
Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α’ τρίμηνο 2010 

 Καθαρά κέρδη α’ 3μήνου 2010 στα €21 εκατ.  

 Προ‐προβλέψεων κέρδη 3μήνου: €465 εκατ. (‐30% σε σχέση με το α’ 3μηνο του 
2009) 

 Οργανικά έσοδα στην Ελλάδα σταθερά σε υψηλά επίπεδα €755 εκατ (+6% σε 
σχέση με το α’ 3μηνο του 2009)   

 Ελλάδα: ζημίες ύψους € 133 εκατ. έναντι κερδών €176 εκατ. το α’ 3μηνο του 2009 

 Έκτακτοι φόροι στην Ελλάδα ύψους € 93 εκατ. 

 Ζημιές χαρτοφυλακίου ομολόγων στην Ελλάδα ‐€154 εκατ. έναντι +€72 εκατ. 
κερδών το α’ τρίμηνο του 2009 

 Finansbank: καθαρά κέρδη α’ 3μήνου 2010 €122 εκατ. (+32% σε σχέση με το 
προηγούμενο 3μηνο) 

 ΝΑ Ευρώπη: καθαρά κέρδη 3μήνου 2010 €32 εκατ. (+76% σε σχέση με το 
προηγούμενο 3μηνο) 

 Σταθερό επιτοκιακό αποτέλεσμα €1 035 εκατ. και επιτοκιακό περιθώριο 4.01%  

 Δάνεια προς καταθέσεις του Ομίλου 98% και ειδικά στην Ελλάδα 86% 

 Kάλυψη μη εξυπηρετούμενων δανείων από προβλέψεις 63% ύστερα από 
αυξημένες προβλέψεις (€314 εκατ., +34% σε σχέση με το α’ 3μηνο του 2009) 

 Υψηλός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Tier I 11.1%  

Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου ενός εξαιρετικά δύσκολου έτους για την οικονομία και το 
πιστωτικό  σύστημα  της  χώρας,  επιβεβαιώνουν  ότι  ο  Όμιλος  της  Εθνικής  Τράπεζας  συνεχίζει  να 
αναπτύσσεται συμβάλλοντας αποφασιστικά στην εθνική προσπάθεια αντιμετώπισης και υπέρβασης 
της κρίσης.  

Ο μηχανισμός στήριξης της Ελληνικής οικονομίας που τέθηκε σε εφαρμογή με τη συνεργασία των 
ευρωπαίων εταίρων μας  και  του ΔΝΤ,  αποτελεί  τη βάση πάνω στην οποία πρέπει  να στηριχθεί η 
στρατηγική  εξόδου  της  χώρας από  την οικονομική  κρίση. Η πιστή  και  επιτυχημένη εφαρμογή  των 
μέτρων  που  προβλέπει  ο  μηχανισμός  στήριξης  θα  οδηγήσει  σταδιακά  στην  αποκατάσταση  της 
εμπιστοσύνης,  επαναφέροντας  την  Ελληνική  οικονομία  σε  αναπτυξιακή  τροχιά.  Τα  αποτελέσματα 
αυτής της προσπάθειας, θα φανούν στους προσεχείς μήνες. 

Μέσα  σε  αυτό  το  περιβάλλον  της  γενικευμένης  αβεβαιότητας  η  Εθνική  διατηρεί  την  κεφαλαιακή 
βάση  (Tier I:11.1%)  σε  επίπεδα  που  την  κατατάσσουν  ανάμεσα  στις  κορυφαίες  Ευρωπαϊκές 
τράπεζες. Η ρευστότητά της συνεχίζει να ενισχύεται με την δημιουργία περαιτέρω αποθεμάτων από 
διαθέσιμα στοιχεία του ενεργητικού της. 

Η  λειτουργική  κερδοφορία  του  Ομίλου,  εξαιρουμένων  των  διαπραγματευτικών  κερδών  και  των 
εκτάκτων  φόρων,  παραμένει  ισχυρή  και  υποστηρίζεται  περαιτέρω  από  την  συνεισφορά  των 
αυξημένων κερδών σε Τουρκία και ΝΑ Ευρώπη που ανήλθαν σε €154 εκατ. κατά το 1ο τρίμηνο του 
έτους.  

