

νέων κεφαλαίων. Παρόλα αυτά, τα κεφάλαια υπό

διαχείριση παρουσίασαν αύξηση σε σχέση µε πέρυσι

της τάξεως του 15%, Ευρώ 4,7 δισ., η οποία οφείλε-

ται κυρίως στη βελτίωση των χρηµατιστηριακών
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Μετοχικό Εξωτερικού» (που επενδύει στον τοµέα

της ενέργειας, σε παραδοσιακές και εναλλακτικές

πηγές), και «Alpha Fund of Funds Cosmos Stars

Commodities Μετοχικό Εξωτερικού» (που επενδύει

σε ένα καλάθι εµπορευµάτων -πετρέλαιο, µέταλλα,

αγροτικά και ζωικά προϊόντα). Ακόµη, δηµιουργήθηκε

ένα νέο µικτό αµοιβαίο κεφάλαιο, το «Alpha Global

Συντηρητικό Μικτό Εξωτερικού», το οποίο συµπλη-

ρώνει τα προϊόντα που προσφέρουν έτοιµα χαρτοφυ-

λάκια κατανοµής επενδύσεων ανάλογα µε το επιθυ-

µητό «προφίλ» κινδύνου του πελάτη. 

Σε συνέχεια της δηµιουργίας τοµέα Wealth

Management σε επίπεδο Οµίλου, η Alpha Asset

Management Α.Ε.∆.Α.Κ. αναδιοργανώθηκε µε

σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου

δυναµικού, τη δηµιουργία συνεργιών στον νέο τοµέα

και τη βέλτιστη συµµόρφωση στο κανονιστικό

πλαίσιο. Εκτός από τον νέο ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο

και τα νέα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε

εµπειρία στα θέµατα διαχειρίσεως κινδύνων, η

εταιρία απέκτησε νέα δοµή µε σκοπό τη βέλτιστη

λειτουργία αναφορικά µε τις επενδυτικές αποφάσεις

και διαδικασίες στη διαχείριση αµοιβαίων κεφαλαίων

και θεσµικών χαρτοφυλακίων. Έµφαση δίδεται σε

προϊόντα κατανοµής περιουσίας (asset allocation

funds) τα οποία παρέχουν στους επενδυτές έτοιµα,

αποτελεσµατικά χαρτοφυλάκια, τα οποία ενσωµατώ-

νουν άµεσα τις απόψεις της εταιρίας και διευκολύ-

νουν το έργο των πωλητών. Επίσης, πραγµατοποιή-

θηκε αναδιοργάνωση των επενδυτικών επιτροπών

και αναβάθµιση του τοµέα εργασιών της Εταιρίας

ώστε να ανταποκριθεί στην υποδοµή που χρειάζεται

για διατήρηση της ποιότητας, τον εκσυγχρονισµό των

συστηµάτων και την εφαρµογή των διαδικασιών.

Εποµένως, σε ό,τι αφορά τα προϊόντα, η Alpha Asset

Management Α.Ε.∆.Α.Κ. διαθέτει 27 αµοιβαία

κεφάλαια τα οποία καλύπτουν ένα µεγάλο εύρος

επενδυτικών επιλογών. Τα προϊόντα περιλαµβάνουν

5 οµολογιακά αµοιβαία κεφάλαια, 11 µετοχικά

αµοιβαία κεφάλαια, 5 µικτά αµοιβαία κεφάλαια, 

1 αµοιβαίο κεφάλαιο διαχειρίσεως διαθεσίµων, 

1 διαπραγµατεύσιµο αµοιβαίο κεφάλαιο (ETF), 

1 αµοιβαίο κεφάλαιο σε εναλλακτικές επενδύσεις

(commodities) και 3 αµοιβαία κεφάλαια συνδεδε-

µένα µε προγράµµατα Bancassurance. Ακόµη,

παρέχεται διαχείριση απεριόριστης εντολής χαρτοφυ-

λακίων θεσµικών πελατών µέσω εξειδικευµένων

συµβάσεων. Οι επενδυτικές προτάσεις ολοκληρώνο-

νται µε δύο επιτυχηµένα στην αγορά προϊόντα, το

«Alpha Plus» που είναι συνδυασµός επιδοτούµενης

προθεσµιακής καταθέσεως και αµοιβαίων

κεφαλαίων, καθώς και το «Alpha ∆ηµιουργώ»,

πρόγραµµα τακτικών συµµετοχών µέσω πάγιας

εντολής που αποτελεί τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο

αναπτύξεως κεφαλαίου σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα.

Στον τοµέα του Bancassurance και σε συνέχεια

επιτυχηµένων ανάλογων εκδόσεων στο παρελθόν,

σε συνεργασία µε την Τράπεζα και την ΑΧΑ, εκδόθη -

κε νέο τραπεζο-ασφαλιστικό προϊόν, το επενδυτικό

σκέλος του οποίου διαχειρίζεται η Εταιρία και αφορά

επένδυση µε ορίζοντα δεκαετίας µε παράλληλα

χαρακτηριστικά προστασίας κεφαλαίου.

Για το 2010, µε ακόµη πιο δυσµενείς συνθήκες στον

χώρο του asset management, επιδίωξή µας είναι η

ανάπτυξη των εργασιών µας στη Νοτιοανατολική

Ευρώπη και η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών προς

τα Καταστήµατα σε συνεργασία µε το Private

Banking, η αναθεώρηση διαδικασιών και µηχανογρα-

φικών συστηµάτων, η προσέγγιση Ασφαλιστικών

Ταµείων µε αφορµή το επικείµενο θεσµικό πλαίσιο

που ρυθµίζει τις επενδύσεις των φορέων κοινωνι-

κής ασφαλίσεως και η συνεργασία µε τη νέα 



Το νέο πρόγραµµα έχει την ευνοϊκότερη σχέση

κόστους παροχών από όλα τα αντίστοιχα της αγοράς

και υποστηρίχθηκε µε διαφηµιστική εκστρατεία µέσω

τηλεοράσεως και ραδιοφώνου. 

Στους ιδιώτες πελάτες, ταυτόχρονα µε τις χορηγή-

σεις δανείων, διατίθενται και τραπεζοασφαλιστικά

προϊόντα προστασίας: 

• αποπληρωµής στεγαστικών δανείων («Alpha

Ασφάλιση ∆ανειολήπτη»), 

• ενυπόθηκων κατοικιών έναντι πυρός, σεισµού και

άλλων επιµέρους κινδύνων («Alpha Ασφάλιση

Κατοικίας», «Alpha Ανέγερση Κατοικίας»), 

• αποπληρωµής καταναλωτικών δανείων («Alpha

Ασφάλιση Ιδιωτών», «Πρόγραµµα Ασφάλισης

Ανοικτών Καταναλωτικών ∆ανείων»). 

Στις επιχειρήσεις προσφέρεται το πρόγραµµα

προστασίας αποπληρωµής επιχειρηµατικών δανείων

«Alpha Ασφάλιση Επιχειρηµατιών» και προγράµ-

µατα ασφαλίσεως µικρών επιχειρήσεων «Alpha

Ασφάλιση Επιχειρήσεως».

Επίσης, το τελευταίο τρίµηνο του έτους διατέθηκε το

πρώτο συνταξιοδοτικό πρόγραµµα περιοδικών

καταβολών «Alpha Εγγύηση» και η δεύτερη έκδοση

του προγράµµατος «Alpha Απόδοση».

Το «Alpha Απόδοση» είναι ειδικά σχεδιασµένο συντα-

ξιοδοτικό-επενδυτικό πρόγραµµα µακροχρόνιας

διάρκειας το οποίο εξασφαλίζει συνθήκες εξαιρετικών

αποδόσεων παρέχοντας παράλληλα καλύψεις προστα-

σίας. Το επενδυτικό σκέλος του προϊόντος συνδέεται

µε ειδικό αµοιβαίο κεφάλαιο που διαχειρίζεται η Alpha

Asset Management Α.Ε.∆.Α.Κ. Το «Alpha Εγγύηση»

είναι ένα πρόγραµµα συστηµατικής αποταµιεύσεως το

οποίο εξασφαλίζει ένα εγγυηµένο κεφάλαιο, επιπλέον

αποδόσεις από την επενδυτική διαχείριση και δυνατό-

τητα καταβολής συντάξεως στη λήξη του. 

Σε οργανωτικό επίπεδο, το 2009 οργανώθηκε

πλήρως η νέα ασφαλιστική εταιρία Alpha Life

η οποία θα δραστηριοποιηθεί καταρχάς στον χώρο των

συνταξιοδοτικών προϊόντων, µε έµφαση στη δηµιουρ-

γία προϊόντων περιοδικών καταβολών τα οποία έχουν

σηµαντική απήχηση στην ελληνική αγορά.

Επίσης οργανώθηκε και λειτουργεί µε επιτυχία ένα

εξειδικευµένο τηλεφωνικό κέντρο για θέµατα τραπε-

ζοασφαλιστικών προϊόντων (Bancassurance Help

Desk), το οποίο απαντά σε αιτήµατα και ερωτήσεις

των Καταστηµάτων και µεριµνά για την αποτελεσµα-

τική και έγκαιρη επίλυση των όποιων θεµάτων

παρουσιάζονται, ενώ ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη και

τέθηκαν παράµετροι της νέας σύγχρονης µηχανογρα-

φικής εφαρµογής WebMed Bancassurance η οποία

θα υποστηρίζει τις τραπεζοασφαλιστικές εργασίες

των Καταστηµάτων. 

Ακόµη, σχεδιάσθηκε νέα, αυτόµατη διαδικασία

εξοφλήσεως των καθυστερούµενων ασφαλίστρων

από ασφαλίσεις ενυπόθηκων κατοικιών, η οποία

βρίσκεται σε φάση υλοποιήσεως. Με στόχο την

ανάπτυξη των τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων και

τον καλύτερο συντονισµό, καθορίσθηκε ο ρόλος του

Υπευθύνου Τραπεζοασφαλιστικών Εργασιών (Υ.Τ.Ε.)

στο Κατάστηµα. Το έργο βρίσκεται σε φάση πιλοτικής

εφαρµογής σε έναν αριθµό Καταστηµάτων, ενώ

πραγµατοποιήθηκαν επισκέψεις σε Καταστήµατα σε

όλη την Ελλάδα µε στόχο την υποστήριξη των

πωλήσεων και την εκπαίδευση των Λειτουργών.

Βασικός στόχος για το 2010 είναι η ταχύτερη, σε

σχέση µε το 2009, διεύρυνση του χαρτοφυλακίου

των ασφαλιστικών εργασιών µε τη δηµιουργία νέων

προγραµµάτων όπως η εισαγωγή προϊόντος 

Ασφαλίσεως ∆όσεων ∆ανείων από ανεργία και

προσωρινή ανικανότητα καθώς και η επέκταση και

βελτίωση των προνοµίων των προγραµµάτων µας.
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αξιών. Επιπλέον, αξίζει να σηµειωθεί ότι η Alpha

Bank είναι η µόνη Τράπεζα στην Ελλάδα που

προσφέρει την υπηρεσία παροχής επενδυτικών

συµβουλών, τα κεφάλαια της οποίας ανέρχονται σε

Ευρώ 1,6 δισ. συµβάλλοντας στην αύξηση των

σταθερών εσόδων από αµοιβές διαχειρίσεως.

Το αναπτυξιακό πρόγραµµα της Τραπέζης για τις

υπηρεσίες Private Banking βασίζεται σε αρχές, οι

οποίες υιοθετούν την πελατοκεντρική προσέγγιση

και συµβάλλουν στη δηµιουργία µακροπρόθεσµων

σχέσεων µε τους πελάτες. ∆ίδεται µεγάλη σηµασία

στην προώθηση υπηρεσιών υψηλής προστιθέµενης

αξίας και καινοτοµικών προϊόντων, όχι µόνο της

Τραπέζης αλλά και προϊόντων τρίτων, µε απώτερο

στόχο την ευελιξία και ανεξαρτησία στις επενδυτικές

επιλογές. Έτσι, αξιοποιούνται συνεχώς συνεργασίες

µε χρηµατοοικονοµικούς φορείς, που έχουν ηγετική

παρουσία στον χώρο των επενδύσεων και εξειδί-

κευση στην παγκόσµια αγορά, ώστε οι πελάτες να

έχουν στη διάθεσή τους εκτεταµένες σειρές προϊό-

ντων και λύσεων που καλύπτουν όλες τις επενδυτι-

κές κατηγορίες. 

Στο πλαίσιο αυτό για την παροχή ολοκληρωµένων

υπηρεσιών διαχειρίσεως χαρτοφυλακίων και

επενδυτικών συµβουλών, η Μονάδα Private Banking

της Τραπέζης συνεργάζεται µε την Alpha Asset

Management Α.Ε.∆.Α.Κ. για τη διαµόρφωση κοινής

επενδυτικής στρατηγικής, συµµετέχοντας στην

Επενδυτική Επιτροπή.

Όσον αφορά την αύξηση των κεφαλαίων υπό διαχεί-

ριση, επικεντρωνόµαστε στην προσέλκυση νέων

κεφαλαίων τόσο από υφιστάµενους όσο και από

νέους πελάτες. Για την επίτευξη του στόχου αυτού

βάζουµε νέες βάσεις στις συνεργασίες και στον

συντονισµό για την αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση

των υπαρχουσών βασικών πηγών συστάσεως

πελατών, όπως το ∆ίκτυο της Τραπέζης, τα Επιχειρη-

µατικά Κέντρα και το Corporate Banking. 

Οι ενέργειες αυτές πρόκειται να εµπλουτισθούν µε

συστηµατική προσπάθεια προσεγγίσεως συγκεκριµέ-

νων κοινωνικών-επαγγελµατικών οµάδων µέσω

στοχευµένων συνεργασιών καθώς και µε προβολή των

προϊόντων στον οικονοµικό τύπο, στο διαδίκτυο κ.λπ.

Προκειµένου τα χαρτοφυλάκια των πελατών να

αποκτήσουν διασπορά και σε διεθνείς επενδύσεις,

γεγονός που συνιστάται σε περιόδους κρίσεων

οπότε οι επενδυτικοί κίνδυνοι είναι αυξηµένοι,

παρέχουµε υπηρεσίες και υποστηρίζουµε µε επενδυ-

τικές ιδέες σε συγκεκριµένες οµάδες προϊόντων

όπως Αµοιβαία Κεφαλαία και µετοχές εξωτερικού. 

Ασφαλιστικές Εργασίες

Οι επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσεως στην αγορά

των ασφαλίσεων ήταν ιδιαίτερα έντονες το 2009 και

εκφράσθηκαν τόσο µε τη συρρίκνωση των συνολι-

κών ασφαλίστρων ζωής για δεύτερη συνεχή χρονιά

όσο και µε ανακλήσεις αδειών ασφαλιστικών επιχει-

ρήσεων από την εποπτική αρχή. 

Στην Alpha Bank συνεχίσθηκε η αναδιάρθρωση των

ασφαλιστικών δραστηριοτήτων και η ανάπτυξη νέων

προϊόντων. Με την προώθηση του «Alpha Smart

Health», του πρώτου ασφαλιστικού προϊόντος που

συνδέεται µε πιστωτικές κάρτες, επετεύχθη ο στόχος

να υπάρχει ένα τουλάχιστον ασφαλιστικό προϊόν

αντίστοιχο σε κάθε πιστωτικό προϊόν της Τραπέζης.

Το «Alpha Smart Health» προσφέρει παροχές εξω -

νοσοκοµειακής φροντίδας (διαγνωστικές εξετάσεις,

ιατρικές επισκέψεις, οδοντιατρική φροντίδα κ.ά.)

στο ευρύτατο δίκτυο διαγνωστικών κέντρων της

Βιοϊατρικής, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει την αποπλη- 

ρωµή του χρεωστικού υπολοίπου της πιστωτικής

κάρτας σε περίπτωση απώλειας ζωής του κατόχου.
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δραστηριοποίηση άλλοτε µικρότερων εταιριών

καθώς και η δραστηριοποίηση ως εξ αποστάσεως

µελών (remote members) µερικών εκ των µεγαλυ-

τέρων χρηµατοοικονοµικών οίκων του εξωτερικού

όπως Chevreux, UBS, Merrill Lynch, Deutsche Bank,

Societe Generale. Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι τα εξ

αποστάσεως µέλη επέτυχαν συγκεντρωτικό µερίδιο

αγοράς 13,2% από 6,7% το 2008.

Ενδιαφέρον στοιχείο για το 2009 ήταν η µείωση του

βαθµού συγκεντρώσεως της αγοράς. Συγκεκριµένα,

οι 10 µεγαλύτερες εταιρίες πραγµατοποίησαν 

το 73,6% των ηµερήσιων συναλλαγών από 85,7%

το 2008 και 84,2% το 2007. Το γεγονός αυτό αποδί-

δεται στην αυξηµένη συναλλακτική δραστηριότητα

των ιδιωτών επενδυτών, οι οποίοι συνεργάζονται

και µε µικρότερες χρηµατιστηριακές εταιρίες.

Στον τοµέα των χρηµατιστηριακών εργασιών, 

η Τράπεζα δραστηριοποιείται µε την εταιρία Alpha

Finance η πορεία των εργασιών της οποίας κατά τη

διάρκεια του 2009 κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική

δεδοµένων των δυσµενών συνθηκών της αγοράς 

και της χαµηλότερης συναλλακτικής δραστηριότητας.

Το µερίδιο αγοράς αυξήθηκε στο 7,8% από 6,3% 

το 2008, µε την εταιρία να καταλαµβάνει την τέταρτη

θέση στη σχετική κατάταξη από έκτη που ήταν το 2008. 

Τα εναλλακτικά δίκτυα εξακολουθούν να παραµέ-

νουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός µας, συµµε-

τέχοντας σηµαντικά στον κύκλο εργασιών της Alpha

Bank. Για το 2009, το 51% (38% το 2008) του

όγκου συναλλαγών και το 48% (37% το 2008) των

µικτών προµηθειών ιδιωτικής πελατείας προήλθε

µέσω των δικτύων αυτών. Στοχεύουµε στον 

εµπλουτισµό των παρεχόµενων προϊόντων και

υπηρεσιών µέσω εναλλακτικών δικτύων. Η ανάπτυξη

της ιστοσελίδας της εταιρίας (www.alphafinance.gr)

ολοκληρώθηκε, ενώ δροµολογείται η επέκταση των

υπηρεσιών Alpha Phone Trading µε τη λήψη και

διαβίβαση εντολών σε αγορές µετοχών του εξωτερι-

κού. ∆ίδεται ήδη η δυνατότητα στους πελάτες µας

για διενέργεια εντολών σε µετοχές του Χρηµατιστη-

ρίου Αξιών Κύπρου µέσω internet, ενώ έχει ήδη

επίσης εγκατασταθεί νέο ηλεκτρονικό σύστηµα στο

τµήµα Εξυπηρετήσεως Πελατών CRM (Customer

Relationship Management) το οποίο βοηθά στη

βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων τηλεφω-

νικών υπηρεσιών.

Σε έρευνα που πραγµατοποίησε µία από τις εγκυρό-

τερες διεθνείς εταιρίες αξιολογήσεων, η Thomson

Reuters Extel Surveys, στην οποία συµµετέχουν 

οι µεγαλύτεροι θεσµικοί επενδυτές παγκοσµίως, 

η Alpha Finance κατέκτησε τον τίτλο της καλύτερης

οµάδας αναλυτών για την ελληνική αγορά. 

Η διάκριση αυτή δικαιώνει τις συνεχείς προσπάθειες

της Alpha Finance για την παροχή υψηλού επιπέδου

υπηρεσιών σε ξένους και εγχώριους θεσµικούς

πελάτες. 

Η Alpha Finance διευρύνει τις επενδυτικές επιλογές

των πελατών της προσφέροντας µεγάλο εύρος

προϊόντων και υπηρεσιών.

Οι επενδυτικές υπηρεσίες που παρέχονται τόσο σε

ιδιώτες όσο και σε επαγγελµατίες πελάτες είναι:

• Εισαγωγή στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και ειδική

διαπραγµάτευση στο πρώτο ∆ιαπραγµατεύσιµο

Αµοιβαίο Κεφάλαιο (∆ΑΚ) στην ελληνική αγορά.

• Πρόσβαση στην κοινή πλατφόρµα διαπραγµατεύ-

σεως µετοχών των Χρηµατιστηρίων Αθηνών και

Κύπρου, καθώς και πρόσβαση στην αγορά

παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.

• Πρόσβαση σε αγορές µετοχών και παραγώγων 

του εξωτερικού.

• ∆υνατότητα διενέργειας συναλλαγών στο 
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Επενδυτική Τραπεζική και Εργασίες
∆ιαχειρίσεως ∆ιαθεσίµων

Επενδυτική Τραπεζική και 
Χρηµατιστηριακές Εργασίες

Η επενδυτική τραπεζική εστιάσθηκε κυρίως σε

συµβου λευτικές εργασίες, τόσο προς το ∆ηµόσιο στο

πλαίσιο των ιδιωτικοποιήσεων, όσο και προς ιδιωτι-

κές επιχειρήσεις στο πλαίσιο αυξήσεων µετοχικού

κεφαλαίου, εξαγορών και συγχωνεύσεων. Το 2009

όπως και το 2008, οι συνθήκες της κεφαλαιαγοράς

δεν ευνόησαν την εισαγωγή νέων εταιριών στην

οργανωµένη αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.

