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Η ΠΙΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

Παρουσίαση στον ΣΜΕΧΑ
Οκτώβριος 2001
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Η Τράπεζα σήµερα
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(% µεριδίου αγοράς - 30.6.2001)

� Τρίτος µεγαλύτερος τραπεζικός
όµιλος µε Ενεργητικό 7 τρισ. ∆ρχ. το
πρώτο εξάµηνο 2001 (+24%)

� Χορηγήσεις στα 3.2 τρισ. ∆ρχ. (+30%)

� Καταθέσεις στα 5.3 τρισ. (+30%)

� Ίδια κεφάλαια στα 664 δισ. ∆ρχ.

� Τρίτη µεγαλύτερη εισηγµένη στο ΧΑΑ
εταιρία µε χρηµατιστηριακή αξία € 4 δισ.

3η σε µέγεθος στην ελληνική αγορά
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Αξιόπιστη πορεία ανάπτυξης

Γοργοί ρυθµοί ανάπτυξης
(∆άνεια 1996 - 2001, ∆ρχ. δισ)
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Βάση Εξαγορές Ανάπτυξη

 Ταχύρυθµη αναπτυξιακή πορεία, µε 7
εξαγορές-συγχωνεύσεις σε 5 χρόνια:

�1996 Interbank

�1997 ∆ίκτυο Credit Lyonnais

�1998 Post Bank Βουλγαρίας

�1998 Τράπεζα Αθηνών

�1998 Τράπεζα Κρήτης

�2000 Τράπεζα Εργασίας

�2001 Telesis Τράπεζα Επενδύσεων
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Πορεία µετοχής το 2001:
καλύτερη του τραπεζικού δείκτη
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Bank of the Year 2001
The Banker

  Best Equity House 2001
Euromoney

∆ιεθνής Αναγνώριση

Standard & Poors�
BBB+/A-2

Moody�s
A-3/P-2 /C

Η µόνη ελληνική τράπεζα που
αξιολογείται µε �C� για τη
χρηµατοοικονοµική της ισχύ

Fitch IBCA
A-2/F2/ B/C

Award of
Excellence-2001
Best Equity
House in Greece
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ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΗΜΕΡΑ
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Ευρύτερο οικονοµικό περιβάλλον

� Σηµαντική διόρθωση των τιµών στο χρηµατιστήριο

� Οι αποτιµήσεις των ελληνικών τραπεζών βρίσκονται πλέον σε
ελκυστικά επίπεδα έναντι των ευρωπαϊκών, µε µέσο P/E 12x, µέσο
P/ BV 1.9x και µερισµατικές αποδόσεις πάνω από 4%

� Ευνοϊκές προοπτικές ανάπτυξης για τη χώρα, µε το ΑΕΠ να
αυξάνεται πολύ ταχύτερα (4%) από το µέσο όρο της ΕΕ (1.5%).

� Η ισχυρή ανάπτυξη στηρίζεται σε:
- Εισροές από το 4ο ΚΠΣ (3% ΑΕΠ µε τις συναφείς ιδιωτικές)
- Επενδύσεις για τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004
- Επιτόκια σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα
- Απελευθέρωση αγορών-διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις
- Επέκταση Ελληνικών επιχειρήσεων στις γείτονες χώρες
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Χαµηλός βαθµός ανάπτυξης
του Ελληνικού χρηµατοπιστωτικού συστήµατος

� Χαµηλός βαθµός ανάπτυξης σταυροειδών πωλήσεων, µε µέσο όρο κάτω από 2 προϊόντα ανά
πελάτη, έναντι 4 στην Ευρωπαϊκή Ένωση

� Οι Ελληνικές τράπεζες χαρακτηρίζονται από υψηλή ρευστότητα (∆άνεια / Καταθέσεις < 50%)
και χαµηλή µόχλευση (Μ.Ο. κεφαλαίου Tier 1 πάνω από13%)

�Η χρηµατοδότηση του ιδιωτικού τοµέα, η καταναλωτική πίστη, η στεγαστική πίστη και τα
ασφάλιστρα ως ποσοστά του ΑΕΠ (46%, 4.6%,  9.4% και 2.3% αντίστοιχα το 2000), είναι
υποδιπλάσιες των Μ.Ο.της ΕΕ. Περιθώρια διπλασιασµού των µεγεθών αυτών σε 4-5 έτη
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Πορτογαλία Ισπανία Ελλάδα

Καταναλωτική πίστη / ΑΕΠ        Στεγαστική πίστη / ΑΕΠ
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ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
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Στόχοι

•  Ηγετική θέση στην ελληνική τραπεζική αγορά στους τοµείς που
παρουσιάζουν ικανοποιητικά περιθώρια και ελκυστικές προοπτικές
ανάπτυξης.