Η  πρόκληση  για  το  υπόλοιπο  του  έτους  εστιάζεται  στη  διαχείριση  της  ποιότητας  του  δανειακού 
χαρτοφυλακίου  μας  στην  Ελλάδα,  με  σταθερή  προσήλωση  στην  υποστήριξη  των  υγιών 
επιχειρήσεων  και  νοικοκυριών  καθ  όλη  τη  διάρκεια  της  κρίσης.  Το  ίδιο  σημαντική  είναι  και  η 
αποτελεσματική διαχείριση του κόστους που θα πρέπει να προσαρμοστεί στην τρέχουσα συγκυρία.    

Οι πιέσεις που δέχεται η κερδοφορία του Ομίλου στην Ελλάδα εξομαλύνονται από τη διασπορά των 

δραστηριοτήτων  μας  στην  ευρύτερη  περιοχή,  επιβεβαιώνοντας  την  ορθότητα  των  στρατηγικών 

επιλογών της τελευταίας δεκαετίας.  

 
Αθήνα, 26 Μαΐου 2010 

Απόστολος Ταμβακάκης 

 Διευθύνων Σύμβουλος
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Σε €21 εκατ. διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη του Ομίλου της ΕΤΕ το α’ 3μηνο του 2010, 

επιβαρυμένα από  έκτακτες φορολογικές  υποχρεώσεις,  ζημίες  από  το  χαρτοφυλάκιο  των 

ομολόγων  του  Ελληνικού  Δημοσίου  και  συνεχιζόμενες  υψηλές  προβλέψεις  έναντι 

επισφαλειών. Συγκεκριμένα,  η έκτακτη φορολογική εισφορά για τα κέρδη του 2009 αλλά 

και η αναδρομική για το 2009 έκτακτη φορολόγηση εσόδων από ομόλογα επιβάρυναν τα 

αποτελέσματα  του  α’  3μήνου  με  €93  εκατ.  πρόσθετους  φόρους  διαμορφώνοντας  το 

συνολικό ύψος των φόρων του 3μήνου σε €112 εκατ.  

Σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από ακραίες συνθήκες, η Εθνική Τράπεζα κατάφερε να 

διατηρήσει θετικό πρόσημο στα αποτελέσματά της και κυρίως να διατηρήσει την υψηλή 

ρευστότητά  της  και  την  ισχυρή  κεφαλαιακή  της  επάρκεια  θωρακίζοντας  παράλληλα  τον 

Ισολογισμό της με αυξημένες προβλέψεις, οι οποίες ανήλθαν σε €314  εκατ.  έναντι €235 

εκατ. το α’ 3μηνο του 2009.  

Παρά  τις  ζημίες  από  την  πτώση  των  τιμών  των  τίτλων  του  Ελληνικού  Δημοσίου,  τα  προ 

προβλέψεων  και  φόρων  αποτελέσματα  διαμορφώθηκαν  σε  €465  εκατ.  μειωμένα  κατά 

30%  έναντι  του  αντιστοίχου  3μήνου  του  2009  αλλά  σημαντικά  αυξημένα  έναντι  του 

προηγουμένου  3μήνου  (+74%).  Η  διατήρηση  της  κερδοφορίας  από  τραπεζικές 

δραστηριότητες στην Ελλάδα και η γεωγραφική διασπορά των πηγών εσόδων του Ομίλου, 

καταδεικνύουν  τη  σταθερότητα  του  επιχειρηματικού  μοντέλου  ακόμα  και  σε  περιόδους 

κρίσης. Συγκεκριμένα : 

 Τα  έσοδα  του  Ομίλου  από  τραπεζικές  εργασίες,  εξαιρουμένων  των 

διαπραγματευτικών αποτελεσμάτων, σημείωσαν οριακή αύξηση 1% κυρίως λόγω 

της διατήρησης του επιτοκιακού αποτελέσματος στο επίπεδο του προηγουμένου 

3μήνου (+10% σε σχέση με το α’ 3μηνο του 2009). 

 Το  επιτοκιακό  περιθώριο  παρέμεινε  σε  επίπεδα  άνω  του  4%,  παρά  τις  έντονες 

πιέσεις στην τιμολόγηση των καταθέσεων εξαιτίας της έντασης του ανταγωνισμού.  

