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Η παρουσίαση αυτή έχει συνταχθεί αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς. Οποιεσδήποτε προβλέψεις ή άλλες εκτιμήσεις στην παρούσα παρουσίαση, συμπεριλαμβανομένων

εκτιμήσεων αναφορικά με την απόδοση και την επίδοσή μας και παρατηρήσεων αναφορικά με τους στόχους και τη στρατηγική μας ή τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων και

επιχειρήσεών μας, υπερισχύουν τυχόν προηγούμενων σχετικών προβλέψεων ή άλλων εκτιμήσεων και αποτελούν δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις βασισμένες σε υποθέσεις και

πεποιθήσεις, σε συνάρτηση με πληροφόρηση που είναι διαθέσιμη προς το παρόν στην Τράπεζα, η οποία μπορεί να μην είναι η ορθή. Αυτές οι υποθέσεις και πεποιθήσεις μπορεί να

επηρεάζονται από παράγοντες που βρίσκονται εντός ή εκτός του ελέγχου μας και τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να αποκλίνουν σημαντικά από οποιεσδήποτε εκτιμήσεις και

προβλέψεις. Παράγοντες που επηρεάζουν τα πραγματικά αποτελέσματα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, διακυμάνσεις των επιτοκίων και των χρηματιστηριακών δεικτών, επιπτώσεις

του ανταγωνισμού στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε και αλλαγές στις οικονομικές συνθήκες και στο κανονιστικό πλαίσιο.

Αυτή η παρουσίαση δεν αποτελεί προσφορά αγοράς ή πώλησης ή πρόσκληση για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε τίτλου ή μέσου ή για συμμετοχή σε οποιαδήποτε εμπορική

στρατηγική. Κανένα μέρος της παρούσας παρουσίασης δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά επενδυτική συμβουλή ή σύσταση για οποιαδήποτε συναλλαγή. Δεν παρέχεται καμία

δήλωση ή εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή την παρουσίαση και δεν υπάρχει καμία αξίωση ότι οποιαδήποτε μελλοντική

προσφορά για συναλλαγή αναφορικά με οποιουσδήποτε τίτλους θα συμμορφώνεται με τυχόν όρους που ενδέχεται να περιέχονται στην παρούσα. Πριν από οποιαδήποτε

συναλλαγή, οι επενδυτές θα πρέπει να καθορίζουν τους οικονομικούς κινδύνους και τα οφέλη, καθώς και τις νομικές, φορολογικές και λογιστικές συνέπειες που προκύπτουν από

αυτή, καθώς και την ικανότητά τους να αναλαμβάνουν τέτοιους κινδύνους, χωρίς να βασίζονται στις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα παρουσίαση.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

AGENDA 2020
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Οι αξίες μας: 

1.1 ΟΡΑΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

5 | ΟΡΑΜΑ & ΣΤΟΧΟΙ

Το όραμά μας για την Τράπεζα Πειραιώς είναι:

«να αποτελεί την πλέον αξιόπιστη Τράπεζα στην Ελλάδα, δημιουργώντας αξία για τους μετόχους, 
τους πελάτες και τους εργαζομένους της»

Κουλτούρα 
Επιδόσεων

Εστίαση στον 
Πελάτη

AGENDA 2020

Επιχειρηματική 
Αειφορία

Διοικητική
Υπευθυνότητα
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μείωση των NPLs και NPEs σε διεθνώς αποδεκτά επίπεδα

δημιουργία ενός κερδοφόρου και αειφόρου επιχειρηματικού μοντέλου

διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης

αποκατάσταση αυτόνομης πρόσβασης σε χρηματοδότηση από τις αγορές

1.2 ΣΤΟΧΟΙ

| ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

AGENDA 2020



Σ Τ ΡΑΤ Η Γ Ι Κ Ε Σ  
Π Ρ ΟΤ Ε ΡΑ Ι ΟΤ Η Τ Ε Σ
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μείωση των κινδύνων ισολογισμού

A

επαναπροσδιορισμός και επανεστίαση δραστηριοτήτων  

B

εφαρμογή κερδοφόρου και αειφόρου επιχειρηματικού μοντέλου
Γ

βελτιστοποίηση κατανομής κεφαλαίων
Δ

ενίσχυση παρακολούθησης κινδύνων και ελέγχων
E

υιοθέτηση υψηλών προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης
ΣΤ

| ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

2.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

AGENDA 2020



2.2 ΜΕΙΩΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

| ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ9

«Τράπεζα Πειραιώς»

 επαναξιολόγηση όλων των πελατειακών κατηγοριών και των επιχειρηματικών προτάσεων 

 εστίαση στη χρηματοδότηση φερέγγυων πιστούχων, με βάση αυστηρά πιστοδοτικά κριτήρια

 αξιοποίηση όλων των πηγών ρευστότητας με αποδοτικό τρόπο, διατηρώντας την ηγετική θέση στις 

πελατειακές καταθέσεις

 λειτουργία με άξονα τον πελάτη έναντι του μοντέλου με κέντρο το προϊόν 

 εστίαση σε πηγές εσόδων από προμήθειες 

 παραμονή στη θέση της κύριας Τράπεζας μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, 

παράλληλα με αυξημένη νέα παραγωγή προϊόντων ιδιωτών, υπό το πρίσμα προσεκτικής 

αξιολόγησης των αναλαμβανόμενων κινδύνων

«Piraeus Legacy 
Unit» (PLU)

 υιοθέτηση εστιασμένων στρατηγικών για την επίσπευση των αποεπενδύσεων, που 

περιλαμβάνουν:

o αποχώρηση από στοιχεία ενεργητικού (διεθνείς δραστηριότητες και συμμετοχές σε μη 

τραπεζικές εγχώριες δραστηριότητες) και

o ανάκτηση/θεραπεία/πώληση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων 

 διαχείριση του χαρτοφυλακίου των ακινήτων από ανακτήσεις (REO) στο πλαίσιο της περιμέτρου 

του PLU

Διαχωρισμός του Ομίλου σε δύο λειτουργικούς πυλώνες, ώστε να μεγιστοποιηθεί η αξία των κύριων
τραπεζικών δραστηριοτήτων μας και να εξαχθεί αξία από τομείς της Τράπεζας προς αποεπένδυση ή εξυγίανση

AGENDA 2020

A. Μείωση Κινδύνων Ισολογισμού
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“Τράπεζα 
Πειραιώς”

RWA: €28,4δισ
NPL+90ημ: 2%
RoA: 1,1%

Εμπορική               
και Επενδυτική 

Τραπεζική

Λιανική 
Τραπεζική

Διαχείριση 
Περιουσίας 

Τρίτων

“Piraeus Legacy 
Unit” (PLU)

