
             

              
       ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ALPHA BANK 
                                             ΤΗΣ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 

 
Στη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank, που 
πραγματοποιήθηκε σήμερα, Σάββατο, 29 Ιουνίου 2013, μίλησαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου Γιάννης Σ. Κωστόπουλος και ο Διευθύνων Σύμβουλος Δημήτριος Π. Μαντζούνης.  
 
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Γιάννης Σ. Κωστόπουλος ανέφερε τα εξής: “Το 2012 
ήταν έτος καθοριστικό για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και ειδικότερα του τραπεζικού 
κλάδου. Μετά τις εκλογές του Ιουνίου, επανήλθε η πολιτική ομαλότητα και αποκατεστάθη η  
χρηματοοικονομική σταθερότητα. Δρομολογήθηκε η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, που 
κατέστη αναγκαία μετά την απομείωση των ομολόγων δημοσίου στο χαρτοφυλάκιό τους, 
μέσω της εφαρμογής του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων, γνωστού ως PSI. Επίσης, 
με τη συνεπαγόμενη μείωση των δαπανών εξυπηρετήσεως του δημοσίου χρέους, ενισχύθηκε 
η προσπάθεια δημοσιονομικής προσαρμογής. Τα γεγονότα αυτά συνετέλεσαν στη σταδιακή 
βελτίωση του οικονομικού κλίματος, δημιουργώντας συνθήκες για την αποκατάσταση της 
εμπιστοσύνης στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. 
 
Παρά τη μεγάλη και παρατεταμένη ύφεση, που καθιστά δυσχερή την προσπάθεια για 
δημοσιονομική προσαρμογή, το έλλειμμα της Γενικής Κυβερνήσεως μειώθηκε το 2012 στο 
6,4% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος από 15,6% που ήταν το 2009. Επίσης, 
σημειώθηκε σαφής βελτίωση του ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών, προερχόμενη από την 
περαιτέρω πτώση των εισαγωγών και την αύξηση των εξαγωγών, καθώς η Ελλάδα ανέκτησε 
το μεγαλύτερο μέρος της ανταγωνιστικότητας κόστους που είχε απολέσει την προηγούμενη 
δεκαετία. Η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τον 
παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, προκειμένου να γίνει περισσότερο 
εξωστρεφής. Επιταχύνεται έτσι η έξοδος από την κρίση, με την ανάπτυξη να στηρίζεται 
περισσότερο στις εξαγωγές και λιγότερο στην κατανάλωση.  
 
Το 2013, για πρώτη φορά μετά από χρόνια, η Ελλάδα θα εμφανίσει πλεόνασμα τόσο στο 
πρωτογενές ισοζύγιο της Γενικής Κυβερνήσεως, όσο και στο εξωτερικό ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών. Μετά από καθυστερήσεις ετών, με υψηλό οικονομικό και κοινωνικό κόστος, η 
νέα Κυβέρνηση συνεργασίας θα πρέπει να δείξει μεγαλύτερη αποφασιστικότητα για την 
εφαρμογή του προγράμματος προσαρμογής και ταυτοχρόνως, να λάβει μέτρα για την 
επανεκκίνηση της οικονομίας.  
 
Η ύφεση συνεχίζεται για έκτο, κατά σειρά, έτος, με συνέπεια τη συρρίκνωση του εθνικού 
εισοδήματος σωρευτικά κατά 25%, ενώ η επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς αναπτύξεως 
προβλέπεται από το 2014. Οι πρώτες ενδείξεις για την επανεκκίνηση της ελληνικής 
οικονομίας διαφαίνονται ήδη και αναμένεται να ισχυροποιηθούν προοδευτικά, καθώς θα 
λαμβάνονται μέτρα αναπτυξιακού σκοπού. 
 
Ωστόσο, η περίοδος 2013-2014 χαρακτηρίζεται ως η κρισιμότερη καμπή της ελληνικής 
οικονομίας. Η απεμπλοκή της χώρας από την κρίση χρέους και η επιστροφή της σε τροχιά 
αναπτύξεως, καθιστούν αναγκαία τη συνέχιση της προσαρμογής, συνοδευόμενης όμως µε 
τον µετασχηµατισµό του δηµοσίου τοµέα, ώστε να είναι βιώσιµη µακροπρόθεσµα η 
δημοσιονομική εξυγίανση. Επίσης, απαιτείται η ολοκλήρωση του προγράμματος 



διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και µετασχηµατισµού του παραγωγικού ιστού της χώρας, που 
θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια της οικονομίας. Για τον σκοπό αυτό,  
είναι απαραίτητη η κινητοποίηση όλων των δυνάμεων της χώρας. Σε διαφορετική περίπτωση, 
η προσαρμογή είναι δυνατόν να αποδειχθεί εύθραυστη και να υπονομευθεί η προσπάθεια, με 
σοβαρές συνέπειες για την ελληνική οικονομία. 
 