Σηµαντικό γεγονός του 2009 ήταν η επιτυχής

ολοκλήρωση της αυξήσεως του µετοχικού

κεφαλαίου της Alpha Bank, µε δικαίωµα προτιµή-

σεως υπέρ των παλαιών µετόχων, ύψους Ευρώ

986,3 εκατ. Επίσης, στις εργασίες επενδυτικής

τραπεζικής που ολοκληρώθηκαν κατά το 2009,

ενδεικτικά αναφέρονται η επιτυχής αύξηση µετοχι-

κού κεφαλαίου της Hellas On Line, της ΕΛΙΝΟΙΛ, της

Τραπέζης Αττικής, της S&B, καθώς και η αύξηση του

µετοχικού κεφαλαίου της INTRAKAT. Επίσης το ίδιο

έτος ολοκληρώθηκαν συµβουλευτικές εργασίες

σχετικά µε τη δηµόσια πρόταση για τις µετοχές της

Rainbow από εταιρία του Οµίλου Infoquest, τη

δηµόσια πρόταση για τις µετοχές της Multirama από

εταιρία του Οµίλου Γερµανός, καθώς και άλλα έργα

εξαγορών και συγχωνεύσεων.

Στον τοµέα των ιδιωτικοποιήσεων, η Alpha Bank

ανέλαβε την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών

στο πλαίσιο ιδιωτικοποιήσεως της ∆ΕΠΑ.

Για το 2010, µε δεδοµένο ότι δεν αναµένεται

σύντοµα ανάκαµψη των κεφαλαιαγορών, εκτιµάται

ότι ο κύριος όγκος των εργασιών επενδυτικής

τραπεζικής θα αφορά έργα ανασυγκροτήσεως

επιχειρήσεων, κεφαλαιακής αναδιαρθρώσεως

καθώς και εξαγορές και συγχωνεύσεις. 

Όσον αφορά την ελληνική χρηµατιστηριακή αγορά,

το 2009 ξεκίνησε µε αρνητικές αποδόσεις των

µετοχικών αξιών, αλλά και µε εξαιρετικά χαµηλή

συναλλακτική δραστηριότητα. Παρόλα αυτά, η

σταδιακή εδραίωση της αντιλήψεως ότι το διεθνές

χρηµατοπιστωτικό σύστηµα θα κατορθώσει να

ξεπεράσει την κρίση, δοµώντας πιο αµυντικά τα

στοιχεία ενεργητικού του και θωρακίζοντας τα ίδια

κεφάλαιά του, είχε ως άµεσο αποτέλεσµα την

ταχύτατη ανάκαµψη των µετοχικών αξιών διεθνώς

από τα τέλη Μαρτίου και µετά, γεγονός που υποβοη-

θήθηκε και από τη νοµισµατική πολιτική που υιοθέτη-

σαν οι κεντρικές τράπεζες.

Η ελληνική χρηµατιστηριακή αγορά παρουσίασε

σηµαντική υπεραπόδοση έναντι των βασικών χρηµα-

τιστηρίων περίπου µέχρι και τα τέλη Οκτωβρίου, για

να απωλέσει στη συνέχεια σηµαντικό µέρος των

κερδών της, αφού βρέθηκε στο επίκεντρο αρνητικών

εξελίξεων στα δηµοσιονοµικά µεγέθη της χώρας. 

Ο γενικός δείκτης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών

κατέγραψε υψηλό έτους την 14.10.2009 (2.891,91

µονάδες) και χαµηλό έτους αλλά και 6 ετών την

25.2.2009 (1.521,49 µονάδες). Ο συνολικός όγκος

συναλλαγών στην αγορά µετοχών του Χρηµατιστη-

ρίου Αθηνών διαµορφώθηκε σε Ευρώ 101,7 δισ.,

µειωµένος κατά 34,9% σε σχέση µε το 2008. 

Ο ανταγωνισµός µεταξύ των χρηµατιστηριακών

εταιριών παραµένει έντονος για όλες τις οµάδες

επενδυτών (ξένους και εγχώριους θεσµικούς,

ιδιώτες). Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών

όµως, υπήρξαν αρκετές αλλαγές στη διαµόρφωση

του ανταγωνιστικού τοπίου, όπως η εξαγορά της

Π&Κ από την Εθνική, η δηµιουργία νέων εταιριών

από στελέχη του χώρου, αλλά και η πιο επιθετική
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απόλυτη επιτυχία στο τέλος του 2009 ανοίγοντας 

τον δρόµο για την απευθείας έκδοση καλυµµένων

οµολογιών από την Τράπεζα.

Στo πλαίσιο του προγράµµατος του Ελληνικού

∆ηµοσίου για την ενίσχυση της ρευστότητας της

οικονοµίας, η Alpha Bank έλαβε τις απαιτούµενες

πρωτοβουλίες συµµετέχοντας σε αυτό µε σκοπό

αφενός τη θωράκιση της ρευστότητάς της και αφετέ-

ρου την απρόσκοπτη παροχή πιστώσεων στην

πελατεία. Επιπροσθέτως, µέσω της συνεργασίας µε

την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, έναν από τους

σηµαντικότερους φορείς που εξασφαλίζουν πόρους

για την ανάπτυξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων,

συγχρηµατοδοτούµε τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα 

µε ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. 

Τέλος, αξιοσηµείωτη είναι η επαναλαµβανόµενη

διάκριση της Τραπέζης στον τοµέα της αναλύσεως

των διεθνών αγορών, όπου επί σειρά ετών κατακτά

κορυφαία θέση µεταξύ µεγάλου αριθµού πιστωτικών

ιδρυµάτων σε παγκόσµιο επίπεδο που αξιολογούνται

για τις εκτιµήσεις τους επί των συναλλαγµατικών

ισοτιµιών στα βασικά νοµίσµατα. Η διάκριση αυτή

επιβεβαιώνει µε τον καλύτερο τρόπο τη δέσµευσή

µας για παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών αναφο-

ρικά µε τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές.

Project Finance

Η Τράπεζα συµπλήρωσε το 2009 πέντε έτη επιτυ-

χούς δραστηριότητας στον τοµέα Project Finance,

κατά τη διάρκεια των οποίων ανέπτυξε χαρτοφυλά-

κιο δανείων στις βασικές χώρες παρουσίας της

στους τοµείς της ενέργειας, των ακινήτων και των

υποδοµών. 

Κατά το 2009, συνεχίσθηκε η ανοδική πορεία 

των µεγεθών του Project Finance παρά το δυσµενές

κλίµα που επικράτησε στην εγχώρια και διεθνή

αγορά. Η Τράπεζα ολοκλήρωσε µε επιτυχία 

τη διοργάνωση κοινοπρακτικών χρηµατοδοτήσεων

συνολικού ύψους Ευρώ 410 εκατ. που αφορούσαν

την ανάπτυξη ακινήτων και έργων ανανεώσιµων

πηγών ενέργειας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Το 2010 η ανάπτυξη των χρηµατοδοτήσεων Project

Finance αναµένεται να συνεχισθεί µε πιο αργούς

ρυθµούς από ό,τι το 2009. Εφόσον οι συνθήκες το

επιτρέψουν, οι δραστηριότητες του Project Finance

αναµένεται να αναπτυχθούν δίδοντας έµφαση στους

ακόλουθους τοµείς:

• Έργα υποδοµής και παραγωγής ενέργειας. 

• Έργα που θα πραγµατοποιηθούν µε τη µορφή των

Συµπράξεων µεταξύ του ∆ηµόσιου και του Ιδιωτι-

κού Τοµέα (Σ∆ΙΤ).

Έµφαση θα εξακολουθήσει να δίδεται σε επιλεγµένες

τοποθετήσεις στα Βαλκάνια, όπου οι σηµαντικές

επενδυτικές ευκαιρίες προσελκύουν το ενδιαφέρον

επενδυτών σε διεθνές επίπεδο, µετά την παρέλευση

βεβαίως της οικονοµικής κρίσεως.

Venture Capital, Equity Financing

Η Alpha Ventures ιδρύθηκε το 1990 και είναι 

η πρώτη ιδιωτική εταιρεία επιχειρηµατικού κεφαλαίου

στην Ελλάδα. Επενδύει κυρίως σε ελληνικές επιχει-

ρήσεις και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται

στον ευρύτερο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης,

µε µεγάλη ελκυστικότητα (εταιρίες µε αναπτυξιακή

δυναµική, υψηλές αποδόσεις, θετικό «προφίλ» στον

κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται, αποτελεσµατική

εσωτερική δοµή και αποτελεσµατικό management).

Το 2009 λόγω της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής

κρίσεως και της δηµοσιονοµικής καταστάσεως της

χώρας, η Alpha Ventures ακολούθησε συντηρητική

πολιτική περιορίζοντας την απευθείας επενδυτική

δραστηριότητα της σε πολύ επιλεγµένες επενδυτικές
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2. Τοµείς ∆ραστηριότητος 

Χρηµατιστήριο Αθηνών µε την παροχή πιστώσεως

από την Alpha Finance.

• ∆ραστηριοποίηση της Alpha Finance ως ειδικού

διαπραγµατευτή σε µετοχές και παράγωγα που

διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.

• Παροχή ολοκληρωµένων ηλεκτρονικών υπηρε-

σιών, είτε µέσω τηλεφώνου, είτε µέσω της ιστοσε-

λίδας www.alphafinance.gr.

• Έγκαιρη ενηµέρωση µε τεκµηριωµένες εταιρικές,

κλαδικές και µακροοικονοµικές οικονοµικές

αναλύσεις.

• Ολοκληρωµένες υπηρεσίες εκκαθαρίσεως συναλ-

λαγών και θεµατοφυλακής για το σύνολο των

εγχώριων και διεθνών αγορών.

Εργασίες ∆ιαχειρίσεως ∆ιαθεσίµων

Κατά τη διάρκεια του 2009, σε µία ευµετάβλητη

διεθνή οικονοµική συγκυρία, η Τράπεζα κατόρθωσε

να βελτιώσει την αποδοτικότητά της µέσω του Τοµέα

∆ιαχειρίσεως ∆ιαθεσίµων. Σε αυτό συνέβαλε 

η βέλτιστη οριοθέτηση και η συνετή ανάληψη των

κινδύνων που απορρέουν από τη συναλλακτική

δραστηριότητά της. 

Με προσήλωση στην αµυντική επενδυτική πολιτική

της δόθηκε έµφαση στην αποτελεσµατική διαχείριση

των χαρτοφυλακίων οµολόγων και δανείων περιορί-

ζοντας στο ελάχιστο τις όποιες συνέπειες από 

µη εξυπηρετούµενες απαιτήσεις. Ταυτόχρονα, 

η Τράπεζα εκµεταλλευόµενη την ισχυρή κεφαλαιακή

βάση της και το πλεόνασµα της ρευστότητάς της,

βελτίωσε το καθαρό έσοδο τόκων από τις επενδύ-

σεις της σε οµόλογα και δάνεια εκδοτών µε αναγνω-

ρισµένη φερεγγυότητα. Σηµειώνεται ότι και το 2009

η Τράπεζα συµµετείχε σε πλήθος οµολογιακών

εκδόσεων του Ελληνικού ∆ηµοσίου και εταιριών σε

Ελλάδα και εξωτερικό ως ανάδοχος και επενδυτής

παρά τις αντίξοες συνθήκες στις διεθνείς αγορές,

παραµένοντας στις πρώτες θέσεις της κατατάξεως

των Βασικών ∆ιαπραγµατευτών σε οµόλογα του

Ελληνικού ∆ηµοσίου. 

Βασική επιδίωξη εξακολουθεί να είναι η κάλυψη των

αναγκών των πελατών σε Ελλάδα και εξωτερικό, µε

έµφαση στη βελτίωση της ποιότητας των υφισταµέ-

νων και στην ανάπτυξη νέων χρηµατοοικονοµικών

υπηρεσιών, υποδεικνύοντας τρόπους αντιµετωπί-

σεως των κινδύνων της αγοράς. Έτσι, παρά τη συνε -

χιζόµενη δυσµενή συγκυρία στις αγορές, η Τράπεζα

επέτυχε αύξηση των µεγεθών και των εσόδων της

σε συνδυασµό µε ενδυνάµωση της εµπιστοσύνης και

της ικανοποιήσεως των πελατών. 

Η διατήρηση του πλεονάσµατος ρευστότητός της σε

υψηλά επίπεδα και η ενίσχυση και διαφοροποίηση

των πηγών αντλήσεως µεσοµακροπρόθεσµης χρηµα-

τοδοτήσεως αναδείχθηκαν σε βασικές προτεραιότη-

τες για το 2009. Προς την κατεύθυνση αυτή, και

παρά το δυσµενές περιβάλλον για τις διεθνείς

κεφαλαιαγορές, η Alpha Bank πραγµατοποίησε µε

επιτυχία δύο οµολογιακές εκδόσεις χωρίς την

εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου, ύψους Ευρώ 500

εκατ. τον Ιούνιο και Ευρώ 750 εκατ. τον Σεπτέµβριο,

διετούς και τριετούς διάρκειας αντιστοίχως. Επίσης,

επιταχύνθηκαν οι διαδικασίες τιτλοποιήσεως

στοιχείων ενεργητικού, πολλαπλασιάζοντας έτσι τις

δυνατότητες δανεισµού της προκειµένου να εξασφα-

λίσει ικανή ρευστότητα ασφαλείας για την αποφυγή

δυσµενέστερων εξελίξεων στις διεθνείς χρηµαταγο-

ρές. Σηµειώνεται ότι, στο τέλος του έτους διαθέταµε

σηµαντικά αποθέµατα ρευστότητος στην Ευρωπαϊκή

Κεντρική Τράπεζα, ύψους Ευρώ 3,5 δισ. Η εµπιστο-

σύνη των διεθνών επενδυτών πιστοποιήθηκε µε την

ολοκλήρωση της διαδικασίας απαλοιφής του όρου

περί µη εκχωρήσεως βαρών υπέρ τρίτων (negative

pledge), που ολοκληρώθηκε ταχύτατα και µε
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ευκαιρίες. Αντίθετα εντάθηκε η επενδυτική προσπά-

θεια µέσω του Alpha TANEO Fund (ATF), το οποίο

επικεντρώνεται σε µικρές καινοτόµες ανταγωνιστι-

κές επιχειρήσεις µε προοπτικές αναπτύξεως πολύ

µεγαλύτερες των αγορών δραστηριοποιήσεως τους.

Λοιπές ∆ραστηριότητες

∆ιαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

Το κύριο αντικείµενο της Alpha Αστικά Ακίνητα είναι

η διαχείριση της ακίνητης περιουσίας της Alpha

Bank και η εκµίσθωση των ακινήτων της. Με τον

καθορισµό νέας οργανωτικής δοµής για τον Όµιλο

της Alpha Bank, η Alpha Αστικά Ακίνητα επεκτείνει

τις δραστηριότητές της και στις χώρες της Νοτιο-

ανατολικής Ευρώπης όπου ο Όµιλος έχει παρουσία. 

Η Εταιρία καλύπτει όλο το εύρος των υπηρεσιών που

σχετίζονται µε τα ακίνητα και την διαχείριση αυτών.

Με την πολυετή εµπειρία και διαρκή παρουσία της

στον χώρο του Real Estate, αναλαµβάνει µε απόλυτη

επιτυχία την παροχή ολοκληρωµένων συµβουλευτι-

κών υπηρεσιών σε θέµατα εκτιµήσεως, αξιοποιή-

σεως, εκµεταλλεύσεως και διαχειρίσεως ακίνητης

περιουσίας.

Το 2009 η Εταιρία διαχειρίσθηκε 590 ακίνητα

ιδιοκτησίας Alpha Bank, ενώ στο τέλος του έτους

παρέλαβε προς διαχείριση, µε σκοπό την εν συνεχεία

πώλησή τους, είκοσι ακίνητα της Alpha Leasing.

Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις

Η Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις ιδρύθηκε το

1957 µε σκοπό την ανέγερση, λειτουργία και

εκµετάλλευση ξενοδοχειακών µονάδων υψηλών

προδιαγραφών. Είναι ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου

Hilton Αθηνών για το οποίο έχει υπογραφεί µε την

οµώνυµη διεθνή εταιρία σύµβαση διαχειρίσεως.

Μετά την πλήρη ανακαίνισή του, το 2004, το ξενοδο-

χείο έχει διαµορφώσει ένα ελκυστικό περιβάλλον

και διαθέτει άριστη εσωτερική οργάνωση και

σύγχρονο ξενοδοχειακό και τεχνολογικό εξοπλισµό.

Καλύπτει δε όλο το εύρος των ξενοδοχειακών

υπηρεσιών που απαιτεί το σύγχρονο πνεύµα στον

τοµέα της προσφοράς υπηρεσιών.

Κατά το 2009, oι επιπτώσεις της διεθνούς οικονοµι-

κής κρίσεως έγιναν αισθητές και στον εισερχόµενο

τουρισµό και ιδιαίτερα σε δύο βασικά τµήµατα της

αγοράς όπως ο επιχειρηµατικός και συνεδριακός

τουρισµός. Οι κύριοι ξενοδοχειακοί δείκτες του

Hilton Αθηνών ακολούθησαν µεν την πτωτική τάση,

κινήθηκαν όµως ελαφρώς καλύτερα σε σύγκριση µε

τους αντίστοιχους του άµεσου ανταγωνισµού.

To Hilton Αθηνών παρουσίασε οριακή κάµψη της

πληρότητας δωµατίων κατά 2,9%, έναντι µειώσεως

15% των άµεσα ανταγωνιστικών ξενοδοχείων. 

Η επιβράδυνση της ζητήσεως δωµατίων σε συνδυα-

σµό µε τις προσφορές του ανταγωνισµού δηµιούργη-

σαν έντονη πίεση για µείωση των τιµών των

δωµατίων, διαµορφώνοντας έτσι τη µέση τιµή σε

κατώτερα επίπεδα έναντι του 2008. Ως εκ τούτου 

ο κύκλος του Hilton Athens διαµορφώθηκε σε Ευρώ

35,5 εκατ., έναντι Ευρώ 42,6 εκατ. το 2008.

Σε συνεργασία µε τη διαχειρίστρια Hilton, κατεβλή-

θησαν σηµαντικές και επιτυχείς προσπάθειες για 

τη µείωση των λειτουργικών δαπανών του ξενοδο-

χείου, διαµορφώνοντας έτσι το αποτέλεσµα προ

φόρων, χρηµατοοικονοµικών και αποσβέσεων της

Εταιρίας σε κέρδη Ευρώ 9,3 εκατ. έναντι κερδών

Ευρώ 12,1 εκατ. του 2008.
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εγκατάσταση αυτών των αυτοµατοποιηµένων υπηρε-

σιών σε όλες τις Τράπεζες του Οµίλου και τα

Καταστήµατα του εξωτερικού. Η πρώτη εγκατάσταση

ολοκληρώθηκε επιτυχώς στην Alpha Bank Bulgaria

(∆εκέµβριος 2009), ενώ οι υπόλοιπες πρόκειται να

ολοκληρωθούν έως τον Ιούνιο του 2010.

Άµεσης προτεραιότητας ζήτηµα που επέτεινε 

η διεθνής χρηµατοπιστωτική κρίση ήταν η υποστή-

ριξη του έργου τιτλοποιήσεως των στοιχείων του

ενεργητικού της Τραπέζης, έργο το οποίο θα συνεχι-

σθεί και κατά το 2010, προκειµένου να εξασφαλισθεί

η απαιτούµενη ρευστότητα και να ενισχυθεί περαι-

τέρω ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας. Το 2009

υλοποιήθηκαν έργα για την υποστήριξη των τιτλοποι-

ήσεων σε χαρτοφυλάκιο πιστωτικών καρτών και

επιχειρηµατικών δανείων, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη

έργο για την έκδοση οµολογίας από την Τράπεζα µε

κάλυµµα στεγαστικά δάνεια. 

Στην υφιστάµενη υποδοµή, στην οποία υποστηρίζο-

νται οι διαδικασίες υποβολής και κεντρικής διαχειρί-

σεως αιτηµάτων χορηγήσεως καρτών και δανείων,

πραγµατοποιήθηκαν σηµαντικές τεχνικές και

λειτουργικές βελτιώσεις. Ενδεικτικά αναφέρεται 

η υλοποίηση της διασυνδέσεως της εφαρµογής µε

πρότυπο σύστηµα βαθµολογήσεως της πιστοληπτικής

ικανότητας βάσει στοιχείων της αιτήσεως στεγαστι-

κού δανείου µε στόχο την υποστήριξη της εγκριτικής

διαδικασίας. Επίσης, παρέχεται πλέον η δυνατότητα

υποβολής µέσω του δικτύου Καταστηµάτων των

αιτηµάτων διαβαθµίσεως πιστωτικού κινδύνου

µικρών επιχειρήσεων µε στόχο την ταχύτερη διεκπε-

ραίωση αιτηµάτων αξιολογήσεως της πιστοληπτικής

ικανότητας υφιστάµενων και νέων πελατών της

Τραπέζης. 