RWAs: €24,7δισ
NPL+90ημ: 64%
RoA: <0%

Recovery 
Banking Unit

Διεθνείς 
Δραστηριό-

τητες

Διακοπτόμενες 
Δραστηριό-

τητες

Αποφασιστικές ενέργειες                               
σε στοιχεία ενεργητικού προς 

αποεπένδυση ή εξυγίανση,                             
με στόχο την παραγωγή αξίας

Επιχειρηματικό μοντέλο                       
με έμφαση στην 

αποτελεσματικότητα και την 
σταθμισμένη απόδοση έναντι 
αναλαμβανόμενων κινδύνων 

2.3 ΟΡΙΟΘΕΤΩΝΤΑΣ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ PLU

AGENDA 2020

A. Μείωση των Κινδύνων Ισολογισμού

| ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ



ΟΜΙΛΟΣ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

47,4

41,0

53,1

552

(294)

258

(6)

2,7%

0,5%

53%

2,2%

116%

38%

55%

<0%

PLU

21,3

3,3

24,7

166

(82)

84

(110)

2,3%

0,1%

49%

4,4%

μ.σ.

64%

89%

<0%

A. Ισολογισμός (€δισ)

1 Δάνεια μετά από προβλέψεις

2 Καταθέσεις πελατών

3 Σταθμισμένο ενεργητικό

B. Αποτελέσματα (€εκατ)

4 Καθαρά λειτουργικά έσοδα

5 Λειτουργικά έξοδα

6 Κέρδη προ φόρων και προβλέψεων

7 Καθαρό αποτέλεσμα μετόχων 

Γ. Δείκτες 

8 Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο

9 Καθ.προμήθειες ως % ενεργητικού

10 Κόστος προς έσοδα

11 Έξοδο προβλέψεων προς δάνεια

12 Δείκτης δανείων προς καταθέσεις

13 NPLs >90 ημερών

14 NPE δείκτης

15 Δείκτης απόδοσης ενεργητικού

11

*στο PLU περιλαμβάνονται το RBU, οι διεθνείς δραστηριότητες, ακίνητα από ανακτήσεις (REO), συμμετοχές, διακοπτόμενες δραστηριότητες, εγχώριες μη κύριες δραστηριότητες και θυγατρικές
οι δείκτες ΝPE υπολογίζονται επί των ανοιγμάτων εντός ισολογισμού, μ.σ. μη σημαντική τιμή 

2.4 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΝΑΝΤΙ PIRAEUS LEGACY UNIT (1o 3μ 2017)

ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

26,1

37,7

28,4

386

(212)

174

104

3,0%

0,7%

55%

0,3%

69%

2%

9%

1,1%

AGENDA 2020

A. Μείωση των Κινδύνων Ισολογισμού

| ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
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2.5 ΜΕΙΩΣΗ ΝPL, NPE

• Στόχος η μείωση των υπολοίπων NPΕs σε 
επίπεδο μητρικής σε €20,3δισ έως το 2019. Για 
το 2020, ο στόχος είναι τα υπόλοιπα των NPEs 
να μειωθούν περαιτέρω σε επίπεδο <€20δισ

• Ο στόχος μείωσης των υπολοίπων NPLs σε 
επίπεδο μητρικής είναι €10,2δισ έως το 2019. 
Για το 2020 ο στόχος είναι να μειωθούν 
περαιτέρω σε επίπεδο <€10δισ

Εναλλακτικές «μη οργανικές» λύσεις 
εξετάζονται, επιπρόσθετα των διαγραφών, 
αναδιαρθρώσεων/εισπράξεων, 
ρευστοποιήσεων και πωλήσεων

Διακριτή διαχείριση χαρτοφυλακίου ακινήτων 
από ανακτήσεις εντός RBU 

Η προσέλκυση ικανών στελεχών συνιστά βασική 
προϋπόθεση για την προσπάθεια 

μείωσης των NPEs/ NPLs. 
H Τράπεζα Πειραιώς έχει κατανείμει 

τα ικανότερα στελέχη της στο RBU 
έτσι ώστε να επιτύχει τους στόχους της.

ΣΤΟΧΟΙ NPL & NPE 

Στόχοι SSM έως το 2019 [στοιχεία μητρικής] “Αgenda”

2016 2017 2019 2020

σε €δισ
Ιουν Μαρ Δεκ Δεκ

επίδοση επίδοση στόχοι στόχοι

NPLs>90ημ 24,4 23,0 10,2 <10

NPEs 34,2 33,3 20,3 <20

23.0
26.8

22.3 20.3

10,2 <10

-6,5

-4,5

-2,0 20,3
<20

33,3

Μάρ.17 Διαγραφές Αναδιαθρώσεις, 
Εισπράξεις, 

Ρευστοποιήσεις

Επιλεκτικές 
πωλήσεις

2019 2020

NPEs

NPLs

NPL/NPE Στόχοι (€δισ) 

AGENDA 2020

Επιχειρησιακοί Στόχοι προς SSM Agenda 2020

A. Μείωση των Κινδύνων Ισολογισμού

| ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ



2.6 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΣΤΙΑΣΗ

| ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ13

Επαναπροσδιορισμός 
Δραστηριοτήτων

 επαναξιολόγηση δικτύου καταστημάτων και παρουσίας  

 περαιτέρω εξορθολογισμός δαπανών λειτουργίας

 αποδέσμευση «δεσμευμένων» πηγών κεφαλαίων

 εξέταση δυνατοτήτων εξωτερικής ανάθεσης εργασιών (outsourcing)

Επανεστίαση
Δραστηριοτήτων

 ενδελεχής αναθεώρηση όλων των επιχερηματικών τομέων

 εστίαση σε επιλεγμένους τομείς πελατών και κλάδων

 επένδυση στην ψηφιοποίηση για τη δημιουργία μέγιστης αξίας

 τερματισμός ζημιογόνων πελατειακών σχέσεων, βελτιστοποίηση της 

στρατηγικής των επιμέρους πελατειακών τομέων

AGENDA 2020
B. Επαναπροσδιορισμός και Επανεστίαση Δραστηριοτήτων



~1,3

<1,05
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2.7 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

Εξορθολογισμός δικτύου καταστημάτων (μοντέλο hub 
and spoke)

Ολικός επανασχεδιασμός διαδικασιών, με στόχο τη 
μείωση του χειρόγραφου φόρτου εργασίας στα 
καταστήματα

Ενισχυμένη αυτοματοποίηση των διαδικασιών back-
office με την ανάπτυξη νέων λύσεων

Περαιτέρω εξωτερική ανάθεση μη βασικών τραπεζικών 
δραστηριοτήτων

Βελτιστοποίηση κόστους μέσω μεταφοράς συναλλαγών 
από το ταμείο προς άλλα ψηφιακά κανάλια συναλλαγών, 
κυρίως για λιανική τραπεζική

Περαιτέρω εξορθολογισμός προσωπικού στις εγχώριες 
δραστηριότητες στην Ελλάδα

Δείκτης κόστους 
προς έσοδα <45%57%

2016 2020

Α
π

ο
επ

εν
δ

ύ
σ

ει
ς

Εξ
ο

ικ
ο

νό
μ

η
σ

η
 

δ
α

π
α

νώ
ν

κε
ντ

ρ
. 