 Οι  λειτουργικές  δαπάνες αυξήθηκαν  κατά 7%  σε  σχέση  με  το  αντίστοιχο  3μηνο 

του προηγουμένου έτους αλλά μειώθηκαν κατά 3% σε σχέση με το μέσο όρο του 

2009,  εξέλιξη  που  υποδηλώνει  ότι  τα  τελευταία  3μηνα  τα  λειτουργικά  έξοδα 

βρίσκονται σε σταθερή πορεία περιστολής. 

Η εικόνα της κερδοφορίας του Ομίλου ανά περιοχή δραστηριότητας είναι η ακόλουθη: 

 Οι  ζημίες  από  δραστηριότητες  στην  Ελλάδα  ανήλθαν  σε  ‐€133  εκατ.  και 

οφείλονται στην έκτακτη φορολογική εισφορά για το 2009 και την έκτακτη για το 

2009 αναδρομική φορολόγηση εσόδων από ομόλογα συνολικού ύψους € 93 εκατ., 

στις  ζημίες  από  το  χαρτοφυλάκιο  ομολόγων  που  διαμορφώθηκαν  σε €154  εκατ. 

(έναντι κερδών €72 εκατ. στο α’ 3μηνο του 2009) και στη συνεχιζόμενη αύξηση των 

προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις που ανήλθαν σε €219 εκατ. (έναντι €143 

εκατ. το α’ 3μηνο του 2009)   

Εντούτοις,  τα  οργανικά  αποτελέσματα  (προ  φόρων,  προβλέψεων  και 

διαπραγματευτικών  αποτελεσμάτων)  αυξήθηκαν  κατά  5%  σε  σχέση  με  το 
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προηγούμενο  3μηνο  επιβεβαιώνοντας  την  ανθεκτικότητα  των  οργανικών  πηγών 

κερδοφορίας  της  Τράπεζας  παρά  την  εντεινόμενη  ύφεση  της  οικονομικής 

δραστηριότητας.     

 Συνεχίζοντας τη θετική τους τροχιά τα καθαρά κέρδη της Finansbank στο α’ 3μηνο 

του 2010  ανήλθαν  σε €122  εκατ.  (TRY254  εκατ.)  αυξημένα  κατά 18%  έναντι  του 

αντιστοίχου  3μήνου  του  2009  και  32%  έναντι  του  προηγουμένου  3μήνου.  Είναι 

χαρακτηριστικό  το  γεγονός  ότι  οι  επιδόσεις  αυτές  είναι  υψηλότερες  όλων  των 

προηγουμένων 3μήνων και αποδεικνύουν ότι η Finansbank όχι μόνο ξεπέρασε την 

κρίση στη γειτονική χώρα αλώβητη, αλλά βρίσκεται σταθερά σε ανοδική πορεία.   

 Τα  καθαρά  κέρδη  των  μονάδων  που  δραστηριοποιούνται  στη  Νοτιοανατολική 

Ευρώπη διαμορφώθηκαν σε €32 εκατ., επαναφέροντας την κερδοφορία τους στο 

επίπεδο του α’ 3μήνου του 2009, παρά τις αυξημένες προβλέψεις που ανήλθαν σε 

€49  εκατ.  (+69%  σε  σχέση  με  το  α’  3μηνο  του  2009).  Τα  προ  φόρων  και 

προβλέψεων κέρδη διαμορφώνονται σε €84 εκατ., αυξημένα κατά 27% σε σχέση 

με  το  αντίστοιχο 3μηνο  του 2009.  Παρά  τα  υψηλά  επίπεδα  προβλέψεων  και  τις 

γενικότερες επιπτώσεις της κρίσης ο Όμιλος συνεχίζει να εμφανίζει κέρδη σε όλες 

τις χώρες της ΝΑ Ευρώπης.   