Μέρος των ενεργειών που πραγµατοποιούνται για

την προσαρµογή της Τραπέζης στο κανονιστικό

πλαίσιο αποτελεί και η αδιάλειπτη λειτουργία, σε

περίπτωση καταστροφής ή δυσλειτουργίας, µερικής

ή ολικής, του κύριου Data Centre παρέχοντας

συνεχείς υπηρεσίες διαδικτύου (Alpha Web

Banking, Alpha Trade, Web Banking θυγατρικών του

εξωτερικού, παραλαβή µισθοδοσιών, πρόσβαση στο

διαδίκτυο χρηστών Τραπέζης, κ.λπ.) µε παράλληλη

εξασφάλιση του ίδιου υψηλού επιπέδου ασφάλειας

στους χρήστες και τους πελάτες της. Για τον σκοπό

αυτό σε εξέλιξη βρίσκεται έργο σχετικά µε την

υλοποίηση της εφεδρικής διαδικτυακής πύλης και

των απαραίτητων υποδοµών ασφαλείας της στο

εφεδρικό Data Centre της Τραπέζης που θα ολοκλη-

ρωθεί εντός του 2010. 

Το έτος 2009 υλοποιήθηκαν σηµαντικές τεχνικές 

και λειτουργικές βελτιώσεις (όπως αποτίµηση του

χαρτοφυλακίου των χορηγήσεων και καταθέσεων

σύµφωνα µε το άρθρο 39 των ∆ιεθνών Λογιστικών

Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης)

προσανατολισµένες στην ταχύτερη έκδοση των

αποτελεσµάτων της Τραπέζης, ώστε το σύστηµα να

αποτελέσει ένα αποτελεσµατικό εργαλείο για τη

∆ιοίκηση, απαραίτητο στη λήψη αποφάσεων µέσα

στο σηµερινό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον

αυξηµένης αβεβαιότητας.

Τέλος, στον τοµέα της ασφάλειας, σηµαντικά έργα

ήταν η µετεγκατάσταση του εφεδρικού µηχανογρα-

φικού κέντρου σε σύγχρονες εγκαταστάσεις, η περαι-

τέρω ενίσχυση της ασφαλείας των υποδοµών

δικτύου και συστηµάτων και η κεντρική διαχείριση

αντιγράφων ασφαλείας όλων των κεντρικών συστη-

µάτων στα τρία µηχανογραφικά κέντρα της Τραπέζης. 

Aπολογισµός ∆ραστηριοτήτων 2009
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Λειτουργικός Ανασχεδιασµός

Η πολιτική της Alpha Bank για ανάπτυξη των

δραστηριοτήτων της, σε συνδυασµό µε διαρκή

αναβάθµιση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρε-

σιών, την ελαχιστοποίηση των λειτουργικών κινδύ-

νων και την αύξηση της παραγωγικότητας, υποστηρί-

ζεται από την υλοποίηση ενός εκτεταµένου

προγράµµατος λειτουργικού ανασχεδιασµού.

Κατά το έτος 2009, το πρόγραµµα αυτό διευρύνθηκε

µε ικανό αριθµό νέων έργων για την υποστήριξη των

επιχειρησιακών απαιτήσεων και την αναβάθµιση των

υποδοµών της Πληροφορικής, ώστε η Τράπεζα να

εκσυγχρονίζεται υιοθετώντας νέα τεχνολογία και

σύγχρονες µεθόδους λειτουργίας.

Ένα από τα σηµαντικότερα έργα του 2009 είναι 

η εγκατάσταση του ενιαίου συστήµατος διαχειρίσεως

πελάτη (CDI) στο ∆ίκτυο της Τραπέζης και στην

εταιρία First Data η οποία υποστηρίζει µέρος των

εργασιών µας. Επιπρόσθετα, δηµιουργήθηκε µοναδική

εγγραφή ανά φυσικό πρόσωπο-πελάτη µε τυποποιη-

µένη καταγραφή των δηµογραφικών δεδοµένων του.

Η διαδικασία ενιαίας διαχειρίσεως των δεδοµένων

των Πελατών σε επίπεδο Τραπέζης και Θυγατρικών

Εσωτερικού θα ολοκληρωθεί εντός του 2010, µε τη

δηµιουργία µοναδικών εγγραφών στο νέο σύστηµα

για κάθε νοµικό πρόσωπο και κάθε κοινή πελατειακή

µερίδα (οµάδα φυσικών προσώπων).

Στο πλαίσιο της τεχνολογικής αναβαθµίσεως των

συστηµάτων των Μονάδων µας στο εξωτερικό,

πραγµατοποιήθηκε το 2009 η εγκατάσταση του νέου

ενιαίου συστήµατος πληροφορικής Core Banking

στις Alpha Bank Albania (Φεβρουάριος 2009) και

Alpha Bank Romania (Οκτώβριος 2009). Ολοκληρώ-

θηκε έτσι µε απόλυτη επιτυχία το έργο Alphacube, 

το οποίο ως στόχο είχε την αντικατάσταση των

παλαιών συστηµάτων των Θυγατρικών µας στις

χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης σε διάστηµα

ενάµισυ ηµερολογιακού έτους. Το σύστηµα, πέραν

της υποστηρίξεως των τραπεζικών εργασιών Retail

και Corporate Banking, περιλαµβάνει την εγκατά-

σταση και λειτουργία web-banking καθώς και on-line

διασυνδέσεις µε το σύστηµα της First Data Hellas

που υποστηρίζει τις κάρτες, τα ATM και τα POS του

Οµίλου. Επίσης, το σύστηµα υποστηρίζει και τις 

οn-line διασυνδέσεις µε τα ανά χώρα συστήµατα

πληρωµών. Τέλος, προβλέπεται η διασύνδεσή του µε

συστήµατα τρίτων για να υποστηριχθούν εργασίες

προωθήσεως πωλήσεων καρτών και δανείων καθώς

και εργασίες παρακολουθήσεως καθυστερήσεων.

Εποµένως, η λειτουργία του νέου συστήµατος στις

Θυγατρικές Τράπεζες και στα Καταστήµατα του

εξωτερικού, διευκολύνει και υποστηρίζει τη

δηµιουργία ενιαίου λειτουργικού µοντέλου, καθώς

και τη γρήγορη δηµιουργία και προώθηση τραπεζι-

κών προϊόντων και υπηρεσιών. Σε αυτό το πλαίσιο

αποφασίσθηκε η εισαγωγή συστήµατος επεξεργασίας

αιτήσεων δανείων και καρτών για καλύτερη υποστή-

ριξη των απαιτούµενων λειτουργιών καθώς και

συστήµατος παρακολουθήσεως καθυστερήσεων

(collections). Έτσι, ορίσθηκε έργο µε στόχο την
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Συσκευές Αυτοµατοποιηµένης Τραπεζικής

Περιλαµβάνονται τα Αυτόµατα Ταµειολογιστικά

Μηχανήµατα (ΑΤΜ) και τα Κέντρα Αυτόµατων

Συναλλαγών (ΚΑΣ) για διενέργεια συναλλαγών µε

κατάθεση µετρητών. 

Εγκαθιστώντας τα πρώτα ΑΤΜ το 1981, πρώτη η

Alpha Bank άνοιξε τον δρόµο στη σύγχρονη τραπε-

ζική τεχνολογία στην Ελλάδα. Το 2009 επεκτείναµε

το ∆ίκτυο της Τραπέζης µε 15 νέα µηχανήµατα,

ανεβάζοντας τον αριθµό τους σε 853 (520 εγκατε-

στηµένα στα Καταστήµατα και 333 σε χώρους εκτός

των Καταστηµάτων) στα οποία διενεργήθηκε το 80%

περίπου των συναλλαγών αναλήψεων µετρητών της

Τραπέζης και διακινήθηκαν Ευρώ 8,8 δισ. Η Τράπεζα

κατέχει τη δεύτερη θέση της αγοράς µε βάση τον

µέσο µηνιαίο όρο συναλλαγών αναλήψεως ανά ΑΤΜ.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών µας, 

το 2009 πραγµατοποιήθηκαν περί τις 250 µελέτες

σκοπιµότητας για αιτήµατα σχετιζόµενα κυρίως µε

ATM εκτός Καταστηµάτων (νέες εγκαταστάσεις,

καταργήσεις, µετεγκαταστάσεις, αντικαταστάσεις,

ανανεώσεις συµβάσεων κ.λπ.). Αποτέλεσµα αυτών

ήταν η εγκατάσταση 42 νέων µηχανηµάτων και η

κατάργηση 27. Επίσης, εκπονήθηκαν απολογιστικές

µελέτες κόστους-οφέλους για το σύνολο των ΑΤΜ. 

Στο δίκτυο των Κέντρων Αυτόµατων Συναλλαγών

προστέθηκαν 35 νέες Μονάδες και ο αριθµός τους,

κατά το 2009, έφθασε τις 267. Έχει ξεκινήσει 

η σταδιακή αναβάθµιση των συσκευών µε µηχανισµό

διαχειρίσεως κερµάτων, γεγονός που επέτρεψε την

ένταξη νέων υπηρεσιών στα Κέντρα Αυτόµατων

Συναλλαγών µε σκοπό την αποµάκρυνση µεγάλου

αριθµού πληρωµών που πραγµατοποιούνται µε

µετρητά στα ταµεία των Καταστηµάτων (π.χ.

λογαριασµοί κινητής τηλεφωνίας, ∆ΕΚΟ, παρόχων

Internet, πιστωτικές κάρτες και άλλων, πλην Alpha

Bank, εκδοτών). Οι συναλλαγές στα ΚΑΣ διπλασιά-

σθηκαν σε σχέση µε το 2008 και εξυπηρετούν

περίπου το 45% των συναλλαγών πληρωµής καρτών

µε µετρητά και το 10% των συναλλαγών καταθέ-

σεων που διενεργούνται στα ταµεία των Καταστηµά-

των που είναι εγκατεστηµένα. 

Τέλος, µε τη συνεχή αναβάθµιση του συστήµατος

παρακολουθήσεως καλής λειτουργίας των ΑΤΜ και

ΚΑΣ, η Τράπεζα στοχεύει στην όσο το δυνατόν

ασφαλέστερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση των

αναγκών των πελατών.

Αlpha Web Banking

Το 1996 η Alpha Bank καθιέρωσε πρώτη τις τραπεζι-

κές συναλλαγές µέσω internet και από τότε παρέχο-

νται τραπεζικές υπηρεσίες σε ιδιώτες και σε µικρές

και µεσαίες επιχειρήσεις µέσω διαδικτύου. Ήδη, άνω

των 112.000 συνδροµητές χρησιµοποιούν τις υπηρε-

σίες αυτές, κατά 7% περισσότεροι σε σχέση µε το

προηγούµενο έτος, ενώ πραγµατοποιήθηκαν περίπου

60 εκατοµµύρια συναλλαγές, αυξηµένες κατά 17%

έναντι του 2008. 

Οι υπηρεσίες του Alpha Web Banking εµπλουτίσθη-

καν µε νέες δυνατότητες, όπως εµβάσµατα εξωτερι-

κού (σε όλες τις χώρες και σε όλα τα νοµίσµατα),

πληροφόρηση για χαρτοφυλάκια πελατών Alpha

Prime και Private Banking, διάθεση παλαιότερων

εκκαθαριστικών πιστωτικών καρτών σε µορφή 

e-statement, πληροφόρηση για τους πόντους των

καρτών Bonus κ.λπ. Επίσης, το 2009, εντάχθηκαν 

20 νέες εταιρίες και οργανισµοί στην υπηρεσία

πληρωµών οφειλών. Έτσι οι συνδροµητές έχουν 

τη δυνατότητα να πληρώνουν οφειλές τους σε 70

περίπου εταιρίες.

Alpha Web International Trade

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

τητα στους πελάτες που συνεργάζονται µε την
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Καταστήµατα και Εναλλακτικά ∆ίκτυα

∆ίκτυο Καταστηµάτων 

Η παρουσία µας τόσο στην Ελλάδα όσο και στις

χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης υποστηρίζεται

από ένα ισχυρό δίκτυο 1081 Καταστηµάτων και

Μονάδων Εξυπηρετήσεως Πελατών. Την προηγού-

µενη τριετία, η Τράπεζα ακολούθησε πολιτική

σηµαντικής επεκτάσεως της παρουσίας της τόσο στη

Νοτιοανατολική Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα. Στο

διάστηµα αυτό το ∆ίκτυο του Οµίλου σχεδόν διπλα-

σιάσθηκε µε τη λειτουργία 500 περίπου νέων

Καταστηµάτων. Λόγω της διεθνούς οικονοµικής

κρίσεως, αποφασίσθηκε για το 2009 η αναστολή της

επεκτάσεως του ∆ικτύου και έτσι ο αριθµός των

νέων Καταστηµάτων περιορίσθηκε στα 28 (15 στην

Ελλάδα και 13 στη Νοτιοανατολική Ευρώπη). Έτσι, το

∆ίκτυο των Καταστηµάτων της Alpha Bank στο τέλος

του έτους στην Ελλάδα αριθµούσε 460 Καταστήµατα

και Μονάδες Εξυπηρετήσεως Πελατών (συµπεριλαµ-

βανοµένων των Επιχειρηµατικών Κέντρων και των

14 σηµείων εξυπηρετήσεως πελατών Private

Banking). Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, διαθέτουµε

ήδη 618 Καταστήµατα. Η Alpha Bank έχει παρουσία

στο Λονδίνο µε 3 Καταστήµατα. Το εκτεταµένο

∆ίκτυο, µε παρουσία στις αστικές περιοχές αλλά και

στην ευρύτερη περιφέρεια, επιτρέπει στην Τράπεζα

να προσαρµόζεται στις ολοένα µεταβαλλόµενες

συνθήκες και ανάγκες της αγοράς. Έµφαση δίδεται

πλέον στην καλύτερη αξιοποίηση των Καταστηµάτων

µέσω της αυξήσεως της αναγνωρισιµότητας του

ονόµατoς της Alpha Bank στις τοπικές αγορές,

στοιχείο απαραίτητο για την πραγµατοποίηση του

στόχου για ταχεία ανάπτυξη των εργασιών µας στη

λιανική τραπεζική. 

Τα νέα Καταστήµατα που δηµιουργούνται, τόσο στην

Ελλάδα όσο και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, στελε-

χώνονται µε µικρότερο αριθµό Προσωπικού.

Παράλληλα µε την επέκταση του ∆ικτύου, υλοποιεί-

ται ένα εκτεταµένο πρόγραµµα ανακαινίσεων,

επεκτάσεων και µεταστεγάσεων Καταστηµάτων,

τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Μετά την

ολοκλήρωση της γενικής ανακαινίσεως και διαµορ-

φώσεως σε Εκπαιδευτικό Κέντρο του κτηρίου της

Τραπέζης στον Άγιο Στέφανο, και της κατασκευής

του κτηρίου γραφείων της Λεωφόρου Αθηνών 103,

ολοκληρώθηκαν και οι µετακινήσεις σε αυτά Κεντρι-

κών Υπηρεσιών στο πλαίσιο της νέας οργανωτικής

δοµής της Τραπέζης. 

Εναλλακτικά ∆ίκτυα

Η Alpha Bank, µε τη συνεχή εξέλιξη των εναλλα-

κτικών δικτύων προωθήσεως των προϊόντων και

υπηρεσιών της, παραµένει πρωτοπόρος στην αξιοποί-

ηση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι νέες τεχνο-

λογίες και προσφέρει αυτοµατοποιηµένη τραπεζική

εξυπηρέτηση υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας. 

Οι διαδικασίες σχεδιασµού, προωθήσεως και

υποστηρίξεως των υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπε-

ζικής πιστοποιήθηκαν τον Ιούνιο του 2009 µε βάση

το πρότυπο ISO 9001. Η µεγαλύτερη επιβράβευση

όµως, είναι η εµπιστοσύνη των πελατών στις υπηρε-

σίες εναλλακτικών δικτύων της Τραπέζης που

αποδεικνύεται από τη διαρκώς αυξανόµενη χρήση

τους. Κατά το έτος 2009, οι συναλλαγές που

εκτελούνται µέσω των υπηρεσιών ηλεκτρονικής

τραπεζικής παρουσίασαν αύξηση κατά 7% σε σχέση

µε το 2008 και αποτελούν το 45% του συνόλου των

συναλλαγών της Τραπέζης.

Τα εναλλακτικά δίκτυα και οι υπηρεσίες ηλεκτρονι-

κής τραπεζικής που προσφέρει η Τράπεζα είναι: 
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Τα στατιστικά στοιχεία για το 2009 επιβεβαιώνουν

για άλλο ένα έτος τη µεγάλη αποδοχή των εν λόγω

υπηρεσιών από τους πελάτες. Σύµφωνα µε στοιχεία

της Ελληνικής Ενώσεως Τραπεζών, από τις 18

Τράπεζες που παρέχουν υπηρεσίες Web Banking, 

η Alpha Bank κατέχει µερίδιο 25% περίπου σε

ενεργούς συνδροµητές και 40% σε εγχρήµατες

συναλλαγές.
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Τράπεζα σε εργασίες εισαγωγών/εξαγωγών να

παρακολουθούν την πορεία των σχετικών φακέλων

των διακανονισµών, να αποστέλλουν ηλεκτρονικά

αιτήµατα διακανονισµών και ενέγγυων πιστώσεων

εισαγωγών, καθώς και να αποστέλλουν ηλεκτρονικά

τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Μέχρι τέλος του

2009 είχαν ενταχθεί στην υπηρεσία 371 εταιρίες

(αύξηση 73% των συνδροµητών) και διεκπεραιώθη-

καν ηλεκτρονικά 9.700 φάκελοι εργασιών διεθνούς

εµπορίου (εισαγωγές).

Alpha Line

Πρόκειται για παροχή τραπεζικών υπηρεσιών προς

επιχειρήσεις µέσω εφαρµογής που εγκαθίσταται

στους υπολογιστές των πελατών. Με την εµπλουτι-

σµένη έκδοση Alphaline II παρέχεται η δυνατότητα

λειτουργίας σε περιβάλλον δικτύου από πολλούς

χρήστες. Οι συνδροµητές στην υπηρεσία αυτή

ανέρχονται σε 841 επιχειρήσεις.

Alpha Mobile Banking

Αφορά την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών µέσω

κινητού τηλεφώνου. Οι πελάτες µπορούν να παρακο-

λουθούν τα υπόλοιπα των λογαριασµών και των

πιστωτικών καρτών τους, να πραγµατοποιούν µετα -

φορές κεφαλαίων και πληρωµές σε τρίτους, πληρω-

µές πιστωτικών καρτών και οφειλών σε εταιρίες και

οργανισµούς. Η υπηρεσία αναβαθµίσθηκε το 2009

µε ανασχεδιασµό των συναλλαγών, νέες δυνατότη-

τες πληρωµών και έµφαση στην ασφάλεια µε χρήση

«Πρόσθετου Κωδικού Ασφαλείας». Η ανάπτυξη 

της τεχνολογίας συνδέσεως των συσκευών στο

Internet έχει καταστήσει περισσότερο εύχρηστες τις

υπηρεσίες και ενισχύει το ενδιαφέρον των πελατών

για τη συγκεκριµένη υπηρεσία. 

Alpha Phone Banking

Πρόκειται για παροχή τραπεζικών υπηρεσιών µέσω

τηλεφώνου, είτε µε χρήση του αυτόµατου συστήµατος

(IVR) επί εικοσιτετραώρου βάσεως, είτε µε τη

βοήθεια εξειδικευµένων Λειτουργών.

Ενιαίο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρετήσεως

πελατείας ιδιωτών (Call Centre)

Για τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών µέσω

τηλεφώνου, την παροχή πληροφοριών για τα

χαρακτηριστικά των προϊόντων και υπηρεσιών 

της Τραπέζης και την υποστήριξη συνδροµητών

ηλεκτρονικών υπηρεσιών, το τηλεφωνικό κέντρο 

της Τραπέζης λειτουργεί καθηµερινά σε ενιαίο

ωράριο και διεκπεραιώνει περισσότερες από

310.000 κλήσεις τον µήνα.

Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Εµπορίου

Με αυτή την υπηρεσία δίδεται η δυνατότητα στον

πελάτη να διενεργεί µε ασφάλεια αγορές µέσω του

διαδικτύου µε χρήση πιστωτικής κάρτας. Το 2009

εντάχθηκαν στην υπηρεσία 492 νέες εταιρίες,

φθάνοντας συνολικά τις 1.430, ενώ ο συνολικός

τζίρος έφτασε τα Ευρώ 47,4 εκατ.

Υπηρεσίες µαζικών εισπράξεων/πληρωµών µε

ηλεκτρονική διακίνηση αρχείων

Αφορά την είσπραξη οφειλών µέσω παγίων εντολών

ή/και εναλλακτικών δικτύων και την πληρωµή χρεών

(καταβολή µισθοδοσίας, πληρωµή προµηθευτών). 

Οι υπηρεσίες εµπλουτίσθηκαν µε τη δυνατότητα για

µαζική αποστολή εµβασµάτων προς χώρες της

Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

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

Από τη δικτυακή τοποθεσία µας, οι πελάτες και επενδυ-

τές λαµβάνουν πληροφόρηση για την Τράπεζα, τις

Εταιρίες του Οµίλου καθώς και για τις προσφερόµε-

νες υπηρεσίες. Το πλήθος των επισκεπτών αυξήθηκε

κατά 25,5% σε σχέση µε το 2009 και ξεπέρασε τους

560.000 τον µήνα, ενώ το συνολικό πλήθος των

επισκέψεων υπερβαίνει τα 16 εκατοµµύρια ετησίως.
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Αποκατάσταση κτηρίου Νικολούδη (1997-2002), Πανεπιστηµίου 41. Άποψη του κεντρικού πλατώµατος στη στοά µε τη
χαρακτηριστική διακόσµηση στην οροφή.