Η δημοσιονομική προσαρμογή ήταν δυσχερής και το τίμημά της υψηλό για τους Έλληνες, με 
τη διόγκωση της ανεργίας να αποτελεί το πλέον επώδυνο. Τώρα, που φαίνεται να ανακτάται 
η ελπίδα, οφείλουμε, με την ευρύτερη δυνατή κοινωνική συναίνεση, να εντείνουμε την 
προσπάθεια και να επιταχύνουμε για ένα καλύτερο μέλλον. Η συμμετοχή και η συνεισφορά 
σε αυτό το δύσκολο εγχείρημα αποτελεί καθήκον όλων μας. 
 
Η κρίση εμπιστοσύνης προς την ελληνική οικονομία δημιούργησε σοβαρά προβλήματα στις 
ελληνικές τράπεζες. Ευρέθησαν αντιμέτωπες με σημαντική εκροή καταθέσεων και 
αποκόπηκαν από τις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου, μετά τις διαδοχικές 
υποβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας του ελληνικού δημοσίου και κατά συνέπεια, των 
τραπεζών. Επίσης, υπέστησαν  μεγάλες ζημίες από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα 
ανταλλαγής ομολόγων του ιδιωτικού τομέα, αλλά και από τη διόγκωση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, εξαιτίας της παρατεταμένης υφέσεως στην οικονομία.  
 
Συνέπεια αυτών ήταν να πληγεί η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών και να καταστεί 
αναγκαία η αποκατάστασή της. Στο πλαίσιο αυτό, από το Δεύτερο Πρόγραμμα 
Χρηματοδοτικής Στηρίξεως της Ελλάδος, προβλέπεται να διατεθεί ποσό Ευρώ 50 δισ. για την 
κεφαλαιακή ενίσχυση των τραπεζών και την αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα. Η 
Τράπεζα της Ελλάδος καθόρισε τις κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών με βάση αφενός, τις 
ζημίες που υπέστησαν από τη συμμετοχή τους στο PSI και αφετέρου, συνυπολογίζοντας και 
τις αναμενόμενες ζημίες πιστωτικού κινδύνου βάσει των εκτιμήσεων της εταιρίας BlackRock. 
 
Με την ανακεφαλαιοποίησή του, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα καθίσταται ισχυρότερο, με 
επαρκή κεφάλαια, για να ανακτήσει την αναπτυξιακή του δυναμική.  
Δημιουργήθηκε επίσης, ένα νέο πλαίσιο για τη διασφάλιση της φερεγγυότητος του τραπεζικού 
συστήματος, ενώ ευρίσκεται σε εξέλιξη µία ευρεία ανακατάταξη δυνάμεων στον τραπεζικό 
τομέα.  
 
Προσφάτως ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Alpha 
Bank. Η Τράπεζα διατηρεί τον ιδιωτικό της χαρακτήρα, καθώς επετεύχθη η εκ του νόμου 
προβλεπόμενη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Εκ μέρους όλων των Εργαζομένων, των 
Στελεχών και εμού προσωπικώς αισθάνομαι την ανάγκη να απευθύνω ειλικρινείς ευχαριστίες 
προς τους Μετόχους μας για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη που διαρκώς παρέχουν στην 
Τράπεζα. 
 
Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ανακεφαλαιοποιήσεως των τραπεζών, το ελληνικό τραπεζικό 
σύστημα θα αποτελείται από λίγους, αλλά ισχυρότερους ομίλους, επαρκώς 
κεφαλαιοποιημένους, και από μερικές υγιείς μικρές τράπεζες. Τα μερίδια αγοράς των 
τραπεζών, που θα προκύψουν, διασφαλίζουν τον ανταγωνισμό, ενώ θα επιτρέψουν στις 
τράπεζες να επωφεληθούν από τις οικονομίες κλίµακoς.  
 