•  Έµφαση στην ποιότητα, την καινοτοµία και την ολοκληρωµένη
εξυπηρέτηση ώστε να γίνουµε η Τράπεζα πρώτης προτίµησης για τον
έλληνα πελάτη

•  Παρουσία στην ευρύτερη περιοχή µε σκοπό την εξαγωγή του εγχώριου
επιτυχηµένου  επιχειρηµατικού µοντέλου (προς το παρόν έχουµε
παρουσία σε Βουλγαρία και Ρουµανία)

•  Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της αποτελεσµατικότητας και της
κερδοφορίας µας, δηµιουργώντας αξία για τους µετόχους µας
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 Στρατηγική τοποθέτηση σε τοµείς
υψηλής κερδοφορίας και ανάπτυξης

Τραπεζική Ιδιωτών ΠελατώνΤραπεζική Ιδιωτών Πελατών

∆ιαχείριση Περιουσίας∆ιαχείριση ΠεριουσίαςΚεφαλαιαγοράΚεφαλαιαγορά

Χρηµατοδότηση Μικροµεσαίων 
Επιχειρήσεων

Χρηµατοδότηση Μικροµεσαίων 
Επιχειρήσεων

Τοµείς υψηλής 
κερδοφορίας 
και ανάπτυξης

� Ισχυροποιούµε διαρκώς τη θέση µας στους τοµείς αυτούς
� ∆ιατηρούµε ικανοποιητικά περιθώρια κέρδους παρά τον έντονο ανταγωνισµό
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Ιδιώτες Επιχειρήσεις

Private
banking

Επενδυτικά και
Καταθετικά
Προϊόντα

Προϊόντα Καταναλωτικής 
και Στεγαστικής Πίστης

Επενδυτική
Τραπεζική
& Corporate
Banking

Μικροµεσαίες
Επιχειρήσεις

(SMEs)

Ατοµικές Επιχειρήσεις
(SBL)

>14,000

>1,500,000

>1,000,000

>7,000 επιχειρήσεις (1 στις 2)
µε ετήσιο κύκλο εργασιών άνω
των  € 1 εκατ.

1,000 εκ των 1,200 µεγαλυτέρων
ελληνικών επιχειρήσεων

>25,000 µικρές
επιχειρήσεις

Αριθµός πελατών

Ανάπτυξη πελατολογίου
στους κύριους τοµείς
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Μέσα για την επίτευξη των στόχων
• Ανάπτυξη µε χαρακτήρα πελατοκεντρικό: εξειδικευµένες µονάδες πώλησης προσεγγίζουν
διαφορετικά τµήµατα της τραπεζικής πελατείας, προσφέροντας διαφοροποιηµένα προϊόντα και
υπηρεσίες, µέσα από εξειδικευµένα δίκτυα διανοµής 

 
• Έµφαση στα εναλλακτικά δίκτυα διανοµής για πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων
καλύτερης εξυπηρέτησης πελατών που προσφέρει η νέα οικονοµία 

 
• Πρόσβαση σε σηµαντικές αγορές της ∆υτ. Ευρώπης στο χώρο των κεφαλαιαγορών και του

private banking, και στρατηγικές συνεργασίες µε επιλεγµένους εταίρους (Deutsche Bank, EFG
Bank Group), µε στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών µας και την προσφορά
καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών, µε περισσότερη τεχνογνωσία και προστιθέµενη αξία 

 
• Περαιτέρω αξιοποίηση των δικτύων που έχουν αποκτηθεί µέσω των πρόσφατων
εξαγορών και εντατικοποίηση των σταυροειδών πωλήσεων, ώστε να βελτιωθεί η
αποδοτικότητα των δικτύων αυτών 