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ



Η Alpha Bank έχει θεσπίσει ένα συστηµατικό και

αυστηρό πλαίσιο διαχειρίσεως κινδύνων, όπου

κεντρική θέση κατέχει η αξιόπιστη µέτρηση των

χρηµατοοικονοµικών κινδύνων. Βασικός στόχος

είναι η εφαρµογή και η συνεχής βελτίωση του

πλαισίου αυτού, µε σκοπό την ελαχιστοποίηση των

ενδεχόµενων αρνητικών συνεπειών των χρηµατο-

οικονοµικών κινδύνων στα αποτελέσµατα της 

Τραπέζης. Η ενεργός διαχείριση των κινδύνων

αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα της Alpha Bank,

που στις παρούσες συνθήκες της διεθνούς οικονοµι-

κής κρίσεως αποκτά ακόµη µεγαλύτερη βαρύτητα.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τραπέζης έχει τη

συνολική ευθύνη για την ανάπτυξη και την επίβλεψη

του πλαισίου διαχειρίσεως κινδύνων. Η Επιτροπή

∆ιαχειρίσεως Κινδύνων συνεδριάζει σε µηνιαία

βάση, αναφέρεται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για 

τις δραστηριότητές της και έχει την ευθύνη της

εποπτείας και της ορθής εφαρµογής της πολιτικής

διαχειρίσεως κινδύνων.

Η στρατηγική διαχειρίσεως κινδύνων της Τραπέζης

βασίζεται στα Εγχειρίδια Πολιτικών και ∆ιαδικασιών

που καθορίζονται από την Επιτροπή ∆ιαχειρίσεως

Κινδύνων και συµπεριλαµβάνουν όλους τους κεντρι-

κούς κανόνες διαχειρίσεως των κινδύνων. Οι αρχές

επικοινωνούνται σε όλο τον Όµιλο µε σκοπό τη

δηµιουργία κοινής αντιλήψεως στη διαχείρηση των

κινδύνων.

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου είναι αρµόδια για

την ανεξάρτητη αξιολόγηση της εγκυρότητος των

διαδικασιών διαχειρίσεως κινδύνων, της καταλληλό-

τητος και της αποτελεσµατικότητος των µέτρων

ελέγχου που εφαρµόζονται. 

Το πλαίσιο διαχειρίσεως κινδύνων του Οµίλου

βασίζεται στις ακόλουθες κατευθυντήριες αρχές: 

• Καθορίζεται από την Πολιτική Αναλήψεως Κινδύ-

νων του Οµίλου.

• Είναι προσανατολισµένο στους επιχειρησιακούς

στόχους της Τραπέζης.

• Καθοδηγείται από συγκεκριµένες αρµοδιότητες.

• Προωθεί την διαφάνεια µέσω σαφών γραµµών

επικοινωνίας.

• Τεκµηριώνει όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται

µε την αναγνώριση, µέτρηση, παρακολούθηση,

αναφορά και έλεγχο των κινδύνων.

• Παρέχει επαρκή πληροφόρηση τόσο στις Μονάδες

όσο και στη ∆ιοίκηση του Οµίλου.

Το πλαίσιο διαχειρίσεως κινδύνων και η αποτελε-

σµατικότητά του επανεξετάζονται σε τακτά χρονικά

διαστήµατα ώστε να είναι εναρµονισµένα και µε τις

διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Οι ∆ιευθύνσεις

∆ιαχειρίσεως Κινδύνων που λειτουργούν σε όλες 

τις Εταιρίες του Οµίλου που ανήκουν στον χρηµατο-

πιστωτικό τοµέα έχουν την ευθύνη για την άµεση

υλοποίηση του πλαισίου διαχειρίσεως κινδύνων,

σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις της Επιτροπής 

∆ιαχειρίσεως Κινδύνων.

Πιστωτικός Κίνδυνος

Ως πιστωτικός κίνδυνος ορίζεται ο πιθανός κίνδυνος

πραγµατοποιήσεως χρηµατοοικονοµικής ζηµίας που

µπορεί να προκύψει από ενδεχόµενη αδυναµία των

αντισυµβαλλοµένων να εκπληρώσουν τις συµβατικές

τους υποχρεώσεις στις καθορισµένες ηµεροµηνίες

αποπληρωµών. Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι η πιο

σηµαντική πηγή κινδύνου για τις τράπεζες και για τον

λόγο αυτό, η έγκαιρη διάγνωση και η αποτελεσµατική

αντιµετώπισή του αποτελούν πρωταρχικό στόχο της

Alpha Bank καθώς και ανταγωνιστικό της πλεονέκτηµα.

Η Τράπεζα διενεργεί σε συνεχή βάση έλεγχο αποµει-

ώσεως της αξίας των χρηµατοδοτήσεων, σύµφωνα

µε τις γενικές αρχές και τη µεθοδολογία που περι-

γράφονται στο ∆ΛΠ 39 και στο ∆ΠΧΠ 7, είτε σε

ατοµική βάση είτε σε επίπεδο χαρτοφυλακίου.

Ειδικότερα, η όλη διαδικασία περιλαµβάνει τα

ακόλουθα βήµατα:

α) Καθορισµό των γεγονότων που αποτελούν το

έναυσµα για τη διενέργεια ελέγχου αποµειώσεως

(trigger events),

β) Καθιέρωση κριτηρίων για τον έλεγχο σε ατοµική

βάση ή σε επίπεδο χαρτοφυλακίου,

γ) Μεθοδολογία προσεγγίσεως των µελλοντικών

ταµειακών ροών σε αποµειούµενα δάνεια,

δ) Εκτοκισµό αποµειωµένων δανείων,

ε) Ανακτήσεις/εισπράξεις ποσών σε αποµειωµένα

δάνεια.

Ο έλεγχος αποµειώσεως επικεντρώνεται κυρίως στα

δάνεια που παρουσίασαν καθυστερηµένες οφειλές

άνω των 90 ηµερών, που ως ποσοστό του χαρτοφυ-

λακίου σηµείωσε σταδιακή αύξηση στη διάρκεια 

του έτους και διαµορφώθηκε σε 5,7% στο τέλος του

2009, έναντι 3,9% στο τέλος του 2008. Η αύξηση

αυτή είναι αποτέλεσµα της δυσµενούς οικονοµικής

συγκυρίας η οποία επηρέασε αρνητικά την οικονο-

µική κατάσταση επιχειρήσεων και ιδιωτών. 

Οι αρνητικές αυτές εξελίξεις αντισταθµίσθηκαν από

τη συντηρητική δοµή του χαρτοφυλακίου µας, από

τις σηµαντικές βελτιώσεις των εισπρακτικών διαδι-

κασιών ιδιαίτερα στο αρχικό στάδιο των καθυστερή-

σεων καθώς και από την πολιτική των εξασφαλί-

σεων. Σηµειώνεται ότι το ποσοστό καλύψεως των

καθυστερήσεων, συµπεριλαµβανοµένων των

εξασφαλίσεων, ανέρχεται σε 135%.

Η κάλυψη του χαρτοφυλακίου µας µε τις σωρευµέ-

νες αποµειώσεις παρουσιάζεται στον πίνακα 1.

Οι προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύ-

νου που σχηµάτισε η Alpha Bank για το 2009 ανήλθαν

σε ποσοστό 1,29% του συνόλου των δανείων, έναντι
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∆ιαχείριση Κινδύνων4

Πίνακας 1

31.12.2009

(Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Στεγαστικά Κάρτες και Καταναλωτικά Επιχειρήσεις Σύνολο

Αξία προ αποµειώσεων 721,9 369,0 2.442,9 3.533,9

Συσσωρευµένες αποµειώσεις (126,3) (229,9) (1.286,6) (1.642,8)

Τρέχουσα αξία 595,6 139,2 1.156,3 1.891,1

Εύλογη αξία εξασφαλίσεων 638,2 33,1 2.121,6 2.792,9



του Οµίλου στη µέθοδο εσωτερικών διαβαθµίσεων

του νέου πλαισίου απαιτήσεων της κεφαλαιακής

επάρκειας. Εντός του 2009 αναπτύχθηκαν και

τέθηκαν σε χρήση εξειδικευµένα υποδείγµατα

διαβαθµίσεως για ανοίγµατα δανεισµού ειδικής

µορφής, όπως το project finance, οι ναυτιλιακές

χρηµατοδοτήσεις, οι χρηµατοδοτήσεις ακινήτων που

παράγουν εισόδηµα, οι χρηµατοδοτήσεις χρηµατοοι-

κονοµικών ιδρυµάτων και ασφαλιστικών εταιριών. 

Η κλίµακα διαβαθµίσεως που χρησιµοποιείται αποτε-

λείται από εννέα βασικές βαθµίδες, ενώ στη διευρυ-

µένη της µορφή αποτελείται από δεκαεπτά βαθµίδες.

Συµπληρωµατικά και επικουρικά γίνεται χρήση και

των διαβαθµίσεων που παρέχουν οι διεθνείς οίκοι

πιστοληπτικής αξιολογήσεως. 

Η διαβάθµιση πιστωτικού κινδύνου αποτελεί καθορι-

στικό στοιχείο για τη θέσπιση των πιστοδοτικών

ορίων και των εξασφαλίσεων των πιστούχων και

ανανεώνεται συστηµατικά σε τακτά χρονικά διαστή-

µατα, από τρεις µήνες έως έναν χρόνο ανάλογα µε

την επικινδυνότητα των πιστούχων ή και µε την

έλευση νέων πληροφοριών ή γεγονότων που

ενδεχοµένως επιδρούν σηµαντικά στην πιθανότητα

αθετήσεως αυτών. 

Επιπλέον, εντός του 2009, αναπτύχθηκε εξειδικευ-

µένο υπόδειγµα διαβαθµίσεως συναλλαγών (facility

rating) αξιοποιώντας τα ιστορικά στοιχεία ανακτή-

σεων της Τραπέζης καθώς και την εµπειρία ∆ιεθνών

Οίκων Αξιολογήσεως. Το υπόδειγµα θα ενεργοποιη-

θεί εντός του 2010 αφού ολοκληρωθούν οι απαραίτη-

τες δοκιµές. Τα συστήµατα διαβαθµίσεως υπόκεινται

σε διαρκή ποιοτικό έλεγχο ώστε να διασφαλίζεται

ανά πάσα στιγµή η προβλεπτική ικανότητά τους. 

Επίσης, διενεργούνται σε συστηµατική βάση

ασκήσεις προσοµοιώσεως καταστάσεων κρίσεως

όπου διερευνάται η ενδεχόµενη επίπτωση στα

χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα του Οµίλου λόγω

δυσµενών εξελίξεων τόσο στη συναλλακτική συµπε-

ριφορά των πιστούχων, όσο και στο ευρύτερο οικο -

νοµικό περιβάλλον. Επιπλέον, παρακολουθείται σε

τακτή βάση η συγκέντρωση των κινδύνων στους

µεγαλύτερους πιστούχους του Οµίλου και ενηµερώ-

νεται η Γενική ∆ιεύθυνση και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

Το 2009, το Σύστηµα ∆ιαβαθµίσεως Πιστωτικού

Κινδύνου χρησιµοποιήθηκε, για πρώτη φορά, για την

προσέλκυση πελατείας υψηλής πιστοληπτικής ικανότη-

τας µέσω της εκτιµήσεως των οικονοµικών στοιχείων

επιχειρήσεων στο σύνολο της Ελληνικής Οικονοµίας.

Η διεύρυνση των εργασιών χρηµατοδοτήσεων του

Οµίλου στο εξωτερικό, σε συνδυασµό µε την πιστω-

τική κρίση δηµιούργησε αυξηµένες ανάγκες πληρο-

φορήσεως για την κάλυψη των οποίων ενεργοποιή-

θηκαν τυποποιηµένοι, τακτικοί δίαυλοι επικοινωνίας

µε έµφαση στον έγκαιρο εντοπισµό πιστωτικών

κινδύνων (εβδοµαδιαίο Early Warning Report) και

την παρακολούθηση των Καθυστερήσεων (Μηνιαία

Αναφορά Καθυστερήσεων Πελατών).

Ακόµη, στο πλαίσιο της αναδιοργανώσεως των

εργασιών της Τραπέζης, συστήθηκε η ∆ιεύθυνση

Πιστωτικού Κινδύνου Λιανικής Τραπεζικής, η οποία

σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Καθυστερήσεων

Επιχειρήσεων διαχειρίζεται τις πάσης φύσεως

απαιτήσεις σε καθυστέρηση. 

Επίσης, η ∆ιεύθυνση Λιανικής Πίστεως επεκτείνει

την κεντρική διαδικασία αξιολογήσεων και στις

πιστοδοτήσεις προς ελεύθερους επαγγελµατίες και

ατοµικές επιχειρήσεις. Στόχος της κεντρικής 

αξιολογήσεως των εν λόγω πιστοδοτήσεων είναι

η εναρµόνιση των εγκρίσεων αυτής της κατηγορίας

µε τις συνθήκες της αγοράς και η αποτελεσµατική
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ποσοστού 1,14% το 2008. Οι σωρευτικές προβλέψεις

ανήλθαν σε Ευρώ 1,64 δισ. 

Στον πίνακα 2 παρουσιάζεται η ενηµερότητα του

χαρτοφυλακίου των δανείων της Alpha Bank σε

ενοποιηµένη βάση. 

Με στόχο την αποτελεσµατική διαχείριση του πιστω-

τικού κινδύνου, έχει δηµιουργηθεί στον Όµιλο της

Alpha Bank συγκεκριµένο πλαίσιο µεθοδολογίας και

συστήµατος για τη µέτρησή του, το οποίο διαρκώς

εξελίσσεται, έτσι ώστε να παρέχεται η όσο το

δυνατόν πιο έγκαιρη και αποτελεσµατική υποστήριξη

των Επιχειρηµατικών Μονάδων στη λήψη αποφά-

σεων και να προλαµβάνονται τυχόν αρνητικές

συνέπειες στα αποτελέσµατα του Οµίλου.

Κεντρικό άξονα στη µέτρηση του πιστωτικού κινδύ-

νου αποτελούν τα συστήµατα διαβαθµίσεως πιστωτι-

κού κινδύνου των αντισυµβαλλοµένων, τα οποία

χρησιµοποιούν τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά

κριτήρια αξιολογήσεως, σε συνδυασµό και µε κριτή-

ρια συναλλακτικής συµπεριφοράς, ώστε να εξάγο-

νται στατιστικά διακριτές πιθανότητες αθετήσεως

των πιστούχων. Τα υποδείγµατα αυτά εξελίσσονται

και εξειδικεύονται διαρκώς, µε απώτερο στόχο την

ένταξη όλων των χαρτοφυλακίων πιστοδοτήσεως
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Πίνακας 2

Ανάλυση Καθυστερήσεων

31.12.2009

(Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Ενήµερα Σε καθυστέρηση
και µη αποµειωµένα και µη αποµειωµένα Αποµειωµένα Σύνολο

Στεγαστικά

Ενήµερα 11.763,8 11.763,8

Καθυστερηµένα 1 - 90 ηµέρες 1.268,2 1.268,2

Καθυστερηµένα > 90 ηµέρες 721,9 721,9

11.763,8 1.268,2 721,9 13.753,9

Κάρτες, καταναλωτικά και λοιπές χορηγήσεις

Ενήµερα 5.013,6 5.013,6

Καθυστερηµένα 1 - 90 ηµέρες 842,3 842,3

Καθυστερηµένα > 90 ηµέρες 369,0 369,0

5.013,6 842,3 369,0 6.225,0

∆άνεια και απαιτήσεις κατά επιχειρήσεων

Ενήµερα 27.957,5 645,0 28.602,5

Καθυστερηµένα 1 - 90 ηµέρες 2.380,1 168,0 2.548,1

Καθυστερηµένα > 90 ηµέρες 283,4 1.629,9 1.913,3

27.957,5 2.663,5 2.442,9 33.063,9

Σύνολο Χαρτοφυλακίου

Ενήµερα 44.734,9 645,0 45.379,9

Καθυστερηµένα 1 - 90 ηµέρες 4.490,6 168,0 4.658,6

Καθυστερηµένα > 90 ηµέρες 283,4 2.720,9 3.004,3

Σύνολο 44.734,9 4.774,0 3.533,9 53.042,8



Στο πλαίσιο της πολιτικής διαχειρίσεως χρηµατο-

οικονοµικών κινδύνων από την Επιτροπή ∆ιαχειρί-

σεως στοιχείων Ενεργητικού-Παθητικού (ΑLCO),

έχουν θεσπισθεί όρια εκθέσεως και µεγίστης ζηµίας

(stop loss) στα διάφορα προϊόντα που απαρτίζουν το

Εµπορικό Χαρτοφυλάκιο. Συγκεκριµένα έχουν θεσπι-

σθεί όρια που αφορούν τους πιο κάτω κινδύνους:

• Συναλλαγµατικό κίνδυνο για θέσεις spot και forward.

• Επιτοκιακό κίνδυνο για θέσεις οµολόγων, Interest

Rate Swaps, Interest Futures, Interest Options.

• Κίνδυνο τιµών για θέσεις µετοχών, index Futures

και Οptions.

• Πιστωτικό κίνδυνο για διατραπεζικές πράξεις,

εταιρικά οµόλογα και κρατικά οµόλογα αναπτυσσο-

µένων 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.

2. Ανάλυση Στοιχείων Ενεργητικού-Παθητικού

Ο κίνδυνος αγοράς που προκύπτει από τη διάρθρωση

των στοιχείων Ενεργητικού-Παθητικού του χαρτοφυ-

λακίου χορηγήσεων και καταθέσεων του Οµίλου

διακρίνεται σε συναλλαγµατικό και επιτοκιακό.

α. Συναλλαγµατικός κίνδυνος: Η Γενική ∆ιεύθυνση

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 προκύ-

πτει από την άθροιση της τρέχουσας θέσεως από 

τα στοιχεία του ισολογισµού και της προθεσµιακής

θέσεως από τα παράγωγα προϊόντα (πίνακας 4).

β. Επιτοκιακός κίνδυνος: Υπάρχουν τέσσερις

κύριες πηγές κινδύνου επιτοκίου, οι οποίες επηρεά-

ζουν τα κέρδη και την οικονοµική αξία της Τραπέζης: 

• Κίνδυνος ανατιµολογήσεως: ο εν λόγω κίνδυνος

προκύπτει από διαφορές στη λήξη και την ανατιµο-

λόγηση των στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού,

καθώς και των εκτός Ισολογισµού στοιχείων του

Οµίλου.

• Κίνδυνος της καµπύλης αποδόσεως: προκύπτει

από απρόβλεπτες µεταβολές στην καµπύλη αποδό-

σεων, οι οποίες έχουν δυσµενείς επιδράσεις στα

κέρδη και στην οικονοµική αξία του Οµίλου.

• Κίνδυνος βάσεως: προκύπτει από ατελή συσχέτιση

στις αλλαγές των αποδόσεων που καταβάλλονται ή

εισπράττονται σε διαφορετικά χρηµατοοικονοµικά

εργαλεία, τα οποία, όµως, εµφανίζουν παρόµοια

χαρακτηριστικά ανατιµολογήσεως.

75

4. ∆ιαχείριση Κινδύνων

Πίνακας 4

31.12.2009

(Ποσά σε εκατ. Ευρώ) USD GBP CHF JPY RON RSD Λοιπά ΞΝ Ευρώ Σύνολο

Σύνολο Ενεργητικού 2.431,5 850,0 2.463,4 44,8 1.337,3 309,8 697,0 61.462,2 69.596,0

Σύνολο Υποχρεώσεων 5.008,8 436,3 111,5 1.189,2 1.003,2 121,0 646,6 55.106,0 63.622,7

Συναλλαγµατική Θέση Στοιχείων 
Ισολογισµού -2.577,3 413,7 2.351,8 -1.144,4 334,1 188,8 50,4 6.356,2 5.973,4

Προθεσµιακή Συναλλαγµατική
Θέση Παραγώγων 2.568,8 -403,2 -2.358,2 1.142,8 -68,0 -3,6 77,3 -975,3 -19,4

Συνολική Συναλλαγµατική Θέση -8,5 10,5 -6,4 -1,6 266,0 185,2 127,7 5.380,9 5.953,9

και ενιαία εφαρµογή και τήρηση των αρχών και της

πολιτικής διαχειρίσεως πιστωτικού κινδύνου, όπως

αυτές διαµορφώνονται από τη ∆ιεύθυνση Πιστωτι-

κού Κινδύνου Λιανικής Τραπεζικής. 

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 εµπορευµά-

των. Ζηµίες είναι δυνατόν να προκύψουν και από το

εµπορικό χαρτοφυλάκιο και κατά τη διαχείριση των

στοιχείων Ενεργητικού-Παθητικού.

Η Επιτροπή ∆ιαχειρίσεως Στοιχείων Ενεργητικού-

Παθητικού (ALCO) του Οµίλου είναι υπεύθυνη για

την έγκριση των κατευθυντήριων γραµµών, της

στρατηγικής και της οργανωτικής δοµής αναφορικά

µε τη διαχείριση του Κινδύνου Αγοράς. 

1. Εµπορικό Χαρτοφυλάκιο 

Ο κίνδυνος αγοράς του εµπορικού χαρτοφυλακίου

µετράται µε τον υπολογισµό της Αξίας σε Κίνδυνο

(Value at Risk - VaR). Η µέθοδος 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 µεταβλητότητας δύο ετών

και διάστηµα εµπιστοσύνης 99%. Στον πίνακα 3

παρατίθενται τα στοιχεία που προέκυψαν για το

εµπορικό χαρτοφυλάκιο έτους 2009 και αφορούν την

Τράπεζα. 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 χαρτοφυλα-

κίου συναλλαγών, συµπληρωµατικά µε τον υπολογι-

σµό 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). 