Ποιότητα χαρτοφυλακίου 

Τα  παραπάνω  αποτελέσματα  επιτεύχθηκαν  μέσα  σε  ένα  δυσμενές 

περιβάλλον που συνεχίζει  να  επηρεάζει  αρνητικά  τον  τραπεζικό  κλάδο,  ιδιαίτερα  στην 

Ελλάδα  και  επιβαρύνει  την  ποιότητα  του  δανειακού  χαρτοφυλακίου  των  τραπεζών.  Το 

ύψος  των  μη  εξυπηρετούμενων  δανείων  ως  προς  το  σύνολο  των  χορηγήσεων 

διαμορφώθηκε  σε  6%  ενώ  οι  καθυστερήσεις  ανέρχονται  ήδη  στο  7.1%  του  συνολικού 

χαρτοφυλακίου.  Είναι  σημαντικό  ότι  στην  Τουρκία  η  τάση  δημιουργίας  νέων 

καθυστερήσεων έχει μειωθεί δραστικά.  

Ο  Όμιλος  διενήργησε  €314  εκατ.  προβλέψεις  το  α’  3μηνο  του  2010  έναντι  €235 εκατ 

(+34%)  το  α’  τρίμηνο  του  2009  με  αποτέλεσμα  οι  συσσωρευμένες  προβλέψεις  να 

προσεγγίζουν τα €2.8 δισ., ήτοι 3.8% των συνολικών χορηγήσεων του Ομίλου. Το ποσοστό 

κάλυψης  των  μη  εξυπηρετούμενων  δανείων  παραμένει  σταθερά  σε  63%,  πριν  βεβαίως 

ληφθούν υπόψη οι πάσης φύσεως εμπράγματες εξασφαλίσεις.  

Αύξηση των χορηγήσεων παρά την ύφεση και οριακή μείωση της 
καταθετικής βάσης στην Ελλάδα  

Σε  €3.3  δισ.  ή  +7.0%  σε  σχέση  με  το  α’  3μηνο  του  2009  ετήσια  βάση  διαμορφώθηκε  η 

καθαρή  αύξηση  του  δανειακού  χαρτοφυλακίου  στην  Ελλάδα,  υπογραμμίζοντας  την 

προσήλωση της Τράπεζας στην υποστήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων και νοικοκυριών 

ειδικά σε αυτή την εξαιρετικά δυσμενή συγκυρία για την ελληνική οικονομία.  Σε σχέση με 

το  τέλος  του  2009,  παρά  την  επιβράδυνση  της  οικονομικής  δραστηριότητας  και  τη 
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συνεπακόλουθη κάμψη της ζήτησης για δανειακά προϊόντα, η Τράπεζα στηριζόμενη στην 

ισχυρή βάση ρευστότητας κατάφερε να αναχρηματοδοτήσει το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο 

χορηγήσεων και να το αυξήσει περαιτέρω στα €51.0 δισ. 

Τα  στεγαστικά  δάνεια  και  οι  χορηγήσεις  σε  μικρομεσαίες  επιχειρήσεις,  δύο  από  τους 

πλέον  ευαίσθητους  τομείς  της  ελληνικής  οικονομίας  πρωταγωνιστούν  στην  προσπάθεια 

ενίσχυσης της χρηματοδότησης.  Συγκεκριμένα:  

 Αύξηση κατά +8% σε σχέση με το α’ 3μηνο του 2009 και +1% μέσα στο α’ 3μηνο 

του 2010 καταγράφουν τα στεγαστικά δάνεια τα οποία ανέρχονται σε €20.8 δισ.  

 Οι  εκταμιεύσεις  νέων  στεγαστικών  δανείων  στους  πρώτους  3  μήνες  του  2010 

ανήλθαν  σε  € 546 εκατ.  και  αντιπροσωπεύουν  το  28%  των  συνολικών 

εκταμιεύσεων  της  αγοράς  αυξάνοντας  περαιτέρω    το  μερίδιο  της  Τράπεζας  σε 

25.2%.  

 Αύξηση κατά +12% σε σχέση με το Μάρτιο του 2009 σημειώνουν οι χορηγήσεις 

προς  μικρομεσαίες  επιχειρήσεις  το  ύψος  των  οποίων  στο  τέλος  του  α’ 3μήνου 

ανήλθε σε €5 δισ.   

 Τα  καταναλωτικά  δάνεια  (συμπεριλαμβανομένων  των  υπολοίπων  των 

πιστωτικών καρτών) αυξήθηκαν με ρυθμό 8% σε σχέση με το Μάρτιο 2009 παρά 

τη γενικότερη συρρίκνωση του μεγέθους της καταναλωτικής πίστης.  