 
• Επενδύσεις στην τεχνολογία, την αυτοµατοποίηση και κεντροποίηση των υποστηρικτικών
λειτουργιών, για καλύτερη εξυπηρέτηση και µεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα 

 
• Αξιοποίηση ικανών και δυναµικών στελεχών σε ένα επιχειρηµατικό περιβάλλον που
προάγει και επιβραβεύει την ικανότητα, την πρωτοβουλία και την ποιότητα µέσω ενός
αξιοκρατικού συστήµατος κινήτρων και αµοιβών 

 
• ∆ιαρκής βελτίωση της παραγωγικότητας και αποτελεσµατικός έλεγχος του κόστους, µε 
στόχο την αύξηση της κερδοφορίας  
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ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
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Ηγετική θέση στους πιο κερδοφόρους
και ταχύτερα αναπτυσσόµενους τοµείς

Μερίδια αγοράς Α� εξαµήνου 2001
(% µεριδίων σε επιµέρους αγορές)
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Πίστη

Στεγαστική   
Πίστη

Πιστωτικές  
Κάρτες

Αµοιβαία   
Κεφάλαια

Αναδοχές Brokerage

24%*

12%*

27%*

20%**

21%**

10 %**

*µε την καινούρια διευρυµένη βάση για το σύνολο του συστήµατος, όπως
υιοθετήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος

** 9µηνο 2001, µε Τέλεσις
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� Συνολικός ρυθµός ανάπτυξης
χορηγήσεων στο 30%

� Το 33% του χαρτοφυλακίου
αποτελείται από στεγαστικά και
καταναλωτικά δάνεια

� Μόνο 3% χορηγήσεων προς ∆ΕΚΟ

� Ελάχιστη έκθεση στη ναυτιλία

� 39% των χορηγήσεων (>1 τρισ.
∆ρχ.) προς µικροµεσαίες
επιχειρήσεις, αξιοποιώντας την
εµπειρία της Τράπεζας Εργασίας

� Περαιτέρω ανάπτυξη στον τοµέα
των Ατοµικών Επιχειρήσεων µε την
προσφορά εξειδικευµένων προϊόντων
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Έντονη προσπάθεια ενίσχυσης
εσόδων από προµήθειες

Προµήθειες
(% επί λειτουργικών εσόδων) �Αύξηση, και βελτίωση διάρθρωσης των

κεφαλαίων υπό διαχείριση
� Αύξηση µεριδίου αγοράς στις
χρηµατιστηριακές εργασίες
� Αύξηση µεριδίου αγοράς στην
Επενδυτική Τραπεζική
�Χρηµατιστηριακές υπηρεσίες σε διεθνείς
αγορές
� Ανάπτυξη οµάδων πωλήσεων Treasury
� Ανάπτυξη Private banking
� Business to business
� Business to consumer
� Υπηρεσίες Real Estate
� Ασφαλιστικά προϊόντα / υπηρεσίες
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45%

2000 Η1 2001 2003

Τα έσοδα από προµήθειες αποτελούν το 1.3% του Ενεργητικού και το 23% των
συνολικών εσόδων (υψηλότερα ποσοστά µεταξύ των ελληνικών τραπεζών).

Προωθητικές ενέργειες
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Αξιοποίηση σταυροειδών πωλήσεων
 για περαιτέρω ενίσχυση εσόδων
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Eurobank 

Μ.Ο.
πρώην
Εργασίας

Στόχος

Προϊόντα ανά πελάτη
(Σε τεµάχια)

� Η πλήρης εφαρµογή του νέου
συστήµατος πληροφόρησης ανά
πελάτη θα δώσει ιδιαίτερη ώθηση στις
σταυροειδείς πωλήσεις

� Σηµαντικές συνέργιες εσόδων από
σταυροειδείς πωλήσεις σε πελάτες της
πρώην Εργασίας

� Πιλοτικό πρόγραµµα σταυροειδών
πωλήσεων προς πελάτες corporate
banking ήδη σε εφαρµογή

�Πωλήσεις στεγαστικών δανείων,
πιστωτικών καρτών, εταιρικών
λογαριασµών

� Πωλήσεις υπηρεσιών private
banking και investment banking προς
µικροµεσαίες επιχειρήσεις