Το 2008, η Τράπεζα της Ελλάδος αναγνώρισε την

καταλληλότητα του εσωτερικού µοντέλου υπολο-

γισµού του κινδύνου αγοράς και ενέκρινε την

εφαρµογή του για τον υπολογισµό των κεφαλαιακών

απαιτήσεων. Από τον Σεπτέµβριο του 2008 

η Τράπεζα υπολογίζει την κεφαλαιακή της επάρκεια

για κίνδυνο αγοράς σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο.
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Πίνακας 3

Εµπορικό Χαρτοφυλάκιο

2009 2008

(Ποσά σε χιλ. Ευρώ) Συναλλαγµατικός Επιτοκιακός Κίνδυνος Επίδραση
Κίνδυνος Κίνδυνος Τιµής Αλληλοσυσχετίσεως Σύνολο Σύνολο

31 ∆εκεµβρίου 520,6 61,8 1.664,3 -598,3 1.648,5 1.675,4

Μέση ηµερήσια Αξία (ετησίως) 295,1 915,1 1.702,1 -854,4 2.058,0 2.070,3

Μέγιστη ηµερήσια Αξία (ετησίως) 214,9 3.211,6 2.372,3 -2.214,7 3.584,2 3.723,9

Ελάχιστη ηµερήσια Αξία (ετησίως) 602,3 82,9 1.326,8 -676,0 1.336,1 580,6



Για την ανάλυση του επιτοκιακού κινδύνου της 

Τραπέζης και του Οµίλου, διενεργείται σε τακτική 

και σε έκτακτη βάση ανάλυση σεναρίων καθώς και

προσοµοίωση καταστάσεων κρίσεως για τις ανάγκες

αναφορών προς τις εποπτικές αρχές, την Επιτροπή

∆ιαχειρίσεως Κινδύνων και την Επιτροπή ∆ιαχειρί-

σεως Στοιχείων Ενεργητικού-Παθητικού.

Κίνδυνος Ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας αφορά τη δυνατότητα του

Οµίλου να διατηρεί επαρκή ρευστότητα για την

εκπλήρωση των συναλλακτικών του υποχρεώσεων,

είτε προγραµµατισµένων είτε εκτάκτων. Το µεγαλύ-

τερο µέρος του Ενεργητικού του Οµίλου χρηµατοδο-

τείται από πελατειακές καταθέσεις και οµόλογα

εκδόσεως του Οµίλου. 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 Ταµιευτη-

ρίου 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 επενδυ-

τικούς σκοπούς: Οι πελατειακές καταθέσεις και τα

οµόλογα για επενδυτικούς σκοπούς αφορούν τις

προθεσµιακές πελατειακές καταθέσεις, τις

πράξεις προσωρινής εκχωρήσεως µε την

πελατεία και την πώληση οµολόγων εκδόσεως

του Οµίλου.

Ο κίνδυνος ρευστότητας στην Τράπεζα παρακολουθεί-

ται σε τακτική βάση µε τον υπολογισµό των ∆εικτών

Ρευστότητας σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Τραπέζης

της Ελλάδος (Π.∆./Τ.Ε. 2614/7.4.2009), ήτοι:

• του ∆είκτη Ρευστών ∆ιαθεσίµων και

• του ∆είκτη Ασυµφωνίας Ληκτότητας Απαιτήσεων-

Υποχρεώσεων.

Σε τακτά χρονικά διαστήµατα ελέγχεται η συµπερι-

φορά των ∆εικτών Ρευστότητας σε υποθετικές

µεταβολές των µεγεθών των στοιχείων Ενεργητικού- 

Παθητικού (ανάλυση σεναρίων), καθώς και σε

ακραίες µεταβολές τους (προσοµοίωση καταστά-

σεων κρίσεως).

Από την αρχή του έτους έχει αναπτυχθεί Σχέδιο

Αντιµετωπίσεως Καταστάσεων Κρίσεως Ρευστότη-

τας, στο πλαίσιο αναπτύξεως του οποίου παρακολου-

θούνται και εφαρµόζονται δείκτες (early warning

indicators) οι οποίοι χρησιµεύουν στον εντοπισµό

προβληµάτων ρευστότητας, στην αύξηση του κινδύ-

νου ρευστότητας ή στην αύξηση των χρηµατοδοτι-

κών αναγκών.

Στην έναρξη κάθε έτους, µε τα στοιχεία προϋπολογι-

σµού επισηµαίνονται οι χρηµατοδοτικές ανάγκες 

για την Τράπεζα και τον Όµιλο και αποφασίζονται 

οι απαιτούµενες ενέργειες για την ικανοποίησή τους,

έτσι ώστε οι αντίστοιχοι ∆είκτες Ρευστότητας να

παραµένουν εντός των θεσπισµένων ορίων σε όλη

τη διάρκεια του έτους.

Επίσης, διενεργείται σε τακτική βάση 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 πραγµατοποιούνται, µε εξαίρεση τις πελατεια-

κές καταθέσεις, που κατανέµονται σύµφωνα µε τη
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• Κίνδυνος δικαιωµάτων (optionality): προκύπτει από

ενσωµατωµένα δικαιώµατα (embedded options)

στα στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού ή στα εκτός

Ισολογισµού στοιχεία του Οµίλου. 

Στο πλαίσιο της αναλύσεως των στοιχείων Ενεργη-

τικού-Παθητικού για τον επιτοκιακό κίνδυνο,

διενεργείται ανάλυση ληκτότητας (Gap Analysis) 

του επενδυτικού χαρτοφυλακίου ανά νόµισµα. Τα

στοιχεία Ενεργητικού-Παθητικού ταξινοµούνται σε

χρονικές περιόδους ανάλογα µε το πότε επαναπροσ-

διορίζεται το επιτόκιό τους, για τα στοιχεία κυµαινο-

µένου επιτοκίου ή µε το πότε λήγουν, για τα

στοιχεία σταθερού επιτοκίου.

Στον πίνακα 5 δίδεται η ανάλυση ληκτότητας των

στοιχείων Ενεργητικού-Παθητικού την 31.12.2009 για

τον Όµιλο.

Από την ανάλυση ληκτότητας και µε την εφαρµογή

εναλλακτικών σεναρίων µεταβολών των επιτοκίων

της αγοράς ή και των βασικών επιτοκίων της Τραπέ-

ζης και των Εταιριών του Οµίλου, υπολογίζεται άµεσα

η αντίστοιχη µεταβολή στο καθαρό έσοδο τόκων

καθώς και στην καθαρή θέση για τα διαθέσιµα προς

πώληση στοιχεία (πίνακας 6).
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Πίνακας 6

Ευαισθησία Καθαρού Εσόδου Τόκων

(Ποσά σε χιλ. Ευρώ) Σενάριο µεταβολής επιτοκίων Ευαισθησία καθαρού εσόδου
(παράλληλη µετατόπιση καµπύλης τόκων (για χρονική Ευαισθησία της 

Νόµισµα αποδόσεων) περίοδο ενός έτους) Καθαρής Θέσεως

Ευρώ +50 µ.β. 54.792 -5.417
-50 µ.β. -54.792 5.504

USD +50 µ.β. 959 -816
-50 µ.β. -2.270 837

GBP +50 µ.β. 298 -3
-50 µ.β. -298 3

CHF +50 µ.β. -65 0
-50 µ.β. 19 0

Πίνακας 5

Ανάλυση Ληκτότητας Ενεργητικού-Παθητικού 

(Ποσά σε εκατ. Ευρώ) 1 έως 3 3 έως 6 6 έως 12 1 έως 5 Μη επηρεαζό- 
< 1 µηνός µήνες µήνες µήνες έτη > 5 ετών µενα στοιχεία Σύνολα

Σύνολο Ενεργητικού 40.264,1 10.053,8 7.633,0 2.478,5 4.430,4 1.351,8 3.384,3 69.596,0

Σύνολο Υποχρεώσεων 29.359,6 12.915,6 5.344,9 12.293,8 1.937,6 52,4 1.718,7 63.622,7

Σύνολο Καθαρής Θέσεως 0,0 583,8 0,0 0,0 0,0 0,0 5.389,6 5.973,4

Σύνολο Υποχρεώσεων και 
Καθαρής Θέσεως 29.359,6 13.499,4 5.344,9 12.293,8 1.937,6 52,4 7.108,3 69.596,0

Άνοιγµα 10.904,5 -3.445,6 2.288,1 -9.815,2 2.492,8 1.299,4 -3.724,0

Σωρευτικό Άνοιγµα 10.904,5 7.458,9 9.747,0 -68,2 2.424,6 3.724,0 0,0



Επιτροπή ∆ιαχειρίσεως Λειτουργικού Κινδύνου

Οµίλου και στην Επιτροπή ∆ιαχειρίσεως Κινδύνων

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

Για τον υπολογισµό των εποπτικών κεφαλαιακών

απαιτήσεων έναντι των λειτουργικών κινδύνων

εφαρµόζεται η τυποποιηµένη προσέγγιση όπως

ορίζεται στη Βασιλεία ΙΙ, την Οδηγία της Ευρωπαϊκής

Ενώσεως για την κεφαλαιακή επάρκεια και τους

σχετικούς κανονισµούς της Τραπέζης της Ελλάδος.

Τέλος, επισηµαίνεται ότι από το 2005 η Τράπεζα

είναι µέλος του KRI Library Services, µία πρωτοβου-

λία του Risk Management Association (RMA), σε

συνεργασία µε την εταιρία συµβούλων RiskBusiness.
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συναλλακτική τους συµπεριφορά, καθώς και τα

αξιόγραφα του χαρτοφυλακίου συναλλαγών που δεν

έχουν δεσµευθεί στο πλαίσιο Πράξεων Νοµισµατικής

Πολιτικής. Τα αξιόγραφα αυτά, τα οποία µπορούν να

ρευστοποιηθούν εύκολα, κατανέµονται στην πρώτη

περίοδο λαµβάνοντας υπόψη σχετικούς συντελεστές

ρευστοποιησιµότητας (haircuts).

Στον πίνακα 7 δίδεται η Ανάλυση Ρευστότητας για

τον Όµιλο την 31.12.2009. 

Λειτουργικός Κίνδυνος

Λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ζηµίας που

προέρχεται από ανεπιτυχείς ή ανεπαρκείς εσωτερι-

κές διαδικασίες, συστήµατα, ανθρώπους ή από

εξωτερικά γεγονότα. Στον ορισµό περιλαµβάνεται

και ο νοµικός κίνδυνος.

Για τη διαχείριση του συγκεκριµένου κινδύνου,

εφαρµόζεται από όλες τις Μονάδες, τόσο στην

Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ενιαία πολιτική που

καταγράφεται στο «Εγχειρίδιο Πολιτικής και ∆ιαδικα-

σιών ∆ιαχειρίσεως Λειτουργικού Κινδύνου».

Το 2009, συνεχίσθηκε η συλλογή ζηµιογόνων

γεγονότων λειτουργικού κινδύνου στην Τράπεζα και

τις Εταιρίες του Οµίλου, µε περαιτέρω εµπλουτισµό

των πηγών αντλήσεώς τους και καταχωρίσεώς τους

στην κεντρική εφαρµογή που λειτουργεί για τον

σκοπό αυτό. 

Παράλληλα µε τη συλλογή των ζηµιογόνων γεγο-

νότων, εφαρµόσθηκε πλαίσιο δεικτών λειτουργικού

κινδύνου (Key Risk Indicators) για τη διαχρονική

παρακολούθηση της επικινδυνότητας επιµέρους

λειτουργιών.

Το 2009 ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση και διαχείριση

του λειτουργικού κινδύνου σε 15 Μονάδες της

Τραπέζης. Μέσω της διαδικασίας αυτής και µε τη

συνεργασία των Στελεχών των αρµόδιων ∆ιευθύν-

σεων, για κάθε επιµέρους δραστηριότητα προσδιο-

ρίζεται η έκθεση σε λειτουργικούς κινδύνους και

ορίζονται σχέδια δράσεως για την παρακολούθηση

και τον περιορισµό των σηµαντικών λειτουργικών

κινδύνων.

Για το 2010 έχει προγραµµατισθεί η αξιολόγηση 

και διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου σε 20

επιπλέον Μονάδες της Τραπέζης, όπως επίσης και

σε Μονάδες Θυγατρικών Τραπεζών του εξωτερικού. 

Μέσω της καταγραφής και αναλύσεως των σχετικών

δεδοµένων, παρέχεται συστηµατική ενηµέρωση για

θέµατα διαχειρίσεως λειτουργικών κινδύνων, στην
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Πίνακας 7

Ανάλυση Ρευστότητας

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

Ενεργητικό 12.995,7 2.537,9 2.450,0 3.726,1 47.886,4 69.596,0

Υποχρεώσεις 6.703,1 4.494,6 2.873,5 12.989,0 36.562,5 63.622,7

Καθαρή Θέση 0,0 0,0 0,0 0,0 5.973,4 5.973,4

Σύνολο Υποχρεώσεων και Καθαρής Θέσεως 6.703,1 4.494,6 2.873,5 12.989,0 42.535,9 69.596,0

Άνοιγµα Ρευστότητας 6.292,6 -1.956,8 -423,5 -9.262,8 5.350,5



τροποποιεί σηµαντικά τον υπολογισµό του πιστωτι-

κού κινδύνου και εισάγει κεφαλαιακές απαιτήσεις

για τον λειτουργικό κίνδυνο. Στον υπολογισµό του

κινδύνου αγοράς δεν επήλθαν σηµαντικές αλλαγές.

Ειδικότερα, ο πιστωτικός κίνδυνος του επενδυτικού

χαρτοφυλακίου και ο λειτουργικός κίνδυνος υπολο-

γίζονται µε βάση την τυποποιηµένη µέθοδο.

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας συγκρίνει τα

εποπτικά ίδια κεφάλαια µε τους κινδύνους (σταθµι-

σµένο ενεργητικό) που αναλαµβάνει ο Όµιλος. Τα

εποπτικά κεφάλαια περιλαµβάνουν τα κύρια βασικά

κεφάλαια (µετοχικό κεφάλαιο, αποθεµατικά, δικαιώ-

µατα µειοψηφίας), τα πρόσθετα βασικά κεφάλαια

(υβριδικοί τίτλοι) και τα συµπληρωµατικά κεφάλαια

(τίτλοι µειωµένης εξασφαλίσεως, αποθεµατικά

αναπροσαρµογής ακινήτων). Το σταθµισµένο

ενεργητικό περιλαµβάνει τον πιστωτικό κίνδυνο του

επενδυτικού χαρτοφυλακίου, τον κίνδυνο αγοράς

του χαρτοφυλακίου συναλλαγών και τον λειτουργικό

κίνδυνο.

Οι διαµορφωθέντες δείκτες (βασικών κεφαλαίων και

κεφαλαιακής επάρκειας) βρίσκονται σε πολύ υψηλό-

τερα επίπεδα από τα ελάχιστα που απαιτεί η Πράξη

του ∆ιοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος και δίδουν

τη δυνατότητα στην Τράπεζα να αναπτύξει τις

δραστηριότητές της τα επόµενα έτη και να αντιµετω-

πίσει τις ενδεχόµενες προκλήσεις που επιφυλάσσει

το δυσµενές χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον.

Αξίζει να σηµειωθεί η εξαιρετική ποιότητα των

κεφαλαίων της Τραπέζης, καθώς τα ποσά που

περιλαµβάνονται για δικαιώµατα µειοψηφίας και για

άυλα στοιχεία είναι ασήµαντα. Τα ανωτέρω, σε

συνδυασµό µε τη µη ανάληψη ουσιωδών ασφαλιστι-

κών κινδύνων, απαλλάσσουν τον Όµιλο από ενδεχό-

µενες κεφαλαιακές επιβαρύνσεις λόγω της επερχόµε-

νης εφαρµογής του νέου πλαισίου της Βασιλείας

(Βασιλείας ΙΙΙ). Επιπροσθέτως, το ποσοστό των

υβριδικών τίτλων και των τίτλων µειωµένης εξασφα-

λίσεως είναι αρκετά µικρότερο των εποπτικών ορίων,

και εποµένως ο Όµιλος έχει τη δυνατότητα, εφόσον

υπάρξει ανάγκη, της περαιτέρω αξιοποιήσεώς τους.

Σηµειώνεται ότι τόσο µε βάση τους εποπτικούς

δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας αλλά και µε βάση

άλλους δείκτες όπως ο δείκτης Μοχλεύσεως 

(Leverage Ratio) και ο δείκτης Ενσώµατων Ιδίων

Κεφαλαίων προς Ενσώµατα Στοιχεία Ενεργητικού

(Tangible Equity/Tangible Assets Ratio), ο Όµιλος 

σε σχέση µε τον υπόλοιπο κλάδο χαρακτηρίζεται 

από ιδιαίτερα ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια.
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31.12.2009 31.12.2008

∆είκτης Βασικών Κεφαλαίων (Tier I) 11,6% 8,0%

∆είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Tier I+Tier II) 13,2% 9,8%

Πολιτική της Τραπέζης είναι η διατήρηση µίας

ισχυρής κεφαλαιακής βάσεως προκειµένου να

εξασφαλίζεται η ανάπτυξη του Οµίλου και να

διασφαλίζεται η εµπιστοσύνη των καταθετών, των

Μετόχων, των αγορών και των συναλλασσοµένων.

Η Alpha Bank αξιοποιεί όλες τις σύγχρονες

µεθόδους διαχειρίσεως της κεφαλαιακής επάρκειας.

Έχει προβεί σε εκδόσεις υβριδικών τίτλων και

τίτλων µειωµένης εξασφαλίσεως που συνυπολογίζο-

νται στα εποπτικά κεφάλαια. Η έκδοση των εν λόγω

τίτλων προσθέτει αξία στον Μέτοχο, δεδοµένου ότι

το κόστος τους είναι σηµαντικά χαµηλότερο από

αυτό του µετοχικού κεφαλαίου.

Η µερισµατική πολιτική του Οµίλου εξετάζεται ώστε να

επιτυγχάνεται η καλύτερη σχέση µεταξύ µίας ικανοποι-

ητικής αποδόσεως για τον Μέτοχο και της ασφάλειας

που προσφέρει µία ισχυρή κεφαλαιακή βάση.

Αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου διενεργούνται µε

απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, ή του ∆ιοικητι-

κού Συµβουλίου, σύµφωνα µε το καταστατικό ή τις

εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση, δυνάµει της από 6

Ιουνίου 2006 αποφάσεώς της, εκχώρησε στο ∆ιοικη-

τικό Συµβούλιο, για χρονική περίοδο τεσσάρων

ετών, την εξουσία αυξήσεως του µετοχικού της

κεφαλαίου κατά τα οριζόµενα και µε τις προϋποθέ-

σεις του άρθρου 13 του Ν.2190/1920.

Ίδιες µετοχές είναι δυνατόν να αποκτώνται κατά

τους ορισµούς και υπό τις προϋποθέσεις του νόµου.

Η Τράπεζα κατά τη διάρκεια του 2009, στo πλαίσιο

διαχειρίσεως και ενισχύσεως της κεφαλαιακής της

επάρκειας, προέβη στις κάτωθι ενέργειες: 

• Eντάχθηκε στο πρόγραµµα ενισχύσεως της

ρευστότητας του Ν. 3723/2008 και προέβη στην

έκδοση προνοµιούχων µετοχών, την 21 Μαΐου

2009, ποσού Ευρώ 940 εκατ., βάσει του άρθρου 1

του Ν.3723/2008 και κατ’ εφαρµογή της από 12

Ιανουαρίου 2009 αποφάσεως της Έκτακτης

Γενικής Συνελεύσεως, η οποία επικυρώθηκε κατά

την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της

23ης Ιουνίου 2009. 

• Πραγµατοποιήθηκε τοποθέτηση των ιδίων

µετοχών ποσού Ευρώ 69 εκατ.

• Ολοκληρώθηκε η αύξηση µετοχικού κεφαλαίου

ποσού Ευρώ 986 εκατ. µε σκοπό τη διάθεση των

αντληθέντων κεφαλαίων αποκλειστικά για την

ολοσχερή εξαγορά και εν συνεχεία ακύρωση των

ανωτέρω προνοµιούχων µετοχών του ∆ηµοσίου.

Η κεφαλαιακή επάρκεια εποπτεύεται από την

Τράπεζα της Ελλάδος προς την οποία υποβάλλονται

στοιχεία σε τριµηνιαία βάση. Με πράξη του ∆ιοικη-

τού της Τραπέζης της Ελλάδος διαµορφώνονται οι

ελάχιστοι δείκτες (βασικών κεφαλαίων και κεφαλαι-

ακής επάρκειας) που πρέπει να διαθέτει ο Όµιλος.