Είναι πλέον γεγονός η ένωση τεσσάρων ιστορικών ελληνικών τραπεζών, της Ιονικής 
Τραπέζης, της Εμπορικής Τραπέζης, της Λαϊκής Τραπέζης και της Τραπέζης Πίστεως. Οι 
τράπεζες αυτές, με παράδοση εκατό και πλέον ετών, διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην 
οικονομική ζωή της χώρας. Έτσι, η Alpha Bank, με ενισχυμένη την κεφαλαιακή της θέση μετά 
και την απόκτηση της Εμπορικής Τραπέζης, συμμετέχει ενεργά στον εξορθολογισμό του 
ελληνικού τραπεζικού συστήματος, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάκαμψη της ελληνικής 
οικονομίας.  
 
Με τη συγχώνευση των δύο Τραπεζών δημιουργείται ένας ισχυρός Όμιλος στον 
χρηματοπιστωτικό τομέα, με επαρκή κεφάλαια, προκειμένου να αντεπεξέλθει στις σωρευτικές 
συνέπειες της οικονομικής κρίσεως. Το νέο σχήμα, με το μέγεθος, την ευρωστία και το κύρος 
του, θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες και προοπτικές και θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο 



στην επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και στην ανάπτυξη της 
ευρύτερης περιοχής. Η ενιαία Τράπεζα έχει σημαίνουσα θέση σε όλους τους σημαντικούς 
τομείς τραπεζικών δραστηριοτήτων, ιδιαιτέρως στην επιχειρηματική και στεγαστική πίστη, 
τομείς ζωτικής σημασίας για την ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα.  
 
Η ενσωμάτωση της Εμπορικής Τραπέζης εξελίσσεται σύμφωνα με τον προγραμματισμό, με 
δεδομένο το πνεύμα ενότητας που μας χαρακτηρίζει και την κοινή σε πολλούς τομείς 
επιχειρησιακή νοοτροπία και συνέπεια των Εργαζομένων των δύο Τραπεζών. Η νομική 
συγχώνευση ολοκληρώθηκε εχθές, 28 Ιουνίου 2013, ενώ η πλήρης λειτουργική ενοποίηση  
αναμένεται να έχει υλοποιηθεί εντός του 2014. Είμαι βέβαιος ότι θα φέρουμε εις πέρας με 
επιτυχία και αυτό το νέο μεγάλο εγχείρημα, ώστε να συμβάλουμε στην προσπάθεια 
αναστροφής του δυσμενούς κλίματος και εξόδου της χώρας από την κρίση. 
 
Διοίκηση και Εργαζόμενοι, με κοινές αξίες και κοινό όραμα, δημιουργούμε μία μεγάλη 
Τράπεζα, που θα πρωταγωνιστήσει στις εξελίξεις στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή, 
διασφαλίζοντας, όπως πάντοτε, τα συμφέροντα των Μετόχων και των Πελατών μας. Για άλλη 
μία φορά, εκφράζω τις ευχαριστίες μου στους Μετόχους, στους Πελάτες και στους 
Εργαζομένους της Τραπέζης για τη στήριξη, την αφοσίωση και την εμπιστοσύνη, με την 
οποία μας περιβάλλουν, κατά τη μακρόχρονη πορεία μας.” 
 
Στη συνέχεια, έλαβε τον λόγο ο Διευθύνων Σύμβουλος Δημήτριος Π. Μαντζούνης, ο οποίος 
ανέφερε τα εξής: “Το 2012 ήταν ένα κρίσιμο έτος για την ελληνική οικονομία. Κατά τη διάρκεια 
του πρώτου εξαμήνου, επεκράτησε αβεβαιότης και έντονη ανησυχία για τη μελλοντική πορεία 
της χώρας, ενώ το δεύτερο εξάμηνο, βελτιώθηκε σταδιακά το οικονομικό περιβάλλον. Μετά 
τις θετικές αποφάσεις του Eurogroup, τον Νοέμβριο, για συνέχιση της χρηματοδοτικής 
στηρίξεως της Ελλάδος με ευνοϊκότερους όρους, ενισχύθηκαν οι προσδοκίες για επιστροφή 
σε θετικούς ρυθμούς αναπτύξεως της οικονομίας από το 2014. 
 
Η προοπτική για ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας ενισχύεται επίσης με την επιτυχή 
ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποιήσεως των τραπεζών και τις αυξημένες εκταμιεύσεις της 
χρηματοδοτικής βοήθειας από τους Ευρωπαίους εταίρους μας και το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο, οι οποίες θα επιτρέψουν την εξόφληση των υποχρεώσεων του δημοσίου προς τον 
ιδιωτικό τομέα και την επανεκκίνηση των μεγάλων έργων υποδομής. Επιπλέον, οι 
αποκρατικοποιήσεις και η απορρόφηση των κονδυλίων, που προβλέπονται από Ευρωπαϊκά 
Διαρθρωτικά Ταμεία, ενισχύουν τη ρευστότητα και τροφοδοτούν την ανάπτυξη της 
οικονομίας.   
 