1.7

1.2

2.5

Προωθητικές ενέργειες
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Ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα (συνέχεια)

� Ισχυρή κεφαλαιακή βάση, ικανή να υποστηρίξει την ταχεία οργανική ανάπτυξη,
χωρίς ανάγκη προσφυγής στην κεφαλαιαγορά στο ορατό µέλλον (14.2% Tier 1)

� Άριστη ποιότητα εσόδων
� Τα έσοδα από τόκους και προµήθειες αναλογούν στο 85,5% των συνολικών
εσόδων (1Η 2001)

� Υψηλό περιθώριο επιτοκίου, σταθερά άνω του 3%

� Μεγαλύτερα οργανικά κέρδη στον κλάδο (∆ρχ. 52 δισ. στο Α� εξάµηνο 2001,
πλην χρηµατοοικονοµικών πράξεων)

� Υψηλότερη αποδοτικότητα Ενεργητικού στον κλάδο (RoA 2.4% προ φόρων)

� ∆ιαφανείς διαδικασίες σύνταξης και δηµοσίευσης των οικονοµικών
καταστάσεων, εφάµιλλες των Ευρωπαϊκών Τραπεζών

� Η EFG Eurobank Ergasias είναι η µόνη Τράπεζα στην Ελλάδα που
δηµοσιεύει ταυτόχρονα αποτελέσµατα σύµφωνα µε τα Ελληνικά και τα
∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα κάθε τρίµηνο

� Αποτελεσµατική ∆ιαχείριση Κινδύνων
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ΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ
ΣΕ ∆ΙΚΤΥΑ,

ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ
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Εξειδικευµένα ∆ίκτυα

Χρηµατοδότηση ΕπιχειρήσεωνΧρηµατοδότηση Επιχειρήσεων

Μικροµεσαίες ΕπιχειρήσειςΜικροµεσαίες Επιχειρήσεις

Τραπεζική Ιδιωτών ΠελατώνΤραπεζική Ιδιωτών Πελατών

Private BankingPrivate Banking

Κεντρικές διευθύνσεις σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη

�100 Καταστήµατα Universal

�21 Περιφερειακές Υπηρεσίες
Επιχειρηµατικής Πίστης (ΠΥΕΠ)

�220 Καταστήµατα Retail

�100 Καταστήµατα Universal

�∆ίκτυο Open 24

15 Μονάδες Private Banking

Τοµείς ∆ραστηριότητας: ∆ίκτυο:

Τµηµατοποίηση τραπεζικής πελατείας: οργάνωση και εξειδίκευση
πωλήσεων µε επίκεντρο τον πελάτη
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Αναδιάρθρωση ∆ικτύου Καταστηµάτων
�220 Καταστήµατα Retail

� Συγχώνευση καταστηµάτων σε περιοχές όπου υπάρχει επικάλυψη

� Μερική µεταφορά καταστηµάτων για άριστη κάλυψη του δικτύου

�100 Καταστήµατα Universal µε εξειδικευµένους συµβούλους και
προϊόντα για Μικροµεσαίες Επιχειρήσες

�η εκπαίδευση του προσωπικού σε προϊόντα retail συνεχίζεται, ενώ ήδη
διατίθενται προγράµµατα στεγαστικής πίστης και αµοιβαία κεφάλαια

� η τεχνολογική ενοποίηση βρίσκεται σε εξέλιξη: οι πελάτες εξυπηρετούνται
ήδη από µεταβατικά συστήµατα µέχρι την πλήρη εφαρµογή της ενιαίας
πλατφόρµας

Στόχοι:
� Άριστη γεωγραφική κατανοµή δικτύου

� Προώθηση δανειακών, καταθετικών και επενδυτικών προϊόντων από
εξειδικευµένους συµβούλους σε επίπεδο καταστήµατος

�∆ηµιουργία υποκαταστηµάτων για χρηµατιστηριακές συναλλαγές

�Ολοκλήρωση αναδιάρθρωσης εντός του 2002
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Ολοκληρωµένη αξιοποίηση
εναλλακτικών δικτύων
Συνεργαζόµενες επιχειρήσεις

� ∆ίκτυο 40,000 εµπορικών επιχειρήσεων
� Πλήρης τεχνολογική υποστήριξη της Τράπεζας προς τις επιχειρήσεις (on-line
εκγκρίσεις µέσω Internet)