Για τον υπολογισµό της κεφαλαιακής επάρκειας από

την 1.1.2008 εφαρµόζεται το νέο εποπτικό πλαίσιο

(Βασιλεία ΙΙ) που ενσωµατώθηκε στο Ελληνικό

∆ίκαιο βάσει του νόµου 3601/2007 ο οποίος 
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6. Εταιρική ∆ιακυβέρνηση

Στο πλαίσιο της Εταιρικής ∆ιακυβερνήσεως, η Alpha

Bank έχει αναπτύξει ένα σύστηµα αρχών βάσει του

οποίου οργανώνεται, λειτουργεί και διοικείται, ώστε

να διαφυλάσσονται και ικανοποιούνται τα έννοµα

συµφέροντα όλων όσοι συνδέονται µε αυτή. Η ορθή

και υπεύθυνη τήρηση των αρχών εταιρικής διακυ-

βερνήσεως 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 ∆ιοικητικού Συµβου-

λίου, η λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής, της

Επιτροπής ∆ιαχειρίσεως Κινδύνων και της Επιτροπής

Αποδοχών ∆ιοικήσεως, ο Εσωτερικός Έλεγχος και 

η Κανονιστική Συµµόρφωση, καθώς και η λειτουργία

της Εκτελεστικής Επιτροπής. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά τη συνεδρίαση της

29.12.2008 αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης

Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων την 12.1.2009.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση εγκρίθηκε η αύξηση

του µετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης κατά Ευρώ

940 εκατ., µε κατάργηση του δικαιώµατος προτιµή-

σεως των παλαιών Μετόχων, διά της εκδόσεως και

διανοµής 200 εκατ. νέων προνοµιούχων, άνευ

ψήφου, ενσώµατων και εξαγοράσιµων µετοχών,

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3723/2008 περί

ενισχύσεως της ρευστότητος της οικονοµίας για 

την αντιµετώπιση της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής

κρίσεως. Εγκρίθηκε επίσης η µεταβολή του ανωτά-

του αριθµού των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

της Τραπέζης από δεκαπέντε σε δεκαέξι, 

η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 7 του

Καταστατικού της και η εκλογή του Ελληνικού

∆ηµοσίου, µέσω του εκπροσώπου του, ως νέου

µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σύµφωνα µε 

το Ν. 3723/2008.

Κατά τη συνεδρίαση της 19.10.2009, το ∆ιοικητικό

Συµβούλιο αποφάσισε την άντληση υπό της Τραπέ-

ζης, συνολικού ύψους κεφαλαίων έως και Ευρώ

986.343.968, διά της µε µετρητά αυξήσεως του

µετοχικού της κεφαλαίου, µετά δικαιώµατος προτιµή-

σεως υπέρ των κατόχων κοινών µετοχών, άνευ

τροποποιήσεως του Καταστατικού, µέσω εκδόσεως

και διανοµής 123.292.996 νέων κοινών µετοχών, 

µε τιµή διαθέσεως εκάστης Ευρώ 8. Επίσης, το

∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε την αποκλειστική

διάθεση του καθαρού ποσού της αυξήσεως του

µετοχικού κεφαλαίου προς τον σκοπό της ολικής

εξαγοράς και µελλοντικής ακυρώσεως, συνεπεία

ισοπόσου µειώσεως του µετοχικού κεφαλαίου του

συνόλου, των 200 εκατ. εν κυκλοφορία προνοµιού-

χων µετοχών, που η Τράπεζα εξέδωσε, κατά το

άρθρο 1 του Ν. 3723/2008, διά της από 12ης Ιανου-

αρίου 2009 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής

Συνελεύσεώς.

Η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου ολοκληρώθηκε

µε απόλυτη επιτυχία, έχοντας υπερκαλυφθεί κατά

1,52 φορές. Κατόπιν τούτου, το µετοχικό κεφάλαιο

της Τραπέζης ανέρχεται την 31.12.2009 στο

συνολικό ποσό των Ευρώ 3.451.067.346, διαιρού-

µενο σε 534.269.648 κοινές, ονοµαστικές, µετά
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ψήφου, άυλες µετοχές, και 200.000.000 προνοµιού-

χες, ονοµαστικές, άνευ δικαιώµατος ψήφου έγχαρ-

τες και εξαγοράσιµες, µετοχές, ονοµαστικής αξίας

εκάστης ίσης προς Ευρώ 4,70.

∆ιοικητικό Συµβούλιο

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδρίασε 20 φορές το

2009 και έχει συγκροτηθεί σε σώµα, ως ακολούθως:

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (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. ∆ιετέλεσε ∆ιευθύνων Σύµβουλος και Γενικός

∆ιευθυντής της Τραπέζης από το 1973. Πρόεδρος

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Γενικός ∆ιευθυντής

από το 1984. Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

και ∆ιευθύνων Σύµβουλος από το 1996. Από

23.2.2005 είναι Εκτελεστικός Πρόεδρος.

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο

Μέλος)

Μηνάς Γ. Τάνες 

Γεννήθηκε το 1940 και είναι Πρόεδρος της Ericsson

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

Συµβουλίου της Τραπέζης. Εξελέγη Μη Εκτελεστικός

Αντιπρόεδρος κατά τη συνεδρίαση του ∆ιοικητικού

Συµβουλίου της 27.7.2006.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

∆ηµήτριος Π. Μαντζούνης

Γεννήθηκε το 1947. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήµες

στο Πανεπιστήµιο Aix-Marseille. Εργάζεται στην

Τράπεζα από το 1973 και το 2002 ανέλαβε Γενικός

∆ιευθυντής. Την 23.2.2005 εξελέγη ∆ιευθύνων

Σύµβουλος. Είναι Β’ Αντιπρόεδρος στην Ελληνική

Ένωση Τραπεζών.

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

Μαρίνος Σ. Γιαννόπουλος 

Γεννήθηκε το 1953. Σπούδασε Οικονοµικά στο

Sussex (MA in Industrial Economics) και ∆ιοίκηση

Επιχειρήσεων στο Manchester Business School

(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 ∆ιευθυντής της Ιονικής Τραπέζης. Εργάζεται

στην Τράπεζα από το 1994, αρχικά ως Εντεταλµένος

Γενικός ∆ιευθυντής και από 23.2.2005 ως Γενικός

∆ιευθυντής και Chief Financial Officer (CFO).

Σπύρος Ν. Φιλάρετος 

Γεννήθηκε το 1958. Σπούδασε Οικονοµικά στα

Πανεπιστήµια του Manchester και του Sussex.

Εργάζεται στην Τράπεζα από το 1985. Το 1997

ανέλαβε Εντεταλµένος Γενικός ∆ιευθυντής και από

23.2.2005 Γενικός ∆ιευθυντής. Από τον Οκτώβριο

του 2009, µε την αλλαγή της διοικητικής δοµής της

Τραπέζης, ανέλαβε τα καθήκοντα Chief Operating

Officer (COO). 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 ΑΧΕΠΕΥ, ανέλαβε

Εντεταλµένος Γενικός ∆ιευθυντής της Τραπέζης το

2002 και από 23.2.2005 είναι Γενικός ∆ιευθυντής.

Έχει διατελέσει µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών (1996-1999) και



Στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τραπέζης εξελέγη το

2007 σε αντικατάσταση του κ. Παναγιώτη Ι. Αθανα-

σόπουλου.

Ιωάννης Κ. Λύρας

Γεννήθηκε το 1951 και είναι Πρόεδρος της εταιρίας

Paralos Maritime Corporation S.A. Είναι µέλος του

∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τραπέζης από το 2005.

Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Ενώσεως Ελλήνων

Εφοπλιστών από το 1997 έως το 2003. Εκπροσωπεί

την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών στο ∆ιοικητικό

Συµβούλιο της Ενώσεως Ευρωπαίων Εφοπλιστών.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

Έκτωρ Π. Βερύκιος

Γεννήθηκε το 1948 και είναι κάτοχος πτυχίου Πολιτι-

κών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου της Γενεύης και

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

Από το 1973 έως το 1984 εργάσθηκε στη ∆ιεύθυνση

Ενηµερώσεως της ∆ιεθνούς Γραµµατείας του ΝΑΤΟ

στις Βρυξέλλες. Εργάζεται στην Alpha Bank από το

1985 και το 1990 ανέλαβε τα καθήκοντα του Γραµµα-

τέως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τραπέζης.

Ελεγκτική Επιτροπή 

Η Ελεγκτική Επιτροπή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

της Alpha Bank είναι τριµελής και αποτελείται από

µη Εκτελεστικά Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

Κατά το 2009 η σύνθεσή της ήταν η ακόλουθη:

• Παύλος Γ. Καρακώστας, Πρόεδρος

• Γεώργιος Ε. Αγουρίδης, Μέλος

• Ευάγγελος Ι. Καλούσης, Μέλος

Στην Ελεγκτική Επιτροπή αναφέρεται ο Εσωτερικός

Ελεγκτής και ο Compliance Officer.

Η Επιτροπή συνήλθε κατά το 2009 έξι φορές. Στο

πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της παρακολούθησε και

επόπτευσε το έργο των ∆ιευθύνσεων Εσωτερικού

Ελέγχου και Κανονιστικής Συµµορφώσεως. 

Ενηµερώθηκε για το εύρος και τα αποτελέσµατα των

ελέγχων των ∆ιευθύνσεων αυτών και ειδικότερα για

τις διαπιστώσεις τους σχετικά µε την επάρκεια και

αποδοτικότητα του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου.

Ενηµερώθηκε και παρακολούθησε τον συνεχιζόµενο

εκσυγχρονισµό 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 ερωτη-

µάτων των µελών της Επιτροπής. Για τα θέµατα αυτά

η Επιτροπή είχε επίσης συναντήσεις µε τον Γενικό

∆ιευθυντή και Chief Financial Officer, κ. Μ.Σ.

Γιαννόπουλο και τον ∆ιευθυντή της ∆ιευθύνσεως

Λογιστικών και Φορολογικών Θεµάτων κ. Γ.Ν. Κόντο

προκειµένου να επιβεβαιωθεί η επάρκεια και η

αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών καταρτίσεως

των λογιστικών καταστάσεων και των χρηµατοοικο-

νοµικών εκθέσεων της Τραπέζης. Επί των θεµάτων

αυτών, οι Ορκωτοί Ελεγκτές και ο ∆ιευθυντής της

∆ιευθύνσεως Εσωτερικού Ελέγχου 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.

Για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της Επιτροπής,

οι συνεδριάσεις της πραγµατοποιήθηκαν χωρίς την

παρουσία µελών της ∆ιοικήσεως, όποτε εκρίνετο

αναγκαίο. Όλα τα µέλη της Επιτροπής παρευρέθησαν

σε όλες τις συνεδριάσεις για τις οποίες κρατήθηκαν
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µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Κεντρικού

Αποθετηρίου Αξιών (2000-2002).

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Σοφία Γ. Ελευθερουδάκη

Γεννήθηκε το 1954 και είναι ∆ιευθύνουσα Σύµβου-

λος του Βιβλιοπωλείου και Εκδοτικού Οίκου Γ.Κ.

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

Συµβούλιο της Τραπέζης εξελέγη το 2005.

Παύλος Γ. Καρακώστας

Γεννήθηκε το 1945 και είναι Πρόεδρος και ∆ιευθύ-

νων Σύµβουλος της ΓΕΝΚΑ Εµπορική Α.Ε. Στο

∆ιοικητικό 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 ∆ιοικητικού

Συµβουλίου και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Χαλυ -

βουργία Ελλάδος Α.Ε. Από το 2005 είναι επίσης

µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τραπέζης.

Γεώργιος Ι. Μέργος

Γεννήθηκε το 1948 και είναι Καθηγητής Οικονοµικών

του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Είναι ο εκπρόσωπος

του Ελληνικού ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις

του N. 3723/2008.

Ιωάννα Ε. Παπαδοπούλου

Γεννήθηκε το 1952 και είναι Πρόεδρος και ∆ιευθύ-

νουσα Σύµβουλος της ανώνυµης εταιρίας «Βιοµηχα-

νία Μπισκότων Και Ειδών ∆ιατροφής Ε.Ι. Παπαδό-

πουλος Α.Ε.». Από το 2008 είναι επίσης µέλος του

∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τραπέζης.

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΛΗ

Γεώργιος Ε. Αγουρίδης

Γεννήθηκε το 1952 και είναι ∆ικηγόρος και Πρόεδρος

της Ελληνικής Συµβουλευτικής Επιτροπής του

Ιδρύµατος «Σταύρος Σ. Νιάρχος». Από το 2000 είναι

µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τραπέζης.

Παύλος Α. Αποστολίδης

Γεννήθηκε το 1942. Αποφοίτησε από τη Νοµική

Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Είναι µέλος του

∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τραπέζης από το 2004.

Εισήλθε στο ∆ιπλωµατικό Σώµα το 1965 και διετέ-

λεσε, 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 ∆ιοικητής της Εθνικής

Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ), από όπου συνταξιο-

δοτήθηκε τον Νοέµβριο του 2004.

Θάνος Μ. Βερέµης 

Γεννήθηκε το 1943 και είναι Καθηγητής Πολιτικών

Επιστηµών στο Πανεπιστήµιο Αθηνών από το 1987.

Στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τραπέζης συµµετέχει

από το 2000. Είναι επίσης µέλος του ∆ιοικητικού

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 της Nestle

Ελλάς Α.Ε., µε ευθύνη την Περιοχή της Νοτιοανατο-

λικής Ευρώπης, από το 2001. Είναι επίσης Πρόεδρος

του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών Τροφίµων

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

κού Συµβουλίου του Συνδέσµου από το 2002. 
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πρακτικά. ∆εν υπήρξε διαφωνία επί ουσιαστικού

θέµατος.

Η Ελεγκτική Επιτροπή ενηµέρωσε τακτικά το ∆ιοικη-

τικό Συµβούλιο για τα θέµατα που παρακολουθεί,

συζητεί και αποφασίζει.

Η συνεργασία της Επιτροπής µε όλους τους παράγο-

ντες της Τραπέζης και τους Ορκωτούς Ελεγκτές ήταν

απόλυτα ικανοποιητική και δεν δηµιουργήθηκε

πρόβληµα στη λειτουργία της.

Επιτροπή ∆ιαχειρίσεως Κινδύνων

Η Επιτροπή ∆ιαχειρίσεως Κινδύνων του ∆ιοικητικού

Συµβουλίου της Alpha Bank είναι τριµελής και

αποτελείται από µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

Κατά το 2009 η σύνθεσή της ήταν η ακόλουθη:

• Μηνάς Γ. Τάνες, Πρόεδρος 

• Μαρίνος Σ. Γιαννόπουλος, Μέλος 

• Ευάγγελος Ι. Καλούσης, Μέλος 

Στην επιτροπή αναφέρεται ο ∆ιευθυντής της

∆ιευθύνσεως ∆ιαχειρίσεως Κινδύνων και υποβάλλει

για έγκριση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο ένα αποτελε-

σµατικό πλαίσιο διαχειρίσεως κινδύνων, το οποίο

διαµορφώνει συνθήκες ασφαλούς αναπτύξεως

δραστηριοτήτων, περιορίζει τις αρνητικές διακυµάν-

σεις στην κερδοφορία και συµβάλλει στην ορθολο-

γική κατανοµή των κεφαλαίων.

Η Επιτροπή συνήλθε το 2009 δέκα φορές. Λόγω των

αυξηµένων ζητηµάτων διαχειρίσεως κινδύνων προς

εξέταση, αποφάσισε από τον Απρίλιο και στο εξής να

συνεδριάζει µηνιαίως.

Εισηγήθηκε στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο τη στρατηγική

αναλήψεως κινδύνων και διαχειρίσεως κεφαλαίων

που ανταποκρίνετο στους επιχειρηµατικούς στόχους

της Τραπέζης και του Οµίλου, παρακολούθησε και

έλεγξε την εφαρµογή της. 

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 ερωτη-

µάτων των µελών της Επιτροπής. Για τα θέµατα αυτά

η Επιτροπή είχε επίσης συναντήσεις µε τον ∆ιευθυ-

ντή της ∆ιευθύνσεως Λογιστικών και Φορολογικών

Θεµάτων, κ. Γ.Ν. Κόντο, προκειµένου να επιβεβαιω-

θεί η επάρκεια και η αποτελεσµατικότητα των διαδι-

κασιών καταρτίσεως των λογιστικών καταστάσεων

και των χρηµατοοικονοµικών εκθέσεων της Τραπέ-

ζης. Επί των θεµάτων αυτών, οι Ορκωτοί Ελεγκτές

διαβεβαίωσαν την Επιτροπή ∆ιαχειρίσεως Κινδύνων

ότι, από τους ελέγχους που πραγµατοποίησαν δεν

διαπίστωσαν σηµαντικό θέµα που να έχει ουσιαστική

επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις και στην

οµαλή λειτουργία της Τραπέζης.

Αξιολόγησε την επάρκεια και την αποτελεσµατικό-

τητα της πολιτικής και των διαδικασιών διαχειρίσεως

κινδύνων της Τραπέζης και του Οµίλου ως προς την

ανάληψη, παρακολούθηση και διαχείριση των κινδύ-

νων καθώς και ως προς τον καθορισµό των

εκάστοτε ανωτάτων ορίων αναλήψεως κινδύνου

συνολικά για κάθε είδος κινδύνου και περαιτέρω

κατανοµή καθενός εκ των ορίων αυτών κατά χώρα,

κλάδο, νόµισµα, υπηρεσιακή µονάδα κ.λπ. Τέλος,

θέσπισε όρια παύσεως ζηµιογόνων δραστηριοτήτων

ή άλλων διορθωτικών ενεργειών.

Εξασφάλισε την επικοινωνία µεταξύ του ∆ιευθυντή

της ∆ιευθύνσεως ∆ιαχειρίσεως Κινδύνων, των

Εξωτερικών Ελεγκτών και των Εποπτικών Αρχών µε

το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για θέµατα διαχειρίσεως

κινδύνων.

Στη διάρκεια του έτους η Επιτροπή ενηµερωνόταν
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για τo διεθνές οικονοµικό περιβάλλον. Ενεργούσε

βάσει των συνθηκών και εισηγείτο τη λήψη µέτρων

για την αντιµετώπιση της δυσχερούς οικονοµικής

καταστάσεως.

Τον ∆εκέµβριο εγκρίθηκε η επικαιροποιηµένη

πολιτική διαχειρίσεως του λειτουργικού κινδύνου για

τον Όµιλο.

Η Επιτροπή ∆ιαχειρίσεως Κινδύνων ενηµέρωσε

τακτικά και εγγράφως το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για τα

θέµατα που παρακολουθεί, συζητεί και αποφασίζει.

Η συνεργασία της Επιτροπής µε όλους τους παράγο-

ντες της Τραπέζης ήταν απόλυτα ικανοποιητική και

δεν δηµιουργήθηκε πρόβληµα στη λειτουργία της.

Επιτροπή Αποδοχών ∆ιοικήσεως

Η Επιτροπή Αποδοχών ∆ιοικήσεως του ∆ιοικητικού

Συµβουλίου της Alpha Bank είναι τριµελής και

αποτελείται από µη Εκτελεστικά Μέλη του ∆ιοικητι-

κού Συµβουλίου.

Κατά το 2009 η σύνθεσή της ήταν η ακόλουθη:

• Παύλος Α. Αποστολίδης, Πρόεδρος

• Ιωάννης Κ. Λύρας, Μέλος 

• Νικόλαος Ι. Μάνεσης, Μέλος 

Η Επιτροπή συνήλθε το 2009 µία φορά. Εισηγήθηκε

στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο την πολιτική αµοιβών για

τα µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και παρακολού-

θησε και έλεγξε την εφαρµογή τους.

Με την από την από 16.12.2008 απόφαση της

Επιτροπής και την από 31.3.2009 απόφαση του

∆ιοικητικού Συµβουλίου, το ύψος των αποδοχών

των εκτελεστικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβου-

λίου και των µελών της Εκτελεστικής Επιτροπής έχει

προσαρµοσθεί στο επίπεδο των αποδοχών του

∆ιοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος για όσο

διάστηµα η Τράπεζα υπάγεται στις διατάξεις των

άρθρων 1 και 2 του Ν. 3723/2008. 

Γνωµοδότησε για το ύψος των αποζηµιώσεων των

µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των επιτρο-

πών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

Η Επιτροπή Αποδοχών ∆ιοικήσεως ενηµέρωσε

εγγράφως το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για τα θέµατα

που παρακολούθησε, συζήτησε και αποφάσισε.

Η συνεργασία της Επιτροπής µε όλους τους παράγο-

ντες της Τραπέζης ήταν απόλυτα ικανοποιητική και

δεν δηµιουργήθηκε πρόβληµα στη λειτουργία της.

Εκτελεστική Επιτροπή 

Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι το ανώτατο εκτελεστικό

όργανο της Alpha Bank, µέλη της οποίας είναι:

• Γιάννης Σ. Κωστόπουλος, Πρόεδρος

• ∆ηµήτριος Π. Μαντζούνης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος

• Μαρίνος Σ. Γιαννόπουλος, Γενικός ∆ιευθυντής - CFO

• Σπύρος Ν. Φιλάρετος, Γενικός ∆ιευθυντής - COO

• Αρτέµης Χ. Θεοδωρίδης, Γενικός ∆ιευθυντής -

Wholesale Banking

• Γεώργιος Κ. Αρώνης, Γενικός ∆ιευθυντής - Retail

Banking

• Αλέξιος Α. Πιλάβιος, Γενικός ∆ιευθυντής - Wealth

Management

Ορκωτοί Ελεγκτές

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 23.6.2009

εξέλεξε ως ελεγκτές των εξαµηνιαίων και ετησίων

οικονοµικών καταστάσεων της χρήσεως 2009, τους

κάτωθι Ορκωτούς Ελεγκτές της εταιρίας KPMG

Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.:



µηχανογραφικό σύστηµα λειτουργεί και στην Alpha

Bank Cyprus.