 Τέλος,  το  δανειακό  χαρτοφυλάκιο  της  Τράπεζας  προς  μεσαίες  και  μεγάλες 

επιχειρήσεις  ενισχύθηκε  κατά  4%  σε  σχέση  με  το  α’  3μηνο  του  2009  και 

αναπτύσσεται  με  ρυθμό  της  τάξης  του  9%  σε  ετησιοποιημένη  βάση,  

προσεγγίζοντας ήδη τα €17.9 δισ. 

Μείωση  ‐2%  από  την  αρχή  του  έτους  καταγράφουν  οι  καταθέσεις  της  Τράπεζας  στην 

Ελλάδα. Η  εξέλιξη αυτή οφείλεται  στη μείωση  των υπολοίπων  των  λογαριασμών όψεως 

και  προθεσμίας  ενώ  διατηρείται  η  τάση  ενίσχυσης  των  καταθέσεων  ταμιευτηρίου  που 

αποτελούν  βασική  δεξαμενή  χρηματοδότησης  των  δραστηριοτήτων  της  Τράπεζας  (+12% 

έναντι  του  Μαρτίου  2009,  +1%  από  το  τέλος  του  προηγουμένου  έτους).    Οι  επιδόσεις 

αυτές  της  Τράπεζας  στην  Ελληνική  αγορά  καταθέσεων  επέτρεψαν  στην  Τράπεζα  να 

ενισχύσει  περαιτέρω  το  μερίδιό  της  στις  καταθέσεις  ταμιευτηρίου  κατά  1  ποσοστιαία 

μονάδα έναντι του Δεκεμβρίου 2009, ήτοι σε 33%. 

Η Τράπεζα εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικό ύψος στοιχείων ενεργητικού επιλέξιμα ως 

ενέχυρο  ή  καλύμματα  για  μελλοντικές  εκδόσεις  καλυμμένων  ομολογιών,  γεγονός  που 

παρέχει  περαιτέρω  ευελιξία  στον  Όμιλο  για  άντληση  ρευστότητας  σε  ιδιαίτερα 

ανταγωνιστικό  κόστος.  Ο  συνδυασμός  διαθέσιμων  καλυμμάτων  και  χαμηλής  μόχλευσης 

(σχέση  δανείων  προς  καταθέσεις  στην  Ελλάδα  μόλις  86%)  αποτελούν  το  σημαντικότερο 

πλεονέκτημα της Τράπεζας στην τρέχουσα συγκυρία, όπου το ελληνικό τραπεζικό σύστημα 

δεν έχει πρόσβαση στις διεθνείς αγορές χρήματος.  



Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος    Αποτελέσματα α’ τριμήνου 2010 
 

 

 Σελ. 5 

Ενίσχυση των σχέσεών μας με την πελατεία στην Ελλάδα 

Με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης απέναντι στην εγχώρια πελατεία της, στις αρχές του 2010 

η  Τράπεζα  κατήργησε  χρεώσεις  πελατών  στα  επιδοτούμενα  από  τον  ΟΕΚ  στεγαστικά 

δάνεια,  μείωσε  την  εφάπαξ  δαπάνη  για  τοκοχρεολυτικά  καταναλωτικά  δάνεια  και 

κατήργησε  πληθώρα  χρεώσεων  στους  καταθετικούς  λογαριασμούς.  Επίσης,  με  στόχο  τη 

διευκόλυνση των δημοσίων υπαλλήλων και συνταξιούχων πελατών της στην αποπληρωμή 

των στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων που έχουν λάβει από αυτήν και των οφειλών 

τους  από  πιστωτικές  κάρτες  της,  η  Τράπεζα  υιοθέτησε  δέσμη  μέτρων  για  την 

αναδιάρθρωση των υποχρεώσεών τους με στόχο τη μείωση των μηνιαίων δόσεων, σε μια 

προσπάθεια  να  αντισταθμιστεί,  κατά  το  δυνατόν,  η  μείωση  που  έχει  επέλθει  στο 

διαθέσιμο εισόδημά τους.  