υ
π

η
ρ

εσ
ιώ

ν

Εξ
ο

ικ
ο

νό
μ

η
σ

η
 

δ
α

π
α

νώ
ν 

κα
τα

σ
τη

μ
ά

τω
ν

2016 2020

Επιπτώσεις των πρωτοβουλιών μείωσης κόστους
€δισ, 2017-2020

AGENDA 2020

| ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

B. Επαναπροσδιορισμός και Επανεστίαση Δραστηριοτήτων



2.8 ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑ 

| STRATEGIC PRIORITIES11

Επιχειρηματική
Αειφορία

 ενίσχυση μετακύλησης συναλλαγών σε ψηφιακά δίκτυα εξυπηρέτησης

 μετασχηματισμός του δικτύου καταστημάτων

 υλοποίηση τιμολόγησης έναντι αναλαμβανόμενων κινδύνων σε όλο των εύρος των 

στοιχείων ενεργητικού

 στόχευση τμημάτων αγοράς με δυναμική και προοπτικές, π.χ. trade finance, corporate 

advisory, factoring, διαχείριση μετρητών, wealth management, και υποσχόμενων 

κλάδων οικονομίας, π.χ. τουρισμό, πράσινη ενέργεια, πρωτογενή τομέα, logistics

Κερδοφορία

 σταδιακή ενίσχυση μείγματος δανειακού χαρτοφυλακίου προς δανειακά προϊόντα 

λιανικής (μικρές επιχειρήσεις και προϊόντα καταναλωτικής πίστης), ταυτόχρονα με  

επανατιμολόγηση χαρτοφυλακίου μεγάλων και μεσαίων επιχειρήσεων

 παροχή εύρους καινοτόμων προϊόντων

 επαναξιολόγηση μη κερδοφόρων πελατειακών σχέσεων και κατηγοριών πελατών και 

προσδιορισμός κατάλληλης στρατηγικής

 έμφαση στις ευκαιρίες σταυροειδών πωλήσεων εντός της ευρείας πελατειακής βάσης

15

AGENDA 2020

Γ. Εφαρμογή Κερδοφόρου & Αειφόρου Επιχειρηματικού Μοντέλου

| ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ



Μηδενισμός χρήσης ELA Παραγωγή δανείων Μείγμα νέων δανείων

Υπόλοιπο Ετήσια παραγωγή νέων δανείων

% προϊόντων μεγαλύτερης δανειακής 
απόδοσης (μικρές επιχειρήσεις, 

καταναλωτικά δάνεια, πιστωτικές 
κάρτες) σε σχέση με νέα παραγωγή
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2.9 ΠΗΓΕΣ ΕΣΟΔΩΝ

Λιανική τραπεζική Εμπορική & επενδ.τραπεζική Λοιπές εργασίες

22 μ.β. >25 μ.β. 3 μ.β. ~5 μ.β.

Κ
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ό
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ν

€11,0 δισ €0 δισ ~€2 δισ >€5 δισ 5% ~20%

2016 στόχος 2016 στόχος 2016 στόχος

20 μ.β. >30 μ.β.
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2016 στόχος 2016 στόχος 2016 στόχος

AGENDA 2020

bancassurance, κάρτες, πληρωμές τραπεζικές συναλλαγές επενδυτικά προϊόντα

ψηφιοποίηση

Σημείωση: η εξάλειψη της έκθεσης στον μηχανισμό έκτακτης χρηματοδότησης μέσω ELA τίθεται ως στόχος νωρίτερα από το 2020

| ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Γ. Εφαρμογή Κερδοφόρου & Αειφόρου Επιχειρηματικού Μοντέλου



2.10 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ & ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

| ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ17

Κεφάλαια

 διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης, ανθεκτικής σε κάθε απροσδόκητο 

εξωτερικό γεγονός

 κατανομή κεφαλαίων κατά αποτελεσματικό και βέλτιστο τρόπο

 στόχευση στη σταθμισμένη έναντι του αναλαμβανόμενου κινδύνου απόδοση

 επιμελής παρακολούθηση καλυμμάτων & εξασφαλίσεων δανείων  

 διαχείριση χαρτοφυλακίων εστιάζοντας στην κατανομή κεφαλαίων

AGENDA 2020

Δ. Βελτιστοποίηση Κατανομής Κεφαλαίων



2.11 ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΙ

| ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ18

Κίνδυνοι

 υλοποίηση με βάση την αρχή των τριών επιπέδων άμυνας

 εφαρμογή μεθόδου σταθμισμένης για τους κινδύνους στην απόδοση

κεφαλαίων

 εφαρμογή ενός στιβαρού πλαισίου ανάληψης κινδύνων

 δυναμική ενίσχυση πιστωτικής πολιτικής

 ενίσχυση εσωτερικών ελέγχων και ενδυνάμωση των εσωτερικών

υποστηρικτικών λειτουργιών

Έλεγχοι

 διασφάλιση σταθερότητας και λειτουργικής συνέχειας

 εφαρμογή μεθόδων σφαιρικής αξιολόγησης σε όλες τις δράσεις, αποφάσεις

και λειτουργίες της Τράπεζας

 υλοποίηση σχεδίου στοχευμένων ελέγχων

 εστίαση στην κανονιστική συμμόρφωση και στους νομικούς ελέγχους

 ανάπτυξη πλήρως αυτοματοποιημένων εποπτικών αναφορών

AGENDA 2020

E. Ενίσχυση Παρακολούθησης Κινδύνων & Ελέγχων



2.12 ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

| ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ19

Διακυβέρνηση

 λειτουργία υπό την εποπτεία ενός Διοικητικού Συμβουλίου με εκτεταμένη

εμπειρία στους τομείς τραπεζικής, διαχείρισης κινδύνων και δανείων σε

καθυστέρηση

 ενίσχυση εκτελεστικών οργάνων διοίκησης

 εστίαση στην αξιοκρατία και στην εμπειρία

 δημιουργία εταιρικής δομής προσαρμοσμένης στην εφαρμογή του σχεδίου

 ορισμός ξεκάθαρων στόχων με αναγνωρισμένη/συγκεκριμένη ιδιοκτησία

 επίτευξη αριστείας στην εταιρική υπευθυνότητα

AGENDA 2020

ΣΤ. Υιοθέτηση Υψηλών Προτύπων Διακυβέρνησης 

ΤΧΣ 

26%
Θεσμικοί 

Επενδυτές & 
Νομικά 

Πρόσωπα 

67%

Ιδιώτες 

7%

Μετοχική Σύνθεση
Μάρτιος 2017



Ε Π Ι Δ Ι Ω Κ Ω Μ Ε Ν Ο  
Χ Ρ Η Μ ΑΤΟ Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι ΚΟ  
Π Ρ Ο Φ Ι Λ
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03