∆ίκτυο καταστηµάτων OPEN 24
� 28 σηµεία πώλησης σε λειτουργία,  7 υπό κατασκευή
� Κύρια δραστηριότητα: Προσέλκυση καταθετικών λογαριασµών και προώθηση
καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων, καθώς και πιστωτικών καρτών

ΑΤΜ
� 548 ΑΤΜ σε όλη την Ελλάδα
� 204 off site ΑΤΜ
� 69% του συνόλου των αναλήψεων

Phone Banking
� Πάνω από 200,000 χρήστες
� Το µοναδικό εσωτερικό κέντρο στην Ελλάδα (in-house)
� ∆υνατότητα 98 διαφορετικών τύπων συναλλαγών
� Μ.Ο. 320,000 συναλλαγές µηνιαίως
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Εναλλακτικά ∆ίκτυα ∆ιανοµής (συνέχεια)
Ε-banking

� Έναρξη λειτουργίας διαδικτυακής πύλης www.Open24.gr  (Συνδυασµός e-Banking, e-
Brokerage, e-Commerce)

� Πάνω από 20,000 ενεργοί χρήστες e-banking, µε µέσο όρο 150 νέες εγγραφές
καθηµερινά

� Βραβείο καλύτερου site τραπεζικών εργασιών (PC Systems Magazine)

m-Banking
� Πάνω από 6,000 ενεργοί χρήστες

TV- Banking
� Συνεργασία µε NOVA TV

Direct Sales
�Telemarketing
� ∆υναµικό 120 ατόµων
� Κύρια δραστηριότητα: Πωλήσεις προϊόντων
Καταναλωτικής Πίστης
� ∆ευτερεύουσες δραστηριότητες: Παροχή
πληροφόρησης, προωθητικές ενέργειες, και
παραποµπή σε Επενδυτικούς Συµβούλους

�Επενδυτικοί Σύµβουλοι
� ∆υναµικό 50 συµβούλων
� Κύρια δραστηριότητα: Πωλήσεις στεγαστικών
δανείων, αµοιβαίων κεφαλαίων και
ασφαλιστικών προϊόντων  σε πελάτες µεγάλης
οικονοµικής επιφάνειας
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Ευέλικτα και πρωτοποριακά προϊόντα -
Ισχυρό brand name

∆ανεισµού

�43 προγράµµατα καταναλωτικής
πίστης

�20 προγράµµατα στεγαστική πίστης

�21 δανειακά προγράµµατα για µικρές
και ατοµικές επιχειρήσεις

�Πιστωτικές κάρτες Visa, Mastercard,
Euroline, co-branded

Καταθετικά / Επενδυτικά

� 10 καταθετικά προϊόντα retail
�Prime
�13 εγχώρια Αµοιβαία κεφάλαια
�17 διεθνή Αµοιβαία κεφάλαια
�Eurostructures
�Οµολογιακά
�Ειδικά structured προïόντα private
banking

∆ιαρκής ανάπτυξη νέων προγραµµάτων, προλαβαίνοντας τις ανάγκες
τις αγοράς

� Ανοιχτό Επαγγελµατικό ∆άνειο
� Ειδικά στεγαστικά για νέα ζευγάρια
� Προϊόντα Bancassurance

�Cash Management Accounts
�Funds-of-funds
�Συναλλαγές ξένων χρηµατιστηρίων
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Οι Άνθρωποι είναι
το Συγκριτικό µας Πλεονέκτηµα
� Επαγγελµατικό management

� Εξειδίκευση ανά πελάτη και προϊόν

� Ενιαίο σύστηµα ετήσιας αξιολόγησης

� Προγραµµατισµός Εξέλιξης στελεχών (Career Planning)

� Στελέχη συνυπεύθυνα για την πρόοδο της Τράπεζας

� Σύστηµα µακροχρονίων κινήτρων

� Επανασχεδιασµός αµοιβών στελεχών πωλήσεων

� Καθορισµός bonus µε βάση την προσωπική απόδοση, αλλά και τη
συνολική απόδοση της Τράπεζας

