
Από τον ΑλέξΑνδρο ΧρηστΑκο*

Διαχειριση 
Περιουσιασ  

χωρισ συνορα
Eξειδικευμένοι επαγγελματίες δραστηριοποιούνται 

σε παγκόσμια κλίμακα με άριστη τεχνογνωσία 
και εμπειρία των συνθηκών που επικρατούν 

σε κάθε χώρα και αγορά ξεχωριστά.

Η παγκοσμιοποiΗσΗ, σε κάθε επίπεδο της οικονομικής ζωής, 
έχει μεταβάλει σημαντικά τις ανάγκες που καλούνται να καλύ-
ψουν οι τράπεζες, κυρίως στον τομέα του Private Banking. Οι 
ιδιώτες επενδυτές, των οποίων η επιχειρηματική δράση, ο τόπος 
διαμονής και η επενδυτική  δραστηριότητα διαφοροποιούνται 
γεωγραφικά, γίνονται ολοένα και περισσότεροι, καθιστώντας τη 
Διαχείριση της Περιουσίας τους σε μία μόνο χώρα ανεπαρκή.  
Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με έρευνα του Euromoney, 
περισσότερο από το 65% των ιδιωτών με περιουσία που ξεπερνά 
τα $5 εκατομμύρια έχει ζήσει ή εργαστεί σε μία άλλη χώρα για 
τουλάχιστον 3 χρόνια, έχει ασκήσει επιχειρηματική δραστηριό-
τητα σε άλλη χώρα ή έχει στην κατοχή του ακίνητη περιουσία.  
Επιπλέον, 80% των επιχειρηματιών μεταξύ 21 και 34 ετών, που 
συγκεντρώνει σημαντικό πλούτο, δραστηριοποιείται επιχειρη-
ματικά σε παγκόσμιο επίπεδο, έναντι μόλις 35% των αντίστοιχων 
επιχειρηματιών ηλικίας άνω των 65 ετών.  Τέλος, η αύξηση του 
πλούτου των ιδιωτών επενδυτών αναπτύσσεται με ρυθμούς 
διπλάσιους της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης και επε-
κτείνεται σε διαρκώς μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού. Όλα 
τα παραπάνω οδηγούν σε  σημαντική αύξηση των αναγκών για 
υψηλότατου επιπέδου υπηρεσίες Διαχείρισης Περιουσίας μέσω 
Private Banks παγκόσμιας εμβέλειας και υψηλής εξειδίκευσης. 

Συμβαδίζοντας με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, το 
Private Banking της Τράπεζας Πειραιώς δημιούργησε το 
International Private Banking. Στόχος του είναι ο σχεδιασμός 

μιας end-to-end εμπειρίας, όσον αφορά στη Διαχείριση Περιου-
σίας, για οικογένειες υψηλής οικονομικής επιφάνειας  παγκο-
σμίως, ξεπερνώντας τα όρια και τις δεσμεύσεις των κλασικών 
υπηρεσιών, που προσφέρονται στα στενά γεωγραφικά πλαίσια 
μίας χώρας. Μεταξύ των κυριότερων πλεονεκτημάτων του 
International Private Banking είναι η παροχή υπηρεσιών από 
εξειδικευμένους επαγγελματίες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται 
γεωγραφικά σε παγκόσμια κλίμακα και έχουν άριστη τεχνογνω-
σία και εμπειρία των ιδιαίτερων συνθηκών, που επικρατούν σε 
κάθε χώρα και αγορά ξεχωριστά. Ο μακροπρόθεσμος ορίζοντας 
στη διαχείριση της περιουσίας, σε συνδυασμό με την ευρύτα-
τη γκάμα επενδυτικών προϊόντων και την υψηλή ποιότητα 
υπηρεσιών, χαρακτηρίζουν την εμπειρία που απολαμβάνει ο 
πελάτης του International Private Banking. Οι υπό αυστηρά 
κριτήρια επιλεγμένοι διαχειριστές, ανά τον κόσμο, έχουν στόχο 
την αναζήτηση ευκαιριών, εκεί που πολλοί βλέπουν απειλές, 
ακριβώς γιατί σκέφτονται μακροπρόθεσμα, με στόχο τη δημι-
ουργία αξίας σε βάθος χρόνου και όχι την αποκόμιση γρήγορου 
κέρδους. Έχουν την ελευθερία να παρέχουν τη γνώση και την 
πείρα τους, λαμβάνοντας αυτόνομα και ανεπηρέαστα στρατη-
γικές αποφάσεις, πάντα εντός των πλαισίων που έχει θέσει ο 
πελάτης. Και το σημαντικότερο όλων ίσως είναι ότι, εφόσον ο 
πελάτης το επιθυμεί, όλες αυτές οι υπηρεσίες, που του παρέχο-
νται, ανά τον κόσμο, μπορούν να συντονίζονται κεντρικά, από 
έναν μόνο διαχειριστή, που θα αποτελεί το σημείο αναφοράς του.    

Η Τράπεζα Πειραιώς πρωτοπορεί και σε αυτόν τον τομέα, 
συνεργαζόμενη με δύο από τους σημαντικότερους ελβετικούς 
οίκους, με αιώνες ιστορίας και εμπειρίας στο Private Banking, 
προσφέροντας στους πελάτες της μία πραγματικά υψηλότατου 
επιπέδου διεθνή τραπεζική εμπειρία. Οίκοι, οι οποίοι χαρακτη-
ρίζονται από συνέχεια, σταθερότητα και μακρόπνοη προοπτική 
για το μέλλον.  Η συνεργασία αυτή προσφέρει στους πελάτες 
της Τράπεζας Πειραιώς τη δυνατότητα να απολαμβάνουν υπη-
ρεσίες από  καλά κεφαλαιοποιημένους και ανεξάρτητους χρη-
ματοπιστωτικούς οίκους, με υψηλή εξειδίκευση στον τομέα 
του Private Banking. 

Η βασική κατεύθυνση στην οποία κινείται το International 
Private Banking της Τράπεζας Πειραιώς, είναι η δημιουργία 
μιας ουσιαστικής εμπειρίας Private Banking, που υπερβαίνει 
τις προσδοκίες των πελατών του. •  

«στόχος μας είναι 
ο σχεδιασμός μιας end-to-end 

εμπειρίας όσον αφορά 
στη Διαχείριση Περιουσίας»

* Ο Αλέξανδρος Χρηστάκος είναι επικεφαλής του International Private Banking στην Τράπεζα Πειραιώς 
τηλ.: 210-3670200.
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