AGENDA 2020



3.1 2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

| ΕΠΙΔΙΩΚΩΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ21

2020
χρηματοοικονομικό
προφίλ

 διατήρηση ηγετικής θέσης στην Ελλάδα

 δραστική απομόχλευση PLU

 δυνατότητα πρόσβασης σε διαφοροποιημένες πηγές χρηματοδότησης

 διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης

 επίτευξη λειτουργικής αριστείας

 παραγωγή αξίας και απόδοσης στους μετόχους

AGENDA 2020
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3.2 ΣΤΟΧΟΙ ΟΜΙΛΟΥ 2020

AGENDA 2020

από 270μ.β.NIM

από 50μ.β.NFI

από 53%                      CIR

από 116%             LDR

από 38%                       NPL

από 52%                      NPE

από ζημίαRoA

σε >310μ.β.

σε >65μ.β.

σε <45%                      

σε <105%             

σε <15%                       

σε <30%                      

σε >1,0%

Σημείωση: περίπου €70δισ ενεργητικό στο τέλος του 2020 (εκτίμηση) για τον υπολογισμό NIM, NFI και RoA

ΝΙΜ καθαρό επιτοκιακό περιθώριο, NFI καθαρά έσοδα προμηθειών προς ενεργητικό, CIR δείκτης κόστους προς έσοδα, LDR δείκτης δανείων μετά από προβλέψεις 
προς καταθέσεις, NPL δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, NPE μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, RoA απόδοση ενεργητικού 

| ΕΠΙΔΙΩΚΩΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ



Π Α ΡΑ Ρ Τ Η Μ Α
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04

AGENDA 2020



a: πραγματικό e: εκτίμηση f: πρόβλεψη

Ελλάδα: Μακροοικονομικές Προβλέψεις

2016a 2017e 2018f 2019f 2020f

Πραγματικό ΑΕΠ (εποχικά διορθωμένα στοιχεία, % μεταβολής) 0,0% 0,7% 1,7% 1,9% 2,3%

Ακαθάριστος Σχηματισμός Κεφαλαίου (% μεταβολής) 0,0% 6,0% 13,5% 12,5% 12,0%

Ποσοστό Ανεργίας (% του εργατικού δυναμικού) 23,5% 21,9% 19,0% 16,6% 16,3%

Ελλάδα: Προβλέψεις Τραπεζικού Τομέα

2016a 2017e 2018f 2019f 2020f

Σύνολο Δανείων, € δισ 202 195 187 186 191

Σύνολο Δανείων, % μεταβολής -3% -3% -4% -1% 3%

- διαγραφές | ετήσιες πωλήσεις, € δισ 3 6 10 6 2

Δάνεια χωρίς διαγραφές & πωλήσεις, % μεταβολής -2% -3% -3% 2% 2%

Σύνολο Καταθέσεων, € δισ 132 140 149 159 168

Σύνολο Καταθέσεων, % μεταβολής 4% 6% 6% 7% 6%

 Πολιτική σταθερότητα

 Σωρευμένη ζήτηση (τόσο για κατανάλωση 

όσο και για κεφάλαιο που έχει 

αποσβεσθεί) 

 Κεφαλαιουχικές δαπάνες που συνδέονται 

με ιδιωτικοποίησεις

 Κλάδοι προσανατολισμένοι προς τις 

εξαγωγές, όπως ο τουρισμός και η 

γεωργία, καθώς και τα logistics, όπως και 

τα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

συνιστούν πιθανούς παράγοντες της 

οικονομικής ανάκαμψης 

 Τα δάνεια στην ελληνική αγορά 

αναμένεται να επηρεασθούν από 

διαγραφές και πωλήσεις περίπου €25 δισ

κατά την περίοδο έως το 2020

 Εισροές καταθέσεων περίπου €35 δισ

κατά την περίοδο έως το 2020 έναντι 

εκροών >€100 δισ από την αρχή της 

κρίσης

4.1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

24 | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πηγές: Υπουργείο Οικονομικών, Οικονομική Ανάλυση Τράπεζας Πειραιώς

AGENDA 2020



A. Ισολογισμός (€δισ)

1 Δάνεια μετά από προβλέψεις

2 Καταθέσεις πελατών

3 Σταθμισμένο ενεργητικό

B. Αποτελέσματα (€εκατ)

4 Καθαρά λειτουργικά έσοδα

5 Λειτουργικά έξοδα

6 Κέρδη προ φόρων και προβλέψεων

7 Καθαρό αποτέλεσμα μετόχων 

Γ. Δείκτες 

8 Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο

9 Καθ.προμήθειες ως % ενεργητικού

10 Κόστος προς έσοδα

11 Έξοδο προβλέψεων προς δάνεια

12 Δείκτης δανείων προς καταθέσεις

13 NPLs >90 ημερών

14 NPE δείκτης

15 Δείκτης απόδοσης ενεργητικού

25

PLU

21,3

3,3

24,7

166

(82)

84

(110)

2,3%

0,1%

49%

4,4%

μ.σ.

64%

89%

<0%

RBU
Διεθνείς 

Δραστηριότητες 
Λοιπά

17,8 2,7 0,8

0,4 2,9 0

18,1 3,3 3,3

121 49 (4)

(41) (36) (5)

80 13 (9)

(107) 7 (9)

2,6% 2,6% (0,4%)

0,1% 0,6% 0,0%

34% 74% μ.σ.

5,2% 0,6% 0,7%

μ.σ. 92% μ.σ.