Τέλος,  με  σκοπό  την  συνεχή  αναβάθμιση  των  σχέσεων  με  τους  πελάτες,  η  Τράπεζα 

καθιέρωσε  το  θεσμό  του  Συνηγόρου  του  Πελάτη,  ο  οποίος  μεριμνά  για  τη  φιλική 

διευθέτηση  των  διαφορών.  Η  ενέργεια  αυτή  αποδεικνύει  έμπρακτα  την  αξία  που 

προσδίδει η Τράπεζα στην εδραίωση πνεύματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους πελάτες.  

Finansbank: Επιβεβαίωση της αναπτυξιακής της πορείας  

Σε €122 εκατ.  (TRY254 εκατ.) ανήλθαν τα καθαρά κέρδη  της Finansbank  το α’ 3μηνο του 

2010, αυξημένα κατά +18% έναντι του α’ τριμήνου 2009 και 32% έναντι του προηγουμένου 

3μήνου.  

Η  ανάκαμψη  της  Τουρκικής  οικονομίας  δημιουργεί  προσδοκίες  για  περαιτέρω  ενίσχυση 

της αναπτυξιακής πορείας της Finansbank.   Συγκεκριμένα:  

 Αύξηση κατά +13% έναντι  της αντίστοιχης περιόδου του 2009 καταγράφεται στο 

καθαρό επιτοκιακό αποτέλεσμα το οποίο ανήλθε σε €252 εκατ. (TRY 526 εκατ.). Η 

επίδοση  αυτή  είναι  σημαντικά  καλύτερη  από  τη  μέση  τριμηνιαία  επίδοση  του 

2009 (€ 236 εκατ.) 

 Τα μέτρα περιστολής του κόστους της Finansbank είχαν ως αποτέλεσμα ο ρυθμός 

αύξησης  των  λειτουργικών  δαπανών  να  περιοριστεί  στα  επίπεδα  του 

πληθωρισμού  (10%)  έναντι  του α’ 3μήνου 2009. Ο δείκτης αποτελεσματικότητας 

(δαπάνες προς έσοδα) διαμορφώθηκε σε 42%, επίπεδο που την τοποθετεί μεταξύ 

των πλέον αποδοτικών τραπεζών διεθνώς. 

Το Μάρτιο του 2010, οι συνολικές χορηγήσεις της Finansbank ανέρχονταν σε TRY 26.6 δισ. 

(€13  δισ.)  σημειώνοντας  αύξηση  κατά  +14%  έναντι  του  α’  τριμήνου  2009  και  κυρίως, 

καταγράφοντας  το  2010  ρυθμό  αύξησης  της  τάξης  του  22%  σε  ετησιοποιημένη  βάση, 

ξεπερνώντας  τις  προβλέψεις  μας.    Η  επίδοση  αυτή  υπογραμμίζει  τη  θετική  εξέλιξη  της 

Τουρκικής  οικονομίας  και  πιστοποιεί  την  αναπτυξιακή  πορεία  της  θυγατρικής  μας  στη 

γειτονική χώρα.      

Οι  χορηγήσεις  λιανικής  τραπεζικής  εξακολουθούν  να  αποτελούν  την  αιχμή  της 

αναπτυξιακής δυναμικής της Finansbank και συνεχίζουν να αυξάνονται εντυπωσιακά (27% 
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από  το  α’  τρίμηνο  του 2009)  με  ρυθμούς  που  προσεγγίζουν  το  18%  σε  ετησιοποιημένη 

βάση.     Το συνολικό υπόλοιπο χορηγήσεων λιανικής το Μάρτιο 2010 ανήλθε σε TRY 13.3 

δισ.  (€6.5  δισ.).  Ιδιαίτερα  δυναμικές  επιδόσεις  καταγράφονται  στις  χορηγήσεις 

στεγαστικής και καταναλωτικής πίστης. Συγκεκριμένα:  

 Τα υπόλοιπα στεγαστικής πίστης ανήλθαν σε TRY 5.2 δισ. (€2.5 δισ.) έναντι TRY4.4 

δισ.  το Μάρτιο 2009.      Το  μερίδιο  αγοράς  της  Finansbank  στη  στεγαστική  πίστη 

ανήλθε σε 10.6% από 10.2% το Μάρτιο του 2009. 