Οι ελληνικές τράπεζες επλήγησαν από τις συνέπειες της δημοσιονομικής προσαρμογής, με τη 
μεγάλη σε διάρκεια και ένταση οικονομική ύφεση. Οι ζημίες που προκάλεσε η συμμετοχή τους 
στην αναδιάρθρωση του δημοσίου χρέους, η δημιουργία υψηλών προβλέψεων για την 
κάλυψη των αυξανόμενων επισφαλών απαιτήσεων και η ανεπαρκής ρευστότης, κυρίως λόγω 
της μεγάλης διαρροής καταθέσεων, είναι μερικές από τις σημαντικότερες επιπτώσεις της 
οικονομικής κρίσεως στις τράπεζες. Συνέπεια αυτών ήταν να συρρικνωθεί η κεφαλαιακή 
επάρκεια του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και να καταστεί αναγκαία η 
ανακεφαλαιοποίηση, προκειμένου να ανακτηθούν η ευρωστία και η σταθερότητά του.  
 
Στο πλαίσιο του σχεδίου ανακεφαλαιοποιήσεως των τραπεζών, οι συνολικές κεφαλαιακές 
ανάγκες για την Alpha Bank, προσδιορίσθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος σε Ευρώ 
4.571 εκατ., ποσό σημαντικά μικρότερο εν σχέσει με τα αντίστοιχα ποσά των υπολοίπων 
μεγάλων τραπεζών. Επίσης, σημειώνεται ότι, κατά τον υπολογισμό των κεφαλαιακών 
αναγκών της Τραπέζης, δεν έχουν συμπεριληφθεί εκ των υστέρων ενέργειες που αυξάνουν 
τα κεφάλαιά μας, όπως η εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης, η εφαρμογή προγραμμάτων 
διαχειρίσεως στοιχείων του Παθητικού, καθώς και η αναγνώριση των απαιτήσεων από 
αναβαλλομένη φορολογία. 
 
Σύμφωνα με το Σχέδιο Κεφαλαιακής Ενισχύσεως, η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της 
Τραπέζης προέβλεπε τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέως έως ποσού Ευρώ 550 εκατ., εκ των 
οποίων έως Ευρώ 457 εκατ. σε παλαιούς Μετόχους και έως Ευρώ 93 εκατ., μέσω ιδιωτικής 
τοποθετήσεως, σε επιλεγμένους θεσμικούς επενδυτάς. Το εναπομείναν μέρος της αυξήσεως 



του Μετοχικού Κεφαλαίου καλύπτεται από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με 
εισφορά ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Οι ιδιώτες 
Μέτοχοι, για κάθε μία μετοχή που αποκτούν, λαμβάνουν δωρεάν και έναν τίτλο δικαιωμάτων 
κτήσεως μετοχών (Warrant), ο οποίος δίδει το δικαίωμα αγοράς 7,4 μετοχών κυριότητος  του 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.  
 
Παρά το γεγονός ότι το Σχέδιο Κεφαλαιακής Ενισχύσεως ήταν πολύ διαφορετικό από τις 
προηγούμενες Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου, η αύξηση ολοκληρώθηκε με απόλυτη 
επιτυχία, επιτρέποντας στην Alpha Bank να διατηρήσει τον ιδιωτικό της χαρακτήρα. Η 
συμμετοχή των ιδιωτών Μετόχων υπερέβη το εκ του νόμου καθοριζόμενο ποσοστό, ενώ 
χαρακτηριστικό της υψηλής ζητήσεως ήταν το γεγονός ότι οι εγγραφές από τους 
ενασκήσαντες δικαιώματα προτιμήσεως και προεγγραφής ανήλθαν σε ποσοστό 165%. 
Ευχαριστούμε θερμώς τους παλαιούς και νέους Μετόχους μας για τη στήριξη και 
εμπιστοσύνη, με την οποία μας περιέβαλαν στη δύσκολη και καθοριστική για την πορεία της 
Τραπέζης συγκυρία.  
 