66% 38% 74%

92% 51% 100%

<0% 0,5% <0%

AGENDA 2020

4.2 ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEGACY UNIT (PLU) (1o 3μ 2017)

| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

A. Μείωση των Κινδύνων Ισολογισμού

*στα λοιπά περιλαμβάνονται ακίνητα από ανακτήσεις (REO), συμμετοχές, διακοπτόμενες δραστηριότητες και εγχώριες μη κύριες δραστηριότητες και θυγατρικές
οι δείκτες ΝPE υπολογίζονται επί των ανοιγμάτων εντός ισολογισμού, μ.σ. μη σημαντική τιμή 
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4.3 RBU ΙΔΙΩΤΕΣ & ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (1o 3μ 2017)

(€δισ │ %)
Υπόλοιπα

(€δισ)
Πελάτες

(#)

Ιδιώτες -Λιανική (1) 10,1 393.527

Κατηγορίες καθυστέρησης

• 0 ημέρες 0,3 16.645

• 1-90 ημέρες 2,3 83.034

• >90 ημέρες 7,6 335.098

(1) Η λιανική περιλαμβάνει στεγαστικά, καταναλωτικά, πιστωτικές κάρτες και αγροτικά δάνεια

Τα στοιχεία πελατών δεν αθροίζουν στο σύνολο λόγω πολλαπλών σχέσεων

 Αξιοποίηση προηγμένων δεδομένων και αναλύσεων, με 
στόχο τη βελτιστοποίηση αναδιαρθρώσεων στις
πρώιμες κατηγορίες καθυστερήσεων

 Βελτίωση των δεικτών ανάληψης αναδιαρθρώσεων στα 
χαρτοφυλάκιο των καταγγελμένων δανείων 

 Ανάπτυξη αναλυτικών κατηγοριοποιήσεων και «δέντρων 
αποφάσεων» στο χαρτοφυλάκιο των Μικρών 
Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών

 Επίλυση με βάση τα στοιχεία ακινήτων (REO)

 Πιλοτική εφαρμογή πρακτικών λύσεων με πιο 
ενεργητικό ρόλο διαχείρισης των ακινήτων (REO)

(€δισ │ %)
Υπόλοιπα

(€δισ)
Πελάτες

(#)

Μικρές Επιχειρήσεις & 
Επαγγελματίες

1,3 19.473

Κατηγορίες καθυστέρησης

• 0 ημέρες 0,4 5.649

• 1-90 ημέρες 0,2 1.791

• >90 ημέρες 0,7 13.099

AGENDA 2020

A. Μείωση των Κινδύνων Ισολογισμού

| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ



 Βελτίωση λειτουργικού μοντέλου, εστιάζοντας στις παρακάτω 
περιοχές:

a. RBU αλυσίδα δημιουργία αξίας

b. Ροή εργασιών και εργαλεία αναδιάρθρωσης

c. Υιοθέτηση προτύπων εξυπηρέτησης (Service Level Agreements) σε όλο το 
εύρος υποστηρικτικών λειτουργιών

d. Αξιοποίηση νομικών ενεργειών, καθ 'όλη τη διαδικασία αναδιάρθρωσης για 
βιώσιμους και μη συνεργαζόμενους πελάτες

e. Θεσμοθέτηση ρόλων middle office, με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας 

και μείωση χρόνων υλοποίησης αναδιαρθρώσεων

f. Υιοθέτηση ολιστικής προσέγγισης 360ο στις σημαντικές υποθέσεις

 Αξιολόγηση σκοπού δυνητικής νέας διατραπεζικής πλατφόρμας 
για δανειολήπτες μεσαίες επιχειρήσεις

27

4.4 RBU ΜΕΓΑΛΕΣ & ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (1o 3μ 2017)

(€δισ │ %)
Υπόλοιπα

(€δισ)
Πελάτες

(#)

Μεγάλες Επιχειρήσεις 7,2 501

Κατηγορίες καθυστέρησης

• 0 ημέρες 2,7 209

• 1-90 ημέρες 1,0 63

• >90 ημέρες 3,5 304

(€δισ │ %)
Υπόλοιπα

(€δισ)
Πελάτες

(#)

Μεσαίες & Μικρές 
Επιχειρήσεις

2,7 1.748

Κατηγορίες καθυστέρησης

• 0 ημέρες 1,2 919

• 1-90 ημέρες 0,6 431

• >90 ημέρες 0,9 825

AGENDA 2020

Τα στοιχεία πελατών δεν αθροίζουν στο σύνολο λόγω πολλαπλών σχέσεων

A. Μείωση των Κινδύνων Ισολογισμού

| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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4.5 RBU ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ (1o 3μ 2017)

(€δισ │ %)
Υπόλοιπα

(€δισ)
Πελάτες

(#)

Οριστική καθυστέρηση(1) 10,5 30.966

Κατηγορίες καθυστέρηση

• 0 ημέρες 1,8 3.328

• 1-90 ημέρες 0,2 568

• >90 ημέρες 8,5 27.472

 Ανάπτυξη στρατηγικής διαχείρισης 
ακίνητης περιουσίας / REO στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων για τις 
κατασχέσεις

 Ενίσχυση μονάδας Οριστικών 
Καθυστερήσεων με περαιτέρω νομική 
ικανότητα

 Τιτλοποίηση επιλεγμένων τμημάτων 
χαρτοφυλακίου

AGENDA 2020

(1) Οι οριστικές καθυστερήσεις αφορούν χαρτοφυλάκιο μεγάλων, μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων

Τα στοιχεία πελατών δεν αθροίζουν στο σύνολο λόγω πολλαπλών σχέσεων

A. Μείωση των Κινδύνων Ισολογισμού

| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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4.6 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Σερβία

Ρουμανία

Ουκρανία

Βουλγαρία

Aλβανία

Διεθνείς Δραστηριότητες

 Δραστική μείωση στοιχείων ενεργητικού στο 
εξωτερικό:

Εξέλιξη υλοποιηθεισών αποεπενδύσεων:

 Marathon Bank NY (2012)

 ATEbank Romania (2013)

 Piraeus Bank Egypt (2015)

 Tirana Leasing (2015)

 Piraeus Bulgaria Leasing (2016)

 Piraeus Bank Cyprus (2016)

 ATE Insurance Romania (2017)

Μη κύριες συμμετοχές - Σχέδιο αποεπένδυσης

Όλες οι μετοχικές συμμετοχές ≥ €5εκατ με βάση 
και τις δεσμεύσεις στο Σχέδιο Αναδιάρθρωσης

Πάνω από τις δεσμεύσεις, αποεπένδυση από μη 
τραπεζικές συμμετοχές που έχουν συμπεριληφθεί 
στην περίμετρο PLU  

AGENDA 2020

Συμμετοχές για αποεπένδυση :

 Avis rent-a-car (θυγατρική)

 Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν (θυγατρική)

 Hellenic Seaways (40% συμμετοχή )

 Αττική Οδός (10% συμμετοχή)

 Αστακός Terminal (27% συμμετοχή)

 Κτήμα Mέρλιν (28% )

 Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες (33% συμμετοχή)

 Ιχθυοτροφεία Σελόντα (33% συμμετοχή)

A. Μείωση των Κινδύνων Ισολογισμού

| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ



Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων απαρτίζεται κατά 50% περίπου
από ακίνητα που βρίσκονται στην Αττική και Βόρεια Ελλάδα

Τρέχουσα κατάσταση

• ~4.700 ακίνητα αποκτήθηκαν κυρίως τα τελευταία 3
χρόνια από εξαγορές και ανακτήσεις (2.100 οικιστικά