� Η απόδοση ανταµείβεται περαιτέρω µε:
� τη διανοµή δωρεάν µετοχών
� µεσοπρόθεσµα δικαιώµατα προαίρεσης αγοράς µετοχών
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ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ
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Οι κυριότερες προκλήσεις για µας

� Συγκράτηση του Κόστους

� Ολοκλήρωση της συγχώνευσης µε την Εργασίας

� ∆ιατήρηση Καθαρού Περιθωρίου Επιτοκίου στο 3%

� ∆ιατήρηση υψηλής ποιότητας χαρτοφυλακίου



29

Kόστος:
Η εικόνα σήµερα

� Η συγκράτηση του κόστους
είναι ήδη ορατή στο 2001

� Σηµαντικό µέρος του κόστους
αποτελούν οι υψηλές αποσβέσεις
λόγω πρόσφατων επενδύσεων σε
τεχνολογία και δίκτυα
(µακροπρόθεσµο πλεονέκτηµα)

� Αντίθετα, οι δαπάνες
προσωπικού αποτελούν το 43%
των συνολικών εξόδων, που είναι
από τα χαµηλότερα της αγοράς

� Καταρτίζεται πρόγραµµα για πιο
επιθετικό έλεγχο του κόστους,
ιδιαίτερα για τις λοιπές δαπάνες

Ανάλυση εξόδων
(% συνόλου εξόδων)

0

20

40

60

80

100

120

Εθνική Alpha EFG Εµπορική Πειραιώς

Προσωπικό ∆ιοίκηση
Αποσβέσεις Λοιπά
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Πρωτοβουλίες
συγκράτησης του κόστους
� Υποδοµές

� Μερική αναδιάρθρωση δικτύου καταστηµάτων
� Αξιοποίηση δυνατοτήτων για φθηνότερες τηλεπικοινωνίες

� Επανασχεδιασµός συστηµάτων διαχείρισης, διαδικασιών και
κόστους
� Κεντροποίηση, τυποποίηση και αυτοµατοποίηση διαδικασιών
� Benchmarking για επαναλαµβανόµενα έργα
� Επαναδιαπραγµάτευση συµβολαίων µε βασικούς προµηθευτές
� Ανάθεση έργων σε φθηνότερους εξωτερικούς συνεργάτες (Outsourcing)

� Ανθρώπινο δυναµικό
� Καλύτερη αξιοποίηση των υφισταµένων ανθρώπινων πόρων, µέσω

retraining
� Συγκράτηση προσλήψεων
� Ευαισθητοποίηση στελεχών λόγω σύνδεσης bonus µε την κερδοφορία
κάθε µονάδας
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Α' εξ. 2000 Α' εξ. 2001

Υψηλό Περιθώριο Επιτοκίου

1.78%

1.74% 3.00%
2.78%

3.01%

2.75%

2.33%

3.13%

2.73%

2.16%

Καθαρά έσοδα από τόκους
(∆ρχ δισ.*, % καθαρό περιθώριο επιτοκίου)

* Ποσά αναπροσαρµοσµένα για κέρδη οµολόγων

Η EFG Eurobank Ergasias διατηρεί το υψηλότερο
καθαρό περιθώριο επιτοκίου στον κλάδο
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∆ιατήρηση Καθαρού
Περιθωρίου Επιτοκίου στο 3%
� Αντίσταση στον ανταγωνισµό τιµών µε διατήρηση ικανοποιητικών
επιτοκίων χορηγήσεων σε βασικούς τοµείς

� ∆ιατήρηση ανταγωνιστικότητας µε υψηλή ποιότητα υπηρεσιών,
οργανωτική ευελιξία και άριστη εξυπηρέτηση του πελάτη

� Ανάκαµψη επιτοκιακού περιθωρίου χορηγήσεων προς
επιχειρήσεις

� Ορθή διάρθρωση ενεργητικού
� Μικρή εξάρτηση από κρατικά και εταιρικά οµόλογα
� Κατάλληλο µείγµα χορηγήσεων
� Χαµηλή µόχλευση και Χορηγήσεις στο 60% των Καταθέσεων, που είναι
ενδεικτικά των δυνατοτήτων κερδοφόρου ανάπτυξης

� Η Τράπεζα είναι στρατηγικά τοποθετηµένη ώστε να διατηρεί την
κερδοφορία της και σε δυνητική αύξηση των επιτοκίων