 Τα υπόλοιπα καταναλωτικών δανείων ανήλθαν σε TRY3.1  δισ.  (€1.5  δισ.)  έναντι 

TRY2.2 δισ. το Μάρτιο 2009. Στα καταναλωτικά δάνεια το μερίδιο της Finansbank 

διαμορφώθηκε σε 5% από 3.5% το Μάρτιο του 2009. 

 Τα  υπόλοιπα  πιστωτικών  καρτών  ανήλθαν  σε  TRY5.1  δισ.  (€2.5  δισ.)  έναντι 

TRY 4 δισ. το Μάρτιο 2009. Στις πιστωτικές κάρτες η Finansbank ελέγχει το 12.1% 

της αγοράς έναντι 11.1% το Μάρτιο του 2009. 

Οι  χορηγήσεις  επιχειρηματικής  πίστης  ανήλθαν  το  α’  3μηνο  του  2010  σε  TRY13.2  δισ. 

(€6.5  δισ.)  σημειώνοντας  ρυθμό  αύξησης  πάνω  από  12%  σε  ετησιοποιημένη  βάση, 

αντανακλώντας τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος.  

Τα  μη  εξυπηρετούμενα  δάνεια  διαμορφώθηκαν  σε  5.7%  επί  του  συνολικού 

χαρτοφυλακίου,  παραμένοντας  στα  ίδια  επίπεδα  με  το  τέλος  του  2009  εξέλιξη    που 

συμβαδίζει  με  την  ανάκαμψη  της  Τουρκικής  οικονομίας  και  σηματοδοτεί  τη  δραστική 

αποκλιμάκωση του ρυθμού των νέων επισφαλειών. Παράλληλα αυξάνονται οι ανακτήσεις 

από επισφαλείς χορηγήσεις, οι οποίες σε συνδυασμό με τη σημαντική αποκλιμάκωση των 

νέων καθυστερήσεων είχαν σαν αποτέλεσμα την πτώση του ύψους των προβλέψεων κατά 

43% σε σχέση με το προηγούμενο 3μηνο.  

Θετικές  επιδόσεις  επιτεύχθηκαν  στα  υπόλοιπα  καταθέσεων  της  Finansbank  τα  οποία 

εξακολουθούν να αυξάνονται σαν αποτέλεσμα της στρατηγικής της τράπεζας να διευρύνει 

την  καταθετική  της  βάση,  καταγράφοντας  αύξηση  12%  σε  ετήσια  βάση.  Ιδιαίτερα 

σημαντική  ήταν  η  αύξηση  των  καταθέσεων  σε  τοπικό  νόμισμα  που  ανήλθε  σε  34%  σε 

ετήσια  βάση  και  6%  το  α’  3μηνο  του  2010.  Η  επέκταση  της  καταθετικής  βάσης  της 

Finansbank  είχε σαν αποτέλεσμα η σχέση χορηγήσεων προς καταθέσεις  της  τράπεζας να 

διαμορφωθεί σε 120%. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τις προβλέψεις μας και υπογραμμίζει 

τις δυνατότητες της Finansbank στην τοπική αγορά καταθέσεων.  

ΝΑ Ευρώπη: Ικανοποιητική οργανική κερδοφορία   

Σε €32 εκατ. ανήλθαν τα καθαρά κέρδη στη Νοτιοανατολική Ευρώπη το α’ 3μηνο του 2010 

έναντι €33 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2009, επιβαρυμένα από υψηλές προβλέψεις 

που ανήλθαν  σε €49  εκατ. Tα οργανικά  κέρδη προ προβλέψεων  ανήλθαν  σε €84  εκατ. 

έναντι  €66  εκατ.  το  α’  3μηνο  του  2009  και  €71  εκατ.  το  προηγούμενο  3μηνο.  Παρά  το 

σχηματισμό  υψηλών  προβλέψεων  όλες  οι  θυγατρικές  του  Ομίλου  στην  περιοχή 
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παρέμειναν κερδοφόρες, αφού η διατήρηση της οργανικής κερδοφορίας στα επίπεδα του 

προηγουμένου έτους απορρόφησε τις αυξημένες προβλέψεις για επισφαλή δάνεια.  