ακίνητα, 1.100 εμπορικά, 300 βιομηχανικά, 1.200
κτήματα)

• Τρέχουσα εμπορική αξία χαρτοφυλακίου €0,9δισ

• Το 2016 πωλήθηκαν #60 ακίνητα έναντι #28 το 2015 και

#9 το 2014

Ενέργειες

• Υλοποίηση έργου αναδιάρθρωσης Real Estate

• Αξιοποίηση υφιστάμενων δυνατών σημείων της Πειραιώς
Real Estate και μετασχηματισμός της σε εταιρεία

βραχίονα του REO, χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα την
καινοτόμο πλατφόρμα ψηφιακών πλειστηριασμών
www.properties4sale.gr

• Ενίσχυση των δυνατότητων του Ομίλου στις συμβάσεις
διαχείρισης ακινήτων και εγκαταστάσεων

• Θεσμοθέτηση μονάδας στο RBU, η οποία θα

επανασχεδιάσει τις διεργασίες αναδιάρθρωσης και
πλειστηριασμών με την εμπλοκή του REO

30

4.7 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΚΤΗΣΗ - REO

Βόρεια Ελλάδα
Θεσσαλονίκη

Κεντρική Ελλάδα

Πελοπόννησοs

Νησιωτική 
Ελλάδα

Αττική

Κρήτη

Στερεά Ελλάδα

283

141

77

73

49

37

126

Εμπορικά

Οικιστικά

Ακίνητα >€5εκατ

177

A. De-risk the Balance Sheet 

(€mn)

AGENDA 2020

A. Μείωση των Κινδύνων Ισολογισμού

| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

http://www.properties4sale.gr/
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4.8 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ

ΣΤΟΧΟΙ

Μεταφορά 
συναλλαγών 
σε ψηφιακά 

δίκτυα

Ενίσχυση
εμπορικής 

δραστηριότητας 
στο κατ/μα

Βελτιστοποίηση 
παρουσίας 

δικτύου κατ/των

Πρόοδος Αναμενόμενα Οφέλη

Σταδιακή υλοποίηση νέων ιδεών και 
προσεγγίσεων που εφαρμόσθηκαν 

πιλοτικά

Λεπτομέρειες Μετασχηματισμού
• Υιοθέτηση νέων ρόλων στα κατ/τα
• Υλοποίηση των νέων διαρρυθμίσεων στα κατ/τα
• 70% των κατ/των διαθέτουν νέο διαμορφωμένες 

ψηφιακές ζώνες εξυπηρέτησης

Έναρξη έργου διαχείρισης αλλαγών
• Πραγματοποίηση πολλαπλών ημερίδων 

εργασίας και εκπαίδευσης με ανώτερα 

στελέχη

• Δημιουργία νέων επαγγελματικών 

σταδιοδρομιών

Αξία για τους μετόχους
• Εξοικονόμηση κόστους, μέσω αυτοματοποίησης 

της εξυπηρέτησης συναλλαγών και της 
βελτιστοποίησης του δικτύου

• Ενίσχυση εσόδων, λόγω βελτιωμένης απόδοσης 
ανά εργαζόμενοπ

• Διατήρηση της αντίληψης των πελατών για την 
Τράπεζα ως την πιο πρωτοποριακή στην ελληνική 
αγορά

Εξυπηρέτηση πελατών
• Αναβάθμιση επιπέδου υπηρεσιών, με βάση την 

ταχύτητα και τον επαγγελματισμό

• Αυξημένες δυνατότητες στα κανάλια 

εξυπηρέτησης

• Εκτεταμένη κάλυψη και εξατομικευμένη 

εξυπηρέτηση των πιο αξιόπιστων πελατών

Ευκαιρίες στους εργαζόμενους
• Νέες ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη

• Νέος, δομημένος τρόπος εργασίας με σαφείς 

αρμοδιότητες και στόχους

AGENDA 2020
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4.9 TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | “ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ” ΓΙΑ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ & ΕΣΟΔΩΝ

Σύστημα Value Based Management

Ενίσχυση προγράμματος loyalty 

Έναρξη λειτουργίας e-branch 

Συνεχής μεταρρύθμιση της πλατφόρμας 

τραπεζών μέσω διαδικτύου και κινητής 

τηλεφωνίας

Ενίσχυση μεταφοράς συναλλαγών από 

ταμεία σε ψηφιακά κανάλια

Απομακρυσμένη εξυπηρέτηση μέσω 

ebanking και mobile banking (ηλεκτρονική 

υπογραφή)

Επέκταση video banking λειτουργιών με 

στόχο την ενίσχυση της πελατειακής 

προσβασιμότητας και εμπειρίας πελατών 

Εισαγωγή νέων αυτοματοποιημένων 

διαδικασιών και εργαλείων instant credit 

Δημιουργία νέων fast track υπηρεσιών 

μέσω αυτοματοποιημένων ροών εργασίας

Υιοθέτηση αποτελεσματικών νέων 

τεχνολογιών (BYOD, Big Data, Block Chain, 

Advanced Data Analytics)
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Εφαρμογή καινοτομίας για τον 

εξορθολογισμό των καθημερινών 

διαδικασιών: 

• e-signature

• remote teller

• ψηφιακό ταμείο

• εκτυπωτές βιβλιαρίων

• έκδοση προπληρωμένων καρτών

Αξιοποίηση χρήσης των υπηρεσιών 

outsourcing cloud για καθημερινές 

εργασίες

Υιοθέτηση νέων τεχνολογιών 

ταυτοποίησης για εγγραφή νέων 

πελατών για εξοικονόμηση κόστους

Συνεχής διαδικασία αναθεώρησης και 

ανασχεδιασμού

Διατήρηση υψηλού επιπέδου 

ασφάλειας συστημάτων πληροφορικής

Εισαγωγή νέου πλαισίου data 

governance για τη διασφάλιση της 

ποιότητας και της πληρότητας των 

δεδομένων

Συνεχής ευθυγράμμιση με τις 

κανονιστικές και εποπτικές απαιτήσεις
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4.10 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ

33

AGENDA 2020

Ενέργειες
Είδος συναλλαγής

90%

 Ρόλος Meeter-greeter στα κατ/τα  με στόχο να 
κατευθύνει  και να εκπαιδεύει τον πελάτη στη χρήση 
ψηφιακών λειτουργιών

 Εγκατάσταση μονάδων ΑΤΜ στα κατ/τα με 
δυνατότητα κατάθεσης μετρητών.