33

Ολοκλήρωση συγχώνευσης

�Εναρµόνιση µηχανογραφικών συστηµάτων:

� Η εναρµόνιση έχει ολοκληρωθεί σε όλους τους τοµείς front και back office
µε µόνη εκκρεµότητα την εφαρµογή ενιαίας πλατφόρµας σε επίπεδο
Καταθετικών Λογαριασµών και ∆ανείων

� Ήδη όλα τα προϊόντα της Τράπεζας προσφέρονται από το σύνολο του
δικτύου καταστηµάτων, ενώ όπου δεν λειτουργεί η ενιαία πλατφόρµα
εφαρµόζονται εναλλακτικές λύσεις για την εξυπηρέτηση των πελατών

�Η πρόκληση του ανθρώπινου παράγοντα

� ∆ύο πρώην τράπεζες µε ισχυρή κουλτούρα

� Ενιαίο αξιοκρατικό σύστηµα αξιολόγησης στο σύνολο του προσωπικού
� Οµοιογενές σύστηµα ιεράρχησης θέσεων και αµοιβών
� Επενδύσεις σε εκπαιδευτικά και εποικοινωνιακά προγράµµατα προωθούν
την προσωπική ανάπτυξη και επαγγελµατική ανέλιξη  και συµβάλλουν στην
ανάδειξη ενιαίας επαγγελµατικής κουλτούρας
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∆ιατήρηση υψηλής ποιότητας
χαρτοφυλακίου

� Εφαρµογή διεθνώς αναγνωρισµένων πρακτικών

� ∆ιαχείριση πιστωτικού, χρηµατοοικονοµικού, λειτουργικού κινδύνου,και ρευστότητας

� Εποπτεία από Ελληνικές και Ελβετικές αρχές

� Credit scoring: για καταναλωτική πίστη, στεγαστικά δάνεια. Κεντρικός έλεγχος 
πιστοδοτήσεων.

� Credit analysis: για µικροµεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις

�                                 Σύστηµα ταξινόµησης χορηγήσεων σε εννιά κατηγορίες,    
που προσδιορίζουν το βαθµό πιστωτικού κινδύνου. Τακτική 
αναθεώρηση βαθµού έκθεσης σε κάθε χρεώστη.

� Προβλέψεις : Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (γενικές και ειδικές) 
σχηµατίζονται µε βάση το παραπάνω σύστηµα

� Μεθοδολογία: Εφαρµογή VAR και stress testing για τον έλεγχο του 
χρηµατοοικονοµικού κινδύνου

Η ποιότητα του ενεργητικού και η κερδοφορία
διασφαλίζονται  από την αποτελεσµατική διαχείριση κινδύνων,

καθώς συνεχίζεται η δυναµική ανάπτυξη

Παρακολούθηση
πιστωτικού
κινδύνου :
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Αποτέλεσµα: µια υγιής εικόνα

� Τα οργανικά µη εξυπηρετούµενα δάνεια διατηρούνται κάτω του 3%,
παρά την αλµατώδη αύξηση των δανείων
� Η κάλυψη των επισφαλών απαιτήσεων από προβλέψεις παραµένει
υψηλή, στο 80%
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2.4%

1.5%

 2.8%

Οργανικά µη εξυπηρετούµενα δάνεια:

∆άνεια προς ιδιώτες: 1.3%  - 4.1%
                                       (Μ.Ο. 2%)

∆άνεια προς  1.5% - 4.6%
επιχειρήσεις: (Μ.Ο. 3.1%)

 2.8%

 1.3%
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Κύριος στόχος: Μεσοπρόθεσµη
βελτίωση Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων

�Ανάπτυξη
�Μεγαλύτερη βαρύτητα του retail
στο δανειακό χαρτοφυλάκιο
�Υψηλά περιθώρια κερδους
�Υψηλές προµήθειες
�Συγκράτηση κόστους
�Υψηλή ποιότητα ενεργητικού

�Βελτιστοποίηση κεφαλαιακής
διάρθρωσης
�Ανάπτυξη χωρίς ανάγκη
άντλησης  κεφαλαίων στο
ορατό µέλλον

Αποδοτικότητα

Ίδια Κεφάλαια