• Η παρακολούθηση και ο συντονισµός των ενεργειών

για την πλήρη προσαρµογή της Τραπέζης και των

Εταιριών του Οµίλου στις απαιτήσεις που επιβάλλει

το κανονιστικό πλαίσιο για τις Αγορές Χρηµατοπι-

στωτικών Μέσων (Markets in Financial

Instruments Directive - MiFID). Το κανονιστικό

πλαίσιο επιβάλλει ιδιαίτερα σηµαντικές µεταβολές

στο ισχύον καθεστώς που διέπει την παροχή

επενδυτικών υπηρεσιών. Μεταξύ άλλων τέθηκε σε

εφαρµογή η ενιαία σύµβαση παροχής επενδυτικών

υπηρεσιών Οµίλου και των σχετικών πρόσθετων

πράξεων ανάλογα µε τις παρεχόµενες επενδυτικές

υπηρεσίες καθώς και του επενδυτικού ερωτηµατο-

λογίου. Ταυτόχρονα υλοποιήθηκε το σύστηµα

ηλεκτρονικής διαχειρίσεως συµβάσεων και ερωτη-

µατολογίου MiFID - E.C.M. Σηµειώνεται ότι το εν

λόγω νέο κανονιστικό πλαίσιο έχει ήδη επιφέρει

εκτενείς οργανωτικές και λειτουργικές µεταβολές

τόσο στην Τράπεζα όσο και στις εταιρίες του

Οµίλου που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες, οι

οποίες προσαρµόζουν την πολιτική και τις διαδικα-

σίες τους προκειµένου να ανταποκριθούν άµεσα

στις νέες απαιτήσεις, ώστε να εξασφαλισθεί η

διαφάνεια και ακεραιότητα της αγοράς καθώς και 

η προστασία των επενδυτών. 

• Η ανάλυση του νοµοσχεδίου για την ενσωµάτωση

της οδηγίας 2007/64 ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρω-

µών (Payment Services Directive) και συγκρότηση

οµάδας εργασίας στην Τράπεζα, για προετοιµασία

σχεδίου συµβάσεων και παρακολούθηση της

εφαρµογής της οδηγίας στη Τράπεζα, στην Ελλάδα

και στο εξωτερικό.

• Η παρακολούθηση των σταδίων µεταβάσεως στον

Ενιαίο Χώρο Πληρωµών σε Ευρώ (Single Euro

Payments Area - SEPA) και η αντίστοιχη προσαρ-

µογή της Τραπέζης. Σκοπός του SEPA είναι η

δηµιουργία µιας ενοποιηµένης, ανταγωνιστικής και

καινοτόµου αγοράς πληρωµών µικρής αξίας στον

ευρωπαϊκό χώρο, όπου οι πληρωµές σε ευρώ χωρίς

µετρητά και ειδικότερα οι µεταφορές πιστώσεων

(credit transfers), οι άµεσες χρεώσεις (direct

debits) και οι πληρωµές µε τη χρήση καρτών (cards)

θα διενεργούνται µε τη χρήση ενός µόνο τραπεζικού

λογαριασµού και µίας ενιαίας δέσµης µέσων πληρω-

µών. Η Τράπεζα έχει προσαρµόσει την πολιτική και

τις διαδικασίες της και εντός του 2009 προσχώρησε

και στο σχετικό πλαίσιο για τις άµεσες χρεώσεις.

• Η διασφάλιση της αναγκαίας επικοινωνίας µε 

τις ελεγκτικές, εποπτικές και ανεξάρτητες αρχές

του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος καθώς και 

η εκπροσώπηση της Τραπέζης στις Αρχές από τις

οποίες εκπορεύονται οι διατάξεις του κανονιστικού

πλαισίου. 

• Η εποπτεία και ο αποτελεσµατικός συντονισµός

των υπευθύνων κανονιστικής συµµορφώσεως

(compliance officers) των εταιριών του Οµίλου

στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ώστε να εναρµο-

νίζονται οι ενέργειές τους µε το ισχύον τοπικό και

ελληνικό κανονιστικό πλαίσιο.

• Η πλήρης καταγραφή των απαιτήσεων των

Μονάδων στο εξωτερικό, µε στόχο την ανάπτυξη

και εγκατάσταση συστήµατος πληροφορικής για

την παρακολούθηση της συναλλακτικής δραστηριό-

τητας των πελατών και τον εντοπισµό ασυνήθων 

ή ύποπτων συναλλαγών στο πλαίσιο της προλή-

ψεως και καταστολής νοµιµοποιήσεως εσόδων 

από εγκληµατικές δραστηριότητες.

• Η έκδοση εγχειριδίου Πολιτικής και ∆ιαδικασιών

Αναθέσεως ∆ραστηριοτήτων σε Τρίτους (Outsourcing).
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Τακτικοί: Νικόλαος Ε. Βουνισέας

Χαράλαµπος Γ. Συρούνης 

Αναπληρωµατικοί: Νικόλαος Χ. Τσιµπούκας

Ιωάννης Α. Αχείλας

Εσωτερικός Έλεγχος

Με σκοπό την προστασία των περιουσιακών στοιχείων

της Τραπέζης και τη διασφάλιση των συµφερόντων

των Μετόχων της λειτουργεί Σύστηµα Εσωτερικού

Ελέγχου, το οποίο περιλαµβάνει ένα σύνολο ελεγκτι-

κών µηχανισµών και διαδικασιών που καλύπτουν σε

συνεχή βάση κάθε δραστηριότητά της και συντελούν

στην αποτελεσµατική και ασφαλή λειτουργία της.

Με µεθόδους ελέγχου οι οποίες βασίζονται στην

αξιολόγηση κινδύνων και µε τη χρήση εξειδικευµένου

µηχανογραφικού προγράµµατος διαχειρίσεως έργων

εσωτερικού ελέγχου καλύπτεται ολοκληρωµένα 

η οργάνωση, εκτέλεση, αξιολόγηση της ελεγκτικής

διαδικασίας, καθώς και η παραγωγή αναφορών για

∆ιοικητική Πληροφόρηση σε επίπεδο Οµίλου.

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

δραστηριοποιούµεθα λειτουργεί Μονάδα Εσωτερικού

Ελέγχου, εφαρµόζοντας κοινή ελεγκτική µεθοδολογία

µε την Ελλάδα. 

Το έτος 2009 οι αρµόδιες Μονάδες Εσωτερικού

Ελέγχου διενήργησαν ελέγχους τόσο στα Καταστήµατα

όσο και στις Κεντρικές Υπηρεσίες της Τραπέζης και

των Εταιριών του Οµίλου. Για τα αποτελέσµατα των

ελέγχων και την επίτευξη των στόχων του Συστήµατος

Εσωτερικού Ελέγχου ενηµερώθηκε η ∆ιοίκηση και 

η Ελεγκτική Επιτροπή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

της Τραπέζης.

.

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,

καταγραφή, επεξεργασία και ερµηνεία του κανονιστι-

κού 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, να λαµβάνονται τα κατάλληλα

µέτρα για την υλοποίησή τους και να διασφαλίζονται

τα συµφέροντα και η φήµη της Τραπέζης.

Συγκεκριµένα για το 2009 οι σηµαντικότερες

ενέργειες στον τοµέα αυτό ήταν οι εξής:

• Η τήρηση των διαδικασιών που αφορούν την

πρόληψη χρησιµοποιήσεως του χρηµατοπιστωτικού

συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από

εγκληµατικές δραστηριότητες και τη χρηµατο δό-

τηση της τροµοκρατίας. Για τη συστηµατική

παρακολούθηση των ύποπτων συναλλαγών

λειτουργεί το σύστηµα Actimize που υποστηρίζει

τις διαδικασίες για την αντιµετώπιση του ξεπλύµα-

τος χρήµατος και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρα-

τίας. Συγκεκριµένα το σύστηµα αξιολογεί τον

κίνδυνο µέσω πολλαπλών παραµέτρων και

επεξεργάζεται τα στοιχεία, ώστε να εντοπίζονται

ύποπτες και ασυνήθιστες συναλλαγές µε αντικει-

µενικά κριτήρια, στα οποία εκτός των άλλων

περιλαµβάνονται και αυτές των πολιτικά εκτεθει-

µένων προσώπων και των προσώπων που βρίσκο-

νται στους διεθνείς πίνακες για τη χρηµατοδότηση

της τροµοκρατίας. Σηµειώνεται ότι το εν λόγω



υφιστάµενων αλλά και νέων τµηµάτων πελατείας.

Στο εξωτερικό, το νέο οργανωτικό σχήµα επιτρέπει

την καλύτερη αξιοποίηση της εµπειρίας και των

βέλτιστων πρακτικών των Μονάδων Retail και

Wholesale Banking της Ελλάδος. 

• Έλεγχο και µείωση του κόστους: Ο ορισµός ενός

ισχυρού Chief Operating Officer, η ενίσχυση των

υποστηρικτικών Μονάδων, η δηµιουργία µίας

κεντρικής µονάδας σχεδιασµού και ελέγχου, 

η µείωση των συνολικών διοικητικών θέσεων,

καθώς και η επαναξιολόγηση των επενδύσεων 

και δαπανών από µηδενική βάση,    οδηγούν σε

αποτελεσµατικότερο έλεγχο και σε µείωση του

λειτουργικού κόστους.

• ∆ιασφάλιση διαφάνειας και προστασίας έναντι

κινδύνων: Η ενίσχυση του ρόλου του Chief 

Financial Officer σε θέµατα διαχειρίσεως κινδύ-

νων (risk management) και χρηµατοοικονοµικής

παρακολουθήσεως, ο διαχωρισµός της ευθύνης

για την έγκριση των πιστώσεων, η συνεργασία των

κεντρικών υποστηρικτικών Μονάδων µε τις

Εταιρίες του Οµίλου στο εξωτερικό και η στενό-

τερη παρακολούθηση των καθυστερήσεων εξωτε-

ρικού είναι οι κυριότερες από τις παρεµβάσεις που

αποσκοπούν στην περαιτέρω ενίσχυση της διαχει-

ρίσεως κινδύνων αλλά και της έγκυρης πληροφο-

ρήσεως των Μετόχων.

• Ανάδειξη Στελεχών: Η αναβάθµιση του τοµέως

Ανθρωπίνου ∆υναµικού και η δηµιουργία νέων

θέσεων αυξηµένης ευθύνης δηµιουργούν τις

προϋποθέσεις για την ανάδειξη µίας ισχυρής

διευρυµένης οµάδας Στελεχών που αποτελούν 

την κινητήριο δύναµη για τη µελλοντική ανάπτυξη

της Τραπέζης.
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• Η αναµόρφωση των συµβάσεων των εταιριών

ενηµερώσεως οφειλετών για ληξιπρόθεσµες

απαιτήσεις και υπογραφή των νέων συµβάσεων

στις 21.12.2009, σε εφαρµογή του νόµου

3758/05.05.2009.

• Η παρακολούθηση και συντονισµός ενεργειών 

για την αντιµετώπιση περιστατικών απάτης µε τη

θέσπιση διαδικασιών τόσο για την πρόληψη, τον

εντοπισµό και τη µείωση των κινδύνων που

προκύπτουν από περιστατικά εσωτερικής ή εξωτε-

ρικής απάτης, όσο και για την αποτελεσµατική

διαχείριση των περιστατικών απάτης που διαπι-

στώνονται καθώς και παροχή σχετικών οδηγιών

στο ∆ίκτυο των Καταστηµάτων της Τραπέζης.

Πάγια επιδίωξη της Τραπέζης είναι η εφαρµογή

ενιαίας πολιτικής και διαδικασιών κανονιστικής

συµµορφώσεως σε όλες τις Μονάδες, ώστε να

επιτευχθεί η πλήρης και διαρκής συµµόρφωση στο

συνεχώς µεταβαλλόµενο κανονιστικό περιβάλλον.

Νέα Οργανωτική ∆οµή

Η Alpha Bank προχώρησε τον Οκτώβριο του 2009

σε αλλαγή του οργανωτικού της σχήµατος, ώστε να

προσαρµοσθεί στις αλλαγές που συντελούνται στο

οικονοµικό περιβάλλον και να είναι σε ετοιµότητα να

αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που θα προκύψουν αµέσως

µόλις οι οικονοµίες των χωρών όπου δραστηριοποι-

είται µπουν σε τροχιά αναπτύξεως. Επιπλέον, µε τη

νέα δοµή ενισχύονται οι συνέργειες εντός του

Οµίλου και διασφαλίζεται η ταχύτητα στη λήψη

αποφάσεων και η σαφής κατανοµή αρµοδιοτήτων 

για την εφαρµογή τους.

Οι αλλαγές επικεντρώθηκαν σε τρεις βασικούς

άξονες. Ειδικότερα:

1. Αναβάθµιση της οργανωτικής δοµής για την

ενδυνάµωση και τη µελλοντική ανάπτυξη της

Τραπέζης µε τη δηµιουργία θέσεως Chief

Operating Officer. 

Παράλληλα, και µετά την τοποθέτηση του νέου

Γενικού ∆ιευθυντή στον τοµέα Wealth Management

(Private Banking, Αµοιβαία Κεφάλαια και Χρηµατι-

στηριακές Εργασίες), έγινε ανακατανοµή των

αρµοδιοτήτων και των εποπτευοµένων Μονάδων

στους Γενικούς ∆ιευθυντές, µε την υπαγωγή σε

αυτούς του νέου επίπεδου των Ανωτέρων

∆ιευθύνσεων, των ∆ιευθύνσεων και των Υποστη-

ρικτικών ∆ιευθύνσεων. 

2. Νέο οργανωτικό σχήµα λειτουργίας για τις

διεθνείς δραστηριότητες. 

Σύµφωνα µε τη διεθνώς επικρατούσα οργανωτική

δοµή τραπεζών µε παρόµοιο εύρος δραστηριοτή-

των και λαµβάνοντας ταυτοχρόνως υπ’ όψιν την

ανάγκη για ασφαλέστερη έκθεση σε κινδύνους, 

οι κεντρικές επιχειρησιακές και υποστηρικτικές

Μονάδες της Τραπέζης απέκτησαν πιο ενεργό

ρόλο αλλά και ευθύνη για το αποτέλεσµα των

διεθνών δραστηριοτήτων από κοινού µε τις

διευθυντικές οµάδες κάθε χώρας.

3. Ορθολογική οργάνωση και κατανοµή των διοικη-

τικών επιπέδων. 

Έπαυσαν να υφίστανται ή συγχωνεύθηκαν

περίπου το ένα τέταρτο των ∆ιευθύνσεων και

Υποδιευθύνσεων της Τραπέζης και ενοποιήθηκαν

οι τίτλοι σε παρεµφερείς θέσεις ευθύνης.

Με το νέο οργανωτικό σχήµα η Τράπεζα επιδιώκει:

• Αύξηση των εσόδων: Στην Ελλάδα, η αύξηση 

των εσόδων θα προκύψει από την ανάπτυξη νέων

προϊόντων και την πιο αποτελεσµατική εξυπηρέτηση
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Eκτελεστικός Πρόεδρος

Γιάννης Σ. Κωστόπουλος

∆ιευθύνων Σύµβουλος

∆ηµήτριος Π. Μαντζούνης

• Πιστοδοτήσεις Επιχειρήσεων/

Πιστωτική Πολιτική

• Ανθρώπινο ∆υναµικό

• Πληροφορική/∆ιαχείριση Έργων

• Υποστηρικτικές Λειτουργίες

• ∆ιεθνές ∆ίκτυο

• ∆ιαχείριση Περιουσίας και

Ασφάλεια

• Προµήθειες

• Οργάνωση

• ∆ιαχείριση Κινδύνων

• ∆ιαχείριση Καθυστερήσεων

• Λογιστικά και Φορολογικά

Θέµατα

• MIS

• Εταιρικός Σχεδιασµός και

Έλεγχος

• Σχέσεις µε Θεσµικούς

Επενδυτές και Αναλυτές

• Capital Management και

Τραπεζική Εποπτεία

• Οικονοµικές Μελέτες

• Θυγατρικές µη Τραπεζικού

Αντικειµένου

Chief Operating Officer (COO)

Σπύρος Ν. Φιλάρετος

Chief Financial Officer (CFO)

Mαρίνος Σ. Γιαννόπουλος
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Οργανόγραµµα

Retail Banking 

Γεώργιος Κ. Αρώνης

Κανονιστική Συµµόρφωση

Νοµικές Υπηρεσίες

Εσωτερικός Έλεγχος

Γραµµατεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

• ∆ίκτυο Καταστηµάτων Ελλάδος

• Πωλήσεις Προϊόντων Λιανικής Τραπεζικής

• Καταναλωτική Πίστη

• Κάρτες

• Πιστοδοτήσεις Λιανικής Τραπεζικής

• Στεγαστική Πίστη

• Χρηµατοδοτήσεις Μικρών Επιχειρήσεων

• Καταθετικά και Επενδυτικά Προϊόντα

• Tραπεζοασφαλιστικά Προϊόντα

• International Retail Banking

• Marketing

• Private Banking

• Αµοιβαία Κεφάλαια/Asset

Management

• Χρηµατιστηριακές Εργασίες

• Financial Markets

• ∆ίκτυο Επιχειρηµατικών Κέντρων

• Corporate Banking

• Ναυτιλιακές Εργασίες

• Επενδυτική Τραπεζική

• International Wholesale Banking

• Προϊόντα Wholesale Banking

• Factoring

• Leasing

Wealth Management

Αλέξιος Α. Πιλάβιος

Wholesale Banking

Αρτέµης Χ. Θεοδωρίδης
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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 οικονοµι-

κών καταστάσεων, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη

του το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, σχετικά µε τη σύνταξη και την εύλογη παρουσίαση των ενοποιηµένων οικονοµικών

καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό κατάλληλων ελεγκτικών διαδικασιών για την περίσταση και όχι για την έκφραση

γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της Τράπεζας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει

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

σεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των 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 Τράπεζας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2009, την ενοποιηµένη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ενοποι-

ηµένες ταµειακές ροές της για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικο-

νοµικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων

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

συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις στα πλαίσια των οριζοµένων από τα άρθρα 37, 43α, και 107 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2010

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
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KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. 

Στρατηγού Τόµπρα 3, 153 42 Αγία Παρασκευή, Αθήνα, Ελλάς

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 29527/01AT/B/93/162/96

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

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

Προς τους Μετόχους της

ALPHA BANK Α.Ε.

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων

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

νται από τoν Ισολογισµό της 31 ∆εκεµβρίου 2009 και τις Eνοποιηµένες Καταστάσεις Αποτελεσµάτων, Συνολικού Αποτε-

λέσµατος, Μεταβολών της Καθαρής Θέσεως και Ταµειακών Ροών για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς

και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις.

Ευθύνη ∆ιοικήσεως για τις Οικονοµικές Καταστάσεις

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

µικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 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 πολιτι-

κές και διενεργώντας λογιστικές εκτιµήσεις οι οποίες είναι εύλογες για την περίσταση.