 Αξιοποίηση δεδομένων με στόχο να προσδιορισθούν 
οι πελάτες που κάνουν εκτεταμένη χρήση ταμείου και 
να δοθούν τα απαραίτητα κίνητρα για μετάπτωση 
συναλλαγών τους

 Αλλαγή πολιτικών με αποκλειστική εξυπηρέτηση 
ορισμένων συναλλαγών από μηχανήματα (π.χ. 
ενημέρωση βιβλιαρίου)

 ‘Έναρξη προσέγγισης “e-branch” 

Ρυθμός 
μετάπτωσης
Απρ-17

Αναλήψεις μετρητών

Καταθέσεις μετρητών 50%

Πληρωμές 
λογαριασμών
(συμπ.φόρων)

80%
 Ανανεώνοντας τα διαδικτυακά και κινητά κανάλια, 

στόχευση σε λιγότερο τεχνολογικά εξοικειωμένους 

πελάτες, δίνοντας έμφαση στην απλότητα, την 

ταχύτητα και την ασφάλεια

 Εκπαίδευση πελατών εντός του καταστήματος

Ενημέρωση 
βιβλιαρίων

Συναλλαγές
που θα 

μεταπτωθούν
σε ATM

Συναλλαγές 
που θα 

μεταπτωθούν
online

Ρυθμός 
μετάπτωσης
τέλος-2018

88%

40%

61%

56%**

Μεταφορές 90%81%

90%

42%

65%

100%

85%

Ρυθμός 
μετάπτωσης
τέλος-2017

* Οι δείκτες μέτρησης απόδοσης με ημερομηνία αναφοράς 30.04.17

** μ.ο μέχρι σήμερα. Πλήρες roll-out του paperless ταμείου σε εξέλιξη- αναμένεται να υλοποιηθεί σε όλα τα κατ/τα μέχρι το τέλος του έτους

Στόχος να μεταπτωθούν τουλάχιστον 35εκατ συναλλαγές που 
εξυπηρετούνται στο ταμείο ανά έτος

ΣΥΝΟΛΟ 86%73% 78% Περίπου στο 95% το 2020
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4.11 EΡΓΟ Ε-BRANCH

34

 Ρυθμός Μετάπτωσης συναλλαγών: διαμορφώθηκε σε 64% των αντίστοιχων συναλλαγών

που εξυπηρετούνται από ένα παραδοσιακό κατάστημα το 1ο τρίμηνο 2017

 Εμπλουτισμός εικόνας: σημαντική κάλυψη στον ελληνικό Τύπο και πολυάριθμες αναφορές

σε διεθνή μέσα τραπεζικής, design, fin-tech και καινοτομίας και ημερίδες

 Ψηφιακή εκπαίδευση: 73% χρήση του remote teller από ηλικίες 41+ ετών (33% από ηλικίες

60+) αναδεικνύει ότι το e-branch συνιστά ενδιάμεσο στάδιο για μετάβαση σε internet &

mobile για μεγαλύτερες ηλικιακά ομάδες

 Εξερεύνηση νέου μοντέλου κόστους: τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν χρησιμοποιήθηκαν

για την αξιολόγηση εναλλακτικών μορφών καταστημάτων που βελτιστοποιούν το

λειτουργικό κόστος, ενώ ταυτόχρονα διατηρούν το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης

AGENDA 2020
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Μετακύληση συναλλαγών σε ψηφιακά δίκτυα, για τον περιορισμό κόστους και την αύξηση πωλήσεων και εσόδων

Επικεντρωμένη στρατηγική:

- στόχευση μικρών επιχειρήσεων, εύπορων και άνω του μέσου όρου πελατών για καταθέσεις, καταναλωτικά δάνεια, πιστωτικές 

κάρτες και δάνεια μικρών επιχειρήσεων

- να καταστεί η Τράπεζα ο «κορυφαίος στη συνείδηση όλων πάροχος τραπεζασφαλιστικών προϊόντων στην Ελλάδα»

Να παραμείνει βασικός συμμετέχων στο οικοσύστημα πληρωμών

Διασφάλιση της κορυφαίας πελατειακής εμπειρίας στην Ελλάδα

ΛΙΑΝΙΚΗΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

Ηγέτης στην εξυπηρέτηση πελατών, ψηφιακές λύσεις και πανελλαδική παρουσία, μεγαλύτερη συμμετοχή εύπορων 
πελατών και μικρών επιχειρήσεων
Στόχος: αύξηση εσόδων & χαμηλότερα κόστη εξυπηρέτησης, διατηρώντας ηγετική θέση στη μαζική λιανική τραπεζική, 
επίτευξη πρώτης θέσης σε μικρές επιχειρήσεις & εύπορους πελάτες

 Αυτή τη στιγμή:

• €33δισ καταθέσεις & επενδυτικά προϊόντα

• ~4,7εκατ ενεργοί πελάτες στην Ελλάδα

• 4,5εκατ κάρτες & 1,5εκατ ψηφιακοί διαδικτυακοί τραπεζικοί χρήστες

Στόχος για περίπου 95% των συναλλαγών μέσω ψηφιακών δικτύων  

από 73% σήμερα

Στόχος για €120εκατ θετική επίπτωση από την σε εξέλιξη ψηφιακή μεταστροφή δικτύων

4.12 ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

35 | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

~5%
~20%

2016 2020

Γ. Υλοποιώντας ένα Κερδοφόρο και Βιώσιμο Επιχειρηματικό Μοντέλο 

% of (SBL | Καταναλωτικών | 
Πιστωτικών Καρτών) επί των 
εκταμιεύσεων Νέων Δανείων

AGENDA 2020



Δανεισμός πελατών βάσει προσαρμοσμένης για ρίσκο απόδοσης, βελτιώνοντας την κερδοφορία

Επικέντρωση σε συγκεκριμένους κλάδους στην τραπεζική μεγάλων επιχειρήσεων, όπως οι υποδομές και οι ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας

Πλήρης αξιοποίηση της πρόσφατα ιδρυθείσας μονάδας συναλλακτικής τραπεζικής για στόχευση καταθέσεων και προμηθειών

Επικέντρωση σε μη δανειοδοτούμενους πελάτες για συγκέντρωση καταθέσεων

Επέκταση «Συμβολαιακής Γεωργίας» (χρηματοδότηση εφοδιαστικής αλυσίδας αγροτικού τομέα) σε άλλους κλάδους, όπως επίσης    

επέκταση και του factoring

Διαφοροποίηση επιπέδου εξυπηρέτησης μέσω της κατηγοριοποίησης πελατών (αργυρό επίπεδο ως πλατινένιο) στις μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις για αύξηση εσόδων προμηθειών

Υλοποίηση διαδικασιών fast track για πιο σημαντικούς πελάτες και μείωση εξόδων εξυπηρέτησης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

Ηγετική θέση σε μεγάλες, μεσαίες επιχειρήσεις και αγροτική τραπεζική, χώρος προς επέκταση στη συναλλακτική τραπεζική, 
εμπορική χρηματοδότηση 
Στόχος: σημαντική βελτίωση μη δανειοδοτικών δραστηριοτήτων, παροχή ολιστικών λύσεων σε πελάτες, αύξηση εσόδων