Καθοριστικής σημασίας γεγονός για το μέλλον της Alpha Bank είναι η εξαγορά της Εμπορικής 
Τραπέζης από την Crédit Agricole. Με την απόκτηση της Εμπορικής Τραπέζης, η ενιαία 
Τράπεζα αυξάνει το μερίδιο αγοράς στις καταθέσεις στο 21% και στις χορηγήσεις στο 23%, 
διαθέτει περισσότερα από 1.200 Καταστήματα, 700 στην Ελλάδα και 500 στο εξωτερικό, και 
Προσωπικό 18.000, εκ των οποίων στην Ελλάδα 11.500 και στο εξωτερικό 6.500. Σύμφωνα 
με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 31.3.2013, το Ενεργητικό ανέρχεται σε 
Ευρώ 71,8 δισ., τα Ίδια Κεφάλαια σε Ευρώ 3,5 δισ., ενώ οι καταθέσεις πελατών ανέρχονται 
σε Ευρώ 42 δισ. και το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων σε Ευρώ 65 δισ. 
Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η υψηλή κάλυψη του δανειακού χαρτοφυλακίου της Εμπορικής 
Τραπέζης με προβλέψεις. Συγκεκριμένα, οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ύψους 
Ευρώ 5 δισ., καλύπτουν το 25% του συνόλου των χορηγήσεών της και αντιστοιχούν στο 61% 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων.    
Αμέσως μετά την υπογραφή της συμβάσεως εξαγοράς της Εμπορικής Τραπέζης, την 1η 
Φεβρουαρίου 2013, ξεκίνησε το ιδιαιτέρως σημαντικό και από τεχνικής απόψεως απαιτητικό 
έργο της ενοποιήσεως των πληροφορικών συστημάτων των δύο Τραπεζών, ώστε να 
εξασφαλισθεί, το συντομότερο δυνατό και με τον αποτελεσματικότερο τρόπο, η επιχειρησιακή 
λειτουργία της ενιαίας Τραπέζης.  
Καθώς η νομική συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί, η διαδικασία ενοποιήσεως ευρίσκεται σε 
εξέλιξη, περιλαμβάνοντας τον εξορθολογισμό του ενιαίου δικτύου Καταστημάτων και τον 
επανασχεδιασμό των επιχειρησιακών τομέων δραστηριοτήτων βάσει του νέου 
Οργανογράμματος που εγκρίθηκε στο προχθεσινό Διοικητικό Συμβούλιο.  
 
Μετά την επιτυχή αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και την κεφαλαιακή ενίσχυση από την 
εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης, η οποία συνεισέφερε στην Τράπεζα εποπτικά κεφάλαια 
ύψους Ευρώ 2,5 δισ., τα Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια της Alpha Bank διαμορφώνονται σε 
Ευρώ 7,9 δισ. που αντιστοιχούν σε Δείκτη Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων στο 13,7% και 
Δείκτη Κεφαλαιακής Επαρκείας 14,4%. Οι δείκτες αυτοί υπερκαλύπτουν με ευχέρεια τους 
ελάχιστους απαιτούμενους από τις εποπτικές αρχές.  
Η διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσεως αποτελεί βασικό άξονα της επιχειρησιακής 
στρατηγικής της Τραπέζης, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ανάπτυξη των εργασιών της 
και να διασφαλίζεται η εμπιστοσύνη των καταθετών, των μετόχων, των αγορών και των 
συναλλασσομένων. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιείται ή προγραμματίζεται σειρά 
μέτρων, που αποσκοπούν στην αποτελεσματική διαχείριση στοιχείων του Ενεργητικού και 
Παθητικού. Μία από τις ενέργειες αυτές είναι η επαναγορά υβριδικών τίτλων και τίτλων 
μειωμένης εξασφαλίσεως, η οποία ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Μάιο 2013 και 
προσέθεσε Ευρώ 103 εκατ. στα Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια, κατόπιν αντίστοιχης 
ενέργειας που πραγματοποιήθηκε τον ίδιο μήνα του προηγουμένου έτους και απέφερε 
Ευρώ 333 εκατ.  
 
Παρά τις εξαιρετικά δυσμενείς επιχειρηματικές συνθήκες που επικράτησαν και το 2012, η 
Τράπεζα κατόρθωσε να έχει οργανική κερδοφορία, με τα κέρδη προ προβλέψεων και 
φόρων να ανέρχονται σε Ευρώ 681,4 εκατ., εξαιρουμένων των εκτάκτων ζημιών από 
χρηματοοικονομικές πράξεις και των εκτάκτων εξόδων. Το αποτέλεσμα αυτό θεωρείται 



εξαιρετικό, λαμβανομένων υπ’ όψιν των σοβαρών επιπτώσεων στα έσοδα από την ύφεση 
και το σημαντικά αυξημένο κόστος χρηματοδοτήσεως από το Ευρωσύστημα και τις 
καταθέσεις. 
 