Τα λειτουργικά έξοδα στη ΝΑ Ευρώπη εμφάνισαν μείωση κατά ‐2% έναντι της αντίστοιχης 

περιόδου  του  προηγουμένου  έτους  και  ‐12%  έναντι  του  προηγουμένου  3μήνου  ως 

αποτέλεσμα της επίμονης και διαρκούς προσπάθειας περιστολής των δαπανών. Η σχέση 

δαπανών προς  έσοδα διαμορφώθηκε στο ιστορικό χαμηλό του 43% έναντι 49% για όλο το 

2009.  

Το συνολικό ύψος  χορηγήσεων  στη ΝΑ Ευρώπη παραμένει στα επίπεδα  του  τέλους  του 

2009 (€7.9δισ) αντανακλώντας τη  σταθεροποίηση των οικονομιών της περιοχής.  

Το συνολικό ύψος των καταθέσεων διαμορφώθηκε σε €4.7 δισ., παρουσιάζοντας αύξηση 

κατά +11% έναντι του α’ τριμήνου 2009, εξέλιξη ιδιαίτερα ενθαρρυντική καθώς ο Όμιλος 

διευρύνει έτσι τις πηγές χρηματοδότησής του με αποτέλεσμα να βελτιώνεται περαιτέρω ο 

δείκτης δανείων προς καταθέσεις στη ΝΑ Ευρώπη κατά 28 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε 

ένα έτος. Η εξαιρετική αυτή επίδοση επαληθεύει την εκτίμηση μας ότι μεσοπρόθεσμα οι 

θυγατρικές μας στην περιοχή θα καταστούν πρακτικά αυτοχρηματοδοτούμενες.  

Η ποιότητα  του  χαρτοφυλακίου  στη  Νοτιοανατολική  Ευρώπη  αντανακλά  το  γενικότερο 

περιβάλλον της αγοράς και ιδιαίτερα της Βουλγαρίας με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια να 

διαμορφώνονται στο 7.3% του συνολικού χαρτοφυλακίου από 5.8% στο τέλος του 2009.  

Ισχυρή κεφαλαιακή βάση  

Το σύνολο των  ιδίων κεφαλαίων  του Ομίλου στο α’ 3μηνο του 2010 διαμορφώθηκε στα 

€8.4  δισ.  σταθερό  έναντι  του  τέλους  2009.  Παρά  τις  ζημίες  στην  Ελλάδα  για  τους 

προαναφερθέντες  λόγους  και  τη  σημαντική  πτώση  της  τιμής  των  ομολόγων  Ελληνικού 

Δημοσίου, η καθαρή θέση του Ομίλου δεν επηρεάστηκε χάρη   στη ευρεία διασπορά των 

δραστηριοτήτων του.   

 Ο Δείκτης Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Tier I) διαμορφώνεται σε 11.1% με βάση τον οποίο 

η  Εθνική  κατατάσσεται  στις  ισχυρότερες  κεφαλαιακά  τράπεζες  της  Ευρώπης.  

Εξαιρουμένων των υβριδικών κεφαλαίων,  των προνομιούχων μετοχών του Δημοσίου και 

των  δικαιωμάτων  μειοψηφίας  ο  Δείκτης  Κύριων  Βασικών  Ιδίων  Κεφαλαίων  (Core  Tier  I) 

υπολογίζεται σε 9.3% επίπεδο κορυφαίο και από πλευράς τόσο απόλυτου μεγέθους όσο 

και ποιοτικής διάρθρωσης των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου.   
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Παράρτημα 

 

 

σε εκατ. €    Μαρ 2010 Μαρ 2009  Δ

   

Αποτελέσματα    

  Καθαρά κέρδη Ομίλου  21 317  ‐93%

  Ελλάδα  ‐133 176  ‐

  Τουρκία  122 103  +18%

  ΝΑ Ευρώπη & Κύπρος  32 37  ‐13%

     

Ισολογισμός   

  Συνολικό ενεργητικό  117 537 107 349  +9%

  Χορηγήσεις  73 131 67 551  +8%

  Καταθέσεις  70 538 68 994  +2%

  Καθαρή θέση  8 356 6 154  +36%

     

Δείκτες      

  Tier I  11.1% 10.4%  +70 bps  

  Δάνεια : καταθέσεις  98% 95%  +2pps

  Επιτοκιακό περιθώριο (bps)  401 410  ‐9bps

  Κόστος : Έσοδα  57% 46%  +11pps

     