 Αυτή τη στιγμή: 

• €11δισ δανείων σε μεγάλες επιχειρήσεις

• €4δισ δανείων στο χαρτοφυλάκιο μεσαίων επιχειρήσεων

• €1δισ δανείων σε αγροτική τραπεζική

Στόχος η επέκταση σταυροειδών πωλήσεων για την επέκταση των εσόδων
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4.13 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

~6% ~10%

2016 2020
% (Καταθέσεων Μεγάλων Επιχειρήσεων & SME) 

επί Συνόλου Καταθέσεων
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Γ. Υλοποιώντας ένα Κερδοφόρο και Βιώσιμο Επιχειρηματικό Μοντέλο 



Αποκατάσταση πρόσβασης στη διατραπεζική αγορά| Σε κατάσταση ετοιμότητας για την έκδοση χρέους 

Εξάλειψη χρηματοδότησης από ELA | Στόχος διαφοροποιημένη δομή χρηματοδότησης & με το κατάλληλο κόστος

Κεφάλαια υπό διαχείριση: διπλασιασμός. Σχετικά έσοδα προμηθειών: τριπλασιασμός

Στην αιχμή του δόρατος για αύξηση δραστηριότητας σε επενδυτικά προϊόντα & σχετικές προμήθειες σε όλη την Τράπεζα 

και τα τμήματα πελατείας 

PIRAEUS FINANCIAL MARKETS

Σε κατάσταση ετοιμότητας για έκδοση χρέους. Επιδίωξη ο μηδενισμός του ELA και η επιστροφή καταθέσεων στην Ελλάδα
Στόχος αύξησης εσόδων από πώληση επενδυτικών προϊόντων, συνεισφορά στην αύξηση εσόδων Ομίλου

Διεθνείς συνεργασίες στη διαχείριση κεφαλαίων και στο private banking

Μονάδα οff-shore banking και πρωτοβουλίες, με στόχευση περιουσιακά 
στοιχεία Ελλήνων στο εξωτερικό
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4.14 ΑΓΟΡΕΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

11.9

00,1

~4.0

2016 2020

ELA Πιστ.Τίτλοι

(€δισ)

AGENDA 2020

 Σήμερα: 

• €2δισ Κεφάλαια υπό Διαχείριση σε Αμοιβαία Κεφάλαια

• €1δισ Κεφάλαια υπό Διαχείριση στο Private Banking 

Γ. Εφαρμογή Κερδοφόρου & Αειφόρου Επιχειρηματικού Μοντέλου



ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
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1 Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες (μετά από προβλέψεις και προσαρμογές) προς υποχρεώσεις προς πελάτες

2 Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο (NIM)
Καθαρά έσοδα τόκων προς σύνολο ενεργητικού εξαιρουμένων ενεργητικού διακοπτόμενων δραστηριοτήτων, EFSF/ESM
ομολόγων

3 NFI & CI
Σύνολο καθαρών εσόδων προμηθειών περιόδου σύνολο ενεργητικού εξαιρουμένων ενεργητικού διακοπτόμενων
δραστηριοτήτων, EFSF/ESM ομολόγων

4 OpEx Λειτουργικά έξοδα εξαιρουμένων των προβλέψεων

5 Δείκτης κόστους προς έσοδα, CIR Σύνολο λειτουργικών εξόδων προ προβλέψεων προς σύνολο καθαρών εσόδων

6 Κέρδη προ φόρων και προβλέψεων Σύνολο καθαρών εσόδων μείον σύνολο λειτουργικών εξόδων προ προβλέψεων

7 Cost of Risk (CoR) Έξοδο δανειακών προβλέψεων για επισφάλειες περιόδου προς χορηγήσεις περιόδου μετά από προβλέψεις

8 Δάνεια σε καθυστέρηση (NPL) Δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών

9 Μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPE)
Ανοίγματα εντός και εκτός ισολογισμού που έχουν καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ή έχουν υποστεί απομείωση ή ο οφειλέτης
κρίνεται απίθανο να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις του πλήρως χωρίς τη ρευστοποίηση καλυμμάτων, ανεξάρτητα από την
ύπαρξη ποσού σε καθυστέρηση ή του αριθμού ημερών καθυστέρησης

10 Δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) Μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα προς δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες (προ προβλέψεων και προσαρμογών)

11
Δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 
ημερών (NPL)

Δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών προς δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες (προ προβλέψεων και προσαρμογών)

12 Απόδοση Ενεργητικού (RoA)
Καθαρό αποτέλεσμα συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων μειοψηφίας, προς το σύνολο
ενεργητικού εξαιρουμένων ενεργητικού διακοπτόμενων δραστηριοτήτων, EFSF/ESM ομολόγων

13 Σταθμισμένο Ενεργητικό (RWA)
Τα σταθμισμένα στοιχεία ενεργητικού υπολογίζονται προσαρμόζοντας κάθε κατηγορία στοιχείων ενεργητικού για τον
αναλαμβανόμενο κίνδυνο. Η στάθμιση κινδύνου ποικίλλει ανάλογα με το εγγενές δυνητικό κίνδυνο του κάθε περιουσιακού
στοιχείου

14 Ρυθμός Μετάπτωσης

Ποσοστό των συναλλαγών που μεταφέρονται σε ψηφιακά κανάλια εξυπηρέτησης, δηλαδή τυπικές συναλλαγές (πληρωμές,
μεταφορές χρημάτων και εμβασμάτων, αναλήψεις, καταθέσεις και ενημερώσεις βιβλιαρίων) μέσω ψηφιακών καναλιών (Web
banking, Mobile banking, ATM, APS και PPU) προς το σύνολο συναλλαγών που πραγματοποιούνται στο δίκτυο καταστημάτων και
τα ψηφιακά κανάλια (ταμείο κατ/τος, πλατφόρμα και ψηφιακά κανάλια) στην τρέχουσα περίοδο

15 Δείκτης Cross selling Σταυροειδών πωλήσεων Πλήθος ενεργών κατηγοριοποιημένων προϊόντων προς το σύνολο των ενεργών πελατών

| ΓΛΩΣΣΑΡΙ



Χρήστος Μεγάλου

Διευθύνων Σύμβουλος

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αμερικής 4, 105 64 Αθήνα

Tel. : (+30 ) 210 3335062, 3288332, 3335026 

investor_relations@piraeusbank.gr

Bloomberg: TPEIR GA | Reuters: BOPr.AT

ISIN: GRS014003016 | SEDOL: BYWKR93

www.piraeusbankgroup.com 

AGENDA 2020