Το 2012 ήταν το τρίτο, κατά σειρά, έτος με σημαντικές απώλειες καταθέσεων στις 
ελληνικές τράπεζες, οι οποίες ανήλθαν σε Ευρώ 12,8 δισ. ή σε ποσοστό 7,3% ετησίως, 
με συνέπεια, εκτός του προβλήματος ρευστότητος, να  αυξηθεί ο ανταγωνισμός στο  
κόστος αντλήσεως αποταμιευτικών κεφαλαίων. Η εξέλιξη των καταθέσεων στην Alpha 
Bank ήταν καλύτερη, συγκρινόμενη με εκείνη της αγοράς, σημειώνοντας μείωση κατά 
Ευρώ 1,1 δισ., που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% εν σχέσει με τα υπόλοιπα της  
31.12.2011. Στο δεύτερο εξάμηνο του 2012, με την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις 
προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, εισέρρευσαν στην Τράπεζα καταθέσεις Ευρώ 2,2 
δισ., σημειώνοντας αύξηση 12% έναντι αντίστοιχης αυξήσεως 7% του συνόλου της 
αγοράς. Ενθαρρυντικό γεγονός είναι η συνέχιση της επιστροφής καταθέσεων που 
σημειώνεται το 2013 και αναμένεται να ενταθεί μετά την ανακεφαλαιοποίηση των 
τραπεζών και όσο θα βελτιώνεται σταδιακά η οικονομία της χώρας. Και το 2013, οι 
επιδόσεις της Alpha Bank στον τομέα προσελκύσεως καταθέσεων είναι οι καλύτερες της 
αγοράς. Εκτός του αυξημένου κύρους της Τραπέζης, συμβολή σε αυτό έχουν τα 
επιτυχημένα προϊόντα, με το πλέον αναγνωρίσιμο, την προθεσμιακή κατάθεση «Alpha 
Μηνιαία Πρόοδος». Επίσης, από την πρώτη ημέρα εξαγοράς της Εμπορικής Τραπέζης, 
ξεκίνησε η προώθηση, από το διευρυμένο δίκτυο Καταστημάτων των δύο Τραπεζών, του 
νέου προϊόντος «Alpha Νέα Εποχή», το οποίο έτυχε θετικής αποδοχής από τους Πελάτες. 
Η αύξηση καταθέσεων είναι η μόνη πηγή αντλήσεως της απαιτούμενης ρευστότητας των 
τραπεζών, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη της οικονομίας. Επίσης, με 
τη συγκέντρωση κεφαλαίων από καταθέσεις, μειώνεται σταδιακά η εξάρτηση της 
Τραπέζης από τις χρηματοδοτήσεις μέσω της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης και της 
Τραπέζης της Ελλάδος, οι οποίες τον Δεκέμβριο 2012 ανήλθαν σε Ευρώ 24,9 δισ. και 
σημείωσαν σημαντική πτώση, στα Ευρώ 18 δισ. στο τέλος Μαΐου 2013.  
 
Στον τομέα των χρηματοδοτήσεων, η περιορισμένη ζήτηση και η απομείωση των 
εγγυημένων, από το δημόσιο, δανείων είχαν ως συνέπεια τη μείωση των υπολοίπων 
χορηγήσεων της Τραπέζης κατά 9%. Το 2013, σε ευνοϊκότερο οικονομικό περιβάλλον, και 
με την ενεργοποίηση των συγχρηματοδοτουμένων προγραμμάτων και των ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων παροχής επιχορηγήσεων και εγγυήσεων, χορηγούνται περισσότερα νέα 
δάνεια εν σχέσει με το 2012. Με τον τρόπο αυτό, η Τράπεζα γίνεται αρωγός στην 
προσπάθεια για ανάκαμψη της οικονομίας, στηρίζοντας επιχειρήσεις και νοικοκυριά. 
Ειδικότερα, για τη στήριξη των μικρών επιχειρήσεων, η Alpha Bank συμμετείχε και κατά 
το 2012, στο πρόγραμμα του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Αναπτύξεως, 
καθώς και στα συγχρηματοδοτούμενα με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων 
προγράμματα JEREMIE. Μέσω των προγραμμάτων αυτών ενεκρίθησαν συνολικά 920 
δάνεια ύψους Ευρώ 63 εκατ. Το 2013, η Τράπεζα συμμετέχει στο νέο πρόγραμμα του 
Ταμείου Επιχειρηματικότητας «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» για συγχρηματοδότηση 
δανείων με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Αναπτύξεως.  
 
Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπου η κρίση της Ελλάδος επηρέασε τις δραστηριότητές μας, 
επιδιώκεται η σταδιακή αποκατάσταση των μεριδίων αγοράς και της κερδοφορίας μας, καθώς 
σημειώνεται ανάκαμψη των οικονομιών στις περισσότερες χώρες. Προς την κατεύθυνση αυτή 
καταρτίζονται επιχειρησιακά σχέδια, για να επαναπροσδιορισθεί η πολιτική μας, όπου κριθεί 
απαραίτητο. Η δραστηριοποίηση της Alpha Bank στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, υποστηρίζεται 
από δίκτυο 488 Καταστημάτων και αποφέρει χρηματοδοτήσεις Ευρώ 9,7 δισ. και καταθέσεις 
Ευρώ 5,4 δισ. Η Εμπορική Τράπεζα διαθέτει περιορισμένη έκθεση μόνο στην Κύπρο, με 
δίκτυο 10 Καταστημάτων, καθώς οι Εταιρίες της στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία και στην 
Αλβανία μεταβιβάσθηκαν στην Crédit Agricole, κατά τη διάρκεια του 2012. 
 
Ζήτημα πρώτης προτεραιότητας αποτελεί η ποιότης του χαρτοφυλακίου, η οποία, όπως 
είναι αναμενόμενο σε συνθήκες υφέσεως, έχει επιδεινωθεί, με επακόλουθο, οι 
προβλέψεις για απομείωση επισφαλών απαιτήσεων ύψους Ευρώ 1.669 εκατ. κατά το 
2012, να απορροφήσουν το σύνολο των ετήσιων εσόδων από τόκους. Το απόθεμα των 
προβλέψεων, συμπεριλαμβανομένων και των υψηλών προβλέψεων της Εμπορικής 



Τραπέζης, ανέρχεται σε Ευρώ 9,6 δισ., ποσό που αντιστοιχεί σε δείκτη καλύψεως των 
δανείων σε καθυστέρηση 52%. Το ποσοστό αυτό είναι από τα υψηλότερα στον τραπεζικό 
κλάδο.  
Καθώς το οικονομικό περιβάλλον βελτιώνεται σταδιακά και εντείνεται η προσπάθεια στη 
διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου και στην κάλυψη των χρηματοδοτήσεων με επαρκείς σε 
ύψος και σε ποιότητα εξασφαλίσεις, θα μειώνεται ο ρυθμός αυξήσεως των νέων 
καθυστερήσεων και επομένως, θα αποκλιμακώνεται το κόστος πιστωτικού κινδύνου. 
Συμβολή στην εξέλιξη αυτή θα έχει και η αποτελεσματική διαχείριση του δανειακού 
χαρτοφυλακίου της Εμπορικής Τραπέζης. 
 
Η σταδιακή αύξηση των χρηματοδοτήσεων και ο εξορθολογισμός του κόστους καταθέσεων 
και του ύψους των προβλέψεων, αποτελούν τους βασικότερους παράγοντες ανακάμψεως της 
κερδοφορίας της Τραπέζης. Προς την κατεύθυνση αυτή, έχουν αναληφθεί και συγκεκριμένες 
ενέργειες για την εξοικονόμηση δαπανών και  κόστους χρήματος, καθώς και την αύξηση 
εσόδων από τη συγχώνευση με την Εμπορική Τράπεζα, που αναμένεται να αποφέρουν 
Ευρώ 265 εκατ. ετησίως.  
 
Από το 2010, που άρχισε να εφαρμόζεται το τριετές πρόγραμμα περικοπής δαπανών, οι 
λειτουργικές μας δαπάνες έχουν μειωθεί σωρευτικά κατά 12,3%, υπερβαίνοντας τον τεθέντα 
στόχο. Το λειτουργικό κόστος για τη χρήση 2012 ανήλθε σε Ευρώ 1.054 εκατ. παρουσιάζοντας 
μείωση κατά 4% σε ετήσια βάση, εξαιρουμένων των εκτάκτων δαπανών ύψους Ευρώ 125 εκατ. 
Οι δαπάνες Προσωπικού, σημείωσαν μείωση 7%, κυρίως λόγω της νέας επιχειρησιακής 
συμβάσεως εργασίας που υπεγράφη τον Μάιο 2012 και των αποχωρήσεων λόγω 
συνταξιοδοτήσεως Προσωπικού. Καθώς ο περιορισμός δαπανών από ενέργειες και αποφάσεις 
προηγουμένων ετών συνεχίζεται, η προσπάθεια για την επόμενη τριετία θα επικεντρωθεί στην  
εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους, λόγω συγχωνεύσεως της Εμπορικής Τραπέζης. 
 