Ευθύνη Ελεγκτή

∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό

µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη

συµµόρφωσή µας µε κανόνες ηθικής δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την

αποκόµιση εύλογης διασφάλισης ότι οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις

ανακρίβειες.
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Στοιχεία Καταστάσεως Αποτελεσµάτων

(Ποσά σε χιλ. Ευρώ) Eνοποιηµένα Στοιχεία Στοιχεία Τραπέζης
Aπό 1 Ιανουαρίου έως Aπό 1 Ιανουαρίου έως

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα .................................................. 3.874.672 4.406.935 3.339.178 4.118.961
Τόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα................................................... (2.112.073) (2.608.333) (1.994.966) (2.768.455)
Καθαρό έσοδο από τόκους ........................................................ 1.762.599 1.798.602 1.344.212 1.350.506
Έσοδα από αµοιβές και προµήθειες ........................................... 425.194 505.039 316.910 346.494
Προµήθειες έξοδα..................................................................... (46.371) (40.625) (38.178) (29.418)
Καθαρό έσοδο από αµοιβές και προµήθειες .............................. 378.823 464.414 278.732 317.076
Έσοδα από µερίσµατα................................................................ 2.646 2.591 105.037 74.937
Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων........................... 171.522 (6.848) 263.591 (20.584)
Λοιπά έσοδα ............................................................................. 67.430 79.944 14.276 21.138
................................................................................................. 241.598 75.687 382.904 75.491
Σύνολο εσόδων ....................................................................... 2.383.020 2.338.703 2.005.848 1.743.073

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού................................................. (565.466) (589.488) (412.686) (429.213)
Γενικά διοικητικά έξοδα ............................................................. (540.184) (495.623) (434.138) (362.411)
Αποσβέσεις............................................................................... (91.765) (88.949) (56.072) (57.592)
Λοιπά έξοδα.............................................................................. (4.482) (4.256) (2.946) (3.072)
Σύνολο εξόδων ....................................................................... (1.201.897) (1.178.316) (905.842) (852.288)

Ζηµίες αποµειώσεως και προβλέψεις για την κάλυψη
του πιστωτικού κινδύνου........................................................... (676.343) (541.751) (532.300) (495.382)
Αναλογία κερδών / (ζηµιών) από συγγενείς εταιρίες ................ (2.963) 6.997 ― ―

................................................................................................. (679.306) (534.754) (532.300) (495.382)
Κέρδη πριν το φόρο εισοδήµατος ........................................... 501.817 625.633 567.706 395.403
Φόρος εισοδήµατος .................................................................. (110.337) (112.186) (101.616) (61.165)

Καθαρά κέρδη µετά το φόρο εισοδήµατος ............................. 391.480 513.447 466.090 334.238
Έκτακτη εισφορά (Ν.3808/2009) ............................................. (42.403) ― (37.433) ―

Καθαρά κέρδη, µετά το φόρο εισοδήµατος
και την έκτακτη εισφορά ......................................................... 349.077 513.447 428.657 334.238
Λοιπά αποτελέσµατα, που καταχωρήθηκαν απευθείας
στην Καθαρή Θέση:
Μεταβολή του αποθεµατικού των διαθέσιµων προς πώληση  
αξιογράφων.............................................................................. 74.124 (221.647) 25.529 (282.235)
Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής οικονοµικών καταστάσεων
θυγατρικών εξωτερικού/ καταστηµάτων εξωτερικού ................ (23.245) (132.924) (175) (130)
Φόρος εισοδήµατος .................................................................. (17.010) 49.649 (5.698) 68.091

Σύνολο αποτελεσµάτων, µετά το φόρο εισοδήµατος,
που καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση.............. 33.869 (304.922) 19.656 (214.274)

Συνολικό αποτέλεσµα χρήσεως, µετά το φόρο εισοδήµατος ....... 382.946 208.525 448.313 119.964
Καθαρά κέρδη που αναλογούν σε:
Μετόχους της Τραπέζης.......................................................... 349.814 512.067 428.657 334.238
Τρίτους ..................................................................................... (737) 1.380 ― ―

Συνολικό αποτέλεσµα χρήσεως που αναλογεί σε:
Μετόχους της Τραπέζης.......................................................... 383.676 210.529 448.313 119.964
Τρίτους ..................................................................................... (730) (2.004) ― ―

Καθαρά κέρδη ανά µετοχή:
Βασικά και προσαρµοσµένα (Ευρώ ανά µετοχή)........................ 0,6443 1,1487 0,8188 0,7498

Στοιχεία Ισολογισµού

(Ποσά σε χιλ. Ευρώ) Eνοποιηµένα Στοιχεία Στοιχεία Τραπέζης
31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ταµείο και διαθέσιµα σε Κεντρικές Τράπεζες ............................. 2.514.664 3.450.947 1.425.965 1.724.081
Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων.................................... 6.408.155 2.829.970 13.461.442 8.420.793
Αξιόγραφα εµπορικού χαρτοφυλακίου ...................................... 70.600 81.135 66.946 86.880
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα ......................................... 347.178 485.026 373.600 494.386
∆άνεια και απαιτήσεις κατά πελατών......................................... 51.399.939 50.704.702 41.810.755 42.189.278
Αξιόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου
- ∆ιαθέσιµα προς πώληση ......................................................... 1.418.162 752.526 2.399.720 6.033.897
- ∆ιακρατούµενα µέχρι τη λήξη ................................................. 4.868.493 4.488.709 4.868.493 4.488.709
Επενδύσεις σε εταιρίες θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες ― ― 1.794.719 1.750.902
Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες ............................................. 50.715 59.260 ― ―

Επενδύσεις σε ακίνητα.............................................................. 72.668 66.875 48.325 42.195
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια..................................... 1.258.451 1.254.240 639.222 649.452
Υπεραξία και λοιπά άυλα πάγια .................................................. 178.109 159.961 75.951 68.723
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις .................................. 293.289 333.499 313.798 316.069
Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού ...................................................... 599.984 549.299 494.527 419.526
................................................................................................. 69.480.407 65.216.149 67.773.463 66.684.891
Στοιχεία Ενεργητικού προς πώληση .......................................... 115.640 53.805 75.113 53.283
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ......................................................... 69.596.047 65.269.954 67.848.576 66.738.174

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα ..................................... 13.235.439 8.963.796 15.291.428 10.883.969
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα ......................................... 603.932 805.346 628.886 804.172
Υποχρεώσεις προς πελάτες....................................................... ― ― 35.258.048 33.816.094
(συµπεριλαµβανοµένων οµολογιών εκδόσεώς µας) ................. 42.915.694 42.546.777 ― ―

Οµολογίες εκδόσεώς µας διατεθείσες σε θεσµικούς επενδυτές
και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις ........................................... 5.148.875 7.241.185 10.405.582 17.395.646
Υποχρεώσεις για τρέχοντα φόρο εισοδήµατος και λοιπούς φόρους 108.487 128.062 88.549 97.855
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις .............................. 202.492 197.779 187.970 158.212
Υποχρεώσεις καθορισµένων παροχών στους εργαζόµενους ....... 47.850 42.762 ― ―

Λοιπές υποχρεώσεις................................................................. 1.304.862 1.350.287 1.208.773 1.204.462
Προβλέψεις .............................................................................. 55.057 53.263 3.768 8.415
Σύνολο Υποχρεώσεων (α) ...................................................... 63.622.688 61.329.257 63.073.004 64.368.825

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Μετοχικό Κεφάλαιο .................................................................. 3.451.067 1.931.590 3.451.067 1.931.590
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο ............................ 406.867 ― 406.867 ―

Αποθεµατικά ............................................................................. 239.253 188.404 202.391 165.848
Αποτελέσµατα εις νέον ............................................................. 1.274.961 969.815 715.247 340.896
Ίδιες µετοχές............................................................................. ― (68.985) ― (68.985)
Καθαρή θέση Μετόχων της Τραπέζης ....................................... 5.372.148 3.020.824 4.775.572 2.369.349
∆ικαιώµατα τρίτων.................................................................... 17.424 32.567 ― ―

Υβριδικά κεφάλαια .................................................................... 583.787 887.306 ― ―

Σύνολο Καθαρής Θέσεως (β) ................................................. 5.973.359 3.940.697 4.775.572 2.369.349

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ (α)+(β)....... 69.596.047 65.269.954 67.848.576 66.738.174
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Πρόσθετα Στοιχεία και Πληροφορίες

1. Οι εταιρίες που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, το ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου σε αυτές κατά την
31.12.2009, καθώς και η µέθοδος ενσωµάτωσης που εφαρµόστηκε, παρατίθενται αναλυτικά στη σηµείωση 39 επί των Οικονοµικών
Καταστάσεων της 31.12.2009 του Οµίλου. Στην ίδια σηµείωση αναφέ ρονται και οι εταιρίες που δεν περιλαµβάνονται στην ενοποίηση.

2. Κατά το χρονικό διάστηµα 1.1.2009 έως 31.12.2009 επήλθαν οι παρα κάτω µεταβολές στις θυγατρικές εταιρίες και τις κοινοπραξίες
που περι λαµβάνονται στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις:

α. Στις εταιρίες που ενοποιούνται µε τη µέθοδο της πλήρους (ολικής) ενοποιήσεως:
• Νέες εταιρίες: Την 31.3.2009 ενοποιήθηκαν για πρώτη φορά η εταιρία Real Car Rental A.E., η οποία ιδρύθηκε από την κατά

100% θυγατρική της Τραπέζης Alpha Leasing A.E. και η εταιρία ειδικού σκοπού Talanto Plc. Την 30.6.2009 ενοποιή θηκε για
πρώτη φορά η εταιρία ειδικού σκοπού Epihiro Plc. Την 30.9.2009 ενοποιήθηκε για πρώτη φορά η εταιρία Chardash Trading
E.O.O.D., η οποία αποκτήθηκε από τη θυγατρική εταιρία της Τραπέζης Alpha Αστικά Ακίνητα Α.Ε. Την 31.12.2009 ενοποιήθηκε
για πρώτη φορά η εταιρία ειδικού σκοπού Irida Plc.

• Αλλαγή ονοµασίας: Την 20.2.2009 η Alpha Immovables Bulgaria E.O.O.D., κατά 100% θυγατρική της Alpha Αστικά Ακίνητα
Α.Ε., µετονοµάστηκε σε Alpha Real Estate Bulgaria E.O.O.D.

• Συγχώνευση εταιριών Οµίλου: Την 23.12.2009 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση δι’ απορροφήσεως της Alpha Επενδυτικές
Υπηρεσίες Α.Ε.Π.Ε.Υ. από την Alpha Asset Management A.E.∆.Α.Κ.

β. Στις εταιρίες που ενοποιούνται µε την αναλογική µέθοδο:
• Νέες εταιρίες: Την 30.6.2009 ενοποιήθηκε για πρώτη φορά η εταιρία ΣΥ.ΜΕΤ. Α.Ε., µέσω της εταιρίας συµµετοχής της Τραπέ-

ζης APE Investment Property A.E.

3. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Τραπέζης και των εταιριών του Οµίλου, αναφέρονται στις σηµειώσεις 37β και 38β των
Οικονοµικών Καταστάσεων της 31.12.2009 της Τραπέζης και του Οµίλου αντίστοιχα.

4. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων, που ενδέχεται να έχουν
σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία του Οµίλου και της Τραπέζης. Ο Όµιλος έχει σχηµατίσει πρόβλεψη
έναντι αυτών ύψους Ευρώ 4,9 εκατ. Ο Όµιλος και η Τράπεζα έχουν σχηµατίσει επίσης λοιπές προβλέψεις ύψους Ευρώ 50,2 εκατ.
και Ευρώ 3,8 εκατ. αντίστοιχα.

5. Η Τράπεζα, καθώς και οι λοιπές εταιρίες του Οµίλου, δεν κατείχαν ίδιες µετοχές κατά την 31.12.2009.

6. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στον Όµιλο, κατά την 31.12.2009, ήταν 15.163 άτοµα (31.12.2008: άτοµα 15.619) και
στην Τράπεζα 8.860 άτοµα (31.12.2008: άτοµα 8.903).

7. Από τις συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη, για το χρονικό διάστηµα από 1.1.2009 έως 31.12.2009, προέκυψαν τα εξής αποτε-
λέσµατα:

• Με µέλη της ∆ιοικήσεως και ∆ιευθυντικά Στελέχη:
α) Οµίλου: έσοδα Ευρώ 6.825 χιλ., έξοδα Ευρώ 16.098 χιλ.
β) Τραπέζης: έσοδα Ευρώ 6.776 χιλ., έξοδα Ευρώ 7.148 χιλ.

• Με λοιπά συνδεδεµένα µέρη:
α) Οµίλου: έσοδα Ευρώ 5 χιλ., έξοδα Ευρώ 2.772 χιλ.
β) Τραπέζης: έσοδα Ευρώ 339.610 χιλ., έξοδα Ευρώ 394.296 χιλ.

Τα υπόλοιπα, κατά την 31.12.2009, των απαιτήσεων και υποχρεώσεων από τις εν λόγω συναλλαγές έχουν ως εξής:
• Με µέλη της ∆ιοικήσεως και ∆ιευθυντικά Στελέχη:

α) Οµίλου: απαιτήσεις Ευρώ 162.151 χιλ., υποχρεώσεις Ευρώ 85.447 χιλ., εγγυητικές επιστολές Ευρώ 10.213 χιλ.
β) Τραπέζης: απαιτήσεις Ευρώ 161.383 χιλ., υποχρεώσεις Ευρώ 61.601 χιλ., εγγυητικές επιστολές Ευρώ 10.213 χιλ.

• Με λοιπά συνδεδεµένα µέρη:
α) Οµίλου: απαιτήσεις Ευρώ 42 χιλ., υποχρεώ σεις Ευρώ 2.560 χιλ.
β) Τραπέζης: απαιτήσεις Ευρώ 11.219.888 χιλ., υποχρεώσεις Ευρώ 13.096.871 χιλ., εγγυητικές επιστο λές και λοιπές εγγυήσεις
Ευρώ 712.328 χιλ.

8. Τα ποσά και η φύση των αποτελεσµάτων που καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση αναφέρονται αναλυτικά στα «Στοιχεία
καταστάσεως συνολικού αποτελέσµατος», που παρατίθενται ανωτέρω.

Στοιχεία Καταστάσεως Μεταβολών Καθαρής Θέσεως

(Ποσά σε χιλ. Ευρώ) Eνοποιηµένα Στοιχεία Στοιχεία Τραπέζης
Aπό 1 Ιανουαρίου έως Aπό 1 Ιανουαρίου έως

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

Καθαρή θέση ενάρξεως χρήσεως
(1.1.2009 και 1.1.2008 αντίστοιχα)............................................ 3.940.697 4.291.264 2.369.349 2.740.217
Συνολικό αποτέλεσµα χρήσεως, µετά το φόρο εισοδήµατος ...... 382.946 208.525 448.313 119.964
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου ................................................... 1.926.344 ― 1.926.344 ―

Έξοδα αυξήσεως µετοχικού κεφαλαίου µετά από φόρους ......... (39.929) (2.204) (39.929) (2.204)
Μεταβολή ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρικές εταιρίες ......... (19.434) (6.410) ― ―

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα........................................................... (381) (362.731) ― (362.199)
Πληρωµή µερισµάτων στους κατόχους υβριδικών τίτλων ......... (53.887) (58.575) ― ―

Αγορές / πωλήσεις ιδίων µετοχών και υβριδικών τίτλων .......... (162.893) (127.174) 71.495 (123.276)
Λοιπά........................................................................................ (104) (1.998) ― (3.153)
Καθαρή θέση λήξεως χρήσεως
(31.12.2009 και 31.12.2008 αντίστοιχα) ................................ 5.973.359 3.940.697 4.775.572 2.369.349

Στοιχεία Καταστάσεως Ταµειακών Ροών

(Ποσά σε χιλ. Ευρώ) Eνοποιηµένα Στοιχεία Στοιχεία Τραπέζης
Aπό 1 Ιανουαρίου έως Aπό 1 Ιανουαρίου έως

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 2.684.409 2.888.383 (2.130.537) 5.772.620
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (59.162) (2.728.334) 4.374.506 (4.629.371)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 571.545 (855.188) 1.639.630 (962.292)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και
ισοδύναµα της χρήσεως (α) + (β) + (γ) ................................. 3.196.792 (695.139) 3.883.599 180.957
Επίδραση συναλλαγµατικών διαφορών στα ταµειακά διαθέσιµα
και ισοδύναµα ........................................................................... (23.245) (83.256) 1.996 1.239
Σύνολο εισροών / (εκροών) χρήσεως ................................... 3.173.547 (778.395) 3.885.595 182.196
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ενάρξεως χρήσεως ........ 3.013.636 3.792.031 4.539.124 4.356.928
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξεως χρήσεως............ 6.187.183 3.013.636 8.424.719 4.539.124



9. H συνελθούσα την 23.6.2009 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τραπέζης, ενέκρινε και επικύρωσε την από 12.1.2009
απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, περί αυξήσεως του µετοχικού κεφα λαίου της Τραπέζης στα πλαίσια του
Ν.3723/2008, κατά Ευρώ 940 εκατ., µε έκδοση 200.000.000 νέων, προνοµιούχων, ενσώµατων και εξαγορά σιµων µετοχών, ονοµα-
στικής αξίας και τιµής διαθέσεως εκάστης ίσης προς Ευρώ 4,70. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε από το Ελληνικό ∆ηµόσιο, µε τη µεταβί-
βαση στην πλήρη κυριότητα της Τραπέζης, οµολόγου εκδόσεώς του ίσης ονοµαστικής αξίας, πεντα ετούς διάρκειας και κυµαινοµένου
επιτοκίου.

10. Την 30.11.2009 περατώθηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης ποσού Ευρώ 986 εκατ. (Κ2-12294 απόφαση του
Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγω νιστικότητας και Ναυτιλίας).

11. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.3576/2009 και το σχέδιο νόµου για την τροποποίησή του, που κατατέθηκε στη
Βουλή και µετά την ψήφισή του θα ισχύει από 16.3.2010, οι τράπεζες που συµµετέχουν στα προγράµµατα ενισχύσεως ρευστότητας
της οικονοµίας του Ν.3723/2008 δύνανται να διανείµουν µέρισµα για τη χρήση 2009 µόνο µε τη µορφή µετοχών. Έχοντας υπόψη τα
ανωτέρω, καθώς και την υπ’ αριθ.20708/Β.1175/23.4.2009 εγκύκλιο του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τη µη διανοµή µερίσµατος για τη χρήση 2009.

Αθήναι, 16 Μαρτίου 2010

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ Σ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΜΑΝΤΖΟΥΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ Σ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΝΤΟΣ
Α.∆.Τ. Χ 661480 Α.∆.Τ. Ι 166670 Α.∆.Τ. ΑΗ 064139 Α.∆.Τ. ΑB 522299
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Ανάλυση ανά Γεωγραφική Περιοχή

(Ποσά σε εκατ. Ευρώ) 1.1 - 31.12.2009

Ελλάδα Λοιπές χώρες Όµιλος

Τόκοι 1.326,3 436,3 1.762,6

Προµήθειες 313,6 65,2 378,8

Λοιπά έσοδα 190,8 47,7 238,5

Σύνολο εσόδων 1.830,7 549,2 2.379,9

Σύνολο εξόδων (884,7) (317,1) (1.201,8)

Αποµειώσεις (513,6) (162,7) (676,3)

Κέρδη προ φόρων 432,4 69,4 501,8

Ενεργητικό 54.971,0 14.625,0 69.596,0

(Ποσά σε εκατ. Ευρώ) 1.1 - 31.12.2008

Ελλάδα Λοιπές χώρες Όµιλος

Τόκοι 1.437,5 361,1 1.798,6

Προµήθειες 375,4 89,0 464,4

Λοιπά έσοδα 11,5 71,2 82,7

Σύνολο εσόδων 1.824,4 521,3 2.345,7

Σύνολο εξόδων (869,1) (309,2) (1.178,3)

Αποµειώσεις (402,0) (139,8) (541,8)

Κέρδη προ φόρων 553,3 72,3 625,6

Ενεργητικό 51.234,4 14.035,6 65.270,0
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Ανάλυση ανά Επιχειρηµατικό
Τοµέα και Γεωγραφική Περιοχή8

Ανάλυση ανά Επιχειρηµατικό Τοµέα

(Ποσά σε εκατ. Ευρώ) 1.1 - 31.12.2009

∆ιαχείριση Επενδυτική
Τραπεζική Μεσαίες Χαρτοφυλακίου Τραπεζική
Ιδιωτών και και και Εργασίες

και Μικρών Μεγάλες Ασφαλιστικές ∆ιαχειρίσεως
Επιχειρήσεων Επιχειρήσεις Εργασίες ∆ιαθεσίµων Ν.Α. Ευρώπη Λοιπά Όµιλος

Τόκοι 822,8 388,9 12,8 121,0 415,7 1,4 1.762,6

Προµήθειες 158,8 84,1 45,8 27,1 64,0 (1,0) 378,8

Λοιπά έσοδα 6,5 10,7 2,1 122,5 45,1 51,6 238,5

Σύνολο εσόδων 988,1 483,7 60,7 270,6 524,8 52,0 2.379,9

Σύνολο εξόδων (618,9) (133,6) (40,5) (38,7) (306,7) (63,4) (1.201,8)

Αποµειώσεις (256,4) (257,2) (162,7) (676,3)

Κέρδη προ φόρων 112,8 92,9 20,2 231,9 55,4 (11,4) 501,8

Ενεργητικό 23.344,9 19.586,5 1.622,1 13.187,0 11.200,0 655,5 69.596,0

Υποχρεώσεις 34.298,0 2.990,8 1.990,7 16.644,2 6.942,5 756,6 63.622,8

Κεφαλαιακές δαπάνες 40,1 11,6 1,1 3,5 34,6 26,6 117,5

Αποσβέσεις 33,6 9,7 1,8 1,3 27,2 18,2 91,8

(Ποσά σε εκατ. Ευρώ) 1.1 - 31.12.2008

∆ιαχείριση Επενδυτική
Τραπεζική Μεσαίες Χαρτοφυλακίου Τραπεζική
Ιδιωτών και και και Εργασίες

και Μικρών Μεγάλες Ασφαλιστικές ∆ιαχειρίσεως
Επιχειρήσεων Επιχειρήσεις Εργασίες ∆ιαθεσίµων Ν.Α. Ευρώπη Λοιπά Όµιλος

Τόκοι 1.093,8 322,9 15,3 21,8 342,6 2,2 1.798,6

Προµήθειες 185,9 86,0 65,3 43,2 85,7 (1,7) 464,4

Λοιπά έσοδα 14,2 12,0 1,6 (15,4) 68,9 1,4 82,7

Σύνολο εσόδων 1.293,9 420,9 82,2 49,6 497,2 1,9 2.345,7
Σύνολο εξόδων (595,3) (129,9) (51,2) (40,7) (295,7) (65,5) (1.178,3)
Αποµειώσεις (278,9) (172,6) (0,3) (0,1) (89,9) (541,8)

Κέρδη προ φόρων 419,7 118,4 30,7 8,8 111,6 (63,6) 625,6
Ενεργητικό 23.605,0 19.925,4 1.800,4 8.722,7 10.532,6 683,9 65.270,0

Υποχρεώσεις 34.267,3 2.898,1 1.935,3 13.825,5 6.880,7 1.522,4 61.329,3

Κεφαλαιακές δαπάνες 80,8 30,1 2,1 6,7 85,3 5,2 210,2
Αποσβέσεις 37,3 10,4 2,0 1,8 23,4 14,0 88,9

8. Ανάλυση ανά Επιχειρηµατικό Τοµέα και Γεωγραφική Περιοχή
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