Το 2012, η Τράπεζα, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ενίσχυσε οικονομικά 
συλλόγους, ιδρύματα και οργανώσεις, που στηρίζουν άτομα σε δυσχερή οικονομική θέση. 
Επίσης, ως κοινωνική προσφορά, συνέχισε να επενδύει στους τομείς της εκπαιδεύσεως, του 
πολιτισμού, του περιβάλλοντος και της υγείας.  
Δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη ευπαθών ομάδων όπως είναι οι άποροι, οι πολύτεκνοι 
και οι ηλικιωμένοι, η Τράπεζα ξεκίνησε το 2012, το πρόγραμμα «Χέρι Βοηθείας». Κατά τη 
διάρκεια του έτους, παρεδόθησαν, συνολικά σε 4.000 οικογένειες, τρόφιμα, σε περιοχές των 
Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης. 
 
Στον τομέα του Εθελοντισμού, συνεχίσθηκε με επιτυχία η «Ημέρα Εθελοντισμού Ομίλου 
Alpha Bank». Το 2012, 961 εθελοντές, μέλη του Προσωπικού της Τραπέζης με τις οικογένειές 
τους, πραγματοποίησαν ενέργειες κοινωνικού ή περιβαλλοντικού χαρακτήρα στην Ελλάδα και 
στις χώρες των Βαλκανίων. Η Τράπεζα ενθαρρύνει το Προσωπικό της να συμμετέχει στις 
εθελοντικές ενέργειες που διοργανώνονται, όπως δενδροφυτεύσεις, καθαρισμός δασικών 
δρόμων, καθώς και προσφορά αγαθών. Με την ευκαιρία της συμπληρώσεως έξι ετών 
εθελοντισμού, η Τράπεζα επιβράβευσε τον Νοέμβριο 2012, 517 συνεπείς εθελοντές 
Εργαζομένους της.  
 
Η Alpha Bank, στηρίζοντας την τέχνη και τον πολιτισμό, διοργάνωσε σειρά εκθέσεων και 
πραγματοποίησε πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκ των οποίων οι σημαντικότερες ήταν η έκθεση 
«Το Νόμισμα στον Αρχαίο Ελληνικό Κόσμο» που θα παρουσιάζεται έως τον Νοέμβριο 2013 
στον Εκθεσιακό Χώρο του Μουσείου Χαρτονομισμάτων της Ιονικής Τραπέζης, στην Κέρκυρα 
και η οποία διοργανώνεται από τη Νομισματική Συλλογή της Alpha Bank, η έκθεση 
φωτογραφίας με τίτλο «Boissonnas - Εικόνες της Ελλάδος» που πραγματοποιήθηκε στον ίδιο 
χώρο, καθώς και οι εκπαιδευτικές εκθέσεις «Η Χαρακτική και οι Τεχνικές της» και «Γνωρίζω 
το Νόμισμα» στον Εκθεσιακό Πολιτιστικό Χώρο της Alpha Bank, στο Ναύπλιο. Επίσης, στον 
Εκθεσιακό Χώρο του Κεντρικού Κτηρίου της Τραπέζης, πραγματοποιήθηκαν οι εκθέσεις με 
τίτλο «Τα Ψηφιακά» και η έκθεση «Αθηναϊκές Γλαύκες». 
 
Η Alpha Bank, με κεφαλαιακή ευρωστία και υψηλό επίπεδο προβλέψεων, ενισχυμένη μετά 
την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης, διαθέτει τα απαραίτητα εφόδια για να επανέλθει σε 
πορεία αναπτύξεως και κερδοφορίας. 



 
Με πίστη και αισιοδοξία για το μέλλον, βασιζόμενοι στην εργατικότητα και στην αφοσίωση του 
Προσωπικού, ενισχύουμε τις σχέσεις εμπιστοσύνης με τους Πελάτες και τους Μετόχους μας, 
όπως άλλωστε πράττουμε από ιδρύσεώς μας.” 
 
 
 

 
Αθήναι, 29 Ιουνίου 2013 


